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човешките ресурси“ 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ПМДР Програма за „Морско дело и рибарство“  

ПРСР  Програма „Развитие на селските райони“ 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ПУБ Подробен устройствен план 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Доклад за извършена „Междинна оценка за изпълнение на Областна стратегия за развитие на 

Софийска област 2014-2020 г.“                                                                                                                          6 

                                                                                                                                  

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

1. Въведение и цели на междинна оценка на Областна стратегия за развитие на 

Софийска област 

В междинния доклад е представена междинна оценка (МО) на изпълнението на 

Областната стратегия за развитие (ОСР) на Софийска област, обхващаща периода 2014-

2016 г. Областната стратегия за развитие (ОСР) на Софийска област е изготвена през 2013 

г. като има за задача да обхване времевия интервал между 2014-2020 г.  ОСР на Софийска 

област е стратегически документ, чрез който се  извършва планирането на регионалното 

развитие и в частност развитието на Софийска област. В него са определени  целите и 

приоритетите за постигане на устойчиво и интегрирано регионално развитие, като са 

регистрирани специфичните характеристики и потенциала за развитие пред Софисйка 

област. 

Целта на междинната оценка е да  осигури независима и актуална информация за 

постигнатите резултати от прилагането на стратегията. Предмет на анализ и оценка е 

изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Областната стратегия за развитие на 

Софийска област. Фокус на междинната оценка на ОСР на Софийска област са 

първоначалните резултати от изпълнението на ОСР, степента на постигане на целите на 

ОСР, използваните ресурси за постигане на целите на ОСР, изготвянето на изводи и 

препоръки на база получената и обработена информация и не на последно място  важна 

част в настоящата междинна оценка е извършването на анализ на икономическото и 

социалното състояние на Софийска област за периода на изпълнение на ОСР. 

Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Софийска област е 

възложена на „НСОРБ-АКТИВ” ЕООД от Областния управител на Софийска област, 

съгласно Договор № 00-74  05.02. 2018 г. Тя се изготвя съгласно изискванията на Закона за 

регионално развитие (ЗРР), който регламентира тази дейност.  

Методологията, по която работи екипът на „НСОРБ-АКТИВ” ЕООД, за извършване 

на междинната оценка на Областната стратегия за развитие /ОСР/ на Софийска област 

включва: 

1) Етап на събиране на необходимата информация; 

2) Етап на разглеждане, анализиране и дискутиране на наличната информация; 

3) Етап на подготовка на доклада на междинна оценка; 
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4) Етап на обсъждане, предаване и приемане от Възложителя. 

В етапа на събиране на необходимата базова информация, екипът използва три 

подхода за регистрация на данни:  

Подход 1: Изискване на служебна информация и документи за целите на 

изготвянето на междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Софийска област 

чрез кореспонденция между Изпълнителя и Възложителя. 

Служебната информация и документация, изискана от оценяващия екип е разписана  

в списък от документи, необходими за преглед от оценителите. Подготвени са контролни 

листове за отбелязване на получената документация и съдържанието/качеството на тази 

информация, необходима за провеждане на качествена оценка на изпълнението на ОСР.  

Събирането и предоставянето на необходимата информация на Изпълнителя се извърши от 

експертите на областна администрация на Софийска област.  

В етапа на разглеждане, анализиране и дискутиране на наличната информация, 

екипът обработи и организира получената и налична информация в таблици, справки и 

контролни листове така, че да се използва оперативно от екипа във всеки етап на 

подготовката на междинната оценка на ОСР. 

Подход 2: Събиране на публично достъпна информация и документи от 

електронните страници на общините, областна администрация, Национален статистически 

институт (НСИ), министерствата на Република България, и други източници от интернет 

пространството с висока степен на надеждност на данните.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Основните информационни източници, които се използват за изготвянето на междинната 

оценка са: 

 Общинските планове за развитие на общините в областта; 

 Годишните доклади и отчети за изпълнението на общинските планове за развитие 

на територията на Софийска област; 

 Обобщени доклади и отчети за изпълнението на общинските планове за развитие на 

територията на Софийска област; 

 Областната стратегия за развитие за Софийска област 2014-2020; 

 Справки от Областна администрация Софийска област; 

 Данни от информационен портал за Структурните фондове - eufunds.bg; 

 Данни от официалните страници на отделните оперативни програми; 
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 Интернет сайтове на общините на територията на областта; 

 Регистрирана информация от попълнените въпросници; 

 Регистрирана информация от изследваните медии; 

 Други Секторни стратегии и програми на областно и общинско ниво; 

 Актуални стратегически документи от по-високите нива; 

 Текуща статистика на НСИ. 

Подход 3: Набиране на данни чрез изследователски методи. 

В хода на изготвянето на междинната оценка е използван метод за регистриране на данни 

– пряко стандартизирано интервю от типа “face to face”. 

 Метод на прякото стандартизирано интервю от типа „face to face” (лице в 

лице) 

Този метод за набиране на емпирична информация е един от най-често 

приложимите в изследователската практика. Характерното при него е, че се  използват 

предварително изготвени въпросници. За целите на изготвянето на междинната оценка e 

проведенo  едно изследванe по метода на прякото стандартизирано интервю от типа „face 

to face”. Респондентите са групирани по квоти в квотна (непредставителна) извадка. Чрез 

този метод са  интервюирани кметове, общински съветници и експерти от общинските 

администрации на територията на Софийска област, които имат пряко отношение към 

изпълнението на ОСР на областта.  

С провеждането на изследването по метода на прякото стандартаризирано интервю 

се цели да се установи съгласуваността между лицата координиращи изпълнението на ОСР 

на Софийска област от една страна и отговорните за нейното прилагане лица-от друга. 

При подготовката за изготвяне на междинната оценка бе предвидено още едно 

изследване по метода на контент-анализа, но в хода на нейното осъществяване  се 

приложи  друг изследователски подход, който се базира на директна справка и дава 

възможност за събиране на по-надеждна и детайлна информация. 
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II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСР НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

1. Рамка за изпълнение на целите и приоритетите за регионално развитие в 

Софийска област 

Визията за развитие на Софийска област в периода 2014-2020 г. е   Постигането на 

устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано териториално развитие на 

Софийска област. Стратегическата рамка за развитие на областта включва три 

стратегически цели, всяка, от които е насочена към един от аспектите, обхванати от 

концепцията за устойчиво развитие – икономическо развитие, социално развитие и 

опазване на околната среда. Стратегическите цели, които са изведени в Областна 

стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020  са:  

 Стратегическа цел 1: Икономическо развитие 

 Стратегическа цел 2: Социално развитие  

 Стратегическа цел 3: Опазване на околната среда и действия по изменението 

на климата 

Всяка от стратегическите цели включва в себе си по три приоритета, които 

формулират основните насоки за интервенция чрез мерки, заложени в общинските планове 

за развитие и съобразени с достъпните инструменти за финансиране. Към всеки от 

приоритетите са формулирани определени специфични цели, които по-ясно дефинират и 

прецизират тези насоки. 

Стратегическа цел 1 е посветена на икономическото развитие на Софийска област. 

Приоритет 1 към  Стратегическа цел 1 и имплментираните в него специфични 

цели позволяват поставянето на фокус на различните територии в Софийска област според  

техните разнородни ресурси и традиции. Това позволява да се постигне приоритезация на 

определени икономически сектори, като същевременно се осигури съответствие с целите 

на Регионален план за развитие на Югозападен регион 

Приоритет 2 към Стратегическа цел 1 е посветен на пряко подпомагане на малки и 

средните предприятия (МСП), както и на новостартиращи бизнеси от всички 

икономически сектори на територията на Софийска област. 

Приоритет 3 към Стратегическа цел 1 и дефинираните към него  специфични цели 

имат ангажимент да обхванат различните аспекти на постигането на енергийна 

ефективност. 
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Стратегическа цел 2 от ОСР на Софийска област включва в себе си компоненти, 

които  са насочени към социалното развитие на Софийска област. 

Приоритет 1 към Стратегическа цел 2 и формулираните към него специфични 

цели са насочени към подобряване на здравния статус на населението в Софийска област. 

Специфичните цели се отнасят до регистрирани проблеми в областта на грижата за 

здравето като ниска здравна култура и произтичащия от това резултат, който се изразява в 

малкия брой лица, обхванати от профилактични дейности. Този проблем е  особено 

изострен в териториално отдалечени и маргинализирани общности, при които  се 

наблюдава затруднен достъп до здравни услуги в отдалечени планински и полупланински 

райони, както и дефицит на покритие на територията с дентално медицински услуги. 

Приоритет 2 и предписаните към него специфични цели са ориентирани към 

повишаване на образователния и културния статус на населението. Повишаването на 

образователния и културния статус на населението на Софийска област се разглежда като 

основен аспект на социалното развитие. Формулираните специфични цели предполагат 

предприемането на мерки и действия за насърчаване модернизиране на образованието като 

съдържание на самия процес, противодействие на отпадането от образователната система, 

най-вече сред уязвимите групи, насърчаване и подпомагане дейността на читалищата и 

други културни институции. В Приоритет 2 са заложени стремежите на ОСР на Софийска 

област за съхранение и популяризиране на културните ценности и недвижимото културно 

наследство. Цели се за активно и разумно използване предимствата на културното, 

историческото и архитектурно наследство, рекламиране и популяризиране не само на 

общините Копривщица, Самоков, Годеч, Божурище, Ихтиман, Елин Пелин, но и на 

региона и страната. Подобряването на културния облик и имидж на територията на 

областта се разглежда като важен аспект на подобряването на качеството на живота и е 

част от мерките за намаляване на депопулацията. 

Приоритет 3 има принос към развитието на човешкия капитал в областта и 

неговото задържане на територията на Софийска област и подпомага постигането на 

първата стратегическа цел за икономическо развитие, доколкото условие за неговата 

възможност е именно наличието на квалифицирана работна сила. Формулираните 

специфичните цели предполагат предприемане на мерки и действия свързани с 

насърчаване ученето през целия живот, осигуряването на възможности за постоянно 
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повишаване на квалификацията и/или преквалификация, създаване на механизми за връзка 

между образованието, науката и бизнеса. 

Приоритет 1 към Стратегическа цел 3 на ОСР на Софийска област обхваща 

дейности, свързани с управление на отпадъците, които са в унисон с принципите, 

формулирани в европейската рамкова директива; изграждане на инфраструктура, 

отговаряща на изискванията на европейската и национална нормативна рамка, както и 

прилагане на меки мерки на насърчаване разделното събиране, преработката и повторната 

употреба на отпадъци. 

Приоритет 2 към Стратегическа цел 3 на ОСР обхваща аспектите, свързани с 

интегрираното управление на водите, осигуряване на необходимите водни количества, 

постигане на добро състояние на водите и предотвратяване на риска – изграждане и 

рехабилитация на водопроводна и канализационна инфраструктура и инфраструктура за 

пречистване на отпадъчни води с цел намаляване загуби от водопреносната мрежа, 

замърсяване на водите и др., а също така и меки мерки, с които да се подобри  

управлението и повиши информираността за целите на  рационалното използване на 

ресурсите и управлението на риска. 

Приоритет 3 към Стратегическа цел 3 на ОСР на Софийска област и определените 

към него специфични цели са основани  на  база наличието на значителен дял на горските 

територии на територията на Софийска област и тяхното пряко влияние върху климата; на 

значителния обем защитени територии и зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и 

връзката на живота и доходите на населението с устойчивото оползотворяване на техните 

ресурси, както и необходимостта от информационни дейности, насочени към опазване на 

околната среда и биоразнообразието и смекчаване на последиците от климатичните 

промени. 

Стратегическата рамка на ОСР на Софийска област за 2014-2020 г. включва 

допълнителни два хоризонтални приоритета, а именно: 

 Хоризонтален приоритет 1: Изграждане и подобряване на инфраструктура 

 Хоризонтален приоритет 2: Повишаване на административния капацитет 

Формулираните хоризонтални приоритети подпомагат и са основна предпоставка  

за постигането на заложените в ОСР стратегически цели. 
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2. Промени в социалното и икономическото развитие на Софийска област  

2.1 Анализ на икономическото и социалното състояние на Софийска област 

2.1.1 Анализ на икономическото състояние на Софийска област.  

Настоящият анализ включва в себе си данни за първите три години от изпълнението 

на ОСР, както и за последните три години от периода на последната ОСР, за целите на 

сравнителния анализ на икономическото състояние на Софийска област. Основните 

индикатори, които ще бъдат използвани за изготвянето на анализа на икономическото 

състояние на Софийска област по време на периода на изпълнението на ОСР 2014-2016 г.  

са следните: 

 БВП за Софийска област 

 БВП на глава от населението 

 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия 

 Разходи за придобиване на ДМА 

2.1.1.1 Анализ на данни за БВП 

Анализът на данните за стойностите на БВП в рамките на  Югозападен регион 

показва, че Софийска област запазва ключовата си  роля за икономическото развитие на 

Югозападен регион, заемайки второ място по обем на икономиката. Данните сочат , че 

спрямо 2013 г., която е последната година преди влизането в сила на настоящата ОСР, 

икономиката на Софийска област бележи висок ръст 16,56%, който е втори най-висок за 

региона. Растежът на икономиката на Софийска област е сравним само с нарастването на 

икономиката на област София (столица), което се равнява на 16,90%.  От друга страна 

увеличаването на обема на икономиката на Софийска област се случва в по-големи 

мащаби спрямо икономиките на областите – Благоевград, Кюстендил и Перник, които 

също нарастват за разглеждания период съответно с 5.9%, 13,17% и 14,83%. 

 

Таблица № 1: Стойности на БВП  за областите на територията на Югозападен регион. 

Данните са в млн. лв. 

Година 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стойност на 

БВП за Област 

Благоевград 

2397 

 

2432 2439 2404 

 

2479 2583 

Стойност на 840 821 820 863 924 928 
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БВП за Област 

Кюстендил 

 

Стойност на 

БВП за Област 

Перник 

885 785 748  759 760  859 

Стойност на 

БВП за 

Софийска 

област 

2971 2983 2669 2769 3084 3111 

Стойност на 

БВП за Област 

София 

(столица) 

32000 31977  32182  32682 35183  37622 

Източник: НСИ  

Добрите темпове на икономическо развитие, които Софийска област отчита й позволяват 

да увеличи, макар и минимално, своя икономически дял в рамките на Югозападен регион с 

0,3% спрямо 2013 г. Софийска област е единствената, освен област София (столица), която 

отчита повишаване на относителния дял на своята икономика спрямо 2013 г. 

Гореизложените данни дават основание да се мисли, че от гледна точка на показателите 

свързани с БВП, се наблюдават положителни тенденции, които се изразяват в растеж на 

икономиката на Софийска област за периода на изпълнение на Областна стратегия за 

развитие на Софийска област 2014-2020, който растеж е бърз и устойчив. На фона на 

икономическите показатели на останалите области, които са включени в Югозападен 

регион, Софийска област се справя най-добре, с изключение на Област София (столица), 

чийто показатели са най-добри за страната като цяло. 

 

2.1.1.2 Анализ на данни за БВП на глава от населението за Софийска област 

Анализът на данните за икономическото състояние по индикатор „БВП на глава от 

населението“ разположен в контекста на географския регион, в който е ситуирана 

Софийска област дава допълнителна информация, която е важна за изготвянето на 

текущата междинна оценка. За Софийска област могат да бъдат регистрирани процеси на 

подобряване на показателите на БВП на глава от населението, които са сходни с процесите 

на повишаване на БВП за областта.  

Таблица № 2: Сравнителните стойности на БВП за Югозападен регион 

Година 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Стойност на 

БВП на глава от 

населението за 

Област 

Благоевград 

7425 7574  7641  7589 7889  8290 

Стойност на 

БВП на глава от 

населението за 

Област 

Кюстендил 

6178  6130  6234  6683  7274  7440 

Стойност на 

БВП на глава от 

населението за 

Област Перник 

6664  5990  5778  5936  6021  6895 

Стойност на 

БВП на глава от 

населението за 

Софийска област 

12048  12205  11025  11563  12983 
 

13203 

Стойност на 

БВП на глава от 

населението за 

Област София 

(столица) 

24726  24608  24642  24890  26690 28465 

Източник: НСИ  

Нарастването на БВП на глава от населението за Софийска област бележи рекорден 

растеж спрямо 2013 г. в пределите на Югозападен регион, което се равнява на 19,76%. 

Положителни стойности на растеж по индикатора се наблюдават във всички области. В 

края на 2016 г. в Област Благоевград повишаването на БВП на глава от населението е с 

8,49% по-високо спрямо 2013 г., в Област Кюстендил с 19,35% повече отнесено към 2013 

г. за същата област, в Област Перник се наблюдава подобряване на БВП на глава от 

населението в сравнение с 2013 г. с 19,33%, докато в Област София (столица) ръстът на 

стойностите на БВП на глава от населението е с 15,51 % по-висок спрямо 2013 г.  

Данните за индикатор „БВП на глава от населението“ за Софийска област показват 

още няколко важни въпроса за междинната оценка – БВП на глава от населението бележи 

по-висок растеж спрямо растежа на икономиката на Софийска област, което показва, че 

въпреки негативните демографски тенденции, производителността на областта се 

повишава.  
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От другата страна, растежът макар и да се повишава постоянно по време на изпълнението 

на ОСР спрямо 2013 г., дава поводи да се регистрира дисбаланс в неговото развитие. През 

2014 г.  БВП на глава от населението за Софийска област нараства спрямо предходната с 

4,87%, през 2015 бележи най-висок ръст спрямо предходната 2014 г. – почти 13%, а 

повишаването на показателя за 2016 г. спрямо последната 2015 г. е 2 %. В този смисъл се 

наблюдава тенденция на рязко забавяне на растежа. Повишаването на стойността на БВП 

на глава от населението за Софийска област, което се отчита за последната година за 

изпълнение на ОСР, е положителна новина за икономиката на областта, но трябва да се 

отчете, че този ръст е най-ниският в рамките на Югозападен регион. 

 

2.1.1.3 Анализ на данни за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовите 

предприятия за Софийска област 

От анализа на данните за стойностите на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в 

нефинансовите предприятия за Софийска област става ясно, че по този индикатор се 

наблюдават, както положителни, така и отрицателни тенденции. В този смисъл не може да 

се каже, че анализът на изпълнение на този индикатор е в същата степен  еднозначен, 

както предишните два разгледани индикатора.  

В положителен план през 2016 г. се потвърждава ръста на ПЧИ за нефинансови 

предприятия на територията на Софийска област, като стойността им почти достига нивата 

от 2012 г., които са най-високите за периода 2011-2016 г. Спрямо 2013 г. преките 

чуждестранни инвестиции в нефинансови предприятия са нараснали с 9,41%, което е 

позитивен знак за икономическото състояние на областта.  

От друга страна в трите години на изпълнението на ОСР, които са предмет на 

настоящата оценка са постъпили по-малко ПЧИ за нефинансови предприятия. Сборът от 

стойностите на ПЧИ за всяка една година е по-нисък в сравнение със стойността на ПЧИ 

за периода 2011-2013. През 2014-2016 г. на територията на Софийска област са постъпили 

ПЧИ в нефинансови предприятия на стойност 3 827 090,60 (хил. евро), докато за 3 

годишния период 2011-2013 стойностите са били в размер на 3 881 621,80 (хил. евро). В 

процентно отношение регистрираната разлика се изразява в намаление на ПЧИ в размер на 

1,41%.  
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Таблица № 3: Стойност на преки чуждестранни инвестиции в нефинансови предприятия на 

територията на Софийска област по години 

Данните са в хил. евро 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стойност 

на ПЧИ за 

Софийска 

област 

1295597.4 

 

1323132.0 1262892.4 1239077.7 1274063.4 1313942.5 

Източник: НСИ  

 

От гледна точка на относителния дял на ПЧИ, който има Софийска област в 

контекста на Югозападен регион, трябва да се отбележи, че тригодишният период преди  

изпълнението на ОСР 2014-2020 завършва с намаляване на стойността на относителния 

дял на ПЧИ от 9,65% през 2011 до 9,05% през 2013 г.  

Краят на първия тригодишен период от изпълнението на ОСР бележи скъсване с 

процесите на намаляване на относителния дял на ПЧИ на Софийска област в рамките на 

Югозападен регион.  Относителния дял на ПЧИ на Софийска област към 2016 г. е 9,22%, 

което индикира, че областта възвръща позициите си на предпочитано за инвестиции място. 

 

2.1.1.4 Анализ на данни за разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи (ДМА) за Софийска област 

Данните за извършените разходи за придобиване на ДМА индикират за 

възможността на бизнеса в Софийска област да инвестира  в ДМА за целите на своето 

икономическо развитие. Регистрират се положителни тенденции, които свидетелстват за 

жизнеспособност на местния бизнес. Данните показват, че през 2016 г. се наблюдава ръст 

по този показател, който е с 45,90% по-висок от 2013 г., която е последната година преди 

да започне  изпълнението на ОСР за Софийска област. За периода на изпълнение на ОСР 

има растеж във всяка една година спрямо стойностите на този индикатор за 2013 г. Най-

голям е ръстът през 2015 г., който стига до 62,19% спрямо 2013 г. 

В номинални стойности за първите три години на изпълнение на ОСР на Софийска 

област се наблюдава повишаване на инвестиционната активност по отношение на 
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извършени разходи за придобиване на ДМА спрямо последните 3 години преди влизането 

в сила на областната стратегия за развитие. За периода 2011-2013 г. са инвестирани  

1 501 991 (хил. лева) за целите на придобиването на ДМА, докато за периода 2014-2016 г. 

разходите за закупуване на ДМА възлизат на стойност 1 932 730 (хил. лв.), което е равно 

на 28,68% повече извършени разходи. 

 

Таблица № 4: Разпределение на извършените разходи за придобиване на ДМА на територията на 

Югозападен регион по области 

Данните са в хил. лв. 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Стойност на 

разходи за 

придобиване 

на ДМА за 

Област 

Благоевград 

396641

  

354424 425974 495204 560486 427467 

Стойност на 

разходи за 

придобиване 

на ДМА за 

Област 

Кюстендил 

80510  100924 138845 139008 159583

  

136538 
 
 
 

Стойност на 

разходи за 

придобиване 

на ДМА за 

Област 

Перник 

93861 111836 127231

  

126798

  

166121

  

162083 

Стойност на 

разходи за 

придобиване 

на ДМА за 

Софийска 

област 

486043

  

571527

  

444421 563520 720812

  

648398 

Стойност на 

разходи за 

придобиване 

на ДМА за 

Област София 

(столица) 

8482783

  

7980131

  

7141450

  

8186075

  

7999484

  

7365956 

Източник: НСИ  
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В контекста на Югозападен регион, на територията на Софийска област се  разходват 

най-много средства за придобиване на ДМА с изключение на Област София (столица). 

Сериозен фактор за това класиране са мащабите на Софийска област. Поради това, най-удачно 

е да се проследят тенденциите, свързани с този индикатор чрез измерване и съпоставяне на 

разходваните средства за придобиване на ДМА за тригодишния период на изпълнение на ОСР 

2014-2016 спрямо тригодишния период преди изпълнението. В този смисъл растежът на 

разходите за придобиване на ДМА за Софийска област (28,68% ) е съпоставим с нарастването 

на разходите за придобиване на ДМА с Област Благоевград, където се наблюдава растеж от 

26,01%. От друга страна  по настоящия индикатор Софийска област отчита по-голям ръст и 

спрямо Област София (столица), която е единствената област с отрицателни показатели 

равняващи се на -0,22%. По-добри резултати от Софийска област се регистрират в областите 

Перник и Кюстендил, където се отчита повишаване на разходите за ДМА съответно с 36,67% 

за Перник и 35,86% за Кюстендил. 

На този фон се забелязват положителните процеси, относно повишаването на разходи 

за придобиването на ДМА от страна на местния бизнес в Софийска област. На регионален фон 

трябва да се отбележи, че стойностите, които се регистрират в настоящия анализ, дават 

сигнали за икономическа стабилност и жизнеспособност на предприятията ситуирани на 

територията на областта.  които съпътстват периода на изпълнение на ОСР на Софийска 

област.  

Заключение 

Цялостния анализ на икономическото състояние на Софийска област се базира на 

оценка по 4 индикатора - БВП за Софийска област, БВП на глава от населението, Преки 

чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия, Разходи за придобиване на 

ДМА. 

Въз основа на тези индикатори бяха отчетени следните тенденции: 

 В периода на изпълнение на ОСР на Софийска област се наблюдават позитивни 

процеси на увеличаване на БВП за областта. Освен това нарастването на БВП за 

Софийска област се случва най-бързо спрямо другите области на територията на 

Югозападен регион. Устойчивият и динамичен растеж на БВП за областта води до 

увеличаване на относителния дял на нейната икономика в икономиката на 

Югозападен регион спрямо последната година преди влизането в сила на ОСР. 
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 По отношение на индикатор  „БВП на глава от населението“ се регистрира 

положителна икономическа тенденция на повишаване на стойностите по зададения 

индикатор. БВП на глава от населението търпи постоянен растеж в периода на 

изпълнение на ОСР 2014-2016, като бележи висок ръст от 19,76% спрямо 

последната година преди влизането в сила на настоящата ОСР.  

 В хода на изпълнение на ОСР по индикатор „преки чуждестранни инвестиции 

(ПЧИ) в нефинансовите предприятия” за Софийска област се отчитат както 

положителните така и отрицателни тенденции. За тригодишния период на 

изпълнение на ОСР стойността на преките чуждестранни инвестиции в 

нефинансовите предприятия за Софийска област е по-ниска спрямо последните 3 

години преди влизането в сила на ОСР.  

 За периода на изпълнение на ОСР на Софийска област се регистрират положителни 

тенденции и по индикатор „разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи“. За тригодишния период на изпълнение на ОСР на Софийска област се 

наблюдава ръст на разходите за придобиване на ДМА спрямо последните 3 години 

преди влизането в сила на ОСР. Тази тенденция говори за жизненоспосбност на 

местния бизнес и желание за развитие. Нивата на разходите за придобиване на 

ДМА остават по-високи и спрямо 2013 г., която е последната година преди 

влизането на ОСР. 

 

2.1.2 Анализ на демографското състояние на Софийска област 

Анализът на демографската ситуация за Софийска област се основава на индикаторите: 

 Население  

 Коефициент на естествен прираст  

 Коефициент на смъртност 

За целите на един по-детайлен и точен  анализ на демографската картина в 

Софийска област, регистрираните данни по изведените индикатори трябва да бъдат 

анализирани не сами по себе си, а да бъдат съпоставени с данните за демографските 

тенденции, които се разгръщат на територията на Югозападен регион и страната. 

Доколкото негативните демографски данни са характерни за почти всички области в 

цялата страна то подобен подход позволява да се установи дълбочината на проблема. 
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2.1.2.1 Анализ на oсновни демографски показатели за Софийска област 

Общата демографска ситуация в Софийска област като цяло може да се окачестви 

като негативна. Населението в областта е по-ниско спрямо всяка една от последните 3 

години преди влизането на ОСР.  През 2014 г. като относителен дял населението на 

Софийска област намалява с 1,17% спрямо 2013 г,. през 2015 г. населението намалява с 

1,58% спрямо 2013 г, докато намалението на населението към 2016 г. спрямо последната 

година преди влизането в сила на ОСР е рекордно и се равнява на 2,78%, като негативните 

тенденции по този индикатор се затвърждават. Към 2016 г. в номинална  стойност 

Софийска област намалява с 6692 души спрямо 2013 г. в резултат на негативните 

демографски тенденции, които протичат в областта.  

Както може да се види от Таблица № 4 демографските процеси, протичащи в 

Софийска област са сходни с регионалните демографски тенденции.  Изключение прави 

само Област София (столица), в която се наблюдава растеж на населението за периода 

2014 г. - 2016 г. Липсата на притегателни центрове като икономически и университетски 

структури и др. провокират процеси на миграция (вътрешна и външна) променят 

възрастовата структура на населението. В този смисъл динамиката на нарастването на 

население бива икономически и социално детерминирана.  

 

Таблица № 5: Население територията на Югозападен регион по области 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Население в 

Област 

Благоевград 

322025  320160

  

318110

  

315577

   

312831 310321 

Население в 

Област 

Кюстендил 

134990 132813 130301 127969

  

126014

   

123431 

Население в 

Област Перник 

131987

  

130240

  

128696 127048

  

125456 123770 

Население в 

Софийска 

област 

245616 243254 240877 238061 237080

  

234185 

Население в 

Област София 

(столица) 

1296615

  

1302316

  

1309634 1316557 1319804 1323637 

Население в 7327224 7284552 7245677 7202198 7153784 7101859 
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страната       

Източник: НСИ  

За периода на изпълнение на ОСР населението на Софийска област намалява с 

2,78%. Регистрираните нива на намаляване на населението са по-ниски от тези, които са 

отчетени в областите Кюстендил и Перник, в които населението намалява най-бързо. От 

друга страна Област Благоевград се справя по-добре с контрола върху намаляване на 

населението. В областта съществуват 3 висши учебни заведения, които успяват както да 

задържат младите хора в областта, така и да привличат хора от други населени места извън 

територията на Област Благоевград.  

По отношение на индикаторите „Коефициент на естествен прираст“ и „Коефициент 

на смъртност“ също се регистрират отрицателни тенденции. Стойностите на коефициента 

на естествен прираст намаляват спрямо периода преди влизането в сила на ОСР. Тази 

тенденция индикира за това, че разликата между броя на регистрираните живородени деца 

е по-малък от броя на умрелите през годината. Стойностите на коефициента на смъртност 

също бележат покачване, което се равнява на приблизително 2 промила.  

  

Заключение 

Регистрираните данни по изведените индикатори са доказателство за съществуването 

на негативни тенденции в демографското състояние на Софийска област. Те се изразяват в 

следните характеристики: 

 Намаляване на населението; 

 Увеличаване на смъртността; 

 Намаляване на естествения прираст. 

Демографските тенденции, които се отчитат на територията на Софийска област са част 

от общите демографски тенденции в страната. На този фон проблемите, които изпитва 

Софийска област са сравнително умерени. 

 

2.1.3 Анализ на социалното състояние на Софийска област 

Анализът на социалното състояние на Софийска област се базира на данни за 

първите три години от изпълнението на ОСР, както и за последните три години от периода 

на последната ОСР.  За провеждането на изследването  на социалното състояние на 

Софийска област, което цели да установи не само посоката на съществуващите тенденции, 
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а също  и тяхната дълбочина, се използва  и  метода на сравнителния анализ.  Основните 

индикатори, които са използвани за изготвянето на анализа на социалното състояние на 

Софийска област по време на периода на изпълнението на ОСР 2014-2016 г.  са следните: 

 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение 

за Софийска област; 

 Коефициент на безработица; 

 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение. 

Чрез изведените индикатори за анализ на социалното състояние на Софийска 

област  могат да бъдат обхванати и отчетени основните социални процеси, които протичат 

в рамките на областта, от една страна, а също така и анализирани в контекста на общото 

развитие на Югозападен регион. Данните за всички индикатори са с надеждно качество, 

тъй като са получени от официални източници за статистическа информация. 

 

2.1.3.1 Анализ на данни за среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно 

правоотношение за Софийска област 

Чрез измерване на стойностите за „среден списъчен брой на наети лица по 

трудово и служебно правоотношение“ се отчитат положителни тенденции за пределите 

на Софийска област. Те се изразяват в повишаването на наетите по трудово и служебно 

правоотношение. 

 

Таблица № 6: Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение за 

Софийска област  

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среден 

списъчен брой 

на наети лица 

по трудово и 

служебно 

правоотношение 

88086 87591 88589 89016 89286 89355 

Източник: НСИ  
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През периода на изпълнение на ОСР се наблюдава макар и минимален, постоянен 

растеж по този индикатор. Този факт контрастира с последния тригодишен период преди 

влизането в сила на ОСР. Тази посока на развитие изразява повишаването на нивото на 

устойчива заетост от чисто номинална гледна точка и е израз на позитивното развитие на 

Софийска област по този индикатор. 

 

2.1.3.2 Анализ на данни за коефициент на безработица за Софийска област 

С оглед на повишаването БВП за Софийска област, повишаването на заетостта и 

негативните демографски тенденции, очаквано,, анализът на „коефициента на 

безработица“ предполага да бъдат регистрирани позитивни тенденции. В този смисъл 

трябва да се отбележи, че в края на първите три години от изпълнението на  ОСР за 

Софийска област се отчита ниска безработица.  Независимо от факта, че през първата 

година на изпълнение на ОСР нивата на безработица се повишават, то през втората и 

третата се бележи бързо понижаване, което компенсира повишаването, отчетено през 2014 

г. и стига до едва 6,8% 

 

Таблица № 7: Коефициент на безработица за Софийска област 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коефициент на 

безработица 
9.7% 

 

6.4% 

 

10.0% 

 

12.7% 

 

9.4% 

 

6.8% 

Източник: НСИ  

На регионално и национално ниво данните за безработицата в Софийска област са 

окуражаващи.  Към 2016 г.  регистрираната безработица на територията на Софийска 

област е по-ниска спрямо останалите области в Югозападен регион - Благоевград, 

Кюстендил и Перник, като единственото изключение е Област София (столица), където са 

отбелязани най-ниските нива на безработица през 2016 г. – 3,8%. Безработицата в 

Софийска област също така е по-ниска и от средната за страната, която е 7,6% . 

 

2.1.3.3 Анализ на данни за средна годишна работна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение за Софийска област 
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Положителни знаци се забелязват и по отношение на индикатор „средна годишна 

работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение“. 

Регистрираните данни показват, че за периода на изпълнение на ОСР се наблюдава 

устойчиво повишаване на средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение. Спрямо 2013 г. през 2014 г. се наблюдава ръст по 

горепосочения индикатор от 5,56%, който през 2015 г. и 2016 г. продължава да нараства 

съответно с 13,56% през 2015 г. и 21,38% спрямо 2013 г. 

 

Таблица № 8: Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средна годишна 

работна заплата 

на наетите лица 

по трудово и 

служебно 

правоотношение 

8360 лв. 8926 лв. 9252 лв. 9766 лв. 10507 лв. 11230 лв. 

Източник: НСИ  

Повишаването на средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение е тенденция, която се наблюдава във всички области на 

територията на Югозападен регион, както и за страната като цяло. В този смисъл 

стойностите на средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение лица в Софийска област са по-високи спрямо същите стойности във 

всички области на територията на Югозападен регион с изключение на Област София 

(столица). На фона на средните стойности за страната по изследвания индикатор към 2016 

г. Софийска област бележи съвсем леко изоставане от 149 лв. 

Въпреки, че в Софийска област се наблюдава сравнително бързо покачаване на 

стойността на средногодишната работна заплата, трябва да се отбележи, че в контекста на 

данните на Югозападен регион тези темпове не са най-високите. В областите Благоевград 

и Кюстендил средната годишна работна заплата се повишава с 15,44% по-бавно спрямо 

Софийска област. През 2016 г. средната годишна работна заплата в Област Благоевград е 

по-висока с 16,63% спрямо тази през 2013 г., докато в Област Кюстендил за същия период 

повишаването е 15,44%. Софийска област заема междинна позиция в тази класация с 
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растеж на средната годишна работна заплата от 21,31%,  близо до Област София (столица) 

– 21,84%. Рекорден растеж през 2016 г. спрямо 2013 г. бележи Област Перник – 25,75%. 

Средната годишна работна заплата в Софийска област се увеличава също по-бавно от тази 

за страната, която отчита ръст от 22,34% за периода 2014 г.-2016 г. 

 

 

Заключение 

Въз основа на регистрираните данни по включените в анализа индикатори за социалното 

състояние на Софийска област се отчитат само положителни тенденции.  

 По индикатор „среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно 

правоотношение“ в анализа на социалното състояние на Софийска област се 

регистрира повишаване на заетостта за периода на изпълнение на ОСР на 

Софийска област. 

 По индикатор „коефициент на безработица“ също се наблюдават позитивни 

тенденции. В края на изпълнение на ОСР безработицата в Софийска област е най-

ниска с изключение на тази в Област София (столица). Нивата на безработица за 

Софийска област  също така са по-ниски от средните стойности, които са отчетени 

за страната. 

  По индикатор „средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение“ се регистрират позитивни тенденции в посока 

повишаване стойностите на средна годишна работна заплата на наетите лица. 

3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

Стратегията за развитие на Софийска област е ключов инструмент за формиране и 

изпълнение на политиката за регионално развитие на областно ниво като елемент от 

развитието на страната. Смисълът и целите на стратегическия документ за развитие на 

територията са да формулират стратегически цели и приоритети за нейното развитие, 

които да бъдат постигнати от оперативните документи - общинските планове за развитие. 

Стратегията не съдържа собствена изпълнителска част - тя координира, но не прилага 

мерки и дейности поради факта, че Областният управител и Областният съвет за развитие 

не разполагат със собствени финансови ресурси и се явяват предимно в ролята на 
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координатор в процеса на планиране, а не на изпълнител. Поради това оценката на 

първоначалните резултати от изпълнението на целите и приоритетите на ОСР на Софийска 

област следва да се базира  на информация от регистрирани данни и анализи, съдържащи 

се в докладите за изпълнението на общинските  планове за развитие на всички 22 общини 

от Софийска област. 

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОСР на Софийска 

област е изготвена на база аналитично определено съответствие между стратегическите 

цели на ОСР на Софийска област, приоритетите и специфичните цели  вписани в тях от 

една страна и приоритетната подкрепа, която се оказва през структурните фондове в 

контекста на  кохезионните политики на ЕС за периода 2014-2020 г., а именно през: 

 Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020; 

(ОПТТИ) 

 Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020; (ОПОС) 

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020; 

(ОПНОИР) 

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020; (ОПДУ) 

 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; (ОПРР) 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; (ОПИК) 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; (ОПРЧР) 

 Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020; 

(ОПИМСП) 

 Програма за „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 (ПМДР) 

 Програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020 (ПРСР) 

Таблица № 9: Списък на получените годишни доклади за изпълнението на общинските планове за 

развитие 

Община Годишен доклад за 

изпълнение на  

Общински план за 

2014 г. 

Годишен доклад за 

изпълнение на  

Общински план за 

2015 г. 

Годишен доклад за 

изпълнение на  

Общински план за 

2016 г. 
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Антон Липсва Подаден Подаден 

Божурище Липсва Липсва Липсва 

Ботевград Подаден Липсва Подаден 

Годеч Липсва Подаден Подаден 

Горна Малина Липсва Липсва Липсва 

Долна Баня Липсва Липсва Липсва 

Драгоман Подаден Подаден Подаден 

Елин Пелин Липсва Липсва Липсва 

Етрополе Липсва Подаден Подаден 

Златица Подаден Подаден   Подаден 

Ихтиман Подаден Подаден Подаден 

Копривщица Липсва Подаден Подаден 

Костенец Липсва Липсва Подаден 

Костинброд Подаден Подаден Подаден 

Мирково Липсва Липсва Подаден 

Пирдоп Липсва Подаден Подаден  

Правец Липсва Подаден Подаден 

Самоков Липсва Липсва Подаден 

Своге Подаден Подаден Подаден 

Сливница Липсва Подаден Подаден 

Чавдар Подаден Подаден Подаден 

Челопеч Липсва Подаден Подаден 

 

Представените данни показват,  че не всички годишни доклади за изпълнението на 

общинските планове на общините, ситуирани на територията на Софийска област, за 

периода 2014-2016 г. са подавани, а в случаите, в които това е направено, в различна 

степен тяхната структура и съдържание не позволяват да бъде съставена цялостна и 

детайлна оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целите и приоритетите 

на ОСР на Софийска област, постигането на целите и използваните ресурси за това. 
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В изготвения от Оценителя информационен масив, са включени и обобщени данни 

за изпълнението на общинските планове за развитие. Във визираните документи се 

съдържат данни и за активността на общините, които не са представили своите годишни 

доклади във връзка с изпълнението на ОСР на Софийска област, но въпреки това тази 

информация не е достатъчна за да даде детайлна картина за постигнатото от страна на 

общините, които не са предали годишните си доклади за изпълнението на своите 

общински планове за развитие. Поради тази причина за изготвянето на оценката на 

първоначалните резултати от изпълнението на целите и приоритетите на ОСР на Софийска 

област се прибягва до използване на данни от обществено достъпни източници. Те от своя 

страна само могат частично да компенсират липсата на информация, която се поражда от 

неизпълнението на ангажиментите на общините по предоставянето на годишните доклади 

за изпълнението на общинските планове за развитие. 

3.1 Оценка на постигнатите резултати по Стратегическа цел 1 „Икономическо 

развитие“ на ОСР на Софийска област 

3.1.1 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1 от Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ 

В резултат от предприетите мерки и действия по Приоритет 1“Развитие  на 

приоритетни сектори“ от Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ се постигат 

следните резултати: 

Таблица № 10: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1“Развитие  на приоритетни 

сектори“ от Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ 

Специфична цел 1 

„Развитие на 

земеделието“ 
 

Специфична цел 2 

„Развитие на 

преработвателна 

промишленост“ 

 

Специфична цел 3 

„Развитие на 

туризма“ 

 

Специфична цел 4 

„Развитие на високи 

технологии“ 

Нарастване на броя 

земеделски 

производители със 

1668 лица. 

Три работни срещи 

във връзка с 

учредяване на 

Бизнес клуб - Годеч 

Реставрирани и 

съхранени 2 обекта с 

висока туристически 

значимост  

Привлечени 

инвестиции за 

развитие на високи 

технологии в едно 

предприятие 

Създадено 1 

пчеларско дружество 

Административна 

подкрепа за 

Изграден един 

посетителски център 
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„Крилце“. 

Пчеларското 

дружество 

обединява 48 

собственици на 

около 550 кошери 

разширавяне на 

предприятия от 

преработвателната 

промишленост. 

Приложени мерки за 

развитие на селското 

стопанство чрез 

въвеждане на 

иновативни 

технологии на 

територията на 1 

община. 

 Разработени три 

туристически 

маршрута 

 

Извършени 

инвестиции за 

местни дейности за 

горско и селско 

стопанство. 

 Създаден един 

Подробен 

устройствен план за 

регулация за отдих, 

рекреация и 

озеленяване по 

поречието на реките 

Блато и Белица в 

землището на гр. 

Костинброд 

 

Проведени 8 

разяснителни 

кампании за 

получаване на 

средства за развитие 

на земеделието 

 Създадена една 

Програма за 

развитие на Туризма 

в Община Правец 

 

Приложени мерки за 

стимулиране на 

отглеждането на 

традиционните за 

общината зърнени, 

технически и 

фуражни култури; 

стимулиране на 

създаването на 

мрежа за 

консултации и 

обмяна на опит за 

млади фермери; 

стимулиране 

развитието на 

екологично и био 

 Създаден един 

увеселителен парк 
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земеделие; 

осигурена  подкрепа 

за развитие на 

организации на 

производителите; 

насърчено  

отглеждането на 

традиционните за 

общината животни; 

стимулирано 

увеличението на 

броя на животните и 

нивото на 

селекционната 

дейност за 

повишаване на 

продуктивни 

показатели в 

животновъдството 

  Конструирана една 

външна сцена за 

експониране на 

местното културно 

наследство 

 

  Реализирани 8 

проекта за 

насърчаване на 

туризма 

 

 

3.1.2 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 от Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ 

В настоящия доклад се констатира, че по Приоритет 2 „Насърчаване на 

инвестиционната активност“ по  Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие са 

постигнати следните резултати: 

Таблица № 11: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 „Насърчаване на 

инвестиционната активност“ по  Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ 

Специфична цел 1 

„Насърчаване развитието на малки и средни предприятия“ 

и 

Специфична цел 2 

Специфична цел 3 

„Улесняване и 

поощряване на достъпа 

до пазари и 
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„Подпомагане стартирането и развитието на 

микропредприятия“ 

 

консултантски услуги, 

подобряване на 

качеството на 

административните 

услуги“ 

Подкрепено развитието на десет предприятия с 

финансиране за повишаване на производственият капацитет  

Липсва информация 

Подкрепено развитието на шест предприятия с 

финансиране за повишаване капацитета за управление 
 

Подкрепено развитието на седем предприятия за наемане на 

персонал 
 

Осигурена подкрепа за развитието на две предприятия в 

областта на рибарството и аквакултурите  
 

  

3.1.3 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 от Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ 

В междинния доклад относно изпълнението на ОСР на Софийска област по 

Приоритет 3 „Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси“ по  Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ се констатира 

изпълнението на следните резултати: 

Таблица № 12: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 „Подобряване на енергийната 

ефективност и рационално използване на енергийните ресурси“ по  Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ 

Специфична цел 1 

„Създаване на 

предпоставки за 

преминаване към 

нисковъглеродна 

икономика и подобряване 

на енергийната 

ефективност на 

производства, сгради и 

съоръжения“ 

Специфична цел 2 

„Намаляване на 

енергийната 

зависимост от 

традиционни 

източници чрез по-

широко въвеждане на 

възобновяеми 

енергоизточници“ 
 

Специфична цел 3 

„Насърчаване на ЕЕ 

чрез повишаване на 

информираността и 

разработване на 

областни и общински 

програми“ 

Приложени мерки за 

повишаване на 

енергийната ефективност 

в 87 сгради 

Липсва информация Проведени 

информационни 

кампании на 

територията на 5 

общини 
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Подменено улично 

осветление на територията 

на 3 общини 

  

Извършено едно 

енергийно обследване 

  

 

3.2 Оценка на постигнатите резултати по Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

на ОСР на Софийска област 

3.2.1 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1 от Стратегическа цел 2 

„Социално развитие“ 

В резултат на предприетите мерки и действия по Приоритет 1 „Подобряване на 

достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното качество“ по  Стратегическа цел 2 

„Социално развитие“ се постигат следните резултати: 

Таблица № 13: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1 „Подобряване на достъпа до 

здравни услуги и повишаване на тяхното качество“ по  Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

Специфична цел 1 

„Ефективно 

обхващане на 

населението с 

програми за здравна 

профилактика“ 

Специфична цел 2 

„Подобряване на 

условията за достъп 

до първична и 

специализирана 

медицинска помощ в 

повече населени 

места“ 

Специфична цел 3 

„Повишаване на 

здравната култура и 

подобряване на 

достъпа до дентално 

медицински услуги“ 

Приложени мерки за 

повишаване на 

здравния  статус на 

1667 лица с влошено 

здравословно 

състояние. 

Реновирани 3 обекта 

от здравната 

инфраструктура 

Създаден 1  „Център 

за обществена 

подкрепа“. Центърът 

има  информационни 

функции в областта 

на повишаването на 

здравната култура 

Създадени 18 

структури за 

повишаване на 

здравния статус на 

лица със 

здравословни 

проблеми. 

Открити 2 нови 

здравни кабинета 
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Разработена една 

общинска стратегия 

за развитие на 

социалните услуги. 

Изграден 1 нов 

модерен сграден 

център 

 

Назначени 4 

медицински сестри в 

образователни 

институции. 

Създаден Дневен 

център за възрастни 

и деца с увреждания 

с капацитет 30 лица 

 

 

 

3.2.2 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 от Стратегическа цел 2 

„Социално развитие“ 

В настоящия доклад се констатира, че по Приоритет 2 „Повишаване на културния и 

образователен статус на населението“ по  Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ са 

постигнати следните резултати: 

Таблица № 14: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 „Повишаване на културния и 

образователен статус на населението“ по  Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

 

Специфична цел 1 

„Насърчаване на 

социалното и 

образователно 

включване на 

необлагодетелствани 

групи (възрастови, 

етнически и т.н.) и 

предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система“ 

Специфична цел 2 

„Стимулиране 

въвеждането на нови 

образователни 

методи и програми в 

училищата и 

насърчаване 

културната и 

социална дейност на 

читалищата“  

Специфична цел 3 

„Стимулиране на 

дейности в различни 

сфери на културния 

живот“ 

Включени в заетост 

831 лица 

представители на 

социално уязвими 

групи за целите на 

подпомагането на 

лица с нарушен 

здравен статус 

Извършени 

инвестиционни 

разходи за 

реновирането на 2 

читалища 

1 новообзаведена 

зрителна зала за 

сценични изкуства 

на стойност 

Включени в  Проведени 7 
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програми за заетост 

116 безработни лица 

фестивала 

Включени 735 деца в 

програми за 

превенция от ранно 

отпадане от училище 

 Отбелязани 8 

празника 

Включени 235 

родители на деца в 

риск от ранно 

отпадане от училище 

 Проведени 20  

културно-

образователни 

събития 

 

3.2.3 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 от Стратегическа цел 2 

„Социално развитие“ 

В доклада за междинната оценка на ОСР на Софийска област по Приоритет 3 

„Повишаване и поддържане квалификацията на работната сила“ по  Стратегическа цел 2 

„Социално развитие“ се регистрира изпълнението на следните резултати: 

Таблица № 15: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 „Повишаване и поддържане 

квалификацията на работната сила“ по  Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

Специфична цел 1 

„Подобряване на 

възможностите за 

достъп и 

насърчаване 

участието в курсове 

за квалификация и 

преквалификация на 

работната сила“ 

Специфична цел 2 

„Подобряване на 

достъпа до учене 

през целия живот и 

подпомагане 

адаптирането на 

предприятията и 

работниците към 

глобализацията“ 

Специфична цел 3 

„Насърчаване 

създаването на 

връзка между 

образователния и 

научния сектор и 

бизнеса“ 

Повишена 

квалификация на 20 

служителя на 

Община Правец 

Липсват данни за 

отчетени резултати 

по специфичната цел 

Липсват данни за 

отчетени резултати 

по специфичната цел 

Подобрен 

административен 

капацитет на 

Община Самоков 

  

Подобрен 

административен 

капацитет на 

Община Златица 
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3.3 Оценка на постигнатите резултати по Стратегическа цел 3 „Опазване на околната 

среда и действия по изменението на климата“ 

3.3.1 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1 от Стратегическа цел 3 

„Опазване на околната среда и действия по изменението на климата“ 

С оглед на изпълнените действия и мерки по Приоритет 1 „Управление на 

отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и националната нормативна 

уредба“ по  Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и действия по изменението 

на климата“ се отчитат като постигнати следните резултати: 

Таблица № 16: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1 „Управление на отпадъците в 

съответствие с изискванията на европейската и националната нормативна уредба“ по  

Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и действия по изменението на климата“ 

Специфична цел 1 

„Окончателно 

изграждане на 

инфраструктура, 

системи и 

инсталации за 

предотвратяване, 

оползотворяване и 

обезвреждане на 

отпадъци“ 

Специфична цел 2 

„Закриване, 

рекултивация и 

мониторинг на 

общински депа, 

несъответстващи на 

стандартите, 

премахване на 

нерегламентираните 

сметища и 

насърчаване на 

превантивни 

дейности за 

недопускане на 

образуването им“ 

Специфична цел 3 

„Насърчаване 

информираността и 

културата на 

гражданите и бизнес 

структурите за 

предотвратяване, 

разделно събиране, 

оползотворяване на 

отпадъците“ 

Липсва информация Закриване, 

рекултивация и 

мониторинг на 3 

общински депа 

Липсва информация 

 

3.3.2 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 от Стратегическа цел 3 

„Опазване на околната среда и действия по изменението на климата“ 
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В междинния доклад за изпълнение на ОСР на Софийска област по Приоритет 2 

„Интегрирано управление на водите“ по  Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда 

и действия по изменението на климата“ се констатира постигането на следните резултати: 

Таблица № 17: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 „Интегрирано управление на 

водите“ по  Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и действия по изменението на 

климата“ 

Специфична цел 1 

„Изграждане и 

модернизиране на 

водностопанска 

инфраструктура“ 

Специфична цел 2 

„Подобряване 

управлението на 

водните ресурси, 

предотвратяване на 

засушаванията“ 

Специфична цел 3 

„Управление на 

риска от природни 

бедствия - 

наводнения, 

свлачища и др.“ 

Изградени 4 

пречиствателни 

станции за питейна 

вода 

Приложени мерки и 

действия за 

управлението на 

водните ресурси на 

територията на 2 

общини. 

Регулярно 

почистване на 

прилежащите терени 

на общинската пътна 

мрежа и съдове за 

отпадъци, както и на 

почистване на 

речните корита от 

нерегламентиран 

битов отпадък, на 

територията на 3 

общини 

Изградена 

водностапанска 

инфраструктура от 

32 237,10 м. 

 Укрепено дере 

с.Венковец. 

Реконструирана и 

подменана 

водопроводна мрежа 

от 4 430 м. 

  

Изградени 2 

помпени станции. 

  

Изграден един нов 

водоизточник, който 

е разположен  в село 

Алдомировци 

  

Реконструкция и 

рехабилитация на 

водопреносните 

съоръжения на 24 
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населени места 

Осъществени 

дейности за 

изграждане тръбен 

кладенец 

  

 

 

 

Извършени дейности 

за реконструкция на 

съществуващ 

тласкателен 

водопровод 

  

Проведено 

прединвестиционно 

проучване за проект 

“Външно 

водоснабдяване на с. 

Драговищица и 

Голяновци, община 

Костинброд 

  

Извършени 

инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

  

Изградени 

събирателни 

колектори  

  

Изградена е 

канализация на ул. 

“Стара планина“ в с. 

Искрец. Подменени 

са амортизирани 

водопроводи в 

населените места 

  

 

3.3.3 Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 от Стратегическа цел 3 

„Опазване на околната среда и действия по изменението на климата“ 

В междинния доклад относно изпълнението на ОСР на Софийска област по 

Приоритет 3 „Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата“ по  
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Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и действия по изменението на климата“ 

се регистрират като постигнати следните резултати: 

Таблица № 18: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 „Устойчиво управление на 

горите, опазване и поддържане на защитените територии и биоразнообразието, смекчаване на 

последствията от промените в климата“ по  Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и 

действия по изменението на климата“ 

Специфична цел 1 

„Устойчиво 

управление на 

горските ресурси, 

вкл. управление на 

риска от горски 

пожари и мерки 

срещу незаконните 

сечи и 

бракониерство“ 

 

Специфична цел 2 

„Насърчаване на 

устойчиви практики 

и ползване в 

защитените 

територии и зоните 

от екологичната 

мрежа НАТУРА 

2000“ 

 

Специфична цел 3 

„Повишаване на 

информираността по 

отношение 

необходимостта от 

опазване на околната 

среда и 

биоразнообразието“ 

 

Изграден един 

стоманено 

решетъчен стълб с 

монтирана апаратура 

за навременно 

информиране за 

горски пожари 

Приложени мерки и  

действия за 

подобряване и 

предпазване на 

средата за живот на 

различни видове в 

ЗМ на територията 

на 2 общини 

Проведен семинар  с 

информационен 

характер и дискусия 

на тема: „Малките 

вятърни генератори 

в градска среда или 

ползите от малкия 

вятър“ 

Изграден един  

наблюдателен пункт 

- противопожарна 

кула 

  

Изградена една 

пожароизвестителна 

кула за наблюдение 

в землището на с. 

Бов 

  

Залесяване със 

сребролистна липа, 

зимен дъб и 

обикновен бук на 

площ надвишаваща 

600 дка 

  

Подобрено на 

качеството и 

количеството на 
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дървесината от 

общинска гора - 

собственост на 

Община Чавдар 

 

 

4. Степен на постигане на целите на ОСР на Софийска област  

Оценката на степента на постигане на целите е основен компонент на настоящата 

междинна оценка. За целта екипът на „НСОРБ-Актив“ ЕООД изготви методология, с която 

да измери обективно до каква степен целите, които са заложени в Областна стратегия за 

развитие на Софийска област 2014-2020 са изпълнени. Методологията се базира на броя на 

общините, които успяват да постигнат резултати по целите на ОСР на Софийска област. В 

този смисъл се разработва скала, която да е в състояние да измери степента на постигане 

на целите от гледна точка на мащаба на тяхното изпълнение.  

 

Таблица № 19: Скала за оценка на степента на постигане на целите на ОСР 

Много ниска степен на постигане на целите на ОСР 0-6 общини 

Ниска степен на постигане на целите на ОСР 7-10 общини 

Средна степен на постигане на целите на ОСР 11-14 общини 

Висока степен на постигане на целите на ОСР 15-18 общини 

Много висока степен на постигане на целите на ОСР 19-22 общини 

 

Преди да започне процеса по същинската оценка следва да бъдат отбелязани  

няколко обстоятелства, които предопределят степента на постигане на целите. Първото от 

тях е лошото качество на годишните доклади за изпълнение на общинските планове на 

развитие на общините ситуирани на територията на Софийска област. Доколкото този 

проблем се преодолява в една значителна степен чрез допълнителни справки и проучвания 

в други източници на информация, които в повечето случаи в голяма  степен компенсират 

липсващата информация от подадените и неподадените от общините доклади, трябва да се 

отбележи, че при коректно изготвяне на годишните доклади за изпълнение на общинските 
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планове за развитие степента на постигнатите цели би могла да се измери с абсолютна 

точност.  

Друг фактор, който обуславя степента на постигането на целите на ОСР на 

Софийска област е съгласуваността на областната стратегия за развитие с тази на 

общинските планове за развитие. Доколкото няма пълно съответствие между различните 

документи не може да се очаква, че мерките и действията, които предприемат общините, 

разположени на територията на Софийска област напълно ще отговорят на целите на ОСР 

на Софийска област. 

Трети и последен значим фактор, който определя степента на постигнатите 

резултати е динамиката на приемите  по оперативните програми, тъй като изпълнението на 

общинските планове за развитие на общините се реализира основно чрез финансиране от  

оперативните програми и ПРСР. 

Този анализ налага извода, че степента на постигане на целите на ОСР на Софийска 

област е както вътрешно, така и външно предопределена. 

4.1. Оценка на степента на постигане на целите по Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ 

Оценката на степента на постигане на целите по Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ на ОСР на Софийска област се основава на оценката на 

постигане на целите по всичките три приоритета и (в.ч. и съотвестващите им специфични 

цели) към стратегическата цел, както следва - Приоритет 1: Развитие на приоритетни 

сектори; Приоритет 2: Насърчаване на инвестиционната активност и Приоритет 3: 

Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните 

ресурси. 

Съгласно ОСР на Софийска област Приоритет 1 и вписаните в него специфични 

цели има отношение към наличието на разнородни ресурси, местни традиции,  

възможности за икономическо развитие чрез туризъм и развитието на приоритетните 

икономически сектори за областта. 
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Приоритет 2 е ориентиран към икономическо развитие, чрез пряко подпомагане 

на малки и средни предприятия, новостартиращи бизнеси от всички икономически сектори 

в територията на Софийска област. 

Приоритет 3 и формулираните към него специфични цели са посветени  на 

предприемането на мерки и действия за целите на постигането на енергийна ефективност. 

  

4.1.1 Оценка на степента на постигане на целите по Приоритет 1 „Развитие на 

приоритетни сектори“ по  Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“  

Доколкото Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ от ОСР на Софийска 

област отделя внимание на развитието на икономическите субекти на територията на 

областта в известна степен нивото на постигнатите  резултатите е предизвестено тъй като 

структурите на местната власт не могат да имат активно участие в икономическия живот 

извън управлението на общинвските дружества, които притежават. 

По Специфична цел 1 „Развитие на земеделието“ по Приоритет 1 „Развитие на 

приоритетни сектори“ от Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ 4 общини отчитат 

постигнати резултати. Това означава, че степента на постигане на резултатите е „много 

ниска“. 

С оценката на степента на постигане на целите по Специфична цел 2 „Развитие на 

преработвателна промишленост“ по Приоритет 1 „Развитие на приоритетни сектори“ от 

Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ на ОСР на Софийска област се регистрира 

„много ниска“ степен на постигане на целите, доколкото само 2 общини успяват да отчетат 

резултати по специфичната цел. 

  Съгласно скалата за оценка на постигнатите цели по Специфична цел 3 „Развитие 

на туризма“ от Прироритет 1 „Развитие на приоритетни сектори“ по Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ се регистрира „ниска степен“ на постигане на целите на ОСР на 

Софийска област.  Общините, които успяват да постигнат резултати по специфичната цел 

са 9 на брой. В този смисъл 13 от общините не успяват да регистрират резултати  по 

отношение на дейности и проекти за развитие на туризма в периода 2014 -2016 г. 

Според скалата за оценка на постигнатите цели по Специфична цел 4„Развитие на 

високи технологии от Прироритет 1 „Развитие на приоритетни сектори“ по Стратегическа 
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цел 1 „Икономическо развитие“ се отбелязва, че степента на постигна на целите е „много 

ниска“, доколкото се отчита резултат на територията  само на една община. 

4.1.2 Оценка на степента на постигане на целите по Приоритет 2 „Насърчаване на 

инвестиционната активност“ по  Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“  

Оценката на степента на постигане на целите на Приоритет 2 „Насърчаване на 

инвестиционната активност“ от Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ на ОСР на 

Софийска област се основава на извършената дейност от общините в Софийска област по 

отношение на Специфична цел 1 „Насърчаване развитието на малки и средни 

предприятия“, Специфична цел 2 „Подпомагане стартирането и развитието на микро 

предприятия“, както и Специфична цел 3 „Улесняване и поощряване на достъпа до пазари 

и консултантски услуги, подобряване на качеството на административните услуги“ 

Доколкото оценката на постигнатите цели по Специфична цел 1 „Насърчаване 

развитието на малки и средни предприятия“ и Специфична цел 2 „Подпомагане 

стартирането и развитието на микропредприятия се разглежда обединено трябва да се 

отбележи, че по двете цели резултати се постигат на територията на 10 общини. Това 

предполага степента на постигане на специфичните цели да бъде окачествена като 

„ниска“.  Въпреки това, подкрепата за развитие на предприятия, която се оказва чрез 

инструментите на Структурните фондове на ЕС е една от най-интензивните, динамични и 

устойчиви във времето. 

Оценката на степента на изпълнение на Специфична цел 3 „Улесняване и 

поощряване на достъпа до пазари и консултантски услуги, подобряване на качеството на 

административните услуги“ отчита  „много ниска“ степен на изпълнение, тъй като 

практически не се отчита нито един постигнат резултат по специфичната цел. 

4.1.3 Оценка на степента на постигане на целите по Приоритет 3 „Подобряване на 

енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси“ по  

Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“  

Оценката на степента на постигане на целите на Приоритет 3 „Подобряване на 

енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси“ се базира на 

анализ на постигнатите резултати от общините, разположени на територията на Софийска 

област по трите специфични цели имплементирани в Приоритет 3, а именно - Специфична 
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цел 1 „Създаване на предпоставки за преминаване към нисковъглеродна икономика и 

подобряване на енергийната ефективност на производства, сгради и съоръжения; 

Специфична цел 2 „Намаляване на енергийната зависимост от традиционни източници 

чрез по-широко въвеждане на възобновяеми енергоизточници“ и Специфична цел 3 

„Насърчаване на ЕЕ чрез повишаване на информираността и разработване на областни и 

общински програми“ 

Седем са  общините, които отчитат постигнати резултати по Специфична цел 1 от 

Приоритет 3 на Стратегическа цел 1 на ОСР на Софийска област, което определя „ниска“ 

степен на постигане на целите.  Все пак трябва да се отбележи, че общини като Ботевград 

и Самоков постигат много значими резултати в областта на прилагането на мерки за 

повишаването на енергийната ефективност. С оглед на очакваните приеми на проекти до 

края на настоящия програмен период се очаква да бъдат реализирани резултати по 

настоящата специфична цел на територията на повече общини.   

По Специфична цел 2 „Намаляване на енергийната зависимост от традиционни 

източници чрез по-широко въвеждане на възобновяеми енергоизточници“ от Приоритет 3 

„Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните 

ресурси“ по  Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“  се регистрира „много ниска“ 

степен на изпълнение, поради липсата на отчетени резултати, които да кореспондират със 

специфичната цел. 

Степента на постигане на целите по Специфична цел 3 „Насърчаване на ЕЕ чрез 

повишаване на информираността и разработване на областни и общински програми“ от 

Приоритет 3 на Стратегическа цел 1 на ОСР на Софийска област също е „много ниска“. 

Постигнати резултати по специфичната цел успяват да отчетат само 5 общини. 

4.2 Оценка на степента на постигнатите резултати по Стратегическа цел 2 „Социално 

развитие“ 

Стратегическа цел от актуалната ОСР на Софийска област е посветена на 

социалното развитие. Оценката на степента на постигане на целите по Стратегическа цел 2 

„Социално развитие“ на ОСР на Софийска област се основава на оценката на постигане на 

целите по всички три приоритета (в.ч. и съотвестващите им специфични цели) към 
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стратегическата цел, както следва - Приоритет 1: Подобряване на достъпа до здравни 

услуги и повишаване на тяхното качество, Приоритет 2: Повишаване на културния и 

образователен статус на населението, Приоритет 3: Повишаване и поддържане на 

квалификацията на работната сила. 

Приоритет 1 от Стратегическа цел 2 на ОСР на Софийска област и 

формулираните към него специфични цели са ориентирани към повишаване на здравния 

статус на жителите в областта.  Специфичните цели към Приоритет 1 имат отношение към 

провокирането на усилия за разрешаване на проблеми като ниска здравна култура и 

респективно малък брой лица, обхванати с профилактични дейности; затруднен достъп до 

здравни услуги в отдалечени райони и недостатъчно покритие на територията с дентално 

медицински услуги. 

Приоритет 2 и формулираните към него специфични цели имат отношение към 

повишаване на образователния и културния статус на населението в Софийска област. 

Специфичните цели предполагат прилагането на мерки за създаването на условия,  които 

да допринесат за по-добро качество на образователния процес, превенция на ранното 

отпадане от училище и др. 

Приоритет 3 създава условия за развитието на човешкия капитал, като също така  

и предполага постигането на икономическо развитие. Специфичните цели са ориентирани 

към  прилагане на мерки, посветени на насърчаване на ученето през целия живот, 

перманентно повишаване на квалификацията, предприемане на мерки за  

преквалификация, създаване на механизми за установяване връзка между секторите на 

образованието, науката и бизнеса. 

4.2.1 Оценка на степента на постигане на целите по “Приоритет 1„Подобряване на 

достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното качество“ от Стратегическа цел 

2 „Социално развитие“ 

Оценката на постигане на целите по “Приоритет 1 „Подобряване на достъпа до 

здравни услуги и повишаване на тяхното качество“ от Стратегическа цел 2 „Социално 

развитие“ се формира на база постигнатите резултати по  специфичните цели, които са 

които са негови елементи  него  - Специфична цел 1 „Ефективно обхващане на 

населението с програми за здравна профилактика“; Специфична цел 2 „Подобряване 

на условията за достъп до първична и специализирана медицинска помощ в повече 
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населени места и Специфична цел 3 „Повишаване на здравната култура и подобряване на 

достъпа до дентално медицински услуги“. 

Степента на постигане на целите по Специфична цел 1 „Ефективно обхващане на 

населението с програми за здравна профилактика“ от настоящия приоритет е „висока“. 

Шестнадесет  общини успяват да постигнат резултати по специфичната цел, което налага 

извода за реално  повишаване на здравния статус на лицата с нарушено здравословно 

състояние. 

По Специфична цел 2 „Подобряване на условията за достъп до първична и 

специализирана медицинска помощ в повече населени места“ по Приоритет 1 

„Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното качество“ от 

Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ на ОСР на Софийска област степента на 

постигане на целите е „ниска“. Мерки и действия, които да допринесат за постигане на 

резултати по нея се предприемат от 5 общини. 

Степента на постигане на целите по Специфична цел 3 „Повишаване на здравната 

култура и подобряване на достъпа до дентално медицински услуги“ по Приоритет 1 

„Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното качество“ от 

Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ на ОСР на Софийска област се оценява като 

„много ниска“, тъй като само една община успява да изпълни дейности, които да 

съответстват на  специфичната цел. 

4.2.2 Оценка на степента на постигане на целите по Приоритет 2 „Повишаване на 

културния и образователен статус на населението“ от Стратегическа цел 2 

„Социално развитие“  

Оценката на степента на постигане на целите по Приоритет 2 „Повишаване на 

културния и образователен статус на населението“от Стратегическа цел 2 „Социално 

развитие“ се основава на постигнатите резултати от общинските администрации по 

специфичните цели към настоящия приоритет, а именно: Специфична цел 1 „Насърчаване 

на социалното и образователно включване на необлагодетелствани групи (възрастови, 

етнически и т.н.) и предотвратяване на отпадането от образователната система“; 

Специфична цел 2 „Стимулиране въвеждането на нови образователни методи и програми в 
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училищата и насърчаване културната и социална дейност на читалищата“ и Специфична 

цел 3 „Стимулиране на дейности в различни сфери на културния живот“. 

Оценката на постигането на целите по Специфична цел 1 „Насърчаване на 

социалното и образователно включване на необлагодетелствани групи (възрастови, 

етнически и т.н.) и предотвратяване на отпадането от образователната система“ от 

разглеждания приоритет регистрира „висока степен“ на постигане на целите. Постигнати 

резултати по Специфична цел 1 отчитат 16 общини, в резултат на което са интегрирани 

голям брой  безработни лица от социално уязвими групи – 831 лица, а също така са 

извършени действия по превенция на ранното отпадане от училище на 735 деца.  

Не така стоят нещата с останалите специфични цели по Приоритет 2 „Повишаване 

на културния и образователен статус на населението“от Стратегическа цел 2 „Социално 

развитие“.  По Специфична цел 2 „Стимулиране въвеждането на нови образователни 

методи и програми в училищата и насърчаване културната и социална дейност на 

читалищата“ се регистрира „много ниска степен“ на постигане на целите с оглед на това, 

че само 2 общини регистрират постигнати резултати по нея. Степента на постигане на 

целите по Специфична цел 3 „Стимулиране на дейности в различни сфери на културния 

живот“ също е „много ниска“, тъй като едва 3 общини успяват да отчетат резултати по нея. 

4.2.3 Оценка на степента на постигане на целите по Приоритет 3 „Повишаване и 

поддържане квалификацията на работната сила“ от Стратегическа цел 2 „Социално 

развитие“  

Оценката на степента на постигане на целите по Приоритет 3: „Повишаване и 

поддържане квалификацията на работната сила“ от Стратегическа цел 2 „Социално 

развитие“ се базира на регистрираните от общините постигнати резултати по следните 

специфични цели: Специфична цел 1  „Подобряване на възможностите за достъп и 

насърчаване участието в курсове за квалификация и преквалификация на работната сила“; 

Специфична цел 2 „Подобряване на достъпа до учене през целия живот и подпомагане 

адаптирането на предприятията и работниците към глобализацията“ и Специфична цел 3 

„Насърчаване създаването на връзка между образователния и научния сектор и бизнеса“. 

Степента на постигане на целите от общините по специфични цели 1, 2 и 3 от 

Приоритет 3 „Повишаване и поддържане квалификацията на работната сила“ от 
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Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ е „много ниска“. По Специфична цел 1 

„Подобряване на възможностите за достъп и насърчаване участието в курсове за 

квалификация и преквалификация на работната сила“ резултати отчитат само 3 общини, 

докато по останалите специфични цели няма регистрирани резултати.  

4.3 Оценка на степента на постигане на целите по Стратегическа цел 3 „Опазване на 

околната среда и действия по изменението на климата“ 

Оценката на степента на постигане на целите по Стратегическа цел 3 „Опазване на 

околната среда и действия по изменението на климата“ на ОСР на Софийска област се 

основава на оценката на постигане на целите по всички три приоритета (в.ч. и 

съотвестващите им специфични цели) към стратегическата цел, както следва - Приоритет 

1: Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и 

националната нормативна уредба; Приоритет 2: Интегрирано управление на водите, и 

Приоритет 3: Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата. 

Приоритет 1 съставлява всички дейности, които са свързани с управление на отпадъците в 

съответствие с принципите, формулирани в европейската рамкова директива. Освен това 

включва дейности като изграждане на инфраструктура, която отговаря на изискванията на 

европейската и национална нормативна рамка, както  и прилагане на меки мерки  за 

насърчаване разделното събиране, преработката и повторната употреба на отпадъци. 

Приоритет 2 е посветен на дейности, които имат отношение към интегрираното 

управление на водите, осигуряване на необходимите водни количества, постигане на добро 

състояние на водите и предотвратяване на риска. Други дейности, които са в обхвата на 

Приоритет 2 от Стратегическа цел 3 на ОСР на Софийска област са изграждане и 

рехабилитация на водопроводната и канализационна инфраструктура и инфраструктурата 

за пречистване на отпадъчни води с цел намаляване загубите от водопреносната мрежа, 

замърсяване на водите и др. Освен това в разглеждания приоритет се включват и меки 

мерки, които имат потенциал за подобряване на управлението и повишаване на 

информираността с цел рационално използване на ресурсите и управление на риска 

Приоритет 3 и дефинираните към него специфични цели са свързани с горските 

територии на територията на Софийска област и тяхното пряко влияние върху климата. 
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Приоритета има отношение и към значителния обем защитени територии и зони от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000, както и осъществяването на информационни 

дейности, насочени към опазване на околната среда и биоразнообразието и смекчаване на 

последиците от климатичните промени. Стратегическата цел се изпълнява в най-голяма 

степен чрез използване на средства от ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“, както 

и предхождащите ги схеми 

4.3.1 Оценка на степента на постигане на целите по Приоритет 1 „Управление на 

отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и националната 

нормативна уредба“  от Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и действия 

по изменението на климата“ 

Оценката на степента на постигане на целите по настоящия приоритет се формира 

на база постигнатите от общините резултати по специфичните цели, които са част от 

Приоритет 1, а именно: Специфична цел 1 „Окончателно изграждане на инфраструктура, 

системи и инсталации за предотвратяване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

Специфична цел 2 „Закриване, рекултивация и мониторинг на общински депа, 

несъответстващи на стандартите, премахване на нерегламентираните сметища и 

насърчаване на превантивни дейности за недопускане на образуването им“ и  Специфична 

цел 3„Насърчаване информираността и културата на гражданите и бизнес структурите за 

предотвратяване, разделно събиране, оползотворяване на отпадъците“. 

По специфични цели 1 и 3 няма информация за постигнати резултати, поради което 

се регистрира „много ниска“ степен на изпълнение. По Специфична цел 2 „Закриване, 

рекултивация и мониторинг на общински депа, несъответстващи на стандартите, 

премахване на нерегламентираните сметища и насърчаване на превантивни дейности за 

недопускане на образуването им“, 3 общини успяват да отчетет резултати, които имат 

отношение към изпълнението на специфичната цел. Спецификата на резултати се изразява  

в закриване, рекултивация и мониторинг на 3 общински депа. Доколкото тези депа имат 

регионален обхват и служат за целите в областта на опазването на околната среда на общо 

9 общини, то степента на изпълнение се регистрира като „ниска“ 

4.3.2 Оценка на степента на постигане на целите по Приоритет 2 „Интегрирано 

управление на водите“  от Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и 

действия по изменението на климата“ 
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Степента на постигане на целите по Приоритет 2 „Интегрирано управление на 

водите“ се измерва на база постигнатите резултати от общините, които са релевантни на 

трите специфични цели включени в Приоритет 2   - Специфична цел 1 „Изграждане и 

модернизиране на водностопанска инфраструктура“, Специфична цел 2 „Подобряване 

управлението на водните ресурси, предотвратяване на засушаванията“ и Специфична цел 3 

„Управление на риска от природни бедствия - наводнения, свлачища и др.“. 

Средна степен на постигане на целите по Специфична цел 1 „Изграждане и 

модернизиране на водностопанска инфраструктура се регистрира в настоящата оценка. 

Единадесет  общини успяват да постигнат резултати по тази специфична цел. Това най-

вече води до изграждането и значително подобряване на състоянието на водностопанската 

инфраструктура на територията Софийска област. 

Степента на постигане на целите по Специфична цел 2 и Специфична цел 3 е „много 

ниска“, тъй като резултати по тях успяват да реализират 2 общини  по Специфична цел 2 и 

3 общини по Специфична цел 3. 

4.3.3 Оценка на степента на постигане на целите по Приоритет 3 „Устойчиво 

управление на горите, опазване и поддържане на защитените територии и 

биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата“ от 

Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и действия по изменението на 

климата“ 

Оценката на степента на постигане на целите по разглеждания приоритет се 

основава на отчетените резултати по прилежащите му специфични цели:  Специфична цел 

1 „Устойчиво управление на горските ресурси, вкл. управление на риска от горски пожари 

и мерки срещу незаконните сечи и бракониерство“; Специфична цел 2 „Насърчаване на 

устойчиви практики и ползване в защитените територии и зоните от екологичната мрежа 

НАТУРА 2000“ и Специфична цел 3 „Повишаване на информираността по отношение 

необходимостта от опазване на околната среда и биоразнообразието“ 

Степента на постигане на целите на ОСР на Софийска област е „много ниска“ с 

оглед на произведените резултати по трите специфични цели. По първата резултати 

отчитат 3 общини, по втората специфична цел за изпълнени резултати докладват 2 

общини, докато само 1 община регистрира резултати по Специфична цел 3 „Повишаване 

на информираността по отношение необходимостта от опазване на околната среда и 

биоразнообразието“. 
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Заключение 

В заключение следва  да се отбележи, че в хода на изпълнение на целите на ОСР  е  

постигнат сериозен напредък. От общо 28 специфични цели, които са дефинирани в ОСР 

се отбелязва напредък по  22, като  само по 6 от специфичните цели не са регистрирани 

резултати (по 2 във всяка стратегическа цел).  

По Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ се регистрира „много ниска“ 

степен на постигане на целите по 6 от специфичните цели, а по 4 от тях  (в .т.ч. и 

комбинираните СЦ и СЦ 2 от Приоритет 2) степента на постигане на целите е „ниска“ 

Постигането на целите по Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ от ОСР на 

Софийска област регистрира  „висока“  степен на постигане на целите по 2 специфични 

цели,  „ниска степен“ на постигане на 1 специфична цел и „много ниска“ степен на 

постигане на целите за 6 специфични цели. 

Постигането на целите по Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и 

действия по изменението на климата“ се реализира в следния вид – „средна“ степен на 

постигане на целите по 1 специфична цел, „ниска“ стешен на постигане на целите по 1 

специфична цел и „много ниска“ степен на постигане на целите по 7 специфични цели. 

 В заключението за степента на постигане на целите на ОСР на Софийска област 

трябва да се отбележи, че това е приблизителна оценка, доколкото информацията, с която 

екипът на „НСОРБ-АКТИВ“ ЕООД разполага  е непълна, поради липсата на всички 

годишни доклади за изпълнението на общинските планове за развитие и на второ място 

поради значителни пропуски  в наличните доклади. В този смисъл професионалното ни 

заключение е, че при по-добро отчитане на  изпълнението на общинските планове за 

развитие от страна на общините, междинната оценка би отчела и по-висока степен на 

постигане на целите. 

По отношение на хоризонталитените приоритети трябва да се отбележи, че 

общините приоритизират развитието на инфраструктурата пред развитието на 

административния капацитет.  

 

5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за постигане на 

целите на Областна стратегия за развитие на Софийска област (Оценка на 

използваните средства за постигане на целите на ОСР на Софийска област) 
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Оценката на използваните ресурси за постигане на целите на ОСР на Софийска 

област се изготвя на база отчетените средства за постигнатите резултати, които се 

съдържат в годишните отчети за изпълнението на общинските планове за развитие на 

общините, които влизат в състава на Софийска област, както и алтернативни 

информационни източници като Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България, сайтове на общините и др. Общините не винаги отчитат 

стойността на разходите за постигане на конкретните резултати, поради, което е трудно да 

се отчете каква част от средствата по някои проекти попадат в периода на оценката, 

доколкото има проекти, които продължават и след 2016 г или пък са стартирали преди 

2014 г. В този смисъл трябва да се отбележи, че информацията за използваните средства не 

винаги е пълна и качествена, което означава, че оценката на използваните ресурси за 

постигане на целите на ОСР на Софийска област дава по-скоро приблизителни стойности 

като е съотнесена към постигнаните резултати в максимална степен.  

В оценката на използваните средства се регистрира използването на средства най-вече от: 

 Структурните фондове на ЕС; 

 Общинските бюджети; 

 Държавни източници на финансиране. 

5.1 Оценка на използваните средства за постигане Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ на ОСР на Софийска област 

5.1.1 Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 1 

„Развитие на приоритетни сектори“от Стратегическа цел 1 „Икономическо 

развитие“ на ОСР на Софийска област 

Приоритет 1 „Развитие на приоритетни сектори“ е единствения приоритет от ОСР 

на Софийска област, който включва в състава си 4 специфични цели. Оценката за 

разходваните средства по Приоритет 1 се основава на сбора от разходваните средства по 

тях - Специфична цел 1 „Развитие на земеделието“; Специфична цел 2 „Развитие на 

преработвателна промишленост“; Специфична цел 3„Развитие на туризма“ и Специфична 

цел 4 „Развитие на високи технологии“. В този смисъл с оценката на използваните 

средства за постигане на целите на Приоритет 1 се регистрират следните стойности – за 
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Специфична цел 1 – 970 450 лв., за Специфична цел 2 – 0 лв.; за Специфична цел 3 – 5 808 

733,84 лв. и за Специфична цел 4 от Приоритет 1 - 1 977 938 лв.  

Общата сума на разходваните средства по разглеждания приоритет се равнява 

на  8 757 121,84 лв. 

Таблица № 20: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 1 „Развитие на 

приоритетни сектори“от Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ на ОСР на Софийска област 

Община Приоритет 1 „Развитие на приоритетни сектори“ 

 Специфична цел 

1 

 „Развитие на 

земеделието“ 

Специфична цел 

2 

„Развитие на 

преработвателна 

промишленост“ 

Специфична 

цел 3 

„Развитие на 

туризма“ 

Специфична 

цел 4 
„Развитие на 

високи 

технологии“ 
 

Антон  0 лв. 0 лв. 346 436,00 лв. 0 лв. 

Божурище  0 лв. 0 лв. 0 лв. 1 977 938 лв. 

Ботевград  0 лв. 0 лв. 3 321 660,00 лв. 0 лв. 

Годеч  0 лв. 0 лв. 431 240,00 лв. 0 лв. 

Горна 

Малина  

0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Долна Баня  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Драгоман  0 лв. 0 лв. 388 909,00 лв. 0 лв. 

Елин Пелин  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Етрополе  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Златица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ихтиман  0 лв. 0 лв. 496 220,00 лв.1 0 лв. 

Копривщица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костенец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костинброд  764 000,00 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Мирково  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Пирдоп  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Правец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Самоков  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Своге  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Сливница  0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Чавдар  0 лв. 0 лв. 824 268,84 лв. 0 лв. 

Челопеч  206 450,00 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 

 

5.1.2 Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 2 

„Насърчаване на инвестиционната активност“ от Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ на ОСР на Софийска област 

                                                           
1 Проектът е съвместен с Община Своге 
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Оценката на използваните средства за постигането на целите на Приоритет 2 от 

Стратегическа цел 1 на ОСР на Софийска област включва използваните средства за 

реализацията на дейностите по Специфична цел 1 “Насърчаване на развитието на малки и 

средни предприятия“; Специфична цел 2 „Подпомагане стартирането и развитието на 

микропредприятия“ и Специфична цел 3 „Повишаване на здравната култура и 

подобряване на достъпа до дентално медицински услуги“. Общо за специфични цели 1 и 2 

се разходват 24 393 790,24 лв. Доколкото по специфична цел 3 не се отчитат постигане на 

резултати оценката на използваните средства регистрира нулева стойност по показателя. 

Използваните средства за постигане на целите по Приоритет 2 отиват за развитие на 

микро, малки и средни предприятия. 

 Общата сума на разходваните средства по приоритет 2 от Стратегическа цел 1 

на ОСР е в размер на 24 393 790,24 лв. 

Таблица № 21: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 2 „Насърчаване на 

инвестиционната активност“ от Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ на ОСР на 

Софийска област 

Община Приоритет 2 „Насърчаване на инвестиционната активност“ 

 Специфична цел 1 

“Насърчаване на развитието на 

малки и средни предприятия“ и 

Специфична цел 2 

„Подпомагане стартирането и 

развитието на 

микропредприятия“ 

Специфична цел 3 

„Улесняване и поощряване на 

достъпа до пазари и 

консултантски услуги, 

подобряване на качеството на 

административните услуги“ 

Антон  0 лв. 0 лв. 

Божурище  1 596 416,00 лв. 0 лв. 

Ботевград  727 8491,15 лв. 0 лв. 

Годеч  302 409,01 лв. 0 лв. 

Горна Малина  0 лв. 0 лв. 

Долна Баня  0 лв. 0 лв. 

Драгоман  158 970,00 лв. 0 лв. 

Елин Пелин  5 840 349,28 лв. 0 лв. 

Етрополе  226 523,00 лв. 0 лв. 

Златица  477 103,58 лв. 0 лв. 

Ихтиман  74 525,92 лв. 0 лв. 

Копривщица  0 лв. 0 лв. 

Костенец  106 000,00 лв. 0 лв. 
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Костинброд  6 014 133,00 лв. 0 лв. 

Мирково  450652,74 лв. 0 лв. 

Пирдоп  45 152,86 лв. 0 лв. 

Правец  379 324,50 лв. 0 лв. 

Самоков  933 739,20 лв. 0 лв. 

Своге  0 лв. 0 лв. 

Сливница  510 000,00 лв. 0 лв. 

Чавдар  0 лв. 0 лв. 

Челопеч  0 лв. 0 лв. 

 

5.1.3. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 3 

„Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните 

ресурси“  

Оценката на разходваните средства за постигането на целите на Приоритет 3 от 

Стратегическа цел 1 на ОСР на Софийска област, включва използваните средства за 

реализацията на дейностите по трите специфични цели, формулирани към приоритета - 

Специфична цел 1 „Създаване на предпоставки за преминаване към нисковъглеродна 

икономика и подобряване на енергийната; Специфична цел 2 „Намаляване на енергийната 

зависимост от традиционни източници чрез по-широко въвеждане на възобновяеми 

енергоизточници и Специфична цел 3 „Насърчаване на ЕЕ чрез повишаване на 

информираността и разработване на областни и общински програми“. Общата стойност на 

използваните средства за изпълнението на целите на Приоритет 3 от Стратегическа цел 1 

на ОСР на Софийска област се равнява на 21 067 066,44 лв., които са извършени в рамките 

на Специфична цел 1„Създаване на предпоставки за преминаване към нисковъглеродна 

икономика и подобряване на енергийната ефективност на производства, сгради и 

съоръжения“. Доколкото по Специфична цел 2 не се отчитат постигане на резултати 

регистрираните нулеви стойности са закономерни. Липсата на регистрирани средства във 

връзка с постигнатите резултати по Специфична цел 3 „Насърчаване на ЕЕ чрез 

повишаване на информираността и разработване на областни и общински програми“ е 

провокирана от факта, че в информационните източници отсъства информация за 

използваните средства за постигане на резултатите по специфичната цел.  
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Общата стойност на използваните средства за изпълнението на целите на 

Приоритет 3 от Стратегическа цел 1 на ОСР на Софийска област се равнява на             

21 067 066,44 лв.. 

Таблица № 22: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 3 „Подобряване на 

енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси““ от Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ на ОСР на Софийска област 

Община Приоритет 3 „Подобряване на енергийната ефективност и 

рационално използване на енергийните ресурси“ 

 Специфична цел 1 

„Създаване на 

предпоставки за 

преминаване към 

нисковъглеродна 

икономика и 

подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

производства, сгради 

и съоръжения“ 

Специфична цел 2 

„Намаляване на 

енергийната 

зависимост от 

традиционни 

източници чрез по-

широко въвеждане 

на възобновяеми 

енергоизточници“ 

Специфична цел 3 

„Насърчаване на ЕЕ 

чрез повишаване на 

информираността и 

разработване на 

областни и 

общински програми“ 

Антон  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Божурище  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ботевград  10 455 451,39лв. 0 лв. 0 лв. 

Годеч  661 014,54 лв. 0 лв. 0 лв. 

Горна Малина  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Долна Баня  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Драгоман  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Елин Пелин  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Етрополе  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Златица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ихтиман  15 000,00 лв. 0 лв. 0 лв. 

Копривщица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костенец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костинброд  69 222,00 лв. 0 лв. 0 лв. 

Мирково  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Пирдоп  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Правец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Самоков  7 344 134,38 лв. 0 лв. 0 лв. 

Своге  1 955 546,00 лв. 0 лв. 0 лв. 

Сливница  566 698,13 лв. 0 лв. 0 лв. 

Чавдар  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Челопеч  0 лв. 0 лв. 0 лв. 
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5.2. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Стратегическа цел 2 

„Социално развитие“ на ОСР на Софийска област 

5.2.1. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 1 

„Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното качество“  

Оценката на използваните средства за постигане целите на Приоритет 1 от 

Стратегическа цел 2 на ОСР на Софийска област, включва разходваните средства за 

осъществяването на дейностите по трите специфични цели, формулирани към приоритета. 

В този смисъл за изпълнението на целите на Специфична цел 1 „Ефективно обхващане на 

населението с програми за здравна профилактика“ се регистрира разходването на 9 728 

326,51 лв., на Специфична цел 2 „Подобряване на условията за достъп до първична и 

специализирана медицинска помощ в повече населени места“ - 1 146 102 лв. и нулева 

стойност за Специфична цел 3 „Повишаване на здравната култура и подобряване на 

достъпа до дентално медицински услуги“ Преобладаващо средствата се разходват за 

повишаване на здравния статус на населението чрез програми за профилактика.  

Общо за постигане на целите на Приоритет 1 от Стратегическа цел 2 на ОСР 

се отчитат използвани 10 874 428,51 лв. 

Таблица № 23: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 1 „Подобряване на достъпа 

до здравни услуги и повишаване на тяхното качество“ от Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

на ОСР на Софийска област 

 

Община Приоритет 1 „Подобряване на достъпа до здравни услуги и 

повишаване на тяхното качество“ 

 Специфична цел 1 

„Ефективно 

обхващане на 

населението с 

програми за здравна 

профилактика“ 

Специфична цел 2 

„Подобряване на 

условията за достъп 

до първична и 

специализирана 

медицинска помощ в 

повече населени 

места“ 

Специфична цел 3 

„Повишаване на 

здравната култура и 

подобряване на 

достъпа до дентално 

медицински услуги“ 

Антон  447 322,41 лв. 0 лв. 0 лв. 

Божурище  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ботевград  1 451 896,29 лв. 0 лв. 0 лв. 

Годеч  750 127,42 лв. 1 080 102,00 лв. 0 лв. 
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Горна Малина  499 995,00 лв. 0 лв. 0 лв. 

Долна Баня  495 600,00 лв. 0 лв. 0 лв. 

Драгоман  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Елин Пелин  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Етрополе  499 992,48 лв. 0 лв. 0 лв. 

Златица  477 103,58 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ихтиман  448 977,72 лв. 66 000,00 лв. 0 лв. 

Копривщица  459 848,00 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костенец  499 518,87 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костинброд  909 493,23 лв. 0 лв. 0 лв. 

Мирково  499 951,05 лв. 0 лв. 0 лв. 

Пирдоп  497 330,42 лв. 0 лв. 0 лв. 

Правец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Самоков  1 374 788,05 лв. 0 лв. 0 лв. 

Своге  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Сливница  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Чавдар  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Челопеч  416 381,99 лв. 0 лв. 0 лв. 

 

5.2.2. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 2 

„Повишаване на културния и образователен статус на населението“  

Оценката на използваните средства за постигането на целите на Приоритет 2 от 

Стратегическа цел 2 на ОСР на Софийска област, включва използваните средства за 

реализацията на дейностите по трите специфични цели, формулирани към приоритета - 

Специфична цел 1 „Насърчаване на социалното и образователно включване на 

необлагодетелствани групи (възрастови, етнически и т.н.) и предотвратяване на 

отпадането от образователната система“; Специфична цел 2  „Стимулиране въвеждането 

на нови образователни методи и програми в училищата и насърчаване културната и 

социална дейност на читалищата“ и Специфична цел 3  „Стимулиране на дейности в 

различни сфери на културния живот“. Регистрираните стойности за използваните средства 

по Приоритет 2 са както следва: за Специфична цел 1 – 1 750 602 лв, за Специфична цел 2 

– 821 045,07 лв. и за Специфична цел 3 – 79 000 лв. Преобладаващо средствата се 

използват за включване на уязвими групи в заетост и превенция от ранно отпадане в 

училище.  
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Общо за постигане на целите на Приоритет 2 от Стратегическа цел 2 на ОСР 

се отчита използването на  2 650 647,07 лв. 

Таблица № 24:  Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 2 „Повишаване на 

културния и образователен статус на населението“ от Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ на 

ОСР на Софийска област 

Община Приоритет 2 „Повишаване на културния и образователен 

статус на населението “ 

 Специфична цел 1 

„Насърчаване на 

социалното и 

образователно 

включване на 

необлагодетелствани 

групи (възрастови, 

етнически и т.н.) и 

предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система“ 

Специфична цел 2  
„Стимулиране 

въвеждането на нови 

образователни 

методи и програми в 

училищата и 

насърчаване 

културната и 

социална дейност на 

читалищата“  

Специфична цел 3  
„Стимулиране на 

дейности в различни 

сфери на културния 

живот“  

Антон  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Божурище  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Ботевград  1 032 013,00 лв. 0  лв. 0  лв. 

Годеч  114 649,00 лв. 771 545,07 лв. 60 000,00 лв. 

Горна Малина  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Долна Баня  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Драгоман  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Елин Пелин  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Етрополе  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Златица  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Ихтиман  211 885,00 лв. 0  лв. 0  лв. 

Копривщица  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Костенец  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Костинброд  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Мирково  0  лв. 49 500,00 лв. 0  лв. 

Пирдоп  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Правец  253 495,00 лв. 0  лв. 0  лв. 

Самоков  138 560,00 лв. 0  лв. 0  лв. 

Своге  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Сливница  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Чавдар  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Челопеч  0  лв. 0  лв. 19 000,00 лв. 
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5.2.3. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 3 

„Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила“ от 

Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ на ОСР на Софийска област 

Оценката на разходваните средства за постигането на целите на Приоритет 3 от 

Стратегическа цел 2 на ОСР на Софийска област, включва използваните средства за 

реализацията на дейностите по трите специфични цели, формулирани към приоритета - 

Специфична цел 1 „Подобряване на възможностите за достъп и насърчаване участието в 

курсове за квалификация и преквалификация на работната сила“; Специфична цел 2 

„Подобряване на достъпа до учене през целия живот и подпомагане адаптирането на 

предприятията и работниците към глобализацията“ и Специфична цел 3 „Насърчаване 

създаването на връзка между образователния и научния сектор и бизнеса“. От 

изследваните информационни източници се регистрират отчетени 45 150 лв., които са 

разходваните за постигане на резултати по Специфична цел от Приоритета, и които са 

единствените отчетени разходвани средства по Приоритет 3 от Стратегическа цел 2 на 

ОСР на Софийска област. 

Общо за постигане на целите на Приоритет 3 от Стратегическа цел 2 на ОСР 

се отчита използването на  45 150 лв. 

Таблица № 25: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 3 „Повишаване и 

поддържане на квалификацията на работната сила“ от Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ на 

ОСР на Софийска област 

Община Приоритет 3 „Повишаване и поддържане на квалификацията 

на работната сила“ 

 Специфична цел 1 

„Подобряване на 

възможностите за 

достъп и 

насърчаване 

участието в курсове 

за квалификация и 

преквалификация на 

работната сила“ 

Специфична цел 2 

„Подобряване на 

достъпа до учене 

през целия живот и 

подпомагане 

адаптирането на 

предприятията и 

работниците към 

глобализацията“ 

Специфична цел 3 

„Насърчаване 

създаването на 

връзка между 

образователния и 

научния сектор и 

бизнеса“ 

Антон  0  лв. 0  лв. 0  лв. 



Доклад за извършена „Междинна оценка за изпълнение на Областна стратегия за развитие на 

Софийска област 2014-2020 г.“                                                                                                                          60 

                                                                                                                                  

 

Божурище  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Ботевград  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Годеч  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Горна Малина  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Долна Баня  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Драгоман  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Елин Пелин  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Етрополе  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Златица  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Ихтиман  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Копривщица  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Костенец  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Костинброд  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Мирково  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Пирдоп  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Правец  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Самоков  45 150 лв. 0  лв. 0  лв. 

Своге  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Сливница  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Чавдар  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

Челопеч  0  лв. 0  лв. 0  лв. 

 

5.3. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Стратегическа цел 3 

„Опазване на околната среда и дейстивя по изменения на климата“ на ОСР на 

Софийска област 

5.3.1. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 1 

„Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и 

националната нормативна уредба“ 

Оценката на използваните средства за постигането на целите на Приоритет 1 от 

Стратегическа цел 3 на ОСР на Софийска област, включва вложените финансови ресурси  

за осъществяването на дейностите по трите специфични цели, формулирани към 

приоритета - Специфична цел 1 „Окончателно изграждане на инфраструктура, системи и 

инсталации за предотвратяване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

Специфична цел 2 „Закриване, рекултивация и мониторинг на общински депа, 

несъответстващи на стандартите, премахване на нерегламентираните сметища и 

насърчаване на превантивни дейности за недопускане на образуването им“ и Специфична 
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цел 3 „Насърчаване информираността и културата на гражданите и бизнес структурите за 

предотвратяване, разделно събиране, оползотворяване на отпадъците“.  

Общият обем на отчетените средства се равнява на 3 801 930,57 лв. като 100% 

от тях са разходвани по Специфична цел 2 от Приоритет 1. 

 

Таблица № 26: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 1 „Управление на 

отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и националната нормативна уредба“ от 

Стратегическа цел 3 „„Опазване на околната среда и дейстивя по изменения на климата““ на ОСР на 

Софийска област 

Община Приоритет  1  „Управление на отпадъците в съответствие с 

изискванията на европейската и националната нормативна 

уредба“ 

 Специфична цел 1  
„Окончателно 

изграждане на 

инфраструктура, 

системи и 

инсталации за 

предотвратяване, 

оползотворяване и 

обезвреждане на 

отпадъци“  

Специфична цел 2 

„Закриване, 

рекултивация и 

мониторинг на 

общински депа, 

несъответстващи на 

стандартите, 

премахване на 

нерегламентираните 

сметища и 

насърчаване на 

превантивни 

дейности за 

недопускане на 

образуването им“ 

Специфична цел 3 

„Насърчаване 

информираността и 

културата на 

гражданите и бизнес 

структурите за 

предотвратяване, 

разделно събиране, 

оползотворяване на 

отпадъците“ 

Антон  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Божурище  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ботевград  0 лв. 2 156 203,11 лв. 0 лв. 

Годеч  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Горна Малина  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Долна Баня  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Драгоман  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Елин Пелин  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Етрополе  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Златица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ихтиман  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Копривщица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костенец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костинброд  0 лв. 1 645 727, 46 лв. 0 лв. 
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Мирково  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Пирдоп  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Правец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Самоков  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Своге  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Сливница  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Чавдар  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Челопеч  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

 

5.3.2. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 2 

„Интегрирано управление на водите“  

Оценката на разходваните средства за постигането на целите на Приоритет 2 от 

Стратегическа цел 3 на ОСР на Софийска област, включва използваните средства за 

реализацията на дейностите по трите специфични цели, формулирани към приоритета - 

Специфична цел 1 „Изграждане и модернизиране на водностопанска инфраструктура“; 

Специфична цел 2 „Подобряване управлението на водните ресурси, предотвратяване на 

засушаванията“ и Специфична цел 3 „Управление на риска от природни бедствия - 

наводнения, свлачища и др.“. Общият размер на разходваните средства по първата 

специфична цел възлиза на 25 911 588,27 лв., докато по втората специфична цел се 

разходват по-малко средства - 19 228 840 лв. По последната специфична цел от приоритета 

са отчетени само 5000 лв. за постигане на целите на Специфична цел 3 „Управление на 

риска от природни бедствия - наводнения, свлачища и др.“  

Общо за постигане на целите на Приоритет 2 от Стратегическа цел 3 на ОСР 

се отчитат използвани 45 145 428,27лв. 

 

Таблица № 27: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 2 „Интегрирано управление 

на водите““ от Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и дейстивя по изменения на 

климата““ на ОСР на Софийска област 

 

Община Приоритет 2: „Интегрирано управление на водите“ 

 Специфична цел 1 

„Изграждане и 

модернизиране на 

водностопанска 

инфраструктура“ 

Специфична цел 2 

„Подобряване 

управлението на 

водните ресурси, 

предотвратяване на 

засушаванията“ 

Специфична цел 3 

„Управление на 

риска от природни 

бедствия - 

наводнения, 

свлачища и др.“ 
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Антон  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Божурище  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ботевград  5 729 466,17 лв. 19 228 840,00 лв. 0 лв. 

Годеч  7 705 021,23 лв. 0 лв. 0 лв. 

Горна Малина  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Долна Баня  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Драгоман  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Елин Пелин  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Етрополе  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Златица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ихтиман  54 100,00 лв. 0 лв. 5 000,00 лв. 

Копривщица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костенец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костинброд  766 907,00 лв. 0 лв. 0 лв. 

Мирково  5 833 915,87 0 лв. 0 лв. 

Пирдоп  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Правец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Самоков  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Своге  5 822 178,00 0 лв. 0 лв. 

Сливница  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Чавдар  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Челопеч  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

 

5.3.3. Оценка на използваните средства за постигане на целите на Приоритет 3 

„Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените територии 

и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата“ 

Оценката на разходваните средства за постигането на целите на Приоритет 3 от 

Стратегическа цел 3 на ОСР на Софийска област, включва използваните средства за 

реализацията на дейностите по трите специфични цели, формулирани към приоритета - 

Специфична цел 1 „Устойчиво управление на горските ресурси, вкл. управление на риска 

от горски пожари и мерки срещу незаконните сечи и бракониерство“;  Специфична цел 2  

„Насърчаване на устойчиви практики и ползване в защитените територии и зоните от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000“ и Специфична цел 3 „Повишаване на 

информираността по отношение необходимостта от опазване на околната среда и 

биоразнообразието“. С оценката на използваните средства се регистрират следните 

стойности: за Специфична цел 1 – 1 822 039,32 лв.; за Специфична цел 2 -  918 243,80 лв. 



Доклад за извършена „Междинна оценка за изпълнение на Областна стратегия за развитие на 

Софийска област 2014-2020 г.“                                                                                                                          64 

                                                                                                                                  

 

докато за Специфична цел 3 не се регистрират използвани средства за постигане на 

нейните цели.  

Общо за постигане на целите на Приоритет 3 от Стратегическа цел 3 на ОСР 

се отчитат използвани 2 740283,12 лв 

Таблица № 28: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 3 „Устойчиво управление 

на горите, опазване и поддържане на защитените територии и биоразнообразието, смекчаване на 

последствията от промените в климата“ на ОСР на Софийска област 

Община Приоритет 3: „Устойчиво управление на горите, опазване и 

поддържане на защитените територии и биоразнообразието, 

смекчаване на последствията от промените в климата“ 

 Специфична цел 1 

„Устойчиво 

управление на 

горските ресурси, 

вкл. управление на 

риска от горски 

пожари и мерки 

срещу незаконните 

сечи и 

бракониерство“ 

Специфична цел 2  
„Насърчаване на 

устойчиви практики 

и ползване в 

защитените 

територии и зоните 

от екологичната 

мрежа НАТУРА 

2000“  

Специфична цел 3  
„Повишаване на 

информираността по 

отношение 

необходимостта от 

опазване на околната 

среда и 

биоразнообразието“  

Антон  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Божурище  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ботевград  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Годеч  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Горна Малина  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Долна Баня  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Драгоман  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Елин Пелин  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Етрополе  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Златица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Ихтиман  859 332,00 лв. 0 лв. 0 лв. 

Копривщица  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костенец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Костинброд  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Мирково  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Пирдоп  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Правец  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Самоков  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Своге  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

Сливница  0 лв. 918 243,80 лв. 0 лв. 
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Чавдар  962 707,32 лв. 0 лв. 0 лв. 

Челопеч  0 лв. 0 лв. 0 лв. 

 

Заключение 

Оценката на използваните средства за постигане на целите на ОСР на Софийска 

област регистрира следните стойности:  

 за Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ – 54 217 978,52лв. 

 За стратегическа цел 2 „Социално развитие“ се разходват  13 570 225,58 лв,  

 за Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда и дейстивя по изменения на 

климата“ се използват 51 687 641,96 лв.  

        Отнесени към степента на постигане на някои от целите, високите стойности на 

използвани средства подсказва, че има общини, които са лидери в постигането на целите 

на ОСР на Софийска област.  

Общата стойност на отчетените средства за постигане на целите на 

Стратегията за периода на междинната оценка  се равнява на 119 475 846,06лв. 

5.4 Оценка на координацията на ОСР (действията, предприети от Областния 

управител, Областният съвет за развитие и областната администрация при 

изпълнението на ОСР, в т.ч.) на Софийска област 

Екипът на „НСОРБ-АКТИВ“ ЕООД задълбочено анализира регистрираните данни, 

които имат отношение към изготвянето на оценка на координацията на ОСР на Софийска 

област. Основен орган, който извършва дейностите по координация на ОСР е Областният 

съвет за развитие на Софийска област, а водещото лице в дейностите по координация е 

Областният управител на Софийска област. Дейностите на Областния управител и 

работата на Областния съвет за развитие бяха изследвана в хода на съставяне на 

настоящата оценка. В този смисъл се регистриха следните дейности по провеждане на: 

 Областен съвет за развитие на Софийска област – 3 заседания 

 Постоянно действаща комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област – 11 заседания  

 Областна транспортна комисия – 6 заседания 

 Постоянно действаща Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, 

читалищна дейност  и медии -  8 заседания 

 Областната комисия по Безопасност на движението по пътищата – 9 заседания 
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 Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност – 4 

заседания 

 Звено за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги 2016 – 2020 г. - общо 13 заседания  

 Областен консултативен съвет по здравеопазване- 

8 заседания 

 Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – 2 

заседания 

 Комисия по регионално развитие, екология и опазване на околната среда – 2  

заседания 

 Областен съвет по условия на труд – 4 заседания 

 Областен съвет за тристранно сътрудничество – 2 заседания 

 Областен експертен съвет по устройство на територията – проведени 9 заседания 

 Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и 

омбудсмана на РБ – провежда се всяка последна сряда на месеца. 

 Постоянно действаща епизиоотична комисия – 5 заседания 

 Постоянно действаща комисия "Военни паметници" – 2 заседания 

 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствията и за 

взаимодействие с Националния щаб –5 заседания 

 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия – 

1 - учредително заседание 

 Експертна комисия за разработване на Областна стратегия за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците – 

5 заседания 

 

Предприетите действия за координация показват висок интензитет на работа и 

ефективност на администрацията на Софийска област.  

 

Проведеното емпирично изследване по метода на стандартаризираното интервю от 

типа “face to face” дава яснотa за участието на общините в дейностите по коориднация. 

Въпреки, че планираният обем на извадката не бе реализиран поради не достатъчно 

активното съдействие по време на провеждане на изследването, то получените данни са 

достатъчни, за да очертаят ясна тенденция.  Реализирани бяха интервюта, които могат да 

се обобщят в следните  квоти – общински експерти - 13  лица, представители на Общински 

съвет – 8 лица, представители на кметското ръководство – 10 лица.  

Таблица № 29:  Участия в заседание на Областен съвет за развитие 

Участвал/а ли сте в заседания на Областен съвет за развитие * Тип респондент 

Crosstabulation 
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Тип респондент 

Общо 

Общински 

експерти 

Представители 

на Общински 

съвет 

Представители 

на Кметски 

ръководства 

Участвал/а ли сте в 

заседания на Областен 

съвет за развитие 

Да 0 5 9 14 

Не 12 3 1 16 

Общо 12 8 10 30 

 

Анализът на получените данни показва, че представителите на кметските 

ръководства регистрират висока степен на активност и участие  в заседания на Областния 

съвет за развитие   

От гледна точка на комуникацията на респондентите с представители на Областна 

администрация на Софийска област се наблюдава висока степен на удовлетвореност, което 

индикира за високия потенциал на администрацията на областта по отношение на 

дейностите по координация на Областна стратегия за развитие. 

 

Таблица № 30: Удовлетвореност от работата с представители на Областна администрация на 

Софийска област 

От работата си с представители на Областна администрация на Софийска област вие сте * Тип  

респондент  

Брой 

 

 

 

Тип респондент 

Общо 

Общински 

експерти 

Представители 

на Общински 

съвет 

Представители 

на Кметски 

ръководства 

От работата си с 

представители на 

Областна администрация 

на Софийска област вие 

сте 

Напълно удовлетворен 9 5 4 18 

По-скоро удовлетворен 4 3 4 11 

По-скоро неудовлетворен 0 0 1 1 

Не мога да преценя 0 0 1 1 

Общо 13 8 10 31 
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5.5 Оценка на изпълнението на ОСР на Софийска област 

Настоящата оценка е базирана на предварително зададени в ОСР на Софийска област 

2014-2020 индикатори.  Въз основа на сравнителен анализ на планираните стойностии по 

индикаторите за продукт с отчетените като постигнати стойности (тези, за които има 

публично достъпна информация) се регистрира изпълнение на 1 индикатор по 

Стратегическа цел 1 (Персонал, зает с НИРД – бр.) и неизпълнение на 3. По Стратегическа 

цел  2 се регистрира постигането на стойностите по 1 индикатор (Относителен дял на 

обитаваните жилища с достъп до интернет - %), а по Стратегическа цел 3 липсва публично 

достъпна информация за целите на оценката. По отношение на индикаторите за 

въздействие се отчита изпълнение по 1 индикатор (Относителен дял на лицата със средно 

образование ) от Стратегическа цел 2. 

 

III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

 

1. Изводи от междинната оценка на ОСР на Софийска област 

Като основен извод в съставената междинна оценка на ОСР на Софийска област 

може да бъде изведена тезата, че периодът, предмет на настоящата оценката е 

положителен за Софийска област. По време на провеждането на изследователската работа 

по изготвянето на междинната оценка на ОСР на Софийска област бе установено, че в 

периода 2014-2016 г. се наблюдава развитие по отношение на изпъленението на целите на 

Стратегията. От друга страна по индикаторите, които отчитат икономическото и социално 

развитие също бяха регистрирани множество положителни тенденции като повишава на 

БВП, БВП на глава от населението, повишаване на средната годишна работна залата, 

намаляване на безработицата и др. 

По отношение на БВП Софийска област, отчита висок ръст в края на периода на 

междинната оценка, който се равнява на увеличени от 16,56%, спрямо 2013 г., която е 

последната година преди влизането в сила на настоящата ОСР.  
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По отношение на растежа на БВП на глава от населението данните са още по-добри, 

като индикират нарастване от 19,76% през 2016 г. спрямо 2013 г. 

 По-високи са и стойностите на преките чуждестранни инвестиции спрямо 

последните отчетени стойности преди влизането в сила на ОСР на Софийска област, а 

висок растеж се наблюдава и в разходите на бизнеса на територията на областта относно 

разходването на средства за придобиване на ДМА, което показва подобряване на неговата 

жизненоспособност.  

Анализът на икономическото състояние, който се прави в настоящия текст 

регистрира повишаване на стойностите по всички 4 индикатори, на които се 

основава изследването. 

С анализа на социалното състояние за периода предмет на настоящата междинна 

оценка също се регистрират положителни процеси. През 2016 г. коефициентът на 

безработица намалява с 3,2 % за периода спрямо 2013 г. Наблюдава се и устойчиво 

повишаване на средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в размер на 1978 лв., като новата стойност по разглеждания индикатор се 

равнява на 11230 лв. По индикатор „среден списъчен брой на наети лица по трудово и 

служебно правоотношение“ в анализа на социалното състояние на Софийска област също 

се регистрира повишаване на заетостта за периода на изпълнение на ОСР на Софийска 

област. 

По отношение на демографското състояние не се регистрират положителни 

тенденции, но може да се каже, че съществуващите негативни процеси на намаляване на 

населението, увеличаване на смъртността и  намаляване на естествения прираст се 

наблюдават в умерен интензитет на проявление. 

Демографските тенденции, които се отчитат на територията на Софийска област са 

част от общите демографски тенденции в страната. На този фон проблемите, които 

изпитва Софийска област са сравнително умерени. 

От друга страна изводите от направената междинна оценка показват постигнат 

прогрес по всички стратегически цели и приориритети като само по 6 специфични 
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цели от общо 28 няма отчетен прогрес. В този смисъл може да се заключи, че ОСР на 

Софийска област се изпълнява в значителна степен. Преобладаващо целите се изпълняват 

в синхрон с приемите по оперативните програми, което свидетелства за зависимост. 

Приблизителната обща стойност на отчетените средства за постигане на целите на ОСР на 

Софийска област за периода на междинната оценка се равнява на 119 475 846,06 лв., което 

индикира амбициите на областта. 

Оценката на координацията на ОСР на Софийска област ескплицира висок 

интензитетет на работа, както и добър административен капацитет, благодарение на който 

областта е в състояние да координира дейностите по изпълнение на ОСР . 

2.  Препоръки за актуализация на ОСР на Софийска област  

Препоръките, които могат да бъдат формулирани се изготвят на база силните и слаби 

страни на стратегическата рамка на ОСР на Софийска област. 

2.1 SWOT анализ на стратегическата рамка на ОСР на Софийска област 

От гледна точка на възможностите (административен капацитет и ресур) на общините да 

изпълняват своите общински планове за развитие зависи до каква степен ще бъдат 

постигнати целите на ОСР на Софийска област. В този смисъл като силни страни са 

отблеязани сферите на дейност, в които общините показват опит и компетенции, а като 

слаби са посочени областите, в които общините не могат да бъдат максимално полезни. 

Таблица № 31: SWOT анализ на стратегическата рамка на ОСР на Софийска област 

Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ 

Силни страни Слаби страни 

Възможност за информиране и 

консултиране за източници на финансиране 

на микро, малките исредни предприятия (в 

т.ч. и земеделските произовдотители) 

Невъзможност за директно подпомагане за 

развитието на икономическото развитие 

Възможност за подпомагане на развитие на 

микро, малките исредни предприятия (в т.ч. 

и земеделските произовдотители) с 

инструментите на данъчната политика 

Липса на визия за алтернативни на 

Оперативните програми източници на 

финансиране 

Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

Възможност за прилагане на мерки за 

социално и образователно включване 

Ограничена възможност за повишаване и 

поддържане квалификацията на работната 

сила 

Възможност за прилагане на мерки Липса на визия за алтернативни на 
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подобряване на достъпа до здравни услуги и 

повишаване на тяхното качество 

Оперативните програми източници на 

финансиране 

Стратегическа цел 3 

"Опазване на околната среда и дейстивя по изменения на климата" 

Възможност за прилагане на мерки за 

управление на отпадъците в съответствие с 

изискванията на европейската и 

националната нормативна уредба 

Ограничена възможност за прилагане на 

мерки за устойчиво управление на горите, 

опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване 

на последствията от промените в климата" 

Възможност за прилагане на мерки за 

интегрирано управление на водите 

 

 

В този контекст се разкрива висока жизненоспособност на общините в Софийска област да 

изпълняват предвидените стратегическите цели на ОСР  и да постигат релевантни 

резултати. С оглед на направения извод, препоръктие, които се формулират, имат по-скоро 

за задача да оптимизират постигането на резултати по ОСР. Това предполага да бъдат 

изведени препоръки в 2 основни направления – източници на финансиране и механизъм 

за сътрудничество за отчитане на постигнатите резултати. 

 Доколкото се набллюдава зависимост от страна на общините от развитието на 

програмния период и отварянето на различние схеми за финансиране, считаме, че 

следва  да се предприемат мерки за популяризирането на алтернативни източници 

на средства. В този смисъл е добре да бъде създадено координационно звено в 

рамките на Софийска област или на ниво общински структури, което да има 

ангажимента да поддържа информационен масив с актуалните възможни 

източниците на финансова покрепа, чрез  които да се изпълянват целите на ОСР на 

Софийска област. По този начин зависимостта от оперативните програми до голяма 

степен може да бъде преодоляна.Да се постигне по-висока степен на 

организационна дисциплина и отчетност  от страна на общините по отношение 

предоставянето на докладите за изпълнение  на общинските планове за развитие. 

Това би допринесло както за по-детайлното отчитане на постигнатите резултати и 

цели, така и за цялостното формиране на политиките в Софийска област. 
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Приложение № 1 

Таблица № 1: Стойности на БВП на Софийска област спрямо този на 

страната и Югозападен регион 

Таблица № 2: Сравнителните стойности на БВП за Югозападен регион 

Таблица № 3: Стойност на преки чуждестранни инвестиции в нефинансови 

предприятия на територията на Софийска област по години 

Таблица № 4: Разпределение на извършените разходи за придобиване на 

ДМА на територията на Югозападен регион по области 

Таблица № 5: Население територията на Югозападен регион по области 

Таблица № 6: Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно 

правоотношение за Софийска област 

Таблица № 7: Коефициент на безработица за Софийска област 

Таблица № 8: Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово 

и служебно правоотношение 

Таблица № 9: Списък на получените годишни доклади за изпълнението на 

общинските планове за развитие 

Таблица № 10: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1 

„Развитие на приоритетни сектори“ от Стратегическа цел 1 „Икономическо 

развитие“ 

Таблица № 11: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 

„Насърчаване на инвестиционната активност“ по  Стратегическа цел 1 

„Икономическо развитие“ 

Таблица № 12: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 

„Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси“ по  Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ 

Таблица № 13: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1 

„Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество“ по  Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

Таблица № 14: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 

„Повишаване на културния и образователен статус на населението“ по  

Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

Таблица № 15: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 

„Повишаване и поддържане квалификацията на работната сила“ по  

Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ 

Таблица № 16: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 1 

„Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската 

и националната нормативна уредба“ по  Стратегическа цел 3 „Опазване на 

околната среда и действия по изменението на климата“ 

Таблица № 17: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 2 

„Интегрирано управление на водите“ по  Стратегическа цел 3 „Опазване на 

околната среда и действия по изменението на климата“ 

Таблица № 18: Обобщение на постигнатите резултати по Приоритет 3 

„Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от 

промените в климата“ по  Стратегическа цел 3 „Опазване на околната среда 
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и действия по изменението на климата“ 

Таблица № 19: Скала за оценка на степента на постигане на целите на ОСР 

Таблица № 20: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 1 

„Развитие на приоритетни сектори“от Стратегическа цел 1 „Икономическо 

развитие“ на ОСР на Софийска област 

Таблица № 21: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 2 

Приоритет 2 „Насърчаване на инвестиционната активност“ от 

Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ на ОСР на Софийска област 

Таблица № 22: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 3 

„Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси““ от Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ 

на ОСР на Софийска област 

Таблица № 23: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 1 

„Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество“ от Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ на ОСР на 

Софийска област 

Таблица № 24:  Използвани средства за постигане на целите на 

Приоритет 2 „Повишаване на културния и образователен статус на 

населението“ от Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ на ОСР на 

Софийска област 

Таблица № 25: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 3 

„Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила“ от 

Стратегическа цел 2 „Социално развитие“ на ОСР на Софийска област 

Таблица № 26: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 1 

„Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската 

и националната нормативна уредба“ от Стратегическа цел 3 „„Опазване на 

околната среда и дейстивя по изменения на климата““ на ОСР на Софийска 

област 

Таблица № 27: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 2 

„Интегрирано управление на водите““ от Стратегическа цел 3 „Опазване на 

околната среда и дейстивя по изменения на климата““ на ОСР на Софийска 

област 

Таблица № 28: Използвани средства за постигане на целите на Приоритет 3 

„Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от 

промените в климата“ на ОСР на Софийска област 

Таблица № 29: Участия в заседание на Областен съвет за развитие 

Таблица № 30: Удовлетвореност от работата с представители на Областна 

администрация на Софийска област 

Таблица № 31: SWOT анализ на стратегическата рамка на ОСР на 

Софийска област 

 


