
  

 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП 

2007 - 2013 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЕМВРИ 2011 Г. 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

2/95 

СЪДЪРЖАНИЕ 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ТАБЛИЦИ ................................................................... 3 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ......................................................... 5 

ВЪВЕДЕНИЕ........................................................................................................................... 6 

АКТУАЛИЗИРАН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ ... 9 

1. Обща характеристика на общината ................................................................................ 9 

2. Демографско развитие и човешки ресурси .................................................................. 13 

3. Социално-икономически структури и процеси ........................................................... 21 

4. Урбанистично и устройствено развитие, проектна осигуреност .............................. 33 

5. Инфраструктурно развитие и опазване на средата ..................................................... 35 

6. Местно самоуправление ................................................................................................ 39 

АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ПИРДОП ................................... 42 

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ......... 45 

1. Визия за развитие на община Пирдоп .......................................................................... 45 

2. Приоритети, стратегически цели и мерки.................................................................... 45 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ................ 57 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ ...................................................................................................... 58 

НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА ................................................................................... 62 

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ................................................................................ 66 

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

ЗА РАЗВИТИЕ ...................................................................................................................... 68 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА И МЕЖДИННА ОЦЕНКА ...................... 69 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 76 

 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

3/95 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ТАБЛИЦИ 

Таблица 1: Поземлените ресурси на територията на община Пирдоп.............................. 11 

Таблица 2: Поземлените ресурси на територията на община Пирдоп.............................. 12 

Таблица 3: Основни показатели на община Пирдоп .......................................................... 14 

Таблица 4: Население на община Пирдоп по населени места, пол и възраст .................. 14 

Таблица 5: Естествено движение на населението в община Пирдоп................................ 15 

Таблица 6: Механично движение на населението в община Пирдоп ............................... 15 

Таблица 7: Население на община Пирдоп по етническа принадлежност ........................ 16 

Таблица 8: Население на община Пирдоп по майчин език ................................................ 16 

Таблица 9: Население на 7 и повече години по местоживеене и образование в Община 

Пирдоп ..................................................................................................................................... 16 

Таблица 10: Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и 

икономическа активност в община Пирдоп ........................................................................ 17 

Таблица 11: Регистрирани безработни лица от община Пирдоп ....................................... 18 

Таблица 12: Регистрирани безработни лица, по поредност на регистрация, образование 

и професионална квалификация в община Пирдоп ............................................................ 19 

Таблица 13: Продължителност на регистрираните безработни лица в община Пирдоп 19 

Таблица 14: Обявени работни места в община Пирдоп ..................................................... 20 

Таблица 15: Наети лица по трудово и служебно правоотношение и средна годишна 

работна заплата в община Пирдоп ....................................................................................... 21 

Таблица 16: Средна годишна заплата по икономически сектори в община Пирдоп ...... 22 

Таблица 17: Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в община Пирдоп за 2008 - 2009 г. .......................................................... 22 

Таблица 18: Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в община Пирдоп за 2007 г. ..................................................................... 23 

Таблица 19: Списък на училищата и детските градини за учебната 2010/2011 г. ........... 29 

Таблица 20: Деца и педагогически персонал в детските градини в община Пирдоп...... 29 

Таблица 21: Училища, учители, учащи и завършили в общообразователните училища в 

община Пирдоп....................................................................................................................... 30 

Таблица 22: Училища, учители, учащи, завършили в програми за придобиване на III и II 

степен професионална квалификация в община Пирдоп ................................................... 30 

Таблица 23: Лечебни заведения и разкрити легла в тях към 31.12. в община Пирдоп ... 30 

Таблица 24: Медицински персонал в община Пирдоп ....................................................... 31 

Таблица 25: Заведения и дейности за социални услуги, извършвани в обичайна 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

4/95 

домашна среда ........................................................................................................................ 31 

Таблица 26: Заведения за социални услуги, извършвани извън домашна среда и община 

Пирдоп ..................................................................................................................................... 32 

Таблица 27: Емисии на вредни вещества в атмосферата в община Пирдоп .................... 37 

Таблица 28: Собствени приходи на община Пирдоп по отчет към края на годината ..... 41 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ФИГУРИ 

Фигура 1: Средногодишно регистрирани безработни лица в община Пирдоп ................ 17 

Фигура 2: Структура на общинската администрация ......................................................... 40 

Фигура 3: Бюджет на община Пирдоп по отчет към края на годината ............................ 41 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

5/95 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ Агенция по заетостта 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда 

ЗРР Закона за регионалното развитие 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз 

МО Междинна оценка 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МСП Малки и средни предприятия 

НПО Неправителствени организации 

НПРР Национален план за регионално развитие 

НСИ Национален статистически институт 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка 

ОДЗ Областна дирекция „Земеделие” 

ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет” 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда” 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРКБИ Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОСЗ Общинска служба „Земеделие” 

ОУ Основно училище 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда 

СОУ Средно общообразователно училище 

ФЛАГ Фонд за органите на местното самоуправление в България 

ЦДГ Целодневна детска градина 

 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

6/95 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за развитие на община Пирдоп за периода 2007-2013 г. е част 

от системата от стратегически и планови документи, разработването на които 

произтича от Закона за регионално развитие (приет от Народното събрание на 

Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.). 

При разработване на Общинският план за развитие на община Пирдоп за периода 2007-

2013 г. и Актуализирания документ за изпълнението му са отчитани и в максимална 

степен спазени изискванията на „Методическите указания за разработване на общински 

планове”, утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и 

са отчетени и изискванията за постигане на определена приемственост с действащите 

стратегически и нормативни документи, които имат отношение към развитието на 

община Пирдоп за периода 2007-2013 г. 

Общинският план за развитие на община Пирдоп за периода 2007-2013 г. и 

Актуализирания документ за изпълнението му са управленски документи с белезите на 

стратегия. В тях са очертани насоки на развитието, както и рамките на това развитие по 

обобщени параметри. В тях се използват елементи, присъщи на плановия тип 

документи. Характерна е по-голяма конкретизация на параметрите на предлаганите 

действия (програми, проекти, мерки), обособени в стратегията за развитие на общината 

и във финансово-индикативна таблица.  

Основното предназначение на Общинският план за развитие на община Пирдоп 

за периода 2007-2013 г. и Актуализирания документ за изпълнението му са да се 

инициират и поставят на планова основа местните инициативи и намерения, които да 

заемат полагащото им се място в целенасочена местна политика за устойчиво и 

балансирано развитие на общината. 

Изхождайки от съдържателната страна на Общинският план за развитие на 

община Пирдоп за периода 2007-2013 г. и Актуализирания документ за изпълнението 

му, те ще играят ролята на управленски документи за провеждане на комплекс от 

различни политики, свързани с местното развитие. В същото време те не могат да бъде 

разглеждани като управленски документи, прилагани без да се отчитат връзките му с 

останалите документи със стратегически и планов характер – Областната стратегия за 

развитие на Софийска област, Регионалния план за развитие на Югозападния район за 

планиране, Националната стратегия за регионално развитие. Необходимостта от 

обвързване на плана за развитие на община Пирдоп с другите документи, засягащи по-
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високите йерархични регионални нива, се обосновава и с мястото и функциите, които 

изпълнява община Пирдоп в областния (на Софийска област) и регионалния (на 

Югозападен район за планиране) социално-икономически и инфраструктурен 

комплекс.  

Целта на настоящия планов документ е да се извърши системен и комплексен 

анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите и други процеси в 

общината, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията и на основата на 

цялостна оценка на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите да се 

изведат основните приоритети и цели на развитието на община Пирдоп. Отчитайки 

визия на общината и стратегическите възможности за развитие, се формулира пакетът 

от мерки (програми и проекти) за осигуряване на устойчиво и балансирано развитие на 

общината, които се представят под формата на План за действие. 

Връзките на общинския план с паралелно разработваната Стратегия за развитие 

на Софийска област са по две линии: 

 Отчитане на ролята и мястото на една от сравнително добре развити 

общини в  областта  за устойчивото и балансирано развитие на Софийска 

област; 

 Териториална насоченост към община Пирдоп на конкретни мерки, 

заложени в областната стратегия. 

Друг важен принципен момент, спазван при разработването на Общинския план, 

е в него подобаващото място да намерят проблемите на единственото съставно село на 

Общината - с. Душанци. Доколкото това е възможно, преценени са ресурсите и 

потенциала на  кметството, както и причините за съществуващите там проблеми. По 

този начин се цели Общинският план да бъде управленски документ на цялата община, 

а не само на неговия общински център. 

При съставянето на Общинският план за развитие на община Пирдоп за периода 

2007-2013 г. и Актуализирания документ за изпълнението му са отчетени следните 

принципни изисквания: 

 За реалистичност и прагматичност на общинския план; 

 Отчитане на ролята на гр. Пирдоп в развитието на общината; 

 Отворения характер на плана, към реализацията, на който отношение 

имат всички субекти, осъществяващи дейност на територията й.  

Общинският план за развитие на община Пирдоп за периода 2007-2013 г. и 
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Актуализирания документ за изпълнението му не засягат само дейността на 

общинската администрация и Общинския съвет, а на всички субекти (включително и 

гражданите, неправителствения и частния сектор), които осъществяват дейност на 

територията. Тъй като местната власт се реализира от община Пирдоп (в лицето на 

Общинския съвет и на Общинската администрация), при реализацията на Общинския 

Общинският план за развитие на община Пирдоп за периода 2007-2013 г. и 

Актуализирания документ за изпълнението му нараства неимоверно координиращата 

роля на местната власт с останалите органи и структури, разположени на територията 

на общината. 

Общинския план за развитие има отворен характер и в срока си на действие ще 

се усъвършенства и допълва в зависимост от конкретните задачи и наличие на 

необходимите средства. 
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АКТУАЛИЗИРАН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ 

1. Обща характеристика на общината 

Община Пирдоп се намира в административните граници на Софийска област, в 

централните части на Република България във високите подбалкански полета и заема 

източната част на Златишко-Пирдопската котловина, заградена от север и юг, 

съответно от Стара планина и Средна гора, а от запад и изток от праговете Гълъбец и 

Козница. Териториалното разположение на общината е 80 км източно от столицата 

София и 312 км западно от град Бургас, като транспортната връзка се осъществява по 

главен път І-6 София – Бургас, който от своя страна представлява и основна 

транспортна ос. Географското положение на общината създава добри транспортни 

връзки. Удобни пътища го свързват с околните общини, столицата и други  главните 

градове на България.  

Златишко - Пирдопката котловина е със средна надморска височина 670 м. и има 

определено южно изложение около 20%.  

Полезни изкопаем. Няма регистрирани рудни и нерудни находища на 

територията на общината. 

Климат. Сложната морфология на релефа и голямата разлика в надморската 

височина предопределят на територията на общината да се наблюдават два вида климат 

– умереноконтинентален и планински. Умереноконтиненталният е характерен за 

териториите под 1000 м н.в. Средна гора възпрепятства проникването на 

Средиземноморското климатично влияние. Континенталния характер се смекчава от 

Стара планина, която служи като преграда за северните ветрове. 

Климатът в общината се характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, 

слънчева есен, сравнително мека зима, голяма годишна амплитуда на температурата на 

въздуха (22,2ºС). Средната годишна температура на въздуха е 9,3 С, а абсолютната 

минимална температура е -28,4 ºС 

За преобладаващата част от територията на общината валежният режим е 

благоприятен – средногодишните валежи са 615 мм (за България 650 мм), с летен 

валежен максимум (220 мм; юни – 88 мм) и зимен валежен минимум (104 мм; януари – 

31 мм). Снежната покривка се задържа около 100 дни. Средната стойност на 

относителната влажност е 68 %. 

Почви. Релефът, климатът, растителността и основната скала обуславят 

сравнително голямата пъстрота на почвените типове на територията на общината. 

Кафявите горски почви – тъмни, преходни и светли, заемат обширни 
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пространства на територията на общината. Подходящи са за отглеждане на картофи, 

ръж, едногодишни фуражни култури, влакнодаен лен, естествени ливади. 

Канелените горски почви също заемат голяма част от територията. Подходящи 

са за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица. При благоприятни 

микроклиматични условия върху тях се развиват добре и някои овощни видове – сливи, 

круши, ягоди и др.  

В долините на реките са разпространени алувиални и алувиално-делувиални 

почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци, ягоди, овощни градини, царевица, 

цвекло и др. По билото на Стара планина са развити планинско-ливадни почви, богати 

на органично вещество и с добре оформен чим. 

Ерозия. На територията на общината не са констатирани интензивни ерозионни 

процеси въпреки преобладаващият разчленен планински характер на терена с 

изключение на земите над гр. Пирдоп. Това се дължи предимно на голямата залесеност 

на района и на добрите почвени и климатични условия. На места в по-ниските части на 

общината на стръмни, главно южни и западни наклони с малка лесистост се е развила 

площна ерозия. Рядко се среща струйчеста и ровинна ерозия. В следствие на 

дългогодишната дейност на Медодобивния комбинат и нарушение на хумосния слой- 

северно от гр. Пирдоп, огромни площи от земи за селскостопанско ползване, на които 

хумосния слой е отнесен са отчуждении и преотредени през 70-те години на миналия 

век за горски фонд. Проведении са редица мероприятия през последните 15-20 години 

за спиране на ерозионните процеси (залесяване, времени баражни укрепления и др.) За 

значително въздействие за спиране на дълбочинната ерозия е необходимо да се 

актуализира проект „Укрепване на водосборите  на реките „Манджарин” и „Славци”. 

Водни ресурси. През територията на общината протичат реките: “Тополница”, 

“Дебелска”, “Манджарин”, “Славци”, “Манина”, “Куфарита”. 

На река “Тополница” над село Душанци е изграден язовир за промишлени води, 

обслужващ производството на “Юнион Миниер-Пирдоп-Мед”. 

Населените места Пирдоп и Душанци се захранват с питейна вода от каптирани 

извори, находящи се предимно в Стара планина. 

Общото количество на водните запаси от питейна вода е в нормите и е 

достатъчно за обслужване на населението. 

Биологично разнообразие. Разпространението на растителността е в 

зависимост от климата, почвите и другите природни условия. 

На територията на общината са разпространени дървесните видове дъб, явор, 
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ясен, габър, топола, бреза и акация, а над 800 м н.в. са разположени букови съобщества, 

които в значителна степен придават общия вид на горската растителност. В границите 

на буковия пояс в по-високите части се срещат ели, смърч, бял бор и други иглолистни. 

Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват почвите от 

ерозия, регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма 

естетическа стойност и важно значение за реализирането на туризма и рекреацията  на 

хората. 

Екологичните условия за развитието и разпространението на животните в 

района на общината са твърде разнообразни и създават благоприятни условия за 

развъждането им. Въпреки сравнително малката площ на общината в нея съществува 

богат и своеобразен животински свят.  

От полезния дивеч се срещат: елен, сърна, див заек, диви свине, вълци; от 

птиците: гривек, балкански кеклик, яребица, пъдпъдък, гургулица. В общината има над 

200 вида птици, някои от тях редки видове, които дават предпоставка за развитие на 

фото и хобитуризъм. От влечугите се срещат пепелянки, смок, усойници, гущери и др., 

а в реките пъстърва, мряна, кефал, червеноперка и др. Разпространението на полезния 

дивеч предполага възможности за ловен туризъм.   

Поземлени и горски ресурси. Важна предпоставка за развитието на селското и 

горското стопанство, селищната мрежа, туризъм и рекреация, техническата 

инфраструктура, са поземлените ресурси. Обобщените данни за тези ресурси са 

представени на таблица 1. 

  

Поземлените ресурси на територията на община Пирдоп 

Вид територия 
Землище 

на град Пирдоп 

Землище 

на село Душанци 
Община Пирдоп 

Селско-стоп.земи 35575дка – 39 % 18272 дка – 29% 53848 дка – 35% 

Горски фонд 48694 дка – 54% 42224 дка – 68% 90918дка – 60% 

Населени места 4648дка –   5% 583дка –0,9% 5 231дка – 3  % 

Водни течения и водни площи 626 дка-0,7% 975 дка-1,6% 1601 дка-1,1 % 

Добив на полезни изкопаеми 291 дка-0,32% 43 дка-0,01% 335дка-0,2 % 

Пътища и др. 376дка– 0,42% 128дка – 0,21% 504дка  – 0,3% 

Таблица 1: Поземлените ресурси на територията на община Пирдоп 
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Поземлените ресурси на територията на община Пирдоп 

Собственост 
Землище 

на град Пирдоп 

Землище 

на село Душанци 
Община Пирдоп 

Площ на  землището 90 211 дка  62 225 дка 152 436 дка 

Държ.частна собств. 1289 дка – 1,4% 42 823 дка – 69% 44 112 дка –29% 

Държ.публична собств. 1604дка-1,8% 250 дка- 0,4% 1854- 1,2% 

Частна собств. 17 577 дка – 20% 8 138 дка – 13% 25715 дка – 17% 

Общинска частна собственост 50304 дка –   56% 43 дка – 0,1%  50347 дка – 33% 

Общинска публична собственост 157дка  - 0,2% 1872 дка-3% 2029дка -1,33% 

Стопанисвани  

от общината 
12019 дка - 13% 8921дка -14% 20 940 дка – 14% 

Собственост  

от юрид.лица 
4468 дка -5% 148 дка – 0,2% 4616 дка-3% 

Религ.собственост              - 30 дка -0,05%  30 дка-0,02% 

Смесена собств. 2793 дка –  3% - 2793 дка –   2% 

Таблица 2: Поземлените ресурси на територията на община Пирдоп 

Земеделските територии заемат общо 53848дка – (35% от площта на общината 

при средно за страната 58,7%). Потенциалите на земеделските земи на община Пирдоп 

следва да бъдат оценявани като предпоставка за очертаващите се приоритети в нейното 

развитие. Един от тях е свързан с формирането на модерен аграрен сектор. 

Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 16 527 дка, като 

най-голяма площ заемат нивите – 16 370 дка; трайни насаждения 84 дка, 73 дка 

разсадници. 

На територията на общината няма изградени поливни площи от държавни 

водоизточници. 

Земите по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи са с обща площ 128 дка, разположени 

в 16 землища.  

Мерите и пасищата заемат площ от 26 272 дка. Заедно с обработваемата земя те 

формират т.нар. стопанисвана земя – общо 42 799 дка, или 28% от територията на 

общината. 

Площите на пасищата и естествените ливади, условно наречени “тревни площи”, 

са ресурс за развитието на говедовъдството и овцевъдството. Площта им заема 7003 

дка, или 5 % от територията на общината. В последните години голяма част от 

ливадите и пасищата са изоставени и постепенно се превръщат в пустеещи и обрасли с 

храстовидна растителност територии.   

Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и Общински 

горски фонд и заемат 90 918дка – 60%  (при средно за страната 33,6%). Този процент 

определя т.нар. “лесистост на територията”, значително по-висока от средната за 

страната – 31,7%. 

Населените места и другите урбанизирани територии заемат 5 231 дка площ 

(3% при средно за страната 5,0%). От тях 3213 дка са в селищните територии на 

населените места,  1925 дка - промишлени и складови зони, 76 дка - застроени терени 
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извън регулация, и 17 дка - гробищни и извънселищни паркове. 

Водните течения и водните площи са с относителен дял от 1,1 % (при средно 

за страната 1,8%) - с площ 1601 дка, от които площта на реките е 249 дка, язовирите 

заемат 1352 дка.      

Депата за битови отпадъци са с най-малка площ – 10 дка (0,01% при средно за 

страната 0,3%) 

Площа на териториите за техническа инфраструктура е 504 дка (0,3% при 

средно за страната 0,6%).  

Вследствие възстановяването на собствеността върху земеделските земи в 

изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и 

на възстановяване на собствеността по Закона за възстановяване на собствеността 

върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) на територията на общината са 

установени следните видове собственост: 

Частна собственост са 25 715 дка, или 17% от общата територия на общината.

 Държавна собственост са 45 966 дка (30% от територията на общината). Това 

са земите на Държавния горски фонд; Държавния поземлен фонд;  част от територията 

на населените места дка, териториите на водните течения и водните площи, 

републиканската пътна мрежа и жп лините. 

Общинска е собствеността върху 52376 дка това е предимо общински поземлен 

фонд, включващ нивите, трайните насаждения, мерите и пасищата, както и полските 

пътища и прокари, част от населените места депата за битови отпадъци, общинската 

пътна мрежа, общински горски фонд и др. 

На религиозни организации е собствеността върху 30 дка земеделски земи 

разположени в землището на с. Душанци. 

Една от възможностите за провеждане на целенасочена политика от общината е 

рационалното използване на земеделските земи, чиято собственост не е възстановена 

по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и 

съгласно този закон те се стопанисват и управляват от общината. След изтичането на 

10-годишен срок от влизането в сила на плановете за земеразделяне тези земи стават 

общинска собственост. 

Защитени територии и зони. На територията на община Пирдоп има една 

защитена територия и една защитена зона, които са с наименование „Централен 

балкан” и попадат в категорията Национален парк. 

2. Демографско развитие и човешки ресурси 

Община Пирдоп е с площ 152,4 кв. км площ, което е 0,14% от територията на 

България и 2,16% от територията на Софийска област (Таблица 1). Населението на 

община Пирдоп е 8 293 души, което е 0,11% от населението на България и 3,35% от 

територията на Софийска област. Населението на община Пирдоп по данни от 

преброяването през 2011 г. е намаляло с 12.59% спрямо населението от 2004 г., 
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Общината е съставена от 1 град – общинският център Пирдоп с население 7 485 души и 

1 село, което е с население 808 души (Таблица 2). 

Основни показатели на община Пирдоп по статистически зони, статистически 

райони, области и общини към 01.02.2011 

Статистически зони, 

статистически райони, 

области и общини 

Площ- кв. 

км. 
Население 

Гъстота на 

населението 

- човека/км
2
 

Населени 

места - брой 

Градове - 

брой 

Села
  
- 

брой 

България 111 001,90 7364570 66 5 304 253 5 051 

Югозападен район 20 306,4 2269070 112 952 48 904 

Софийска област 7 062,3 247489 35 283 18 265 

Община Придоп 152,4 8293 54 2 1 1 

Таблица 3: Основни показатели на община Пирдоп
1
 

Общината е съставена от един град – общинският център Пирдоп с население 

7 485 души и едно село, което е с население под 808 души (Таблица 2). Повече от 90% 

от населението е концентрирано в общинския център – гр. Пирдоп.   

Население местоживеене, пол и възраст в община Пирдоп 

Възраст 
Общо В градовете (гр. Пирдоп) В селата (с. Душанци) 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 8 293 4 058 4 235 7 485 3 661 3 824 808 397 411 

0-4 341 186 155 320 178 142 21 8 13 

5-9 340 188 152 313 174 139 27 14 13 

10-14 396 200 196 364 181 183 32 19 13 

15-19 439 212 227 397 193 204 42 19 23 

20-24 452 238 214 414 218 196 38 20 18 

25-29 523 292 231 478 268 210 45 24 21 

30-34 546 288 258 496 262 234 50 26 24 

35-39 565 288 277 526 270 256 39 18 21 

40-44 649 341 308 580 294 286 69 47 22 

45-49 673 342 331 621 315 306 52 27 25 

50-54 625 309 316 567 277 290 58 32 26 

55-59 519 255 264 468 230 238 51 25 26 

60-64 550 251 299 485 222 263 65 29 36 

65-69 484 214 270 405 177 228 79 37 42 

70-74 445 175 270 392 154 238 53 21 32 

75-79 395 150 245 351 131 220 44 19 25 

80-84 233 85 148 204 77 127 29 8 21 

85+ 118 44 74 104 40 64 14 4 10 

Таблица 4: Население на община Пирдоп по населени места, пол и възраст
2
 

Гъстотата на населението в община Пирдоп е 54 човека/км
2
, което е значително 

по-високо в сравнение със стойност на гъстотата за Софийска област (Таблица 1) и е 

близко до средната гъстота за страната. 

Естественият прираст на община Пирдоп е отрицателен след 2004 г. през която 

е бил (-)4.2‰. Ниската раждаемост, съчетана с високите равнища на обща смъртност, 

формират отрицателния естествен прираст на населението в община Пирдоп. През 

2010 г. към 31 декември естествения прираст на общината е (-)6.00‰ и се е увеличил в 

                                                 
1
 Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България 2011 г. 

2
 Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България 2011 г. 
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сравнение с 2004 г., за която са посочени данни в Общинския план за развитие при 

разработването му през 2005 г. Отрицателния естествен прираст е през 2010 г. е 

характерен и за София област (-8.04‰) и за страната (-4.62‰). 

Коефициентът на раждаемост през 2010 г. за община Пирдоп е 9,88‰, чиято 

стойност е близка до тези за страната (10,06‰) и за София област (8,59‰) и е по-

висока в сравнение с 2004 г., когато стойността на коефициента е бил 7.7‰. 

Коефициентът на смъртност през 2010 г. за община Пирдоп е 15,88‰, чиято 

стойност е близка до тези за страната (14,68‰) и за София област (16,63‰) и е по-

висока в сравнение с 2004 г. - когато стойността на коефициента е бил 11.9‰. 

Естествено движение на населението в община Пирдоп към 31.12  

Година 
Области Живородени Умрели Естествен прираст 

Общини всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2007 

България 75349 38822 36527 113004 59823 53181 -37655 -21001 -16654 

София 2268 1211 1057 4415 2386 2029 -2147 -1175 -972 

Пирдоп 71 30 41 123 68 55 -52 -38 -14 

2008 

България 77712 39986 37726 110523 58303 52220 -32811 -18317 -14494 

София 2194 1114 1080 4130 2252 1878 -1936 -1138 -798 

Пирдоп 84 51 33 126 64 62 -42 -13 -29 

2009 

България 80956 41312 39644 108068 56849 51219 -27112 -15537 -11575 

София 2337 1223 1114 4121 2197 1924 -1784 -974 -810 

Пирдоп 74 43 31 130 61 69 -56 -18 -38 

2010 

България 75513 38836 36677 110165 57641 52524 -34652 -18805 -15847 

София 2151 1096 1055 4165 2201 1964 -2014 -1105 -909 

Пирдоп 84 44 40 135 66 69 -51 -22 -29 

Таблица 5: Естествено движение на населението в община Пирдоп
3
 

Механичният прираст на община Пирдоп е отрицателен за 2010 г., като е (-)69 

души, или (-)8.12‰, което е значително по-високо от средното за страната (-3.22‰) и за 

София област (-2.12‰) 

Механично движение на населението в община Пирдоп към 31.12 

Година 

Статистически 

зони, област и 

община 

Заселени Изселени Механичен прираст 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

2007 

България 152 496 72 893 79 603 153 893 73 135 80 758 -1 397 -242 -1 155 

София област 4 948 2 312 2 636 4 687 2 201 2 486 261 111 150 

Пирдоп 86 35 51 143 53 90 -57 -18 -39 

2008 

България 121344 55102 66242 122220 55194 67026 -876 -92 -784 

София област 4020 1816 2204 4375 1944 2431 -355 -128 -227 

Пирдоп 108 42 66 150 79 71 -42 -37 -5 

2009 

България 139098 64650 74448 154827 71082 83745 -15729 -6432 -9297 

София област 5140 2470 2670 4566 2087 2479 574 383 191 

Пирдоп 142 60 82 157 67 90 -15 -7 -8 

2010 

България 155 212 74 098 81 114 179 402 84 795 94 607 -24 190 -10 697 -13 493 

София област 5 114 2 440 2 674 5 646 2 590 3 056 -532 -150 -382 

Пирдоп 118 38 80 187 95 92 -69 -57 -12 

Таблица 6: Механично движение на населението в община Пирдоп
4
 

                                                 
3
 Източник: НСИ, http://www.nsi.bg 
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Отрицателният естествен и механичен прираст и задълбочаващите се процеси на 

“стареене” засилват процесите на стагнация в демографското развитие на община Пирдоп. 

Установените трайни негативни тенденции в развитието на населението водят до 

влошаване на демографския профил, изразяващ се във влошаване на възрастовия състав на 

населението, намаляване на възпроизводствения (репродуктивния) потенциал, понижават 

се и трудовите възможности на местното население. 

По данни от Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България 

2011 г. от НСИ, населението на община Пирдоп е 88.39% българско (Таблица 5). 

Население на община Пирдоп по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. 

Общо 

Брой/ % 

Отговорили 

на въпроса 
Българска Турска Ромска Друга 

Не се 

самоопределя 

Непосочили 

отговор 

2540 2402 2227 8 152 4 11 609 

100% 92,66% 88,39% 0,78% 3,06% 0,20% 0,20% 7,34% 

Таблица 7: Население на община Пирдоп по етническа принадлежност
5
 

Българският език е майчин на 88.48% от населеното на община Пирдоп (Таблица 6). 

Население на община Пирдоп по майчин език към 01.02.2011 г. 
Общо 

Брой/ % 

Отговорили 

на въпроса 
Българска Турска Ромска Друга 

Не се 

самоопределя 

Непосочили 

отговор 

2540 2392 2240 5 133 5 9 636 

100% 92,33% 88,48% 0,83% 2,46% 0,35% 0,20% 7,67% 

Таблица 8: Население на община Пирдоп по майчин език
6
 

Възрастовата структура на населението в Община Пирдоп по данни от 

Преброяването на населението и жилищния фонд на република България през 2011 г. 

може да бъде проследено на таблица 2. 

Възрастовата структура на населението в община Пирдоп през 2011 г. е 

следната: в под трудоспособна възраст е 1 077 души (12.99%), в трудоспособна 

възраст е 5 541 души (66.82%), а в над трудоспособна възраст е 1 675 души (20.20%).  

Население на 7 и повече години по местоживеене в община Пирдоп е 7 825 

души, от които повече от половината - 50.75% е със средно образование. Втората по 

големина група е с основно образование, като относителния й дял е 22.88%. 

Относителния дял на лицата с висше образование е 15.22%, на лицата с начално - 

6.57%, а на тези които са с незавършено начално и никога не са посещавали училище - 

4.40%. 

Население на 7 и повече години по местоживеене и образование в Община Пирдоп 

Местоживеене Общо Висше Средно Основно Начално 
Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

Общо 7825 1191 3971 1790 514 320 24 15 

В градовете 7050 1127 3546 1578 463 297 24 15 

В селата 775 64 425 212 51 23 - - 

Таблица 9: Население на 7 и повече години по местоживеене и образование в Община Пирдоп
7
 

                                                                                                                                                         
4
 Източник: НСИ, http://www.nsi.bg 

5
 Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България 2011 г. 

6
 Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България 2011 г. 
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Икономическата активност на населението се отчита за лица на 15 и повече 

навършени години. В община Пирдоп относителния дял на лицата, който са 

икономически активни е 56%, като неактивни икономически са 44%. От икономически 

активното население (86.68%) са заети лица, което е 48.25% от населението на 15 и 

повече навършени години. От икономически неактивното население с най-висок 

относителен дял са пенсионерите, който са с относителен дял 73.30% и 32.50% от 

населението на 15 и повече навършени години. 

Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и икономическа 

активност в община Пирдоп 

Пол 

 

Общо 

 

Икономически активни Икономически неактивни 

Общо Заети Безработни Общо Учащи Пенсионери 

Лица, заети само с 

домашни или 

семейни 

задължения 

Други 

Общо 7216 4017 3482 535 3199 407 2345 283 164 

Мъже 3484 2148 1900 248 1336 202 972 50 112 

Жени 3732 1869 1582 287 1863 205 1373 233 52 

Таблица 10: Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и икономическа активност в 

община Пирдоп
8
 

Демографските проблеми на община Пирдоп са свързани с цялостното й 

социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и 

формираните структури на населението - отрицателно естествено възпроизводство и 

влошена възрастова структура на селското население. 

Тенденциите в развитието на населението са: намаляване на общия му брой, 

застаряване на населението на селата, повишаване на образователното равнище  

Средногодишното равнище на безработицата в община Пирдоп е 9.43% 

(Таблица 8 и фигура 1) за 2010 г., което е по-ниско от средногодишното за Софийска 

област (11.18%) и за страната (9.47%). През 2010 г. безработицата се е увеличила в 

сравнение с последните години и е намаляла спрямо 2004 г., когато равнището й е било 

11%. 

 
Фигура 1: Средногодишно регистрирани безработни лица в община Пирдоп 

                                                                                                                                                         
7
 Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България 2011 г. 

8
 Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България 2011 г. 
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Регистрирани безработни лица от община Пирдоп 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средно 

Брой за 2007 г. 400 402 356 336 325 298 298 308 297 276 300 295 324 

% безработица за 2007 г. 9,09% 9,13% 8,09% 7,63% 7,38% 6,77% 6,77% 7,00% 6,75% 6,27% 6,82% 6,70% 7,37% 

Брой за 2008 г. 338 325 306 307 300 293 291 291 296 288 294 297 302 

% безработица за 2008 г. 7,68% 7,38% 6,95% 6,97% 6,82% 6,66% 6,61% 6,61% 6,72% 6,54% 6,68% 6,75% 6,86% 

Брой за 2008 г. 302 326 337 328 355 358 350 349 361 376 390 412 354 

% безработица за 2009 г. 6,86% 7,41% 7,66% 7,45% 8,06% 8,13% 7,95% 7,93% 8,20% 8,54% 8,86% 9,36% 8,03% 

Брой за 2010 г. 432 443 419 433 442 431 417 415 405 379 377 389 415 

% безработица за 2010 г. 9,81% 10,06% 9,52% 9,84% 10,04% 9,79% 9,47% 9,43% 9,20% 8,61% 8,56% 8,84% 9,43% 

Таблица 11: Регистрирани безработни лица от община Пирдоп
9
 

Регистрирани безработни лица, по поредност на регистрация, образование и професионална квалификация в община Пирдоп 

Показатели към 

31.12.2010 г. 
Всичко 

По образование По рискови групи 

висше средно 

в т.ч. 

средно 

проф. 

основно 
начално и 

по- ниско 

с намалена 

работоспо-

собност 

самотни 

родители 

майки с 

деца до 3 

г. 

от социални 

заведения 

освобо- 
дени от 

МЛС 

1.Регистрирани 

безработни 
389 23 218 153 52 96 20 0 17 0 4 

от тях:- жени 263 17 162 110 24 60 10 0 17 0 0 

а) до 19г. вкл. 10 0 4 2 0 6 1 0 0 0 0 

от тях: жени 6 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 

б) от 20 до 24г. вкл. 38 2 24 20 5 7 1 0 8 0 1 

от тях: жени 34 2 23 19 3 6 1 0 8 0 0 

в) от 25 до 29г. вкл. 36 4 21 18 4 7 1 0 4 0 0 

от тях: жени 25 3 16 14 3 3 0 0 4 0 0 

г) от 30 до 34г. вкл. 41 1 22 16 6 12 0 0 4 0 0 

от тях: жени 29 1 15 12 4 9 0 0 4 0 0 

д) от 35 до 39г. вкл. 37 3 13 10 6 15 1 0 1 0 1 

от тях: жени 18 2 8 5 1 7 0 0 1 0 0 

е) от 40 до 44г. вкл. 50 1 27 18 7 15 0 0 0 0 1 

от тях: жени 28 1 16 10 3 8 0 0 0 0 0 

ж) от 45 до 49г. вкл. 47 3 33 22 5 6 4 0 0 0 0 

от тях: жени 35 1 26 16 3 5 3 0 0 0 0 

                                                 
9
 Източник: Дирекция „Бюро по труда”, гр. Пирдоп 
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Регистрирани безработни лица, по поредност на регистрация, образование и професионална квалификация в община Пирдоп 

Показатели към 

31.12.2010 г. 
Всичко 

По образование По рискови групи 

висше средно 

в т.ч. 

средно 

проф. 

основно 
начално и 

по- ниско 

с намалена 

работоспо-

собност 

самотни 

родители 

майки с 

деца до 3 

г. 

от социални 

заведения 

освобо- 
дени от 

МЛС 

з) от 50 до 54г. вкл. 70 5 46 34 8 11 8 0 0 0 1 

от тях: жени 47 3 33 23 4 7 5 0 0 0 0 

и) над 55г. 60 4 28 13 11 17 4 0 0 0 0 

от тях: жени 41 4 24 11 3 10 1 0 0 0 0 

Таблица 12: Регистрирани безработни лица, по поредност на регистрация, образование и професионална квалификация в община Пирдоп
10

 

Продължителност на регистрираните безработни лица в община Пирдоп 

Показатели към 31.12.2010 г. 
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о
 5

4
 

г
. 

в
к

л
. 

н
а

д
 5

5
 г

. 

1.Безр.лица до 1 мес.- общо 43 10 12 21 3 28 18 6 6 0 6 7 4 7 5 6 7 1 

от тях: жени 27 4 11 12 3 19 12 1 4 0 6 5 1 4 3 5 3 0 

2.Безр. от 1 до 4 мес.-общо 71 14 29 28 7 43 35 7 14 7 10 6 7 8 7 10 11 5 

от тях: жени 46 7 22 17 5 29 23 3 9 4 9 3 6 3 5 6 7 3 

3.Безр.от 4 до 6 мес.-общо 37 8 12 17 3 23 17 4 7 0 7 5 2 2 5 2 11 3 

от тях: жени 28 6 10 12 2 19 14 2 5 0 6 5 1 0 3 1 9 3 

4.Безр. от 6 до 12 мес.-общо 84 19 18 47 5 41 28 12 26 0 6 8 10 9 12 9 20 10 

от тях: жени 53 9 15 29 4 30 19 3 16 0 5 4 7 4 6 9 12 6 

5.Безр. от 1 до 2 год.- общо 108 21 18 69 2 53 35 17 36 2 8 8 13 9 15 13 12 28 

от тях: жени 72 14 12 46 1 38 24 11 22 1 7 6 9 6 7 9 8 19 

6.Безр.лица над 2 год.- общо 46 13 10 23 3 30 20 6 7 1 1 2 5 2 6 7 9 13 

от тях: жени 37 11 9 17 2 27 18 4 4 1 1 2 5 1 4 5 8 10 

Таблица 13: Продължителност на регистрираните безработни лица в община Пирдоп
11
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 Източник: Дирекция „Бюро по труда”, гр. Пирдоп 
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По данни от Дирекция „Бюро по труда” - гр. Пирдоп най-засегнати от 

безработицата са лицата над 40 годишна възраст. Делът на безработните лица - жени е по-

висок от колкото на мъжете. По образователно равнище, най висока е безработицата при 

лица със средно образование. Продължителността на безработицата при регистрираните 

лица в община Пирдоп се разглежда на няколко групи, като най-висок дял от безработните 

са без работно място за период от 1 до 2 години. 

През периода 2007 - 2010 г. в община Пирдоп са обявени 1 902 работни места, от 

който 786 места са по мерки и програми на заетостта. През разглеждания период се 

наблюдава тенденцията за намаляване на броя на работните места, който се обявяват, като 

една от основните причини е финансово-икономическа ситуация в страната. 

Обявени работни места в община Пирдоп 

Показатели  2007 2008 2009 2010 

Общо обявени работни места от тях: 570 556 482 294 

 - обявени свободни работни места на първичен пазар 319 336 288 173 

 - обявени свободни работни места по мерки за заетост 43 43 20 8 

 - обявени свободни работни места по програми за заетост 208 177 174 113 

Таблица 14: Обявени работни места в община Пирдоп
12

 

В община Пирдоп безработните лица са включени в 3 програми за заетост и 

обучение - Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” 

(компоненти “Личен асистент”, “Опазване и възпроизводство на българската гора”, 

“Проекти на работодателите в селското стопанство”), Национална програма “Заетост на 

младежи в публичната администрация”, Национална програма “Обучение и заетост на 

хора с увреждания”.   

Мерките за професионално обучение и насърчаване на заетостта са насочени към 

безработните младежи, хората в неравностойно положение на пазара на труда и на 

продължително безработните лица. 

Проблемите на заетостта и безработицата в община Пирдоп са взаимосвързани: 

висок дял на продължително безработните лица, специалистите и безработните жени. 

Тенденциите в развитието на заетостта и безработицата не показват съществени 

изменения през последните години. Наблюдава се намаляване на дяла на обявените 

работни места на свободния пазар и увеличаване на равнището на безработицата. 

Изводите за демографското развитие и човешките ресурси, основаващи се на направените 

демографски анализи и оценки, са използвани в SWOT анализа.   
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 Източник: Дирекция „Бюро по труда”, гр. Пирдоп 
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3. Социално-икономически структури и процеси 

Във връзка с анализа на икономическо състояние на община Пирдоп липсват данни 

за дълготрайните материални активи на един жител, както и за разпределението на 

брутния вътрешен продукт и броя на регистрираните юридически лица. 

Разположението на община Пирдоп на главен път София – Бургас, планинския 

релеф, и близостта й до гр. София обуславят сравнително добра степен на развитие на 

промишленото производство и търговията. Пирдоп е център на медодобивното 

производство. В северозападната окрайнина на землището на Пирдоп е разположен 

медодобивен комбинат, приватизиран през 1997 г. от белгийската фирма Union Miniere 

Grupe, сега Umicore. 

По последни данни на Дирекция „Бюро по труда” броят на заетите лица в община 

Пирдоп през 2009 г. е 2 882, като спрямо 2007 година се наблюдава спад, който по 

прогнози продължава до настоящия момент. Относителният дял на заетите лица в частния 

сектор е 77%, а в обществения - 23%. Въпреки намаляването на броя на работните места 

за 2007-2009 г. се е увеличила средната годишна работна заплата с 32%, което е белег за 

повишаване на икономическото състояние на общината и за нейното положително 

развитие. За частния сектор е характерно по високо ниво на средна годишна заплата, като 

в сравнение с обществения сектор, заплатите в частния са с 82% по-високи. Размерът на 

средната годишна заплата при мъжете и жените също се характеризира със значителни 

разлики. При мъжете е със 78% по-висока спрямо тази на жените. 

Наети лица по трудово и служебно правоотношение и средна годишна работна 

заплата в община Пирдоп 
Показатели/ Година 2007 2008 2009 

Наети лица по трудово и служебно правоотношение (среден годишен брой) 3113 3165 2882 

   в т.ч.       

          обществен сектор 752 731 660 

          частен сектор 2361 2434 2222 

Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение 

(лева) 8742 10508 11534 

   в т.ч.       

          жени 6177 7329 8116 

          мъже 10711 13138 14436 

          обществен сектор 5008 6581 7051 

          частен сектор 9922 11693 12871 

Таблица 15: Наети лица по трудово и служебно правоотношение и средна годишна работна заплата в 

община Пирдоп
13

 

По икономически сектори, нивото на средната годишна заплата се различава 

значително, като в индустриалния сектор е най-висока, през 2009 г. е 16 018 лева, което е 

139% от средната за всички сектори. В сферата на услугите, работещите получават средна 
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годишна работна залата по-ниска от средната за общината с 41%, а в аграрния сектор е по-

ниска с 57%.  

Средна годишна заплата по икономически сектори в община Пирдоп 

(левове) 

 Икономически сектор/ Година 2007 2008 2009 

Аграрен 2640 5083 4966 

Индустрия 12383 14365 16018 

Услуги 4657 5907 6804 

Средна годишна заплата в община Пирдоп 8742 10508 11534 

Таблица 16: Средна годишна заплата по икономически сектори в община Пирдоп
14

 

Подробно по икономически дейности динамиката в средната годишна заплата 

може да бъде проследена на таблица 15 и таблица 16. 

Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение 

 (левове) 

Икономически дейности по КИД-2008 2008 2009 

Общо 10508 11534 

Селско, горско и рибно стопанство 5083 4966 

Добивна промишленост     

Преработваща промишленост 17224 20030 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива  .. .. 

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

.. .. 

Строителство 4565 5010 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3360 4072 

Транспорт, складиране и съобщения 10763 8575 

Хотелиерство и ресторантьорство 3116 3637 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 

7280 8009 

Финансови и застрахователни дейности .. .. 

Операции с недвижими имоти .. .. 

Професионални дейности и научни изследвания 6841 30408 

Административни и спомагателни дейности .. .. 

Държавно управление 8752 7723 

Образование 6943 8304 

Хуманно здравеопазване и социална работа  5805 7215 

Култура,спорт и развлечения 4884 6107 

Други дейности 3508 3408 

Забележка: 

  " .. "   Конфиденциални данни 

  " -  "   Липсва случай 

Таблица 17: Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в община 

Пирдоп за 2008 - 2009 г.
15

 

Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение 

 (левове) 
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Икономически дейности по НКИД-2003 2007 

Общо 8742 

Селско, ловно, горско и рибно стопанство 2640 

Добивна промишленост    - 

Преработваща промишленост 14335 

Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода .. 

Строителство 2842 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството 2742 

Хотели и ресторанти 2316 

Транспорт, складиране и съобщения 8153 

Финансово посредничество    - 

Операции с недвижими имоти и бизнесуслуги 4334 

Държавно управление; задължително обществено осигуряване 6056 

Образование 4874 

Здравеопазване и социални дейности 4694 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 2692 

Забележка: 

  " .. "   Конфиденциални данни 

  " -  "   Липсва случай  

Таблица 18: Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в община 

Пирдоп за 2007 г.
16

 

Като цяло икономическата структура на община Пирдоп се определя от частния 

бизнес. Около две трети от работоспособното население е заето в тази сфера. В района 

функционират и няколко строителни фирми, които извършват проектиране и 

строителство. 

Потенциалите за развитие на селското стопанство на територията на общината се 

определят от множество фактори, голяма част от които са ограничители. 

Преобладаващият полупланински характер на територията предопределя, както размера и 

относителния дял на видовете земеделски територии, така и възможностите за развитие на 

определени подотрасли.  

Основни ограничители са релефните, почвените и до известна степен климатичните 

условия. Териториите над горския пояс в северната част на общината, достигащи до над 1 

520 м н.р., в голямата си част представляват високопланински пасища, но също са и 

непригодни за селско стопанство площи - скали, сипеи и др. 

В по-ниския пояс на Подбалкана, земеделските земи са предимно разпокъсани и 

маломерни, труднодостъпни, с големи наклони и в различна степен ерозирани. 

Разпокъсаността на обработваемите земи и сравнително големите наклони ограничават 

възможностите за интензификация на селското стопанство.  

С относително по-благоприятни условия за развитие на отрасъла са речните долини 

и леко хълмистите територии в южните и югоизточните части на територията. 

От климатичните фактори основни ограничители са късните слани и ранните 
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мразове, които не позволяват отглеждането на ранни и късни зеленчуци и други 

топлолюбиви култури. От друга страна, сравнително по-добрите условия на овлажняване 

на въздуха и почвите са добра предпоставка за развитието на овощните градини, 

малиновите и ягодовите насаждения, естествените ливади и пасищата.  

Почвите в по-голямата част от територията са преобладаващо плитки, 

нископродуктивни, кисели, подходящи преди всичко за естествена тревна растителност.  

Значително разпространение, предимно в земеделските територии, имат канелените 

и кафявите горски почви. Характеризират се със средно до силно кисела реакция и ниско 

естествено плодородие. Подходящи са за по-невзискателни култури, като картофи, овес, 

ръж и естествена тревна растителност. 

Алувиалните и деалувиалните почви имат ограничено разпространение в речните 

долини и отчасти на притоците им. Имат лек механичен състав - песъчлив до средно 

песъчливо-глинест. Имат алкална реакция, рохкави са, леко се обработват след валежи и 

поливане. Подходящи са за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури. 

Планинско-ливадните почви са разпространени над горския пояс - по билните 

части на Стара планина. Растителността е естествена тревна - високопланински пасища.  

Посочените природни условия обуславят ниския относителен дял на земеделските 

земи и обработваемите земи и особено на нивите и съответно високия относителен дял на 

площите с естествена тревна растителност естествени ливади и пасища. 

Преструктурирането на отрасъла в последните години - възстановяването на 

собствеността върху земеделските земи и установяването на дребното фамилно 

стопанство като основна форма на стопанисване, е причина за ниската степен на 

използваемост на този основен ресурс.  

На територията на община Пирдоп деградацията на земите и почвите (киселинност, 

засоляване) е силно изразена. Добивът и преработката на рудни изкопаеми са замърсили 

почвите с тежки метали, поради което те са с наднормено съдържание на Cu, Zn, Cd. В 

община Пирдоп не би могло да се развива биологично земеделие без да се предприемат 

широкомащабни дейности свързани с очистка на голяма част от земеделските земи. 

В община Пирдоп растениевъдство се свързва с отглеждане основно на фуражни 

култури за задоволяване нуждите на селскостопанските животни. Приоритет имат грубите 

фуражи. Естествените ливади заемат около 40% от обработваемата земя.  

Съотношението на тревни площи към ниви до голяма степен определят 

екстензивния характер на земеделието и специализацията в животновъдството 

(говедовъдство, овцевъдство и козевъдство), базирани на производството на сено от 
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естествените ливади и ползване на значителния размер мери и пасища. Слабо е застъпено 

отглеждането на животни за угояване. 

При така анализираните потенциали и основни проблеми на досегашното развитие 

на селското стопанство, могат да бъдат формулирани някои основни изводи за неговите 

потенциали и насоки за перспективно развитие: 

 С най-добри условия за развитие на интензивно селско стопанство са 

югоизточните части от територията, където релефните и почвените условия, 

както и сравнително големият размер на нивите благоприятстват такова 

развитие; 

 В планинските землища условията са неблагоприятни за интензивно земеделие, 

но съществуват възможности за развитие на планинско пасищно 

животновъдство на базата на значителния размер пасища, както и на добива на 

сено от естествените ливади;  

 Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини са 

раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради стръмните 

терени и липсата на пътища, както и застаряването на населението,    

 Наложителни са промени във формата на стопанисване, които да доведат до 

създаване на по-едри съвременни стопанства. Това може да се осъществи чрез 

стимули за агрофирми, арендатори или земеделски кооперации, които да имат 

интерес, поемайки рисковете, да наемат, купуват или организират използването 

на по-нископродуктивни земи.  

 При внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии, 

съществуват условия за производство на продукти предимно от 

животновъдството, като козе, овче и краве мляко и производните им, пчелен 

мед, както и производство на билки и плодове.  

Горското стопанство е едно от основните предимства на общината, стратегически 

резерв за развитието на дейности като туризма, дърводобива и дървопреработването, лов и 

риболов, рационално и екологосъобразно ползване на диворастящите билки, горски 

плодове и гъби и т.н. 

Общата площ на горския фонд на общината e 9 091,8 ха. От тях 4 538,7 ха се 

стопанисват от Държавно лесничейство “Пирдоп”, а 4 553,1 ха от Община Пирдоп. 

Наблюдават се интензивни ерозионни процеси на площи намиращи се в района над 

Медодобивния комбинат – “ Кумерио” АД. Това се дължи на голямото зъмърсяване на 
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почвата следствие дейността на комбината и липсата на развитие на почвена покривка 

там. На места в по-ниските части на общината на стръмни, главно южни и западни 

наклони при малка пълнота на дървостоите е развита площна ерозия. Общо от ерозионни 

процеси са засегнати около 160 ха горски фонд. Рядко се среща струйчеста и ровинна 

ерозия, а дълбочинна ерозия липсва . 

Основният дървесен вид, които дава облика на естествената растителност в 

северната част на общината е бука. По бреговете на реките и в долната част на склоновете 

са разпространени насаждения от бук, габър, едролистна липа и трепетлика. Върху най-

стръмните терени естествената горска растителност се състои от насаждения, в които 

преобладават келяв габър, смесен с мъждрян и клен. Създадените чрез залесяване култури 

са предимно от иглолистни дървесни видове – бял и черен бор, акация, бреза, червен дъб. 

Дъбовите гори са характерната горскодървесна растителност на равнинно-

хълмистите и хълмисто-предпланинските зони.  

От тях церовите формации са широко разпространени в предимно в Средна гора. 

Насажденията от бук, габър и зимен дъб са чисти и смесени. Като примес и единично в 

състава им участват цер, благун, явор, круша, джанка, клен, ясен, липа, мъждрян, 

трепетлика, ива, брекина и др. На бедните месторастения, на скални и урвести терени се 

срещат насаждения от келяв габър и слабо продуктивни дъбове, мъждрян, клен и др. В 

резултат на извършени реконструкции на насажденията и залесяване са създадени култури 

от бял бор, черен бор и смърч с участие на дуглазка, червен дъб и бреза. От храстите се 

срещат леска, дрян, шипка, черен бъз, глог, хвойна и др. 

Горите от зимен дъб са малко, често смесени с бук, габър, благун, цер и други 

видове. Ограничено се срещат формации от обикновен габър с примеси от бук, цер, 

благун. 

За района на общината голямо значение имат буковите гори. Срещат се главно в 

южните склонове на Стара планина от 800 до 1500 м н.в и в Средна гора . Ограничено се 

срещат и в хълмисто-предпланинския район. Естествените насаждения са предимно чисти 

букови, по-малко чисти габърови и смесени от двата вида. Често в състава им участват 

явор, ясен, шестил, трепетлика и др. По изкуствен начин са създадени култури от бял бор, 

смърч, смесени с ела, зелена дуглазка, бреза или издънков бук. Създадени са и култури от 

бук, смесени с явор, бреза, ива и др. От храстите се срещат леска, хвойна, шипка, черни 

боровинки, къпина, малина и др.   

Залесената площ от горския фонд на oбщината е 4226,3 ха. Незалесената горска 

площ е 526,80 ха. Горските пасища са с площ 117,2 ха. Общият запас на дървесина без 
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клони в горския фондна общината е 683 805 куб. м. 

Лесоустройствените проекти на Държавно лесничейство „Пирдоп” и 

Лесоустройствената програма на Общинско звено по стопанисване и управление на 

горите - осигуряват добри предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд. 

Основните насоки на организация на горското стопанство в общината, предвидени 

в лесоустройствените проекти, са съобразени с поставената цел по групи гори и земи 

съобразно функциите им. 

В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции 

организацията на стопанисването е насочена преди всичко към разширеното 

възпроизводство на главния продукт – дървесината. Проектирани са подходящи 

залесявания, реконструкция на насажденията, сечи и други мероприятия, изцяло 

съобразени с екологичните условия на района.    

В семепроизводствените насаждения целта е производство на висококачествени 

семена от най-важните за района видове.  

От горите на територията на общината се добива дървесина, която се продава на 

различни потребители, добиват се и дърва за огрев.  

Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и опазването 

на горите, създава работни места на немалка част от населението на общината. 

На територията на горския фонд ще се осъществяват и в бъдеще редица странични 

ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи. Има добри 

условия за добив на билки, семена, горски плодове и гъби. Страничните горски ресурси се 

използват много под възможностите, които предлагат горите. 

Особено актуален е въпросът с охраната на горския фонд, дивеча и рибата. 

Туризъм и спорт. Градът е център на туристически маршрути към Стара планина 

и Средна гора. На територията на общината извършва дейност едно туристическо 

дружество. По направени проучвания от община Пирдоп в момента има 3 действащи 

хотела през цялата година с над 10 легла: 

 Хотел “Средна гора” **– 60 легла; 

 Хотел “Борова гора” **** – 50 легла; 

 Хотел “Централ - Пирдоп” ** – 21 легла. 

Хотелите са от различен тип категория и предоставят възможност за настаняване на 

различни видове туристи в зависимост техните предпочитания. На територията на 

общината са разположени и хижите „Паскал”, „Мали извор”, „Артьовица”, „Орлин”, 

„Дражил”, „Павел Делирадев”, „Еленско”, „Планинска среща”, РМО Металургремонт”, 
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Профиракториум „яз. Душанци” и други.  

Като цяло туризмът в Община Пирдоп е сравнително слабо развит, но въпреки това 

съществуват условия за краткотраен отдих и спортен риболов. Развитието на отрасъла ще 

доведе от една страна до нови възможности за развитие на малкия и среден бизнес в 

общината, създаване на нови работни места, промотиране и използване на местните 

природни ресурси. От друга са необходими значителни инвестиции, за да се подобри 

прилежащата инфраструктура и да се маркетират туристическите обекти. 

На територията на община Пирдоп е създадена добра мрежа от институционални 

структури, чиято основна дейност е свързана с подкрепата на гражданите и бизнеса за 

задоволяване на техните потребности. Такива са банковите и застрахователните 

структури, функциониращи на територията на общината, като седалищата на банковите 

клонове и представителства са разположени в общинския център. Данъчната 

администрация е представена от Данъчна служба в гр. Пирдоп. 

Социалната инфраструктура включва образованието, здравеопазването, 

културата, търговията, социалните дейности, управлението, туризма, битовите услуги и 

др. В основни линии тук са включени отраслите и дейностите с обслужващи функции. 

Социалните функции на разглежданите отрасли и обслужващи дейности, които могат да 

бъдат диференцирани като: 

 Интегриращи обществото: обслужващи отрасли и обслужващи дейности 

(образование, култура и религия); 

 Осигуряващи живота: отрасли и обслужващи дейности (здравеопазване, 

социални грижи и др.); 

 Създаващи условия за сигурност на населението: дейности и системи (съдебна 

система, вътрешен ред и др.). 

Към развитието на основната част от посочените отрасли и дейности със социален 

характер определени ангажименти имат както държавата, така и местните власти. 

В община Пирдоп развитието на образованието и образователната 

инфраструктура е положително през периода на изпълнение на Общинския план за 

развитие за периода 2007 - 2013 г. Развитието и издръжката на образованието е един от 

основните ангажименти на местната власт. В общинския бюджет за издръжката на 

образованието през 2003 и 2004 г. се разходват по около 4 459 723 млн. лв., което е 30% от 

всички бюджетни разходи. Размерът на направените разходи в областта на образованието 

през 2010 г. от общинския бюджет е 2 022 808 лева, които са близки до средните разходи 

за 2003 и 2004 г. През 2010 г. 31% от разходната част на общинския бюджет са в областта 
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на образованието.  

Съгласно Регистър на средните училища и детски градини към Министерството на 

образованието, младежта и науката през учебната 2010/2011 г. има четири действащи 

училища и една целодневна детска градина, който са позиционирани в гр. Пирдоп. През 

периода 2003 - 2010 г. са закрити две детски градини и едно училище - основното 

училище в с. Душанци. 

Списък на училищата и детските градини за учебната 2010/2011 г. 

Училище Вид Населено място Вид финансиране 

СОУ „Саво Ц. Савов” V - ХІІ клас гр. Пирдоп Общинско 

ПГТХТ „Никола Димов” Професионална гимназия гр. Пирдоп Държавно 

ПГМЕ Професионална гимназия гр. Пирдоп Държавно 

ОДЗ „Пенка и Карло Чоконяни” Целодневна детска градина гр. Пирдоп Общинско 

НУ „Тодор Влайков” Начално (І - ІV клас) гр. Пирдоп Общинско 

Таблица 19: Списък на училищата и детските градини за учебната 2010/2011 г.
17

 

Една от основните причини за закриването на детските градини и училището е 

намаляването на броя на децата/учениците в тях. През 2003/2004 г. броя на децата в 

детските градини е бил 369, като през учебната 2010/2011 г. е намалял до 277 деца. 

Деца и педагогически персонал
18

 в  детските градини в община Пирдоп 

Учебни години 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Деца (брой) 319 311 280 277 

Педагогически персонал (брой) 32 31 28 28 

Таблица 20: Деца и педагогически персонал в детските градини в община Пирдоп
19

 

Броят на учениците в училищата също е намалил значително. През учебната 

2010/2011 г. броя на учащите е 1 343, от които 550 са в професионалните гимназии. През 

учебната година 2003/2004 г. броят им е бил 1 813, от които 524 са в професионалните 

гимназии. В сравнителен аспект се наблюдава намаляване на броя на децата с 26% през 

учебната 2010/2011 спрямо 2003/2004. Тенденцията към намаляване се наблюдава и при 

броя на персонала ангажиран в сферата на образованието, като през 2003 г. е 173, а през 

2010 г. е 109, като в процентно съотношение спадът е с 37%. 

Училища, учители, учащи и завършили в общообразователните училища в община 

Пирдоп 

Учебни 

години 

У
ч

и
л

и
щ

а
 I - IV клас V - VIII клас IX - XII клас 

учители учащи учители учащи 

завършили 

основно 

образование 

учители учащи 

завършили 

средно 

образование 

2007/2008 2 19 338 16 300 82 19 213 49 

                                                 
17 

Източник: Регистър на средните училища и детски градини, Министерството на образованието, младежта 

и науката 

18
 Вкл. директори без групи, музикални  ръководители, методисти и възпитатели. 

19
 Източник: НСИ, Справка за предоставяне на информация и данни 
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2008/2009 2 18 342 19 287 79 15 236 25 

2009/2010 2 18 335 19 238 87 13 246 32 

2010/2011 2 16 318 15 257 60 16 218 60 

Таблица 21: Училища, учители, учащи и завършили в общообразователните училища в община Пирдоп
20

 

Училища, учители, учащи, завършили в програми за придобиване на III и II степен професионална квалификация в община Пирдоп 
Учебни години Вид програма Училища Учители Учащи Завършили средно образование 

2007/2008 
Програми за придобиване на III степен ПК 2 44 571 113 

Програми за придобиване на II степен ПК - - - - 

2008/2009 
Програми за придобиване на III степен ПК 2 36 458 123 

Програми за придобиване на II степен ПК - - 80 - 

2009/2010 
Програми за придобиване на III степен ПК 2 34 432 121 

Програми за придобиване на II степен ПК  - 135 - 

2010/2011 
Програми за придобиване на III степен ПК 2 34 351 102 

Програми за придобиване на II степен ПК - - 199 - 

Таблица 22: Училища, учители, учащи, завършили в програми за придобиване на III и II степен 

професионална квалификация в община Пирдоп
21

 

Здравеопазването като обслужваща дейност, пряко свързана с живота и здравето 

на населението, е обект на държавната и на общинската социална политика. 

Здравеопазването на територията на община Пирдоп се предоставя от едно лечебно 

заведение за болнична помощ и две за извънболнична помощ. "Многопрофилна болница 

за активно лечение - Пирдоп" е лечебно заведение за болнична помощ, в която жителите 

на общината могат да получат медицинска помощ по следните дейности:  

 диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се 

постигне в условията на извънболнична помощ; 

 родилна помощ; 

 рехабилитация; 

 диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална 

медицина от други лечебни заведения; 

 вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен 

надзор. 

Лечебни заведения и разкрити легла в тях към 31.12. в община Пирдоп 

Заведения 
2007 2008 2009 2010 

Брой Легла Брой Легла Брой Легла Брой Легла 

Лечебни  заведения  за  болнична  

помощ 
1 80 1 80 1 80 1 80 

Заведения за извънболнична помощ 3 2 2 2 4 2 3 2 

Таблица 23: Лечебни заведения и разкрити легла в тях към 31.12. в община Пирдоп
22

 

Заведенията за извънболнична помощ е община Пирдоп са три, от които един е 

                                                 
20

 Източник: НСИ, Справка за предоставяне на информация и данни 

21
 Източник: НСИ, Справка за предоставяне на информация и данни 

22
 Източник: НСИ, Статистически справочник „Районите, областите и общините” 
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медицински център . 

Медицински персонал в община Пирдоп към 31 декември 

Показатели 2007 2008 2009 2010 

Лекари 32 34 41 43 

Лекари по дентална медицина 2 1 1 1 

Медицински специалисти по здравни грижи 91 83 84 78 

Таблица 24: Медицински персонал в община Пирдоп
23

 

Община Пирдоп се обслужва от 43 лекари, един лекар по дентална медицина и 78 

двама специалисти за здравни грижи (Таблица 22). Общината не разполага с 

необходимото ниво на техника за предоставяне на добро качество на здравно обслужване. 

За подобряването на здравеопазването е необходимо провеждане на целенасочена 

политика в сферата на задоволяването на нуждите на населението на Общината. 

Здравните заведения имат подходяща материална база, но се нуждаят от редовен 

текущ и основен ремонт. 

Социалната политика, провеждана от държавата и общината, освен в развитието 

и издръжката на социалната инфраструктура, е насочена и към социалното подпомагане 

на лицата в неравностойно положение – инвалиди, възрастни и самотни хора, лица с 

физически и психически увреждания, сираци и др.  

Социални услуги на територията на община Пирдоп се предоставят от един 

център, предоставящ социални услуги в общността и от една специализирана институция. 

Заведения и дейности за социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда в община Пирдоп  

Година 

Социални услуги, които се 

предоставят в общността - общо 
Домашен социален патронаж Център за обществена подкрепа 

Брой 
Места 

Капацитет 

Заети 

места 

към 

31.12. 

Брой 
Места 

Капацитет 

Заети 

места 

към 

31.12. 

Брой 
Места 

Капацитет 

Заети 

места 

към 

31.12. 

2005 - 80 86 - 80 86 - - - 

2006 - 80 95 - 80 95 - - - 

2007 1 110 131 - 80 101 1 20 20 

2008 1 110 254 - 80 110 1 30 144 

Таблица 25: Заведения и дейности за социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда
24

 

Центърът за обществена подкрепа в община Пирдоп функционира от 2007 г. като 

предоставя социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда. Успоредно с него се 

предоставя и социалната услуга „домашен патронаж. 

На територията на община Пирдоп има едно заведение за социални услуги, 

извършвани извън домашна среда, което е за лица със сетивни увреждания. 

                                                 
23

 Източник: НСИ, Справка по заявка за предоставяне на информация и данни за община Пирдоп 

24
 Източник: НСИ, Статистически справочник „Районите, областите и общините” 
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Заведения за социални услуги, извършвани извън домашна среда в община Пирдоп 

Година 

Специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги - общо 
Домове за лица със сетивни увреждания 

Брой 
Места 

Капацитет 

Заети места 

към 31.12. 
Брой 

Места 

Капацитет 

Заети места 

към 31.12. 

2005 1 33 32 1 33 32 

2006 1 33 31 1 33 31 

2007 1 33 31 1 33 31 

2008 1 33 30 1 33 30 

Таблица 26: Заведения за социални услуги, извършвани извън домашна среда и община Пирдоп
25

 

Визията за развитие на културните процеси в общината се основава на 

разбирането за културата като важен феномен за развитието на общността. Съгласно 

дефиницията, приета от държавите - членки на Европейския съюз, културата включва: 

културно наследство, изпълнителски изкуства, библиотеки, книги и книгоиздаване, 

визуални изкуства, архитектура, аудио и аудио-визуални изкуства, мултимедия както и 

дейности, които са на границата между традиционните изкуство и новите форми на 

творческа активност – филмово производство, реклама, занаяти, дизайн, мода и др. 

Новите информационни технологии, процесите на глобализация изискват от обществото 

адекватни на съвременната социокултурна среда подходи и решения във всички области 

на културното “производство”. Ето защо стратегически важни са принципите на 

конкурентност и многообразие, партньорство, диалогичност, социална и икономическа 

ефективност и устойчивост, децентрализация и равнопоставеност на достъпа до 

обществените ресурси. Запазването на културата и историческото наследство подържа и 

съхранява пирдопското население.  

Развитието на културната дейност на територията на община Пирдоп главно се 

осъществява чрез съществуващите институции в областта, които са един музей, две 

читалища и две библиотеки. Активно в организирането на културни мероприятия участват 

общината, църковното настоятелство, Клуб “Родолюбие”, Клуб “Съхрани българското”. 

През 2011 г. Културния и празничен календар на общината включва 

организирането на много мероприятия свързани с международно участие, с регионално и 

местно значение и честването на годишнини, като някой от ежегодно отбелязваните 

празници са: 

Културен календар на община Пирдоп : 

 1 януари – организиране на „Пеене на пръстените”; 

 3 януари –  Освобождението на гр. Пирдоп; 

 21 януари –  Ден на родилната помощ; 
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 Източник: НСИ, Статистически справочник „Районите, областите и общините” 
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 13 февруари –  Рождението на Т. Влайков; 

 19 февруари –Обесването на Васил Левски; 

 3 март - Национален празник на Република България; 

 8 април - Световен ден на ромите, избити във фашистките концлагери; 

 22 април - Ден на Земята; 

 9 май Ден на Европа; 

 11 - 24 май - Традиционни Влайкови дни; 

 1 юни – Ден на детето; 

 2 юни - Ден на Ботев; 

 26 юни - Празник на с. Душанци; 

 6 август - Празник на гр. Пирдоп; 

 6 септември - Съединението на България; 

 22 септември - Ден на независимостта; 

 1 октомври – Ден на поезията; 

 12 октомври - Ден на българската община; 

 1 ноември - Ден на будителите; 

 м. декември - Коледно новогодишни празници; 

Сигурност и обществен ред. Обслужващите функции на общинския център и 

неговият административен статут са предпоставки за появата на специфичен тип 

институционални структури. Такива са структурите на съдебната власт и на другите 

правоохранителни институции. Град Пирдоп е седалище на Районен съд, на Районна 

прокуратура и следствие. От органите за сигурността и обществения ред, които се 

намират на територията на общината, основно място заемат деконцентрираните структури 

на МВР – Районно полицейско управление и Районно звено за противопожарна и 

аварийна безопасност. Местната власт осъществява функции по взаимодействието с 

органите по сигурността и обществения ред при закрилата на децата и гражданите на 

обществени места, при определяне на пропускателния режим в училищата и детските 

заведения и обезопасяване на училищните дворове.    

4. Урбанистично и устройствено развитие, проектна осигуреност 

Теренът, върху който е разположен град Пирдоп е хълмист до равнинен, като 

формите на релефа и наклона са благоприятни за гражданско и промишлено строителство. 

Обществените сгради, разположени в централната част на града са: поща, хотел, 

детска градина, средно училище, читалище, кино, РПК, община, банки, РПУ, Съд. 
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Всички сгради са с ВиК комуникации. Централизирано топло-подаване на 

територията на общината не е реализирано. 

Промишлената зона на град Пирдоп е разположена на северо-изток, север и 

северозапад. Разположена е на подветрената страна на посоката на преобладаващите 

ветрове, което е благоприятно за хигиенната обстановка в града. Обектите на хранително - 

вкусовата промишленост са разположени в южната и югозападната част на града. 

Вследствие промените в обществено-икономическите условия, законовата и 

нормативна уредба, налице е необходимостта от привеждане на съществуващите 

устройствени планове в съответствие с измененията и изисквания. 

Като резултат от инвестиционните намерения на собствениците на недвижими 

имоти, намиращи се на територията на община Пирдоп, се изработват и внасят за 

одобряване подробни устройствени планове (ПУП). През периода на изпълнение на 

Общинския план за развитие на община Пирдоп са изготвени: 

 ПУП - План за регулация на УПИ VІІІ - автогора и "паркинг", кв. 45 гр. 

Пирдоп; 

 ПУП за имот І - за районна болница, кв. 52, гр. Пирдоп. 

Съществуващата планова осигуреност по вид и площи съответства на изискванията 

на действащата нормативна уредба и може да удовлетвори потребностите на органите на 

местната власт в общината за провеждане на политиката по регионално развитие и 

устройството на територията. 

Източниците на необходимите средства за възлагане на изготвянето на 

необходимите схеми и планове трябва да се потърсят от: 

 държавния бюджет;  

 общинския бюджет;  

 специализирани международни програми и проекти за пилотни обекти; 

 от инвестиционните намерения на инвеститорите за територията на 

общината и други. 

Организацията на техническия архив в общината подлежи на оценка предвид 

съвременните начини за архивиране и предоставяне на данни в съответствие с общата 

организационна структура на общината. 

Поддържането в актуалност на подробни устройствени планове и документацията 

към тях е задължително да бъде част от дейността по възлагането и изпълнението на 

задачите за проектната осигуреност на общината, с което да се изготвят необходимите 
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схеми и планове и да се подобри информационната обезпеченост. 

5. Инфраструктурно развитие и опазване на средата 

Транспортна инфраструктура и пътна инфраструктура на територията на 

Община Пирдоп е: 

 първокласна - път І-6 София – Бургас; 

 четвъртокласна - 36 км.; 

 улична мрежа на град Пирдоп - 106,7 дка; 

 улична мрежа на село Душанци - 44,4 дка. 

Общата оценка на транспортната система е задоволителна. Общината има добре 

изградена пътна мрежа и през периода на изпълнение на общинския план за развитие на 

община Пирдоп са изпълнени следните проекти в областта: 

 Ремонт на път SFO1450 (60038 + М4 Антон), / І - 6 , Пирдоп - Розино / - 

Душанци - Граница общ.( Пирдоп - Антон); 

 Ремонт и реконструкция на улици в гр. Пирдоп - основен ремонт на ул. "Цар 

Освободител" и ул. "Панагюрско шосе", ремонт на улица "Павел Загоров”, 

"Панайот Волов", възстановена е настилката в централната градска част; 

 Ремонт и реконструкция на улици в село Душанци с геодезическо заснемане 

на ул. мрежа и зелените площи 

Пространствената организация на пътната мрежа позволява удобен достъп на 

населението от отделните населени места до центъра, а от там и връзка с останалата част 

на областта и страната. Необходимо е да се предприемат действия и да се търсят 

възможности за финансиране за ремонт на пътната мрежа, която е в лошо техническо 

състояние. Проблеми в експлоатацията и ползването на пътната мрежа възникват във 

връзка със зимния сезон. 

Обслужването с железопътен транспорт се осъществява, чрез частта от 

подбалканската линия София - Карлово - Бургас/Варна. Дължината на участъка на 

територията на общината е 7 км. Линията е електрифицирана. На територията на 

общината има само една гара – Пирдоп . Сега съществуващата железопътната линия 

преминава през индустриалния квартал на гр. Пирдоп. 

Транспортно обслужване в община Пирдоп е добро, като са налице изградени 

транспортни комуникации в почти всички посоки (по-затруднено те се осъществяват в 

северна посока - сложно преминаване през Стара планина). Редовни автобусни линии 

свързват град Пирдоп с градовете София, Карлово, Стрелча и Панагюрище. 
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Вътрешнообщинските връзки се осъществяват по утвърдена транспортна схема, 

разработена съобразно реалните потребности на населението. 

Водоснабдяване. През територията на общината протичат реките: “Тополница”, 

“Дебелска”, “Манджарин”, “Славци” и “Манина”. На най-голямата от тях река 

“Тополница“ е изграден язовир”Душанци” за промишлени води, обслужващ 

производството на едно от големите предприятия в района - “ЮМИКОР - Мед”АД и 

язовир “Жеков вир”, обслужващ “Асарел-Медет” - град Панагюрище. Захранването с 

питейна вода за град Пирдоп и село Душанци, става от каптирани извори, намиращи се 

предимно в Стара планина. Водните запаси към момента са в нормите и са достатъчни за 

обслужването на населението.Основните проблеми свързани с водопроводната мрежа на 

община са загубите на количеството вода и физически остаряла мрежа, която е изградена 

от етернитови тръби.  

Канализация. Канализационната мрежа за отпадни води в гр. Пирдоп е започната 

през 1962 г., когато са изготвени и първите проекти. Голяма част от канализацията е 

изпълнена, но преобладаваща част е с диаметър на тръбите ф 300 мм. Малката 

пропускателна способност на канализационната система и големия брой зауствания 

непосредствено в р. Селска е наложило общината спешно да изготви проект за 

„Реконструкция на канализацията в града”. В с. Душанци има частично изградена 

канализация – смесен тип. Липсват изградени пречиствателни съоръжения и главни 

колектори за отпадъчните води и в двете населени места. Основните проблеми на община 

Пирдоп свързани с канализационната система са, че е незадоволително изградена и не 

отговаря на изискванията за опазване на околната среда. 

За периода на изпълнение на Общинския план за развитие до момента състоянието 

на водопроводната и канализационната мрежа е подобрено чрез изпълнението на следните 

по важни проекти за реконструкция на канализационна мрежа в град Пирдоп, 

реконструкция на водохващане на р. Куфарита за водоснабдяване, Реконструкция на 

вътрешна водопроводна мрежа - І етап от ниска зона, гр. Пирдоп и "Реконструкция и 

изграждане на вътрешна водопроводна мрежа, гр. Пирдоп - ІІ етап, ниска зона и висока 

зона". 

В процес на изпълнение е интегриран воден проект на с. Душанци, който се състои 

от подобектите „Изграждане и реконструкция на водопроводната мрежа”, „Изграждане на 

Пречиствателна станция за отпадъчни води”, „Изграждане на канализационната мрежа - 

ЕТАП 1-ВИ” и „Изграждане на канализационната мрежа - ЕТАП 2-РИ”. Приключването 

на интегрирания воден проект ще допринесе за повишаване на качеството на питейната 

вода, намаляване на загубите й и подобряване на състоянието на околната среда. 

След 2007 г. е повишена е плътността и качеството на телекомуникациите и 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

37/95 

цифровизацията в община Пирдоп. Населението на общината има достъп до качествени 

телекомуникационни услуги, като в общината имат покритие мобилните оператори 

Глобул, Мтел и Виваком и има достъп да интернет. Пощенските услуги се осъществяват 

от функциониращи клонове в отделните населени места, като осигуряват основните 

услуги, като и допълнителни като изплащане на пенсии и други. 

Енергийната инфраструктура през периода на изпълнение на Общинския план за 

развитие е подобрена, като за това основно са допринесли дейностите, изпълнени за 

реконструкция на електромрежата в гр. Пирдоп.  

Екология и опазване на околната среда.  

Състоянието на околната среда в община Пирдоп е пряко свързано с урбанизацията 

на територията, използването на ресурсите й, развитието на промишлеността, 

дългогодишните дейности в селското и горското стопанство, степента на влаганите 

инвестиции в инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води. Района е със 

сериозна екологична обремененост предвид това, че тук се развива рудодобивна и 

преработвателна промишленост, която до голяма степен не е била съобразена със 

световните екологични стандарти. Основния начин на замърсяване е чрез въздушните 

емисии на SO2, SO3 и прахови емисии съдържащи тежки метали , отделящи се при 

работата на металургичното производство. В резултат на това почвите са с наднормено 

съдържание на Cu, Zn, Cd, а водите с променливо PH, As и др. За всичко това до голяма 

степен спомагат и някой природни особености на района предвид котловинния  му 

характер и протичащите инверсионни процеси в него.  

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на 

средата и фактори в съответствие с поредицата от специализирани закони за управление 

на околната среда, приети през последните години за сближаване със законодателството 

на ЕС.   

В резултат на предприетите мерки за опазване на околната среда през 2010 г. се 

наблюдава значителен спад на количеството прах във въздуха (таблица 25). Количеството 

на серния диоксид през 2010 г. също е намаляло спрямо 2007 г., но спрямо 2009 г. се е 

повишило (таблица 25).  

Емисии на вредни вещества в атмосферата в община Пирдоп 
Година Серен диоксид (в тонове) Прах (в тонове) 

2007 3 846 179 

2008 2 644 31 

2009 2 618 31 

2010 2 834 32 

Таблица 27: Емисии на вредни вещества в атмосферата в община Пирдоп
26

 

За гр. Пирдоп общинската администрация съвместно с експерти от РИОСВ – 

                                                 
26

 Източник: НСИ, Справка за предоставяне на информация и данни 
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София и «Юмикор Мед» АД е определила градски 2 промишлено-ориентирани пункта за 

мониторинг.   

Качество на водите. Състоянието на повърхностните и подземните води зависи от 

концентрацията на урбанизирани територии и промишлените дейности, както и от 

степента на изграденост на канализационната и пречиствателната инфраструктура. 

Хидрографската мрежа в общината се формира от по-големите реки Славци, р. 

Тополница и др. Източниците на замърсяване в поречието на р. Тополница са от 

промишлени води от производствените фирми на територията на общината и изпуснати 

битови води от канализациите на гр. Пирдоп и с. Душанци. В резултат на това водите са с 

променливо PH, As и др. тип органични замърсители. За подобряване качеството на 

питейната вода и в двете населени места на общината е са предприети мерки да се 

изградят пречиствателни съоръжения, съгласно нормативните изисквания. За осигуряване 

на успешното приключване на стартиралите проекти е необходимо да бъдат осигурени 

собствени финансови ресурси за авансирането на дейностите до етап на възстановяване на 

разходите от програми на ЕС. 

Почви. Степента на замърсяване и деградиране на почвите в голяма степен е 

обусловена от дейностите в промишлеността, неефективното земеделие, естествените 

процеси (водна ерозия, други екзогенни фактори), експлоатацията на природни богатства 

и депонирането на отпадъците. На някой места на територията на общината деградацията 

на земите и почвите (киселинност, засоляване) е силно изразена. Добивът и преработката 

на рудни изкопаеми замърсява почвите с тежки метали поради което почвите са с 

наднормено съдържание на Cu, Zn, Cd, As. В покрайнините на населените места са 

създадени незаконни, неконтролирани сметища, замърсители на почвата и водите.     

Отпадъци. Генерирането на битови отпадъци е в зависимост от мястото на 

образуване на отпадъците и стандарта на живот на населението и варира по сезони.  

Съществува и сериозен екологичен проблем, свързан с твърдите битови отпадъци. 

Сметището на територията на Община Пирдоп е с отдавна изпълнен капацитет. За 

периода на изпълнение на целите и приоритетите на общинския план за развитие се 

наблюдава и повишаване на ефективността на управлението на отпадъците, като е 

въведена система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, рекултивиране в 

съществуващото депо за твърди битови отпадъци в с. Душанци и са ликвидирани 

нерегламентирани сметища в крайните райони на населените места, след което са 

почистени и терените. В процес на изпълнение е проект по техническа помощ за 

закриване и рекултивация на общинско депо за БО, намиращо се в м. Сулюманица, гр. 
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Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на 

територията на община Пирдоп.   

Шумът като фактор на обкръжаващата ни среда придобива все по-голяма 

актуалност. Неговото постоянно и повсеместно действие създава опасност за физическото 

и психическото състояние на човека. Направените проучвания показват, че допустимата 

шумова граница от 60 dB е премината. С всяка година нивото на шума се увеличава 

средно с 1 dB. Направен е изводът, че най-голям дял в акустичния режим заема 

транспортния шум. 

Радиационна обстановка. На територията на гр. Пирдоп радиационната 

обстановка се следи от местната структура на “Гражданска защита”. Два пъти дневно се 

измерва бета и гама лъчение, отчитани в Р/час. Нормалният гама-фон за България е около 

0,030 мР/ч. За гр. Пирдоп показанията варират от 0,020 до 0,022 мР/ч. Няма данни за 

нейонизиращи лъчения и влияние върху хората и околната среда. 

Зелени площи в населените места. Озеленените площи на общината се 

обединяват в зелена система като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните 

условия и за организиране на отдиха на населението. Основа на зелената система са 

озеленените площи, предназначени за широко обществено ползване – парк, градини, 

улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове. 

 6. Местно самоуправление 

Местното самоуправление в Община Пирдоп се осъществява от Общински съвет и 

Кмет (подпомаган от общинска администрация), съгласно Конституцията и ЗМСМА. 

Органите за местно самоуправление са в тясно взаимодействие със структурите на 

гражданското общество. 
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Фигура 2: Структура на общинската администрация  

Структурата на Общинската администрация
27

 е съгласно фигура 2 и е с обща 

численост от 31 служителя, от които 5 служителя са на служебно правоотношение и 26 на 

трудово правоотношение. 

Бюджет за 2010 г. на Община Пирдоп по отчет е 6 423 444 лева, като спрямо 2007 г. 

е намалял незначително с 2%, но спрямо 2008 г. - със 17 %. г. За периода 2007 - 2010 г. 

община Пирдоп е с най-нисък бюджет през 2009 г., като през 2010 г. се наблюдава 

повишаване с 8% (фигура 3). 

                                                 
27

 Източник: Административен регистър на http://ar2.government.bg/ras/ 
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Фигура 3: Бюджет на община Пирдоп по отчет към края на годината 

Собствените приходи на общината по отчет са представени в таблица като за 

периода 2007 - 2009 г. се наблюдава тенденцията към увеличаване. През 2010 г. е 

отбелязан значителен спад, който главно се дължи на влошаването на икономическото 

състояние на страната и влиянието на финансовата криза върху икономиката. Въпреки 

спада през 2010 г. собствените приходи на община са се увеличили спрямо годините на 

разработване на Общинския план, когато са били в границите от 1 316 945 лева до 1 781 

977 лева. 

Собствени приходи на община Пирдоп по отчет към края на годината 

Година 2007 2008 2009 2010 

Стойност (в лева) 2 072 755 2 433 611 2 611 789 1 893 094 

Таблица 28: Собствени приходи на община Пирдоп по отчет към края на годината
28

 

Общината поддържа традиционно добри отношения с организациите от 

неправителствения сектор и подпомага и провежда чести съвместни мероприятия с тях. 

                                                 
28

 Източник: Отчети на бюджета на община Пирдоп за периода 2007 - 2010 г. 
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АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ПИРДОП 

Силни страни Слаби страни 

 Пространствено добре изградена пътна 

мрежа и наличие на жп линия; 

 Добро транспортно обслужване с 

възможност за достъп до различни 

областни и общински центрове в 

страната, съществуваща транспортна 

схема осигуряваща своевременна 

връзка на гр. Пирдоп с останалите 

населени места от района; 

 Развита енергопреносна мрежа с 

възможност за допълнително 

натоварване и електрозахранване; 

 Очертаваща се тенденция на осезаемо 

намаление на емисиите на вредни 

вещества в атмосферния въздух от 

предприетите действия за намаляване 

на замърсяването; 

 Изграждане на съвременно депо за 

твърди битови отпадъци, отговарящо 

на нормативните изисквания; 

 Добра кадрова обезпеченост в областта 

на образование, култура, 

здравеопазване и социални дейности; 

 Наличие на диалог и добри 

партньорски отношения между 

община и културни, социални и 

образователни учреждения; 

 Създаден отдел “Закрила на детето”; 

 Добра материално-техническа база в 

социалните заведения и качество на 

предоставяните социални услуги; 

 Наличие на общински горски фонд; 

 Добре развита интернет мрежа, 

покритие на всички мобилни 

оператори. 

 Ограничена достъпност до Северна 

България през зимата; 

 Раздробеността (поради характера на 

релефа) на земеделските земи на 

многобройни маломерни участъци, 

непригодни за механизирана 

обработка; 

 Ограничени физически, технически и 

финансови възможности на частните 

стопани за стопанисване на 

земеделските земи. 

 Липса на стимули за инвестиране в 

селското стопанство; 

 Липса на стопански структури с 

капацитет за тласък в развитието и 

обновяването на общинската 

икономика; 

 Значителен спад в поголовието на 

селскостопанските животни с 

примитивни условия в развитие на 

дребнофамилното животновъдство; 

 Липса на финансово обезпечение на 

спечелени проекти; 

 Намаляване на населението в резултат 

главно на отрицателен естествен и 

механичен прираст; 

 Намаляване на покупателната 

способност на населението; 

 Миграция на младите специалисти; 

 Недостатъчност от квалифицирани 

кадри; 

 Труден достъп на инвалиди до 

обществени сгради и учреждения; 

 Недостатъчно медицинско оборудване;  

 Ниско образователно ниво и здравна 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

43/95 

култура на ромската общност; 

 Застаряване на населението; 

 Недостатъчно развита инфраструктура, 

подкрепяща развитието на бизнеса; 

 Недостатъчна, туристическа 

инфраструктура за развитието му; 

 Недостатъчно развита образователна 

инфраструктура и инфраструктура за 

спорт и отдих; 

 Незадоволително ниво на 

благоустроеност на с. Душанци и 

периферните градски територии; 

 Жилищен фонд с относително невисок 

жилищен стандарт и с ниска енергийна 

ефективност; 

 Остаряла и амортизирана 

канализационна мрежа на гр. Пирдоп и 

с. Душанци; 

 Очертаваща се тенденция за 

увеличаване на автомобилния парк и 

пътния трафик, което допринася за 

допълнително замърсяване на въздуха. 

Възможности Заплахи 

 Осъществяване на трансгранични и 

междурегионални партньорства за 

обмен на опит и изпълнението на 

съвместни проекти; 

 Обмен на трудови кадри със съседни 

общини и изграждане на ефективни 

партньорства; 

 Осигуряване на по-висока заетост на 

икономически активното население; 

 Създаване на възможности за 

повишаване на квалификацията на 

безработните лица и осигуряване на 

трудова заетост;  

 Създаване на пазар на земята и 

подобряване на структурата на 

 Глобални изменения на климата и 

изместване на сезоните;  

 Недостатъчен капацитет на 

общинската администрация да се 

справя с европейските 

предизвикателства; 

 Задържане на ниско ниво на 

общинските финансови ресурси с 

инвестиционно предназначение и за 

реализация на дейности с публичен 

характер; 

 Опасност от неконтролируема и 

незаконна сеч, което ще ускори 

ерозионните процеси; 

 Продължаващата тенденция на 
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уедрено земеползване чрез 

земеустройствени и комасационни 

проекти;  

 Финансово подпомагане по 

структурните фондове на ЕС на 

проекти приоритетни за общината; 

 Регулиране на сеченето на дървен 

материал при строго спазване на 

екологичните изисквания и 

предвижданията на 

лесоустройствените проекти; 

 Успешно приключване на проектите 

по реконструкция и подмяна на 

водопроводната и канализационната 

мрежа; 

 Внедряване на съвременни технологии 

и техника за сметосъбиране, 

сметоизвозване и специализирани 

съдове за отпадъци. 

влошаване структурата на 

земеползване, раздробяване, 

изоставяне и обособяване на малки 

затворени натурални земеделски 

стопанства; 

 Липса на външни инвестиции; 

 Липса на възможности за подпомагане 

на малкия и средния бизнес за 

повиване на конкурентоспособността 

му; 

 Намаляване на населението; 

 Повишаване на миграцията към други 

райони на страната и в чужбина и 

намаляване на икономически 

активното население; 

 Пропускане на възможности за 

кандидатстване по програми на 

Европейския съюз поради липса на 

проектна готовност; 

 Пропускане на възможности за 

изпълнение на проекти по програми на  

Европейския съюз поради липса на 

финансов ресурс за стартиране на 

изпълнението; 

 Повишава не замърсяването на 

околната среда. 
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АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП 

1. Визия за развитие на община Пирдоп 

Визия за развитие на община Пирдоп е: 

 

При изпълнение на Общинския план за развитие за постигане визията, община 

Пирдоп се ръководи от следния ръководен принцип: 

 

2. Приоритети, стратегически цели и мерки 

Стратегическата част на Актуализирания документ за общинския план за развитие 

на община Пирдоп се състои от приоритети, стратегически цели и мерки. 

Приоритетите за развитие съгласно Актуализиран документ за изпълнението на 

общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. са:  

 

 

„Превръщане на Община Пирдоп в привлекателно място за живот и работа.” 

„Изграждане чрез партньорство на европейски модел на развита община на 

базата на умело управление на човешки, географски и икономически ресурси, в 

полза на обществения интерес.” 

Приоритет 1 „Съживяване, стабилизиране и развитие на икономиката”; 

Приоритет 2 „Усъвършенстване на административното обслужване и създаване 

на по-добра институционална среда”; 

Приоритет 3 „Съхраняване и развитие на човешкия фактор. Подобряване 

условията живот на населението”; 

Приоритет 4 „Изграждане на нова и подобряване на съществуващата социална 

инфраструктура”; 

Приоритет 5 „Изграждане на нова и подобряване на съществуващата техническа 

инфраструктура и опазване на околната среда”. 
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ПРИОРИТЕТ 1 „СЪЖИВЯВАНЕ, СТАБИЛИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА” 

Специфична цел 1. Стабилизиране и модернизация на селско стопанство и развитие 

на горското стопанство 

1.1. Създаване на условия за развитие на конкурентоспособно и пазарно 

ориентирано селско стопанство 

1.1.1. Развитие на маркетинга на селскостопанската продукция 

1.1.2. Изграждане на покрит общински пазар трафопост и кабелна мрежа  

1.1.3. Изграждане на пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция  

1.2. Стимулиране на развитието и връзките със земеделските производители 

1.2.1. Създаване на браншови организации за защита и развитие на земеделските 

производители 

1.3. Стимулиране на развитието на екологично съобразни земеделски 

производства. 

1.3.1. Развитие на маркетинга в земеделието-реклама, информация, търсене на 

пазари 

1.3.2. Засаждане на етерично-маслени култури – изготвяне на проекти и др. 

1.3.3. Развитие на билкопроизводството 

1.3.4. Подобряване номенклатурата на производство и сортовата структура, 

съобразено с климатичните особености на района 

1.3.5. Подпомагане развитието на пчеларството, говедовъдството, овцевъдството, 

козевъдството, свиневъдството, птицевъдството чрез програми, кредити, лизинг, 

консултации  

1.4. Стабилизиране на земеделското производство 

1.4.1. Подобряване на ресурсното и технологично обезпечаване на земеделското 

производство /семена, торове, препарати, горива/ чрез субсидиране и кредитни линии 

1.4.2. Изграждане на площи на трайни насаждения на по-големи площи от 

общински и държавен поземлен фонд 

1.4.3. Възстановяване и използване на пустеещите земи 

1.4.4. Оземляване на безимотни граждани от общински и държавен поземлен фонд 

1.5. Реконструкция и модернизация на МТБ 

1.5.1. Преустройство и модернизация на съществуваща МТБ 

1.5.2. Закупуване на техника и технологии 

1.6. Участие в програми за закупуване на земеделска земя 
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1.7. Подобряване качеството на земеделската продукция съобразено с 

изискванията на ЕС 

1.8. Подпомагане развитието на рибовъдство и рибопроизводство 

1.9.     Подобряване състоянието на водоемите 

1.9.1 Сформиране на браншово дружество с идеална цел 

1.9.2. Подобряване състоянието на водоемите – ремонт, почистване, 

електрифициране, подобряване на пътищата до водоемите, озеленяване и облагородяване 

на района около язовирите, обезопасяване с преливници 

1.9.3. Направа на водопоище на стария Панагюрски път до месност “Бялов дол”     

1.9.4. Направа на водопоище в местност “Клисе баир ” в землището на с. Душанци 

1.9.5. Закупуване на съвременна техника за транспортиране на жива риба по 

водоемите и до търговски вериги в страната 

1.10. Балансирано управление на горите 

1.10.1. Възобновяване и залесяване  

1.10.2. Създаване на общински разсадник за производство на горски посадъчен 

материал 

1.10.3. Дърводобив  

1.10.4 Изграждане на горски пътища за обслужване на ОГФ 

1.10.5 Странични ползвания – паша, бране на билки, гъби, горски плодове 

Специфична цел 2.  Стимулиране дейността на частния сектор и МСП в общината 

2.1. Активна подкрепа за МСП 

2.1.1. Привличане на външни инвеститори и създаване на  смесени предприятия  

2.1.2. Изграждане на кланица за свине и агнета 

2.1.3. Изграждане на кланица за говеда и преработка на субпродукти и 

производствени отпадъци 

2.1.4. Изграждане на трупосъбирателни площадки – гр. Пирдоп и село Душанци 

2.2. Повишаване конкурентоспособността на местните фирми  

2.2.1. Въвеждане на нови технологии в производството 

2.2.2. Внедряване на системи за качество 

2.2.3. Разнообразяване на асортиментите 

2.3. Партньорство между общинска администрация, частния сектор, МСП и 

социалните партньори 

2.3.1. Създаване на Общински съвет за икономическо развитие 

2.4. Повишаване на предприемаческата култура и умения 
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2.4.1. Провеждане на различни форми на обучение – курсове, семинари, 

консултации и др. 

2.5. Повишаване ефективността на управление на общинската собственост 

2.5.1. Цялостно актуване, деактуване на общинската собственост и създаване на 

електронен регистър 

2.5.2. Сформиране на структура за охрана на общинските обекти 

Специфична цел 3.  Развитие и привличане на вътрешни и чужди инвестиции по 

програми и проекти за европейско и международно сътрудничество  

3.1. Сътрудничество с общини от Европейския съюз 

3.1.1. Разширяване и усъвършенстване на сътрудничеството с Европейския район 

3.2. Развитие на трансгранично сътрудничество с Р Сърбия и Черна гора 

3.2.1. Осъществяване на съвместни проекти за разширяване на МТБ, намаляване 

на безработицата и др. 

3.3. Търсене, разработване, активно участие и прилагане на политика за 

привличане на вътрешни и чужди инвестиции 

3.3.1. Промоция на община Пирдоп пред потенциални инвеститори 

3.3.2. Разработване на проекти по програми на ЕС. Участие в международни 

програми и проекти 

Специфична цел 4. Подпомагане развитието на културен, селски, ловен и 

екотуризъм 

4.1. Формиране и маркетинг на местния туристически продукт 

4.1.1. Създаване на програми и механизми за идентифициране на местен 

туристически продукт 

4.1.2. Издаване на рекламно-информационни материал 

4.1.3. Рекламна кампания за популяризиране туристическия потенциал на 

общината 

4.1.4. Категоризиране на частните квартири 

4.1.5. Участие в проекти за развитие на културен туризъм 

4.1.6. Реставрация на паметници на културата: Мост на река Куфарита, Елинска 

базилика, Църква Св. Успение Богородично. 

4.1.7. Изграждане на екопътеки преминаващи през интересни от екологична 

гл.т.местности, пътеки до културни и исторически места и обекти 

4.1.8. Реконструкция на туристическа спалня  “ Здравец”   

ПРИОРИТЕТ 2 „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 
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ОБСЛУЖВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА” 

Специфична цел 1. Подобряване качеството на административното обслужване на 

гражданите и оптимизиране на предлаганите услуги 

1.1 Оптимизиране работата на Центъра за информация и административни 

услуги на гражданите 

1.1.1. Разширяване на видовете услуги  

1.1.2. Внедряване на система за електронен документообмен в общината 

/Електронна община/ 

1.1.3. Разработване и въвеждане на СУК на общински услуги в съответствие с 

изискванията на ISO 9001:2000 

1.2. Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация 

1.2.1. Участие в обучения, семинари 

Специфична цел 2. Изграждане и развитие на партньорство между граждани и 

местна власт 

2.1. Подобряване прозрачността и достъпността в работата на Общински съвет и 

общинска администрация 

2.1.1. По-широка медийна популяризация на сесиите на ОбС 

2.1.2. Предоставяне възможност на гражданите за присъствие и участие в сесиите 

на ОбС 

2.1.3. Създаване на група за координация и контрол върху изпълнение решенията 

на ОбС 

2.1.4. Създаване на Общински съвет за борба с употребата на наркотични 

вещества 

2.1.5. Откриване на Превантивно-информационен център за наркотици 

2.1.6. Проучване/допитване до общественото мнение чрез анкети, въпросници и 

др. 

Специфична цел 3. Създаване на по-добра институционална среда  

3.1. Координация, взаимодействие и сътрудничество между местните, 

регионалните и централни институции с неправителствените организации 

3.2. Усъвършенстване на отношенията с обществените организации, 

неправителствените организации и структурите на гражданското общество 

ПРИОРИТЕТ 3 „СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР. 

ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

Специфична цел 1. Намаляване на трайната безработица 
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1.1. Обучение, квалификация и насърчаване на заетостта чрез участие в 

национални и международни програми, проекти и местни инициативи 

1.1.1. Разработване и прилагане на програми и проекти за квалификация и 

преквалификация на безработни 

1.1.2. Програми и проекти за образование и професионално обучение на 

неграмотни роми и младежи 

1.1.3. Разработване и прилагане на програми и проекти за квалификация и 

преквалификация на инвалиди 

1.1.4. Разработване и прилагане на програми и проекти за временна и сезонна 

заетост 

1.2. Съобразяване на учебните планове за професионално обучение с нуждите на 

пазара на труда. 

1.2.1. Създаване на система на взаимообвързаност между образованието, 

професионалната квалификация и бизнеса 

1.2.2. Изграждане на трайни и ползотворни взаимоотношения между 

образователните институции и бизнеса 

Специфична цел 2. Социална интеграция на хората в неравностойно положение 

2.1. Мерки и програми за интеграция на малцинствени групи и хора с 

увреждания 

2.1.1. Разработване и прилагане на програми за подпомагане на групи в социална 

изолация – сираци, самотни майки, инвалиди 

2.2. Подобряване състоянието на съществуващите и изграждане на нови 

центрове и клубове  

2.2.1. Изграждане на център за социална интеграция 

2.2.2. Изграждане на дневен център за деца със специфични нужди 

Специфична цел 3. Създаване на условия за задържане и реализация на младите 

хора 

3.1. Организиране на кампании и работа с деца и младежи 

3.1.1. Разнообразяване и обогатяване заниманията с деца, младежи и читалища 

3.1.2. Осигуряване на условия за спазване правата на децата с оглед на 

повишаване благосъстоянието им 

3.1.3. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от всякакви 

форми на злоупотреба и насилие 

3.1.4. Откриване на “гореща линия” за реакция при престъпления и злоупотреби с 
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деца 

3.1.5. Гарантиране на равен достъп на децата до образование и подготовка с оглед 

пълноценна социална реализация 

3.1.6. Интегрирано образование за децата със специални образователни 

потребности 

3.1.7. Насърчаване интегрирането на децата от етническите малцинства в 

образователната система, чрез предоставяне на безплатни учебници и храна в началния 

етап на образование, предоставяне на помощи, облекчения при събиране на такси и др., 

предоставяне на  безплатни училищни помагала и дрехи през периода на начално и средно 

образование 

3.1.8. Всяко училище да разработи своя стратегия за развитие и програма за 

решаване на проблемите, свързани с обхващане и задържане на деца с етнически произход 

3.1.9. Провеждане на курсове за допълнителна квалификация на учители, 

преподаващи фолклор на етносите. 

3.1.10. Развитие на алтернативни форми за културно приобщаване и формиране на 

идентичност сред децата от етническите общности, чрез извън училищни дейности: 

мултикултурни школи за деца и родители, конкурси на интеркултурна тематика, 

фестивали на етнокултурните традиции и фолклор 

3.1.11. Организиране на беседи в Неделното училище към Българска Божия църква 

на различна тематика, касаещи интеграцията на ромите в условията на обединена Европа. 

3.1.12. Изготвяне и прилагане на програма за повишаване гражданската култура на 

младото поколение 

3.1.13. Създаване на кабинети за компютърно и чуждоезиково обучение 

3.1.14. Образователни програми по семейно планиране 

3.1.15. Образователни програми за безопасност на движението 

3.1.16. Превенция срещу наркомания, насилие и алкохолизъм 

3.1.17. Издаване на брошури, информационни бюлетини; провеждане на срещи, 

семинари и др. 

3.2. Подобряване средата за обитаване и отдих 

3.2.1. Реконструкция на градска градина – гр. Пирдоп 

3.2.2. Обновяване на зелените площи в общината 

3.2.3. Благоустройство на централно площадно пространство, главна улица – 

ремонт и реконструкция вкл. и инженерна инфраструктура 

3.2.4. Развитие на рекреативен туризъм /походи, екскурзии/ и велотуризъм 
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ПРИОРИТЕТ 4 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩАТА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

Специфична цел 1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на 

нова инфраструктура в областта на социалните услуги 

1.1. Подобряване на инфраструктурата 

1.1.1. Разширение на “Дом за стари хора”  

1.1.2. Подобряване състоянието на клубовете на пенсионера  

1.1.3. Благоустройство на гробищни паркове – гр. Пирдоп 

1.1.4. Ритуална сграда в Нов гробищен парк – гр. Пирдоп 

1.1.5. Ритуален дом в гробищен парк с. Душанци 

1.1.6. Жилищен блок кв. 89 – гр. Пирдоп 

1.2. Разширяване пакета от социални услуги за населението 

Специфична цел 2. Подобряване и усъвършенстване на болничното и доболничното 

здравеопазване в съответствие с изискванията на националните и европейски 

стандарти 

2.1. Подобряване на съществуващата материално-техническа база 

2.1.1. Основен ремонт на отделения на МБАЛ - гр. Пирдоп и кабинети на МЦ -І 

2.1.2. Оборудване с нова компютърна техника и климатици за МБАЛ и МЦ -І 

2.1.3. Оборудване със съвременна медицинска апаратура 

2.1.4. Повишаване информираността на населението за достъпа до здравни услуги 

съобразно нормативните документи 

2.1.5. Превенция на сърдечносъдовите, неврологичните и белодробните 

заболявания 

2.1.6. Обучение на диабетно болни деца и младежи – диетично хранене, 

профилактика и рехабилитация. 

2.2. Повишаване квалификацията на медицинския персонал 

2.2.1. Предоставяне на възможност за специализация на мед. персонал 

2.3. Преодоляване и преустановяване негативните тенденции за здравето на 

лицата  принадлежащи към етническите малцинства и създаване на условия за неговото 

подобряване 

2.3.1. Провеждане на беседи, излъчване на видео и аудиокасети за значението на 

имунизациите и мотивирането на младите майки за редовното им прилагане, съгласно 

Националния имунизационен календар 

2.3.2. Провеждане на беседи с подрастващи, млади хора и техните родители с 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

53/95 

етнически произход за предпазване от нежелана и ранна бременност и за опасностите, 

които крие за майката и бебето ранната бременност, като и за рисковете от родствените 

бракове. 

2.3.3. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните 

прегледи 

2.3.4. Провеждане на безплатни профилактични прегледи на социално слаби 

български граждани от специализиран медицински персонал.   

Специфична цел 3. Подобряване състоянието на образователните центрове. 

Стимулиране иновационните подходи в работата на просветните кадри 

3.1. Подобряване МТБ в учебните заведения 

3.1.1. Проекти “Ремонт на дограмата, покрива на сградите и благоустрояване 

двора на училища и детски градини на територията на общината” 

3.2. Създаване на условия за разширяване и разнообразяване на извънкласните и 

извънучилищни форми на обучение 

3.2. Създаване на условия за разширяване и разнообразяване на извънкласните и 

извънучилищни форми на обучение 

Специфична цел 4. Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-

историческото наследство и спорта.  

4.1. Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-историческото 

наследство. Подобряване МТБ на културните институции 

4.1.1. ОР Музей “Луканова Къща” - сграда и двор 

4.1.2. ОР Музей “Пушкарова Къща” - сграда и двор 

4.1.3. Засилване дейността и ролята на читалищата като културно-информационни 

центрове 

4.2. Възобновяване и развитие на спортните традиции. Подобряване и 

обогатяване на МТБ 

4.2.1. Рекламна кампания за повишаване интереса на подрастващите към 

дейността на спортните клубове 

4.2.2. Подпомагане развитието на физкултурата и спорта в училищата 

4.2.3. Организиране на ежегоден турнир по футбол и волейбол  

4.2.4. Ремонт на залата за борба и волейбол 

4.2.5. Ремонт и реконструкция на спортен комплекс -гр. Пирдоп  

4.2.6. Изграждане на обезопасени спортни площадки с. Душанци  

4.2.7. Основни ремонти на физкултурните салони на училищата 
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ПРИОРИТЕТ 5 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА”  

Специфична цел 1. Подобряване качеството на услугата водоснабдяване и 

канализация 

1.1. Подмяна водопроводната мрежа на общината 

1.1.1. Реконструкция водопроводи и възстановяване улични настилки гр. Пирдоп  

1.1.2. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Душанци  

1.1.3.  Реконструкция и основен ремонт на външни водопроводи, водоеми и 

съоръжения – гр. Пирдоп и с. Душанци 

1.1.4. Изграждане на водоохранителни зони и водохващания – Пирдоп и Душанци 

1.1.5. Изграждане водохващане от м. “ Бочум “ довеждащ водопровод  

1.1.6. Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за питейни води 

– гр. Пирдоп 

1.1.7. Проектиране и  изграждане на пречиствателна станция за питейни води – с. 

Душанци 

1.2. Разширяване и подобряване на канализационната мрежа на Община Пирдоп 

1.2.1. Реконструкция на канализация на с. Душанци –Главен колектор и отливен 

канал 

1.2.2.  Пречиствателна станция за битово–фекални води и събирателен колектор – 

гр. Пирдоп   

1.2.3 Пречиствателна станция за битово–фекални води с. Душанци     

1.3. Изграждане на хидромелиоративни и други съоръжения 

1.3.1. Изграждане на яз. Въртопа с път ПСПВ, МВЕЦ и магистрални водопроводи  

1.3.2. Проектиране на обект “Укрепване на левия и десния бряг на р. “Славци”от 

мост №3 (мост “ Скалата”) до ж.п.линия – гр. Пирдоп 

1.3.3 Проектиране и разширение на мост №3 ( Скалата) 

1.3.4 Актуализация и реализация на проект „Укрепване водосборите на реките 

“Манджарин“ и”Славци” 

1.3.5 “Частична консервация на хвостохранилище “Медет” 

1.3.6 “Възстановяване на път с укрепване на бреговете на р. “Манджарин” в 

участък между мост № 4 и мост№5- гр. Пирдоп 

Специфична цел 2. Изграждане и рехабилитация на пътната и улична мрежа и 

привеждането й в съответствие с европейските стандарти 



Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община Пирдоп 2007-2013 г. 

55/95 

2.1. Изграждане и рехабилитация на пътната и уличната мрежа 

2.1.1. Благоустройство на улици гр. Пирдоп 

2.1.2. Път ІV-60038 Пирдоп – Душанци- текущ ремонт  

2.1.3. Път ІV-37021, І-6 (Пирдоп- Панагюрище)  

2.1.4. Изграждане и благоустройство на улици с. Душанци 

2.1.7. Изграждане стопански път училището – “Камъка”- с. Душанци    

2.1.8.  Изграждане на местен път Пирдоп - хижа Паскал 

2.2. Привеждане на пътната мрежа в съответствие с европейските стандарти 

2.2.1, Привеждане на пътната мрежа в съответствие с европейските стандарти 

Специфична цел 3. Развитие и модернизация на съществуващата енергийна и 

телекомуникационна инфраструктура. Използване на оптични технологии 

3.1. Подобряване на изградеността и състоянието на електропреносимата 

система 

3.1.1. Реконструкция на електромрежа гр. Пирдоп 

3.1.2 Еликтрификация на бившия стопански двор  

3.1.3. Участие в програми за енергийна ефективност 

3.2. Завършване и модернизация на телекомуникационната мрежа на 

територията на общината 

3.2.1. Увеличаване плътността и качеството в телекомуникацията и цифровизация 

на общината  

Специфична цел 4. Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени 

планове 

4.1. Изработване одобряване на устройствени планове 

4.1.1. Първична регулация на с. Душанци    

Специфична цел 5. Газификация на гр. Пирдоп 

5.1. Проучване възможностите за промишлената и битова газификация на гр. 

Пирдоп  

5.1.1. Провеждане на анкети за проучване на потребителския интерес 

5.1.2. Предпроектни проучвания и проектиране на газопровода 

Специфична цел 6. Опазване на околната среда и устойчиво използване на 

природните ресурси 

6.1. Ефективно управление на отпадъците 

6.1.1. Ликвидиране на нерегламентираните сметища в и край населените места и 

почистване на замърсените терени  
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6.1.2. Рекултивация на съществуващо депо за ТБО –гр. Пирдоп  

6.1.3. Рекултивация на временно депо  за ТБО с. Душанци 

6.1.4 Въвеждане на система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване във 

всички населени места 

6.1.5. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците 

6.2. Въвеждане на ефективен контрол върху опазването на околната среда 

6.2.1. Изработване на местна нормативна уредба по опазване на околната среда 

6.2.2. Безхумосно подобряване на терени с висока концентрация на мед и 

разпрашеност чрез използване на биалгенови  пордукти 

6.3. Опазване, съхраняване и възстановяване на биоразнообразието 

6.3.1. Превенция на горските пожари 

6.4. Повишаване на екологичната култура на населението 

6.4.1. Системно информиране на населението по въпроси, свързани с околната 

среда 

6.4.2. Създаване и прилагане на екологични програми в детските градини и 

училищата 

6.4.3. Организиране на обществени кампании и акции за почистване 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализация 

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

източници и поетите ангажименти от партньорите за финансиране на дейности в рамките 

на плана. 

При изготвянето на актуализирания документ за изпълнение на общинския план за 

развитие е подходящо да бъдат направени корекции във финансовата таблица, в случаите, 

когато предварително планираните ресурси за реализацията на приоритетите за развитие в 

общинския план за развитие не съответстват на реално необходимите или когато има 

промяна в поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на някои партньори в 

местното развитие. 

Актуализираната индикативна финансова таблица е съгласно Приложение 1. 
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ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ 

Основните индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие са 

групирани съобразно поставените приоритети за развитие: 

За отчитане на приоритет 1 „Съживяване, стабилизиране и развитие на 

икономиката” се предвижда да се отчитат чрез следните индикатори: 

 Брой подпомогнати селски стопанства; 

 Брой ремонтирани общински пазари; 

 Брой създадени пунктове за селскостопанска продукция; 

 Брой подпомогнати земеделски производители; 

 Брой проведени кампании за стимулиране на екологичното земеделско 

производство; 

 Брои проведени рекламни кампании, информационни, и др. 

 Брой произвеждани земеделски култури; 

 Брой възстановени пустеещи земи 

 Брой внедрени стандарти съгласно изискваната на ЕС; 

 Брой водоеми и водопоища, които са ремонтирани, почистени. 

 Брой изградени водопоища; 

 Площ на възстановени и залесени гори; 

 Обем на дърводобив; 

 Брой изградени и ремонтирани горски пътища; 

 Брой подпомогнати МСП; 

 Брой партньорства между общинската администрация и частния сектор; 

 Брой проведени обучения и курсове за повишаване на предприемаческата 

култура и умения; 

 Размер на привлечени вътрешни и чужди инвестиции; 

 Брой партньорства за европейско и международно сътрудничество; 

 Брой туристически продукти; 

 Брой разпостранени рекламно-информационни материали; 

 Брой проведени рекламни кампания за популяризиране туристическия 

потенциал на общината; 

 Брой реставрирани на паметници на културата; 
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 Брой изградени екопътеки; 

За отчитане на приоритет 2 „Усъвършенстване на административното 

обслужване и създаване на по-добра институционална среда” се предвижда да се 

отчитат чрез следните индикатори: 

 Брой подобрени административни услуги за гражданите и брой 

оптимизирани процедури по предлаганите услуги; 

 Брой проведени обучения, семинари и конференции за повишаване на 

квалификацията на служителите от общинската администрация; 

 Брой реализирани партньорства между граждани и местна власт 

 Брой реализирани партньорства между неправителствените организации и 

структурите на гражданското общество и общината; 

За отчитане на приоритет 3 „Съхраняване и развитие на човешкия фактор. 

Подобряване условията живот на населението” се предвижда да се отчитат чрез 

следните индикатори: 

 Брой безработни; 

 Брой обучения проведени за безработни за повишаване на квалификацията 

им; 

 Брой обучения проведени за лица в неравностойно положение за 

повишаване на квалификацията им; 

 Брой ново разкрити работни места; 

 Брой назначени на работа; 

 Брой изградени съоръжения за социална интеграция на хора в 

неравностойно положение; 

 Брой предлагани услуги за социална интеграция на хора в неравностойно 

положение; 

 Брой проведени обучения за повишаване на квалификацията на младежите; 

 Брой проведени обучения за повишаване на квалификацията на учителите; 

 Брой организирани извънкласни мероприятия и дейности; 

 Брой подпомогнати лица със специални образователни потребности; 

 Брой подпомогнати децата от етническите малцинства с цел интеграцията 

им и задържане в образователната система; 

 Брой разпространени рекламни материали; 

 Брой организирани образователни мероприятия по темите: семейно планира; 
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безопасност на движението, превенция срещу наркомания, насилие и 

алкохолизъм; 

 Брой подобрени съоръжения за спорт и отдих; 

 Брой реконструирани градски градини; 

 Площ на озеленени градски части; 

 Дължина на реконструирани улици в населените места и тротоари; 

За отчитане на приоритет 4 „Изграждане на нова и подобряване на 

съществуващата социална инфраструктура” се предвижда да се отчитат чрез следните 

индикатори: 

 Брой новоизградени и реконструирани обекти от съществуващата социална, 

образователна и здравна инфраструктура; 

 Брой закупени технологии и модернизира материално-техническа база за 

социални, образователни и здравни заведения; 

 Брой проведени информационни кампании, беседи, разяснителни кампании 

и други подобни мероприятия за повишаване на осведомеността сред 

населението относно предлаганите социални, образователни и здравни 

услуги; 

 Брой ремонтирани, реставрирани и с подобрена материално-техническа база 

културно-исторически обекта; 

 Брой организирани културни мероприятия; 

 Брой ремонтирани зали за спорт и новоизградени; 

 Брой организирани спортни турнири; 

 Брой проведени кампании за повишаване на интереса към спорта; 

За отчитане на приоритет 5 „Изграждане на нова и подобряване на 

съществуващата техническа инфраструктура и опазване на околната среда” се 

предвижда да се отчитат чрез следните индикатори: 

 Дължина на изградена водопроводна мрежа; 

 Дължина на изградена канализационна мрежа; 

 Брой реконструирани водопроводи, водоеми и съоръжения свързани с ВиК; 

 Брой изградени водохващания; 

 Изградена пречиствателна станция за питейни води в гр. Пирдоп и с. 

Душанци; 

 Изградена пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Пирдоп и с. 
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Душанци; 

 Брой укрепени брегове на реки и свачища; 

 Дължина на изградена пътна и улична мрежа; 

 Дължина на ремонтирана и реконструирана пътна и улична мрежа; 

 Дължина на реконструирана електромрежа; 

 Брой на въведени енергоефективни мерки и възобновяеми източници на 

енергия; 

 Брой кадастрални карти и устройствени планове; 

 Газификация на гр. Пирдоп; 

 Брой премахнати нерегламентирани сметища; 

 Брой рекултивирани депа за отпадъци; 

 Брой изградени системи за разделно събиране на отпадъци; 

 Брой мерки, въведени за подобряване на контрола по опазване на околната 

среда; 

 Брой предприети мерки за опазване на биоразнообразието; 

 Брой предприети мерки за превенция на горските пожари; 

 Брой организирани мероприятия за повишаване на информираността на 

населението за опазване на околната среда; 

 Брой организирани обществени кампании и акции за почистване. 
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НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие и на Актуализиран 

документ за изпълнението на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 

2011 - 2013 г. е задача на Общинския съвет и кмета на общината. Това налага съветът да 

вземе решение за създаване по предложение на кмета на работна група за наблюдение на 

плана. На основа на взетото решение кмета издава заповед за нейното създаване. Групата 

за наблюдение следва да включва заместник кмет на общината, представители на 

общинския съвет, експерти от състава на общинската администрация, представители на 

НПО, бизнеса и гражданите като организацията и функционирането й се регламентира с 

решение на Общински съвет. 

Групата за наблюдение: 

 Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на 

степента на изпълнение на Актуализиран документ за изпълнението на 

общински план за развитие на община Пирдоп. В правомощията на съвета е 

той да утвърди по предложение на кмета на общината изготвеното 

предложение от групата, като съответно определя техния конкретен набор и 

стойностите им; 

 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на 

ръководството на общината състоянието и възможните мерки; 

 Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, 

изготвя отчет за постигнатите резултати; 

 Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и 

прави предложение пред ръководството на общината за предприемане на 

необходимите действия; 

 Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, 

ако това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за 

последващо внасяне и разглеждане от съвета; 

 Прави предложения за усъвършенстване, както и за преразпределяне на 

средствата по мерките, програмите и проектите. 

В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или 

конкретни отчети, които предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се оценява 

и прогреса при реализацията на актуализирания план и изпълнението на показателите и 
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индикаторите. 

Мониторингът води до засилване потенциалните възможности на Актуализирания 

документ за изпълнение на Общинския план за развитие. Важен момент при 

организацията на мониторинга е определянето на неговите водещите компоненти. Най-

общо тук се включва: 

 Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение; 

 Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите 

параметри; 

 Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите; 

 Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими 

отклонения. 

Вторият важен момент в осъществяването на текущ контрол по изпълнението на 

целите и приоритетите на Общинския план за развитие и на актуализирания документ за 

изпълнението му е процесът на оценяване. Оценките са структуро-определящ елемент на 

изпълнението на програмния документ и ориентир за правилността на провежданата места 

политика на развитие. За общинския план за развитие в зависимост от времевия хоризонт 

на действие на плана (2007-2013г.) се формират три вида оценки в съответствие с 

изискванията на закона. 

Предварителна оценка: оценката е препоръчителна и се извършва на фазата на 

разработването на общинския план за развитие, преди неговото окончателно приемане от 

Общинския съвет. Тази оценка следва да се изготви от независим експерт. 

Междинна оценка: следва да се извърши в средата на периода на действие на 

общинския план за развитие. В рамките на тази оценка се оценят обобщените резултати от 

изпълнението му, като се прави и преглед на степента на достигане на формулираните 

цели, приоритети и мерки и се отчетат възникнали положителни или отрицателни 

отклонения. Въз основа на направената междинна оценка е изготвен настоящия 

Актуализиран документ за изпълнението на общински план за развитие нa община 

Пирдоп за периода 2011 - 2013 г.  

Последващата оценка: Включва следните основни елементи: 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, 

инструменти и ресурси за изпълнението на плана; 

 Оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка 

в общината; 
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 Анализ на факторите при изпълнението на ОПР; 

 Оценка на степента на постигане на приоритетите и мерките и устойчивост 

на резултатите; 

 Изводи относно същността и начина на прилагане на съответния общински 

план за развитие, като и на резултатите от осъществените мерки. 

Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на 

финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху 

територията на общината. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за 

алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана и актуализирания 

документ за изпълнение ОПР . 

Обикновено оценките могат да се осъществяват от групата за наблюдение, но е 

възможно те да се извършват от независим експерт. 

Актуализация  

Настоящият Актуализиран документ за изпълнението на общински план за 

развитие на община Пирдоп за периода 2011 - 2013 г. е отворена система. Веднъж приет, 

той би трябвало да остане относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но 

отворен и гъвкав – по отношение на мерките и проектите. 

Организацията на изпълнението на общинския план за развитие на община 

Пирдоп и на актуализирания документ за изпълнението му за периода 2011 - 2013 г. 

включва следната последователност от действия, свързани с: 

 ресурсното осигуряване и разпределяне на средствата при реализацията на 

мерките; 

 функционалната, институционалната и териториалната организация на 

действията по изпълнение на мерките, програмите и проектите; 

 оперативното управление и координацията между участниците в процеса на 

реализация; 

 мониторингът /наблюдението/, оценката и контролът на изпълнението по 

отношение на целите, действията, ресурсите и резултатите; 

 актуализацията и усъвършенстването на самия планов документ, и 

осигуряването на публичност и прозрачност на самия процес на 

разработване, приемане и реализация на плана, което пряко се свързва с 

засилване демократичността в управлението. 

Всички тези съставни етапи на реализацията следва да бъдат програмно, ресурсно, 
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кадрово и организационно осигурени. 

Ресурсното осигуряване и разпределение на средствата при реализация на мерките 

в рамките на общинския план за развитие на община Пирдоп и на актуализирания 

документ за изпълнение му се осъществява чрез разработената индикативна финансова 

таблица. Тя дава числен финансов и времеви израз на предвидените в плана мерки и е 

актуализирана. Основните източници за финансиране на планираните дейности и проекти 

са: 

 национални източници, включващи средствата на държавното финансиране 

– републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с 

държавно и общинско участие и финансиране от частни търговски 

дружества; 

 средства с източник Европейския съюз: Структурни фондове и Кохезионен 

фонд, както и останалите инициативи на Общността - след приемането на 

страната ни за пълноправен член на ЕС; 

 безвъзмездни средства от други източници и донорски програми; 

 привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове.  

Програмата за реализация и по-специално индикативната финансова таблица 

следва да се обвържат с процедурата по изработването на проекта на бюджет на 

общината. 

В индикативната финансова таблица в резултат от извършен мониторинг и оценка е 

възможно да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения по промяна на 

размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се 

актуализират отделни източници на финансиране, срокове, приоритети и конкретни 

изпълнители на мерки от плана. 
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ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Организацията на действията по изпълнение на мерките, програмите и проектите 

на плана се осъществят от общинския съвет и кметът на община Пирдоп, подпомагани от 

общинската администрация. 

Осигуряването на партньорството, публичността и прозрачност при изпълнението 

на общинския план за развитие на община Пирдоп поставя важни изисквания към 

осъществяването на цялостната дейност по разработването, приемането и реализирането 

на общинския план за развитие. Това е така, защото дейността на общината в областта на 

местното развитие е неразривно свързана с участието на населението в управлението на 

местните дела. 

Особено важно е участието на населението и на социалните партньори 

непосредствено преди внасянето на плана за обсъждане и неговото приемане в общинския 

съвет. При разработването на общинския план за развитие е направено проучване на 

общественото мнение относно визията, целите и приоритетите на плана. Допитване е 

направено и до представители на гражданското общество и бизнеса, като всички 

заинтересовани участници в процеса на местно развитие са били привлечени в работни 

групи, които са участвали при разработването на плана. 

При разработването на Актуализиран документ за изпълнението на общински план 

за развитие нa община Пирдоп за периода 2011 - 2013 г. е отчетено общественото мнение 

на заинтересованите участници в процеса на местно развитие, след което е внесен за 

обсъждане и приемане в общинския съвет. Приетият план за развитие се нуждае и от 

медийна подкрепа и довеждане до знанието на обществеността.  

В процеса на текущата реализация на плана е препоръчително междинните 

резултати да се публикуват в уеб-страницата на общината, да се посочват предстоящите 

мерки и конкретните действия.  

Ежегодният доклад за напредъка на Общинския план за развитие ще се публикува 

на интернет страницата на общината и същият ще се обсъжда на отворено заседание на 

Общински съвет. 

Друг важен въпрос, свързан с разработването и прилагането на общинския план за 

развитие е защитата на принципа на партньорство между местната власт и всички 

партньори, заинтересовани участници в процеса на местното развитие. В този принцип се 

крие именно силата на подкрепата за плана. 
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Община Пирдоп трябва да разчита на собствения си капацитет и ресурси за 

финансиране подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От тази гледна точка при 

съставянето на годишните бюджетите е необходимо да се определят приоритети и да се 

отпускат средства за разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. Това налага 

и възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси чрез 

създаване на партньорства както с НПО, така и с частни фирми и/или други общини, т.е. 

чрез обединяване на средства. 

Прилагането на принципа на публично-частните партньорства за изпълнението и 

финансирането на задачите на общинското развитие трябва да се разглежда като въпрос от 

непрекъснато нарастваща степен на значимост.  

Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за 

повишаване на капацитета за усвояване на средства на общината. Усвояването на 

огромните средства по Структурните и Кохезионния фондове не би било възможно без да 

се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за 

развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти. В 

пазарната икономика финансовите средства са съсредоточени основно в частния сектор. 

Здравите местни партньорства с частния сектор откриват пътя към частно съфинансиране, 

с което се осигуряват допълнителни средства за местни проекти.  

За оставащия период на изпълнение на Общинския план за развитие на община 

Пирдоп ще се разчита във висока степен на структурните фондове на ЕС. Наложително е 

да се приложат неотложни мерки за повишаване на програмния и проектен капацитет на 

общината, доколкото достъпът до тези финансови източници трябва да зависи от нейната 

действителна способност да представя ефективни и конкурентни проекти. Местните 

участници трябва да осъзнаят, че успешното им участие в Структурните фондове на ЕС и 

програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще зависи и от тяхната инициатива, 

способност за поемане на риск, новаторство и капацитет за изграждане на партньорство. 
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АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Пирдоп е 

краткосрочен едногодишен оперативен документ за реализация на основните приоритети 

и цели в развитието на общината. В Програмата се конкретизират мерки за развитие, 

проектите/дейностите за тяхното изпълнение, финансов ресурс, звена за изпълнение на 

проектите, дейности за информация и публичност, контрол и оценка на изпълнението. 

В Програмата за реализация на Общинския план за развитие се включват 

конкретни проекти, които покриват следните критерии и принципи: 

 етап на готовност за стартиране и др.; 

 ресурсно осигурими проекти; 

 ясно дефинирани целеви групи; 

 да допринасят за развитието на цялата община; 

 проекти с надобщинско значение, допринасящи за развитието на региона. 

 ресурсно осигуряване и разпределяне на средства при реализация на 

мерките; 

 функционална, институционална и териториална организация на действията 

по изпълнение на мерките; 

 оперативно управление и координация между участниците в процеса на 

реализация, мониторинг, оценка и контрол на изпълнението по отношение 

на целите и действията; 

 актуализация и усъвършенстване на Програмата и осигуряване на 

публичност и прозрачност на процеса при реализация и. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Пирдоп 

следва да се изготвя ежегодно в оставящия периода на изпълнение на плана, като се 

подготвя от кмета на общината и създадена работна група и се одобрява от общински 

съвет. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА И МЕЖДИННА ОЦЕНКА 

Вторият важен момент в осъществяването на текущ контрол по изпълнението на 

целите и приоритетите на Общинския план за развитие и на актуализирания документ за 

изпълнението му е процесът на оценяване. Оценките са структурно-определящ елемент на 

изпълнението на програмния документ и ориентир за правилността на провежданата места 

политика на развитие. За общинския план за развитие в зависимост от времевия хоризонт 

на действие на плана /2007-2013г./ се формират три вида оценки в съответствие със 

изискванията на Закона за регионално развитие: предварителна, междинна и последваща. 

Предварителна оценка е препоръчителна и се извършва на фазата на 

разработването на общинския план за развитие на община Пирдоп преди неговото 

окончателно приемане от Общинския съвет.  

Междинна оценка е извършена в средата на периода на действие на общинския 

план за развитие. В рамките на оценката са оценени и обобщени резултати от 

изпълнението му, като е направен преглед на степента на достигане на формулираните 

цели, приоритети и мерки и се отчетат възникнали положителни или отрицателни 

отклонения.  

Основните изводи в резултат от Доклада за междинната оценка на Общинския план 

за развитие на община Пирдоп са: 

1. Община Пирдоп е с площ 152,4 кв. км и е с население е 8 293 души. Гъстотата 

на населението в община Пирдоп е 54 човека/км2. 

2. Общината е съставена от 1 град – общинският център Пирдоп с население 7 485 

души и 1 село, което е с население 808 души.  

3. Естественият и механичният прираст на община Пирдоп са с отрицателни 

стойности.  

4. Разположението на община Пирдоп е благоприятно за развитие на 

промишленото производство и търговията. 

5. В община Пирдоп относителния дял на лицата, който са икономически активни 

е 56%, като неактивни икономически са 44%. 

6. Средногодишното равнището на безработицата в община Пирдоп е 9.43% през 

2010 г. 

7. През периода 2007 - 2010 г. в община Пирдоп са обявени 1 902 работни места, 

от който 786 места са по мерки и програми на заетостта. 

8. Броя на заетите лица в община Пирдоп през 2009 г. е 2 882. 
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9. Градът е център на туристически маршрути към Стара планина и Средна гора и 

съществуват условия за краткотраен отдих и спортен риболов, но въпреки това 

като цяло туризмът е сравнително слабо развит. 

10. Съгласно Регистър на средните училища и детски градини към Министерството 

на образованието, младежта и науката през учебната 2010/2011 г. има четири 

действащи училища и една целодневна детска градина, който са позиционирани 

в гр. Пирдоп. 

11. Здравеопазването на територията на община Пирдоп се предоставя от едно 

лечебно заведение за болнична помощ и две за извънболнична помощ. 

12. Социални услуги на територията на община Пирдоп се предоставят от един 

център, предоставящ социални услуги в общността и от една специализирана 

институция. 

13. Развитието на културната дейност на територията на община Пирдоп главно се 

осъществява чрез съществуващите институции в областта, които са един музей, 

две читалища и две библиотеки. 

14. Състоянието на техническата инфраструктура е подобрено, посредством 

изпълнението на проекти за ремонт и реконструкция на транспортната, 

енергийната, комуникационната, водоснабдителната и канализационната 

мрежа. 

15. Състоянието на околната среда е подобрено чрез въведена система за 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване, рекултивиране в 

съществуващото депо за твърди битови отпадъци в с. Душанци и са 

ликвидирани нерегламентирани сметища в крайните райони на населените 

места, след което са почистени и терените. 

16. Окончателният бюджет на община Пирдоп към 31.12.2010 г. по отчет е в размер 

6 423 444 лв., като собствените приходи на общината са в размер на 1 893 094 

лева. 

17. Визията на Общинския план за развитие на община Пирдоп е детайлно 

формулирана и е съгласувана с областните, регионални и национални 

документи.  

18. Приоритетите на Общинския план за развитие продължават да бъдат уместни 

по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район. 

19. Необходима е актуализация на целите, мерките и проекти по приоритетите с 

оглед адаптиране към текущите нужди на общината, като се заложат срокове за 
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изпълнение на мерките и проектите и необходимите финансови ресурси. 

Препоръчваме Общинския план за развитие на община Пирдоп да бъде 

актуализиран като към него се изготви Програма за изпълнението му до 2013 г. 

20. През периода на изпълнение на Общинския план за развитие на община Пирдоп 

са изпълнени и са в процес на изпълнение проекти на обща стойност 17 081 667 

лева. 

21. Общата стойност на изпълнените проекти за разглеждания период е 4 002 196 

лева, а на проектите, който са в процес на изпълнение са на обща стойност 13 

079 471 лева. 

22. Община Пирдоп има подадени проекти, които са в процес на оценка на 

стойност 4 467 746 лева. 

23. Община Пирдоп има подадено искане за заем към Фонд за органите на 

местното самоуправление в България (ФЛАГ), което е подадено през месец 

октомври 2011 г. и е за размер на 1 993 245 лева. Предназначението на исканото 

кредитиране е подпомагане изпълнението на интегриран воден проект на с. 

Душанци, община Пирдоп, финансиран в рамките на Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013 г. 

24. Технически изпълнени и в процес на изпълнение са 53% от дейностите, 

планувани за изпълнение в Общинския план за развитие на община Пирдоп за 

периода 2007 - 2013 г. 

25. Относителният дял на техническото изпълнение на дейностите по приоритет 1 

„Съживяване, стабилизиране и развитие на икономиката” е 35%. 

26. Относителният дял на техническото изпълнение на дейностите по приоритет 2 

„Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на по-добра 

институционална среда" е 67%. 

27. Относителният дял на техническото изпълнение на дейностите по приоритет 3 

„Съхраняване и развитие на човешкия фактор. Подобряване условията на живот 

на населението” е 50%. 

28. Относителният дял на техническото изпълнение на дейностите по приоритет 4 

„Изграждане на нова и подобряване на съществуващата социална 

инфраструктура” е 35%. 

29. Относителният дял на техническото изпълнение на дейностите по приоритет 5 

„Изграждане на нова и подобряване на съществуващата техническа 

инфраструктура и опазване на околната среда” е 69%. 
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30. През периода 2007 - 2010 г. ефект и въздействие от прилагането на Общинския 

план за развитие на община Пирдоп е свързан с подобреното състояние на 

техническата и социалната инфраструктура, повишен е институционалният и 

административен капацитет на общината и е повишено качеството на 

административното обслужване на гражданите. 

31. Източниците на финансиране при изпълненото на Общинския план за развитие 

на община Пирдоп са средства от общинския и републиканския бюджет, целеви 

субсидии, фондове на Европейския съюз и други. 

32. Изпълнението на Общинския план за развитие на община Пирдоп е 

финансирано от собствени средства, целеви бюджетни субсидии, Програма за 

развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, САПАРД, ФАР и други. 

33. В Община Пирдоп е създадена много добра организация за прилагане и 

изпълнение на Общинския план за развитие от гледна точка на планирани и 

реализирани проекти. 

34. При прилагането на Общинския план за развитие, общината се ръководи 

принципа на партньорство между местната власт и всички партньори, 

заинтересовани участници в процеса на местното развитие. 

35. Община Пирдоп се е възползвала от възможности за кандидатстване с проекти, 

привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на 

българските министерства с цел изпълняване на приоритетите, целите и 

мерките заложени в ОПР. 

36. Необходимо е да бъдат предприети действия в насока повишаване на нивото на 

осигуряване на информация и публичност, като информацията на интернет 

страницата на община Пирдоп се актуализира непрекъснато с цел 

заинтересовани страни да могат да получат актуална информация относно 

изпълнените проекти и проектите в процес на изпълнение. 

37. Необходимо е да се предприемат допълнителни действия по отношение на 

повишаване на отчетността и публичността при изпълнението на Общинския 

план за развитие, като ежегодно се изготвят Годишни доклади за наблюдението 

на изпълнението на общинския план за развитие, който да бъдат одобрени от 

общинския съвет и да бъдат публикувани на интернет страницата на общината. 

38. От анкетираните служители в общинската администрация 85.71% са запознати с 

Общинския план за развитие на Община Пирдоп 2007-2013 г. и с приоритетите 
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му. 

39. Повече от 70% от анкетираните служители са чели плана през последната една 

година и 57.14% го използват в работата си при обосновка на цели и дейности в 

общинските проекти. 

40. Според повечето анкетирани служители в общинската администрация има 

реален напредък в изпълнението на ОПР за периода 2007-2010 г. в резултат на 

което: 

 Подобрено е административното обслужване; 

 Подобрено е състоянието на инфраструктурата; 

 Подобрена е чистотата на града и качеството на сметосъбирането; 

 По-добра поддръжка на зелените територии. 

В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на Общинския план за 

развитие на община Пирдоп за периода 2007-2013 г. основните препоръки са: 

1. Общинския план за развитие на община Пирдоп да се актуализира за оставащия 

период на неговото действие до 2013 г. и да се изготви Актуализиран документ 

за изпълнение му. 

2. В Актуализирания документ за изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Пирдоп да бъде разработен съгласно Закона за регионалното 

развитие. 

3. Препоръчваме да се актуализират целите, мерките и дейностите по 

приоритетите с оглед адаптиране към текущите нужди на общината и отчитане 

на постигнатите резултати при изпълнението на Общинския план за развитие 

през 2007-2010 г. 

4. Да се актуализират индикаторите за изпълнение на Общинския план за развитие 

на община Пирдоп като да се включат нови при необходимост, и там където е 

възможно, да се обвържат с количествени измерения. 

5. Да се актуализира индикативната финансова таблица на Общинския план за 

развитие за оставащия период 2011-2013 г. 

6. Да се изготви актуализирана Програма за изпълнение на общинския план за 

развитие до 2013 г. В изготвянето на програмата да се включат НПО и бизнеса, 

които да подават информация за техните приоритетни проекти и дейности до 

2013 г. и да ги съгласуват с целите на ОПР. 

7. Община Пирдоп да изготвя ежегодно Програма за реализация на общинския 
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план и Годишни доклади за наблюдение на изпълнението му в оставащия 

период на неговото действие до 2013 г. 

8. Да се изготви програма за активно използване на фондове на ЕС за постигане на 

целите и изпълнение на дейностите, заложени в ОПР. 

9. Да се изпълнят мерките по информация и публичност по отношение на 

Междинния доклад за оценка и Актуализирания документ за изпълненото на 

Общинския план за развитие. 

10. Да се актуализира непрекъснато информацията на интернет страницата на 

община Пирдоп с цел заинтересовани страни да могат да получат актуална 

информация относно изпълнените проекти и проектите в процес на изпълнение. 

11. Да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни дейности и проекти, 

за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и 

приоритети. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Актуализирана индикативна финансова таблица 

Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

І.  
Съживяване, стабилизиране и 

развитие на икономиката 

2011 - 

2013 
1700 0 0 0 0 0 1700 1700 0 0 

І.1. 

Стабилизиране и модернизация на 

селско стопанство и развитие на 

горското стопанство 

2011 - 

2013 
          

І.1.1. 

Създаване на условия за развитие 

на конкурентоспособно и пазарно 

ориентирано селско стопанство 

2011 - 

2013 
          

І.1.1.1. 
Развитие на маркетинга на 

селскостопанската продукция 

2011 - 

2013 
          

І.1.1.2. 
Изграждане на покрит общински 

пазар  трафопост и кабелна мрежа  

2011 - 

2013 
          

І.1.1.3. 

Изграждане на пунктове за 

изкупуване на селскостопанска 

продукция  

2011 - 

2013 
          

І.1.2. 

Стимулиране на развитието и 

връзките със земеделските 

производители 

2011 - 

2013 
          

І.1.2.1. 

Създаване на браншови 

организации за защита и развитие 

на земеделските производители 

2011 - 

2013 
          

1.1.3. 

Стимулиране на развитието на  

екологично съобразни земеделски 

производства. 

2011 - 

2013 
          

І.1.3.1. 

Развитие на маркетинга в 

земеделието-реклама, информация, 

търсене на пазари 

2011 - 

2013 
          

І.1.3.2. 

Засаждане на етерично-маслени 

култури – изготвяне на проекти и 

др. 

2011 - 

2013 
          

І.1.3.3. Развитие на билкопроизводството 
2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

І.1.3.4. 

Подобряване номенклатурата на 

производство и сортовата 

структура, съобразено с 

климатичните особености   на 

района 

2011 - 

2013 
          

І.1.3.5. 

Подпомагане развитието на 

пчеларството, говедовъдството, 

овцевъдството, козевъдството, 

свиневъдството, птицевъдството 

чрез програми, кредити, лизинг, 

консултации  

2011 - 

2013 
          

І.1.4. 
Стабилизиране на земеделското 

производство 

2011 - 

2013 
          

І.1.4.1. 

Подобряване на ресурсното и 

технологично обезпечаване на 

земеделското производство 

/семена, торове, препарати, горива/ 

чрез субсидиране и кредитни 

линии 

2011 - 

2013 
          

І.1.4.2. 

Изграждане на площи на трайни 

насаждения   на по-големи площи 

от общински и държавен поземлен 

фонд 

2011 - 

2013 
          

І. 1.4.3. 
Възстановяване и използване на 

пустеещите земи 

2011 - 

2013 
          

І.1.4.4. 

Оземляване на безимотни 

граждани от общински и държавен 

поземлен фонд 

2011 - 

2013 
          

І.1.5. 
Реконструкция и модернизация на 

МТБ 

2011 - 

2013 
          

І.1.5.1. 
Преустройство и модернизация на 

съществуваща МТБ 

2011 - 

2013 
          

І.1.5.2. 
Закупуване на техника и 

технологии 

2011 - 

2013 
          

І.1.6. 
Участие в програми за закупуване 

на земеделска земя 

2011 - 

2013 
          

І.1.7. Подобряване качеството на 2011 -           
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

земеделската продукция 

съобразено с изискванията на ЕС 

2013 

І.1.8. 
Подпомагане развитието на 

рибовъдство и  рибопроизводство 

2011 - 

2013 
          

І.1.9. 
Подобряване състоянието на 

водоемите 

2011 - 

2013 
          

І.1.9.1 
Сформиране на браншово 

дружество с идеална цел 

2011 - 

2013 
          

І.1.9.2. 

Подобряване състоянието на 

водоемите – ремонт, почистване, 

електрифициране, подобряване на 

пътищата до водоемите, 

озеленяване и облагородяване на 

района около язовирите, 

обезопасяване с преливници 

2011 - 

2013 
          

І.1.9.3. 

Направа на водопоище   на стария   

Панагюрски път  до месност 

“Бялов дол”     

2011 - 

2013 
          

І.1.9.4. 

Направа на водопоище         в 

местност “Клисе баир ”    в 

землището на с. Душанци 

2011 - 

2013 
          

І.1.9.5. 

Закупуване на съвременна техника 

за транспортиране на жива риба по 

водоемите и до търговски вериги в 

страната 

2011 - 

2013 
          

І.1.10. Балансирано управление на горите 
2011 - 

2013 
          

І.1.10.1. Възобновяване и залесяване  
2011 - 

2013 
          

І.1.10.2. 

Създаване на общински разсадник 

за производство на горски 

посадъчен материал 

2011 - 

2013 
          

І.1.10.3. Дърводобив  
2011 - 

2013 
          

І.1.10.4 
Изграждане на горски пътища за 

обслужване на ОГФ 

2011 - 

2013 
          

І.1.10.5 Странични ползвания – паша, 2011 -           
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

бране на билки, гъби, горски 

плодове 

2013 

І.2. 
Стимулиране дейността на частния 

сектор и МСП в общината 

2011 - 

2013 
          

І.2.1. Активна подкрепа за МСП 
2011 - 

2013 
          

І.2.1.1. 

Привличане на външни 

инвеститори и създаване на  

смесени предприятия  

2011 - 

2013 
          

І.2.1.2. 
Изграждане на кланица за свине и 

агнета 

2011 - 

2013 
          

І.2.1.3. 

Изграждане на кланица за говеда и 

преработка на субпродукти и 

производствени отпадъци 

2011 - 

2013 
          

І.2.1.4. 

Изграждане на трупосъбирателни 

площадки – гр.Пирдоп и село 

Душанци 

2011 - 

2013 
          

І.2.2. 

Повишаване 

конкурентоспособността на 

местните фирми  

2011 - 

2013 
          

І.2.2.1. 
Въвеждане на нови технологии в 

производството 

2011 - 

2013 
          

І.2.2.2. Внедряване на системи за качество 
2011 - 

2013 
          

І.2.2.3. Разнообразяване на асортиментите 
2011 - 

2013 
          

І.2.3. 

Партньорство между общинска 

администрация, частния сектор, 

МСП и социалните партньори 

2011 - 

2013 
          

І.2.3.1. 
Създаване на Общински съвет за 

икономическо развитие 

2011 - 

2013 
          

І.2.4. 
Повишаване на предприемаческата 

култура и умения 

2011 - 

2013 
          

І.2.4.1. 

Провеждане на различни форми на 

обучение – курсове, семинари, 

консултации и др. 

2011 - 

2013 
          

І.2.5. Повишаване ефективността на 2011 -           
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

управление на общинската 

собственост 

2013 

І.2.5.1. 

Цялостно актуване, деактуване на 

общинската собственост и 

създаване на електронен регистър 

2011 - 

2013 
          

І.2.5.2. 
Сформиране на структура за 

охрана на общинските обекти 

2011 - 

2013 
          

І.3. 

Развитие и привличане на 

вътрешни и чужди инвестиции по 

програми и проекти за европейско 

и международно сътрудничество  

2011 - 

2013 
          

І.3.1. 
Сътрудничество с общини от  

Европейския съюз 

2011 - 

2013 
          

І.3.1.1. 

Разширяване и  усъвършенстване 

на сътрудничеството с Егоровски 

район 

2011 - 

2013 
          

І.3.2. 

Развитие на трансгранично  

сътрудничество с Р Сърбия и Черна 

гора 

2011 - 

2013 
          

І.3.2.1. 

Осъществяване на съвместни 

проекти за разширяване на МТБ, 

намаляване на безработицата и др. 

2011 - 

2013 
          

І.3.3. 

Търсене, разработване, активно 

участие и прилагане на политика за 

привличане на вътрешни и чужди 

инвестиции 

2011 - 

2013 
          

І.3.3.1. 
Промоция на община Пирдоп пред 

потенциални инвеститори 

2011 - 

2013 
          

І.3.3.2. 

Разработване на проекти по 

програми на ЕС. Участие в 

международни програми и проекти 

2011 - 

2013 
          

І.4. 

Подпомагане развитието на 

културен, селски, ловен и 

екотуризъм 

2011 - 

2013 
1700 0 0 0 0 0 1700 1700 0 0 

І.4.1. 
Формиране и маркетинг на местния 

туристически продукт 

2011 - 

2013 
1700 0 0 0 0 0 1700 1700 0 0 

І.4.1.1. Създаване на програми и 2011 -           
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

механизми за идентифициране на 

местен туристически продукт 

2013 

І.4.1.2. 
Издаване на рекламно-

информационни материал 

2011 - 

2013 
          

І.4.1.3. 

Рекламна кампания за 

популяризиране туристическия 

потенциал на общината 

2011 - 

2013 
          

І.4.1.4. 
Категоризиране на частните 

квартири 

2011 - 

2013 
          

І.4.1.5. 
Участие в проекти за развитие на 

културен туризъм 

2011 - 

2013 
          

І.4.1.6. 
Реставрация на паметници на 

културата: 

2011 - 

2013 
          

  -Мост на река Куфарита 
2011 - 

2013 
          

  -Елинска базилика 
2011 - 

2013 
1000        1000 1000     

  -Църква Св. Усп.  Богордично 
2011 - 

2013 
             

І.4.1.7. 

Изграждане на екопътеки 

преминаващи през интересни от 

екологична гл.т.местности, пътеки 

до културни и исторически места и 

обекти 

2011 - 

2013 
400        400 400     

І.4.1.8. 
Реконструкция на туристическа 

спалня  “ Здравец”   

2011 - 

2013 
300        300 300     

ІІ. 

Усъвършенстване на 

административното обслужване 

и създаване на по-добра 

институционална среда 

2011 - 

2013 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ІІ.1. 

Подобряване качеството на 

административното обслужване на 

гражданите и оптимизиране на 

предлаганите услуги 

2011 - 

2013 
          

ІІ.1.1 

Оптимизиране работата на Центъра 

за информация и административни 

услуги на гражданите 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

ІІ.1.1.1. Разширяване на видовете услуги  
2011 - 

2013 
          

ІІ.1.1.2. 

Внедряване на система за 

електронен документообмен в 

общината /Електронна община/ 

2011 - 

2013 
          

ІІ.1.1.3. 

Разработване  и въвеждане на СУК 

на общински услуги  в 

съответствие с  изискванията на 

ISO 9001:2000 

2011 - 

2013 
          

ІІ.1.2. 

Повишаване квалификацията на 

служителите от общинската 

администрация 

2011 - 

2013 
          

ІІ.1.2.1. Участие в обучения, семинари 
2011 - 

2013 
          

ІІ.2. 

Изграждане и развитие на 

партньорство между граждани и 

местна власт 

2011 - 

2013 
          

ІІ.2.1. 

Подобряване прозрачността и 

достъпността в работата на 

Общински съвет и общинска 

администрация 

2011 - 

2013 
          

ІІ.2.1.1. 
По-широка медийна 

популяризация на сесиите на ОбС 

2011 - 

2013 
          

ІІ.2.1.2. 

Предоставяне възможност на 

гражданите за присъствие и 

участие в сесиите на ОбС 

2011 - 

2013 
          

ІІ.2.1.3. 

Създаване на група за координация 

и контрол върху изпълнение 

решенията на ОбС 

2011 - 

2013 
          

ІІ.2.1.4. 

Създаване на Общински съвет за 

борба с употребата на наркотични 

вещества 

2011 - 

2013 
          

ІІ.2.1.5. 

Откриване на Превантивно-

информационен център за 

наркотици 

2011 - 

2013 
          

ІІ.2.1.6. 
Проучване/допитване до 

общественото мнение чрез анкети, 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

въпросници и др. 

ІІ.3. 
Създаване на по-добра 

институционална среда  

2011 - 

2013 
          

ІІ.3.1. 

Координация, взаимодействие и 

сътрудничество между местните, 

регионалните и централни 

институции с неправителствените 

организации 

2011 - 

2013 
          

ІІ.3.2. 

Усъвършенстване на отношенията 

с обществените организации, 

неправителствените организации и 

структурите на гражданското 

общество 

2011 - 

2013 
          

ІІІ. 

Съхраняване и развитие на 

човешкия фактор. Подобряване 

условията на живот на 

населението 

2011 - 

2013 
1980 330 330 330 0 0 1650 1650 0 0 

ІІІ.1. 
Намаляване на трайната 

безработица 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.1.1. 

Обучение, квалификация и 

насърчаване на заетостта чрез 

участие в национални и 

международни програми, проекти 

и местни инициативи 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.1.1.1. 

Разработване и прилагане на 

програми и проекти за 

квалификация и преквалификация 

на безработни 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.1.1.2. 

Програми и проекти за образование 

и професионално обучение на 

неграмотни роми и младежи 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.1.1.3. 

Разработване и прилагане на 

програми и проекти за 

квалификация и преквалификация 

на инвалиди 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.1.1.4. 
Разработване и прилагане на 

програми и проекти за временна и 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

сезонна заетост 

ІІІ.1.2. 

Съобразяване на учебните планове 

за професионално обучение с 

нуждите на пазара на труда. 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.1.2.1. 

Създаване на система на 

взаимообвързаност между 

образованието, професионалната 

квалификация и бизнеса 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.1.2.2. 

Изграждане на трайни и 

ползотворни взаимоотношения 

между образователните 

институции и бизнеса 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.2. 
Социална интеграция на хората в 

неравностойно положение 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.2.1. 

Мерки и програми за интеграция 

на малцинствени групи и хора с 

увреждания 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.2.1.1. 

Разработване и прилагане на 

програми за подпомагане на групи 

в социална изолация – сираци, 

самотни майки, инвалиди 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.2.2. 

Подобряване състоянието на 

съществуващите и изграждане на 

нови центрове и клубове  

2011 - 

2013 
          

ІІІ.2.2.1. 
Изграждане на център за социална 

интеграция 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.2.2.2. 
Изграждане на дневен център за 

деца със специфични нужди 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3. 
Създаване на условия за задържане 

и реализация на младите хора 

2011 - 

2013 
1980 330 330 330   1650 1650   

ІІІ.3.1. 
Организиране на кампании и 

работа с деца и младежи 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.1. 

Разнообразяване и обогатяване 

заниманията с деца ,  младежи    и 

читалищат 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.2. 
Осигуряване на условия за 

спазване правата на децата с оглед 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

на повишаване благосъстоянието 

им 

ІІІ.3.1.3. 

Повишаване ефективността на 

мерките за защита на децата от 

всякакви форми на злоупотреба и 

насилие 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.4. 

Откриване на “гореща линия” за 

реакция при престъпления и 

злоупотреби с деца 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.5. 

Гарантиране на равен достъп на 

децата до образование и 

подготовка с оглед пълноценна 

социална реализация 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.6. 

Интегрирано образование за децата 

със специални образователни 

потребности 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.7. 

Насърчаване интегрирането на 

децата от етническите малцинства 

в образователната система,чрез-

предоставяне на безплатни  

учебници и храна в началния  етап 

на образование, 

2011 - 

2013 
          

  

-предоставяне на помощи , 

облекчения при събиране на такси 

и др. 

2011 - 

2013 
          

  

- предоставяне на  безплатни 

училищни помагала   и дрехи през 

периода на начално и  средно 

образование 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.8. 

Всяко училище да разработи своя 

стратегия за развитие и програма за 

решаване на проблемите , свързани 

с обхващане и задържане на деца с  

етнически произход 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.9. 

Провеждане на курсове за 

допълнителна квалификация на 

учители , преподаващи  фолклор на 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

етносите. 

ІІІ.3.1.10. 

Развитие на алтернативни форми за 

културно приобщаване  и  

формиране на идентичност сред 

децата от етническите 

общности,чрез извън училищни 

дейности : 

2011 - 

2013 
          

  
-мултикултурни школи  за деца и 

родители 

2011 - 

2013 
          

  
- конкурси на интеркултурна 

тематика  

2011 - 

2013 
          

  
фестивали на етнокултурните 

традиции и фолклор 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.11. 

Организиране на беседи  в 

Неделното  училище  към 

Българска Божия църква   на 

различна тематика , касаещи  

интеграцията на ромите  в 

условията на обединена Европа. 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.12. 

Изготвяне и прилагане на програма 

за повишаване гражданската 

култура на младото поколение 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.13. 

Създаване на кабинети за 

компютърно и чуждоезиково 

обучение 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.14. 
Образователни програми по 

семейно планиране 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.15. 
Образователни програми за 

безопасност на движението 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.16. 
Превенция срещу наркомания, 

насилие и алкохолизъм 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.1.17. 

Издаване на брошури, 

информационни бюлетини; 

провеждане на срещи, семинари и 

др. 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.2. 
Подобряване средата за обитаване 

и отдих 

2011 - 

2013 
1980 330 330 330   1650 1650   
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

ІІІ.3.2.1. 
Реконструкция на градска градина 

– гр. Пирдоп 

2011 - 

2013 
1980 330 330 330     1650 1650     

ІІІ.3.2.2. 
Обновяване на зелените площи в 

общината 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.2.3. 

Благоустройство на централно  

площадно пространство , главна 

улица – ремонт и реконструкция  

вкл. и инженерна инфраструктура 

2011 - 

2013 
          

ІІІ.3.2.4. 
Развитие на рекреативен туризъм 

/походи, екскурзии/ и велотуризъм 

2011 - 

2013 
          

ІV. 

Изграждане на нова и 

подобряване на съществуващата 

социална инфраструктура 

2011 - 

2013 
750 100 80 60 20 20 650 650 0 0 

ІV.1. 

Подобряване състоянието на 

съществуващата и изграждане на 

нова инфраструктура в областта на 

социалните услуги  

2011 - 

2013 
220 20    20 200 200   

ІV.1.1. Подобряване на инфраструктурата 
2011 - 

2013 
220 20    20 200 200   

ІV.1.1.1. 
Разширение на “Дом  за стари 

хора”  

2011 - 

2013 
            

ІV.1.1.2. 
Подобряване състоянието на 

клубовете на   пенсионера  

2011 - 

2013 
            

ІV.1.1.3. 
Благоустройство на гробищни 

паркове – гр. Пирдоп 

2011 - 

2013 
100         100 100     

ІV.1.1.4. 
Ритуална сграда в  Нов  гробищен  

парк   – гр. Пирдоп 

2011 - 

2013 
120 20    20 100 100     

ІV.1.1.5. 
Ритуален дом  в   гробищен  парк   

с. Душанци 

2011 - 

2013 
          

ІV.1.1.6. Жилищен блок  кв. 89 – гр. Пирдоп 
2011 - 

2013 
          

ІV.1.2. 
Разширяване пакета от социални 

услуги за населението 

2011 - 

2013 
          

ІV.2. 

Подобряване и усъвършенстване 

на болничното и доболничното 

здравеопазване в съответствие с 

изискванията на националните и 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

европейски стандарти 

ІV.2.1. 
Подобряване на съществуващата 

материално-техническа база 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.1.1. 

Основен ремонт на отделения на 

МБАЛ  - гр. Пирдоп   и кабинети 

на МЦ -І 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.1.2. 

Оборудване с нова компютърна 

техника и климатици за МБАЛ и 

МЦ -І 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.1.3. 
Оборудване със съвременна 

медицинска апаратура 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.1.4. 

Повишаване информираността на 

населението за достъпа до здравни 

услуги съобразно нормативните 

документи 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.1.5. 

Превенция на сърдечносъдовите, 

неврологичните и белодробните 

заболявания 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.1.6. 

Обучение на диабетно болни деца 

и младежи – диетично хранене, 

профилактика и рехабилитация. 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.2. 
Повишаване квалификацията на 

медицинския персонал 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.2.1. 
Предоставяне на възможност за 

специализация на мед. персонал 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.3. 

Преодоляване  и преустановяване 

негативните тенденции за здравето 

на лицата  принадлежащи към 

етническите малцинства и 

създаване на условия за неговото 

подобряване 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.3.1. 

Провеждане на беседи, излъчване 

на видео и аудиокасети  за 

значението на имунизациите  и 

мотивирането на младите майки за 

редовното им прилагане , съгласно 

Националния имунизационен 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

календар 

ІV.2.3.2. 

Провеждане на беседи  с 

подрастващи , млади хора  и 

техните родители  с етнически 

произход  за предпазване  от 

нежелана  и ранна бременност и за 

опасностите , които крие за 

майката и бебето ранната 

бременност, като  и за рисковете от 

родствените бракове. 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.3.3. 

Провеждане на разяснителни 

кампании  за значението на 

профилактичните  прегледи 

2011 - 

2013 
          

ІV.2.3.4. 

Провеждане на безплатни  

профилактични прегледи  на  

социално слаби български 

граждани     от  специализиран 

медицински персонал     .   

2011 - 

2013 
          

ІV.3. 

Подобряване състоянието на 

образователните центрове. 

Стимулиране иновационните 

подходи в работата на просветните 

кадри 

2011 - 

2013 
300 50 50 40 10  250 250   

ІV.3.1. 
Подобряване МТБ в учебните 

заведения 

2011 - 

2013 
300 50 50 40 10  250 250   

ІV. 

.3.1.1. 

Проекти  “Ремонт на дограмата, 

покрива на сградите и 

благоустрояване двора на  училища 

и детски градини на територията на 

общината” 

2011 - 

2013 
300 50 50 40 10  250 250     

ІV.3.2. 

Създаване на условия за 

разширяване и разнообразяване на 

извънкласните и извънучилищни 

форми на обучение 

2011 - 

2013 
          

ІV.3.2. 

Създаване на условия за 

разширяване и разнообразяване на 

извънкласните и извънучилищни 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

форми на обучение 

ІV.4. 

Съхраняване, развитие и 

популяризиране на културно-

историческото наследство и 

спорта.  

2011 - 

2013 
230 30 30 20 10  200 200 0 0 

ІV.4.1. 

Съхраняване, развитие и 

популяризиране на културно-

историческото наследство. 

Подобряване МТБ на културните 

институции 

2011 - 

2013 
          

ІV.4.1.1. 
ОР  Музей “Луканова Къща”- 

сграда и двор 

2011 - 

2013 
          

ІV.4.1.2. 
ОР  Музей “Пушкарова Къща”- 

сграда и двор 

2011 - 

2013 
          

ІV.4.1.3. 

Засилване дейността и ролята на 

читалищата като културно-

информационни центрове 

2011 - 

2013 
          

ІV.4.2. 

Възобновяване и развитие на 

спортните традиции. Подобряване 

и обогатяване на МТБ 

2011 - 

2013 
230 30 30 20 10  200 200   

ІV.4.2.1. 

Рекламна кампания за повишаване 

интереса на подрастващите към 

дейността на спортните клубове 

2011 - 

2013 
          

ІV.4.2.2. 

Подпомагане развитието на 

физкултурата и спорта в 

училищата 

2011 - 

2013 
            

ІV.4.2.3. 
Организиране на ежегоден турнир 

по футбол и волейбол  

2011 - 

2013 
            

ІV.4.2.4. 
Ремонт на   залата за борба и 

волейбол 

2011 - 

2013 
180 30 30 20 10   150 150     

ІV.4.2.5. 
Ремонт и реконструкция на  

спортен комплекс  -гр. Пирдоп  

2011 - 

2013 
            

ІV.4.2.6. 
Изграждане на обезопасени 

спортни площадки с. Душанци  

2011 - 

2013 
            

ІV.4.2.7. 

Основни ремонти на 

физкултурните салони на 

училищата 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

  –        НУ “Т. Влайков”   
2011 - 

2013 
50      50 50     

  
–        ОУ “Св. св. Кирил и 

Методий” 

2011 - 

2013 
            

  –        СОУ “  С. Савов ” 
2011 - 

2013 
            

  –        ПГ МЕМ 
2011 - 

2013 
            

V. 

Изграждане на нова и 

подобряване на съществуващата 

техническа инфраструктура и 

опазване на околната среда 

2011 - 

2013 
32533 5077 5077 5077 0 0 27456 16122 11334 0 

V.1. 

Подобряване качеството на 

услугата водоснабдяване и 

канализация 

2011 - 

2013 
32483 5077 5077 5077   27406 16072 11334  

V.1.1. 
Подмяна водопроводната мрежа на 

общината 

2011 - 

2013 
12602 2040 2040 2040   10562 6416 4146  

V.1.1.1. 

Реконструкция водопроводи и 

възстановяване улични настилки 

гр. Пирдоп  

2011 - 

2013 
4975 829 829 829     4146   4146  

V.1.1.2. 
Реконструкция вътрешна 

водопроводна мрежа   с. Душанци  

2011 - 

2013 
5347 831 831 831     4516 4516     

V.1.1.3. 

 Реконструкция  и основен  ремонт 

на външни  водопроводи , водоеми 

и съоръжения –гр. Пирдоп и с. 

Душанци 

2011 - 

2013 
1200 200 200 200     1000 1000     

V.1.1.4. 

Изграждане  на водоохранителни  

зони  и водохващания – Пирдоп и 

Душанци 

2011 - 

2013 
            

V.1.1.5. 
Изграждане водохващане  от м. “ 

Бочум “ довеждащ водопровод  

2011 - 

2013 
            

V.1.1.6. 

Реконструкция и модернизация на 

пречиствателна станция  за 

питейни води – гр. Пирдоп 

2011 - 

2013 
            

V.1.1.7. 

Проектиране и  изграждане на 

пречиствателна станция за питейни 

води – с. Душанци 

2011 - 

2013 
1080 180 180 180     900 900     
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

V.1.2. 

Разширяване и подобряване на 

канализационната мрежа на 

Община Пирдоп 

2011 - 

2013 
18381 3037 3037 3037   15344 8156 7188  

V.1.2.1. 

Реконструкция на канализация на 

с. Душанци –Главен колектор и 

отливен канал 

2011 - 

2013 
          

V.1.2.2. 

 Пречиствателна станция  за битово 

–фекални води и събирателен 

колектор – гр. Пирдоп   

2011 - 

2013 
8625 1437 1437 1437     7188   7188   

V.1.2.3 

Пречиствателна станция  за битово 

–фекални води с. Душанци    и 

канализационна мрежа 

2011 - 

2013 
9756 1600 1600 1600     8156 8156     

V.1.2.4 

Доизграждане и реконструкция на 

канализационна мрежа - гр. 

Пирдоп 

2012 - 

2013 
22442 3740 3740 3740     18702 18702     

V.1.3. 
Изграждане на хидромелиоративни 

и други съоръжения 

2011 - 

2013 
1500      1500 1500   

V.1.3.1. 

Изграждане на яз. Въртопа с път  

ПСПВ, МВЕЦ и магистрални 

водопроводи  

2011 - 

2013 
            

V.1.3.2. Проектиране на обект 
2011 - 

2013 
            

  

“ Укрепване на левия и десния бряг 

на р. “Славци”от мост №3 (мост “ 

Скалата”)  до ж.п.линия – гр. 

Пирдоп 

2011 - 

2013 
1000      1000 1000     

V.1.3.3 
Проектиране и разширение на мост 

№3 ( Скалата) 

2011 - 

2013 
            

V.1.3.4 

Актуализация и реализация на 

проект  ” Укрепване  водосборите 

на реките 

2011 - 

2013 
            

   “ Манджарин “ и”Славци” 
2011 - 

2013 
            

V.1.3.5 
“ Частична консервация на 

хвостохранилище “ Медет” 

2011 - 

2013 
            

V.1.3.6 
“Възстановяване на път с 

укрепване на бреговете на р. “ 

2011 - 

2013 
500      500 500     
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

Манджарин” в участък между мост 

№ 4 и мост№5- гр. Пирдоп 

V.2. 

Изграждане и рехабилитация на 

пътната и улична  мрежа и 

привеждането й в съответствие с 

европейските стандарти 

2011 - 

2013 
50      50 50   

V.2.1. 
Изграждане и рехабилитация на 

пътната и уличната мрежа 

2011 - 

2013 
50      50 50   

V.2.1.1. 
Благоустройство на улици гр. 

Пирдоп 

2011 - 

2013 
            

V.2.1.2. 
Път ІV -60038 Пирдоп – Душанци- 

текущ  ремонт  

2011 - 

2013 
            

V.2.1.3. 
Път ІV -37021 , І-6  ( Пирдоп- 

Панагюрище)  

2011 - 

2013 
            

V.2.1.4. 
Изграждане и благоустройство на 

улици с. Душанци 

2011 - 

2013 
            

V.2.1.7. 

Изграждане стопански път  

училището – “ Камъка”- с. 

Душанци    

2011 - 

2013 
            

V.2.1.8.  
Изграждане на местен път  

Пирдоп- хижа Паскал 

2011 - 

2013 
50      50 50     

V.2.2. 

Привеждане на пътната мрежа в 

съответствие с европейските 

стандарти 

2011 - 

2013 
          

V.2.2.1, 

Привеждане на пътната мрежа в 

съответствие с европейските 

стандарти 

2011 - 

2013 
          

V.3. 

Развитие и модернизация на 

съществуващата енергийна и 

телекомуникационна 

инфраструктура. Използване на 

оптични технологии 

2011 - 

2013 
          

V.3.1. 

Подобряване на изградеността и 

състоянието на 

електропреносимата система 

2011 - 

2013 
          

V.3.1.1. 
Реконструкция на електромрежа  

гр. Пирдоп 

2011 - 

2013 
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

V.3.1.2 
Еликтрификация на бившия 

стопански двор  

2011 - 

2013 
          

V.3.1.3. 
Участие в програми за енергийна 

ефективност 

2011 - 

2013 
          

V.3.2. 

Завършване и модернизация на 

телекомуникационната мрежа на 

територията на общината 

2011 - 

2013 
          

V.3.2.1. 

Увеличаване плътността и 

качеството в телекомуникацията и 

цифровизация на общината  

2011 - 

2013 
          

V.4. 

Осигуряване на актуални 

кадастрални карти и устройствени 

планове 

2011 - 

2013 
          

V.4.1. 
Изработване одобряване на 

устройствени планове 

2011 - 

2013 
          

V.4.1.1. Първична регулация на с. Душанци    
2011 - 

2013 
          

V. 5. Газификация на гр. Пирдоп 
2011 - 

2013 
          

V.5.1. 

Проучване възможностите за 

промишлената и битова 

газификация на гр. Пирдоп  

2011 - 

2013 
          

V.5.1.1. 

Провеждане на анкети за 

проучване на потребителския 

интерес 

2011 - 

2013 
          

V.5.1.2. 
Предпроектни проучвания и 

проектиране на газопровода 

2011 - 

2013 
          

V.6. 

Опазване на околната среда и 

устойчиво използване на 

природните ресурси 

2011 - 

2013 
          

V.6.1. 
Ефективно управление на 

отпадъците 

2011 - 

2013 
          

V.6.1.1. 

Ликвидиране на 

нерегламентираните сметища в и 

край населените места и 

почистване на замърсените терени  

2011 - 

2013 
          

V.6.1.2. Рекултивация на съществуващо 2011 -           
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Актуализирана индикативна финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Пирдоп за периода 2011-2013 

№ 

  

Стратегическа цел, приоритет, 

мярка и дейност 

  
Година 

Общо 

финансиране 

(в хил. лева) 

Национално съфинансиране Европейски съюз 
Друго 

безвъзмездно 

финасиране 
Общо 

Държавно 

Частно Общо 
Структурни 

фондове 

Кохезионен 

фонд Общо 
Републикански 

бюджет 

Общински 

бюджет 

депо  за ТБО –гр. Пирдоп  2013 

V.6.1.3. 
Рекултивация на   временно депо  

за ТБО с. Душанци 

2011 - 

2013 
          

V.6.1.4 

Въвеждане на система за 

организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване във всички 

населени места 

2011 - 

2013 
          

V.6.1.5. 
Изграждане на система за разделно 

събиране на отпадъците 

2011 - 

2013 
          

V.6.2. 

Въвеждане на ефективен контрол 

върху опазването на околната 

среда 

2011 - 

2013 
          

V.6.2.1. 

Изработване на местна нормативна 

уредба по опазване на околната 

среда 

2011 - 

2013 
          

V.6.2.2. 

Безхумосно подобряване на терени 

с висока концентрация на мед и 

разпрашеност  чрез използване на 

биалгенови  пордукти 

2011 - 

2013 
          

V.6.3. 

Опазване, съхраняване и 

възстановяване на 

биоразнообразието 

2011 - 

2013 
          

V.6.3.1. Превенция на горските пожари 
2011 - 

2013 
          

V.6.4. 
Повишаване на екологичната 

култура на населението 

2011 - 

2013 
          

V.6.4.1. 

Системно информиране на 

населението по въпроси , свързани 

с околната среда 

2011 - 

2013 
          

V.6.4.2. 

Създаване и прилагане на 

екологични програми в детските 

градини и училищата 

2011 - 

2013 
          

V.6.4.3. 
Организиране на обществени 

кампании и акции за почистване 

2011 - 

2013 
          

  Общо   36963 5177 5157 5137 20 20 29806 18472 11334 0 

 


