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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

АЗ Агенция по заетостта 

ДМА Дълготрайни материални активи  

ЕКАТТЕ 
Единен класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици 

ЕФГЗ Европейски фонд за гарантиране на земеделието 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЗАТУРБ 
Закон за административно-териториалното устройство на 

Република България 

ЗРР Закон за регионално развитие 

ИАНМСП 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИЗП Използвана земеделска площ 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

НСЗП Национална служба за защита на природата 

НСИ  Национален статистически институт 

НПО 

ОПР 

Неправителствена организация 

Общински план за развитие 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионално развитие 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

РИОСВ Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите 

РПР Регионален план за развитие 

РСР Регионален съвет за развитие 

ЮЗР Югозападен район (ниво 2 по ЗРР) 
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УВОД  

 

Областна стратегия за развитие (ОСР) на Софийска област за периода 2014-2020 г. е 

средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, с който 

се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, 

като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта.  

Документът е разработена в периода месеците януари - юни 2013 г. в изпълнение на чл. 

9, т.6, чл. 12, ал.1 и чл.14 на Закона за регионално развитие, обн., ДВ, бр. 50 от 

30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., 

изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 

25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г. (ЗРР) и чл. 24 на 

Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, приет с ПМС № 216 от 

2.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм., бр. 93 от 

24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г. (ППЗРР). 

Областната стратегия за развитие на  Софийска област 2014-2020 г. (район от ниво 3 

съгласно ЗРР) се разработва за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода 

на действие на регионалния план за развитие и на общинските планове за развитие. 

Документът се разработва и основава на изискванията на ЗРР, ППЗРР, Методически 

указания за изготвяне на Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България /2012-2022/, Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-

2020/, Областни стратегии за развитие /2014-2020/ и Общински планове за развитие 

/2014-2020/, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Настоящият документ отразява задължителната структура, произтичаща от 

нормативната уредба, както и препоръките на междината оценка за изпълнение на ОСР 

за периода 2005-2015 г. Социално-икономическия профил на Софийска област, анализа 

на силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитие на областта (SWOT 

- анализа) и анализа за определяне на териториален обхват на районите за целенасочена 

подкрепа в Софийска област са разработени и са резултати от дейностите по проект 

„Партньори за по-добра местна и регионална политика”, Договор за безвъзмездна 

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

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

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

политики”. За постигане на  посочените по проекта резултати са извършени следните 

дейности и етапи: 

1. Подготовка и набиране на информация – провеждане на работни срещи, 

идентифициране на източниците на информация, съответно лица и процедури за 

осигуряване на необходимата информация. Разработване на въпросници и 

указания. Определяне на методите и времевата рамка за набиране на 

информацията. Осигуряване на информация от официалните източници и 
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набиране на количествена и качествена информация, чрез провеждане на 

интервюта/ анкетиране. 

2. Обработка и анализ – набраната първична информация e проверена за наличие 

на технически грешки или логически несъответствия, обработена, обобщена и 

анализирана; изготвени са таблици и графики. 

3. Структуриране и анализ на набраната информация и данни и изготвяне на 

социално-икономически профил на областта. 

4. Консултиране на резултатите със заинтересовани страни - хоризонтална 

дейност, приложена както по време на подготовка и изготвяне на анализите, така 

и за консултиране на готовите продукти. 

В процеса на набиране на информация са използвани следните методи: 

 Преглед и анализ на данни от официални източници – Национален 

статистически институт (НСИ), Агенция по заетостта, Национална служба за 

защита на природата (НСЗП), Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), 

Областна дирекция „Земеделие“ и др. За да се осигури надеждно, актуално и 

полезно проследяване на съществуващите тенденции и настъпилите промени на 

територията са сравнявани и анализирани изходни данни по години за периода 

2007 г. и 2011 г. - последната година, за която има официални данни от НСИ по 

всички използвани показатели, като в някои случаи при достъпни официални 

данни са използвани данни за 2012 г., като това е посочено на съответните 

места. 

 Изследване сред населението – за осигуряване на информация, която не е 

налична от други източници. Проведено е представително изследване на 

населението за Софийска област, осигуряващо репрезентативност по признаците 

пол, възраст и тип населено място на пропорционален принцип. Изследването е 

проведено през месец февруари 2013 г. като са анкетирани 530 лица чрез 

полустандартизирани интервюта по метода лице в лице. 

 

При изготвянето на стратегията е направен принос и е използвана информация от 

проекти, финансирани от Програмата на ЕС Интеррег ІVС: „Местните храни – стимул 

за развитието на местния бизнес” (LOCFOOD) и „Регионални инструменти на 

политиката и подходи за подобряване на достъпа до финансиране и ускоряване на 

инвестициите в устойчива енергия” (Regions4GreenGrowth), по които Областна 

администрация на Софийска област е партньор и бенефициент. 

На базата на установените проблеми, тенденции, изводи и препоръки от социално – 

икономическия профил на областта се изведени силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите, които са отправна точка, аргумент и обосновка на 

формулиране на стратегическата част на документа. 
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Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020г. се 

разработва като се отчита съответствие с проекта на Регионалния план за развитие на 

Югозападен района от ниво 2. 

ОСР на Софийска област е отворен документ, който следва да бъде наблюдаван, 

анализиран, оценен и/или променян в зависимост от промяната в социално-

икономическата и административна ситуация, като се отчита факта, че към момента на 

неговото приемане плановите и програмни секторни и териториални документи на 

национално и регионално ниво не са разработени и/или приети с изключение на 

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022г., приета от 

Министерския съвет с Постановление № 696 от 24 август 2012 г. 

ОСР се разработва при спазване на принципите и методите за публичност и 

партньорство, предложен е на обсъждане и приемане от Областния съвет за развитие на 

Софийска област на заседание .................................................. 
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1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОБЛАСТТА 

 

Въведение 

Настоящият раздел представя основни аспекти на икономическото и социалното 

състояние в Софийска област в сферите на икономиката, социалния капитал, 

инфраструктурното развитие, състоянието на околната среда, административен 

капацитет, междуинституционално координация и съгласуваност на политиките. За 

всеки аспект са представени данни и аналитични изводи, като в края на всеки 

подраздел е представено обобщение на основните изводи, които насочват към 

формулираните в последната секция на раздела силни и слаби страни, възможности и 

заплахи, както и идентифицираните цели и приоритети в стратегическата рамка в 

следващия раздел на настоящия документ. 

Методическите указания на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

посочват при изготвянето на анализа да се използват данни от официалните източници 

за държавата – Национален статистически институт (НСИ), Агенция по заетостта (АЗ), 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Следва да се отбележи, че към 

момента на подготовка и финализиране на документа са използвани официални 

статистически данни по години от 2007г.  до  2011г. (официално публикувани данни 

последно за 2011г.).  

В допълнение на използваните официални данни в анализа се цитират и резултати и 

изводи от проведено представително социологическо изследване сред пълнолетното 

население на Софийска област. Изследването е осъществено през месец февруари 2013 

г. чрез извадка, осигуряваща репрезентативност по признаците пол, възраст и населено 

място, като са анкетирани 530 души чрез полустандартизирани интервюта лице в лице 

въпроси.  
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1.1. Обща характеристика/ профил на областта 

1.1.1. Административно-териториални характеристики 

Софийска област е административно-териториална единица по смисъла на Закона за 

административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ) и 

статистическа териториална единица от ниво NUTS 3 по Номенклатурата за 

статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. Съгласно Закона за регионалното 

развитие Софийска област се включва към Югозападния район (ЮЗР, ниво 2 по ЗРР). 

Софийска област е разположена в централната западна част на страната, в северната 

част на ЮЗР и почти напълно околовръст област София-град. На север областта 

граничи с областите Монтана и Враца, на североизток – с област Ловеч, на изток – с 

област Пловдив, на юг – с област Благоевград, на югозапад – с област Перник. В 

северозападна посока границата на областта съвпада с държавната граница с Република 

Сърбия.  

 

 

Източник: НСИ 
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Софийска област е втората най-голяма област по площ в страната - общата площ 

възлиза на 7 062,3 кв. км., което представлява 6,4% от територията на страната и 34,7% 

от територията на ЮЗР. Общият брой на населението е 247 489 души (НСИ, 2011), 

което представлява 3,4% от населението на страната и 11.6% от населението на ЮЗР. 

Гъстотата на населението е 35,5 души на кв.км., което е почти 2 пъти по-ниско от 

същия показател за страната като цяло и 3 пъти по-ниско от гъстотата на населението в 

ЮЗР, в който обаче се включва и столицата София, където гъстотата на населението е 

много висока (905 души на кв.км.). От 2007 г. се наблюдава тенденция за плавно 

намаляване на населението в областта като цяло. Тази тенденция варира по общини – 

близките до столицата общини леко увеличават населението за сметка на механичен 

прираст (голям брой заселили се), докато в по-отдалечените и периферни общини 

населението намалява. 

Софийска област е областта, включваща в състава си най-голям брой общини от всички 

области в страната - 22 общини. От гледна точка на административно –териториални 

характеристики, общините в областта са различни по брой и вида населени места 

включени в техните територии. Поради спецификата на областта, тя е единствената, 

чиито областен център се намира извън територията й. Административният център на 

Софийска област се намира в град София. В областта има 18 града и 265 села, като в 

градовете живее 60,8% от населението. 

Таблица 1. Справка на административно – териториалното устройство на всяка от 

общините на територията на Софийска област, брой и вид на населените места  

№ 
Общини в Софийска 

област 

Населени места 

Общо /бр. Градове /бр. Села /бр. 

1 Своге 38 1 37 

2 Драгоман 34 1 33 

3 Ихтиман 28 1 27 

4 Самоков 28 1 27 

5 Годеч 20 1 19 

6 Елин Пелин 19 1 18 

7 Горна Малина 14 0 14 

8 Костинброд 14 1 13 

9 Ботевград 13 1 12 

10 Сливница 13 1 12 

11 Мирково 11 0 11 

12 Правец 11 1 10 

13 Божурище 10 1 9 

14 Етрополе 10 1 9 

15 Костенец 9 2 7 

16 Златица 4 1 3 

17 Пирдоп 2 1 1 



11 

 

18 Антон 1 0 1 

19 Долна Баня 1 1 0 

20 Копривщица 1 1 0 

21 Чавдар 1 0 1 

22 Челопеч 1 0 1 

Общо 22 283 18 265 

Източник: НСИ, преброяване на населението, 2011г. 

 

На територията на Софийска област в пет от общините населените места са само села, а 

в две от общините са само градове. В тринадесет от общини структурата на населените 

места е един град и дадения брой села, а в община Костенец има два града и седем села. 

Територията на пет от общините на областта обхващат само по едно населено място, 

като в две общини тези населени места са определени като градове – Долна Баня и 

Копривчица. В три от тези общини населеното място, което определя урбанизираната 

част от територията на общините са села - Челопеч, Чавдар, Антон.  

На територията на областта се наблюдават сериозни различия в административно-

териториалното устройство между 22-те общини от областта, като община Своге 

управлява територия, в която се нахождат 38 населени места, а в пет общини 

устройството на територията им включва само по едно населено място. 

Класифициране на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици 

(ТЕ) съществува и успешно се прилага от много години в редица европейски страни, и 

се използва най-вече при осъществяване на политиката за икономическо и социално 

сближаване. Категоризацията е интегрална характеристика, определена от 12 броя 

основни и 5 броя допълващи критерии и показатели, и дава административна, 

демографска, социално-икономическа, инфраструктурна, териториално - устройствена  

и функционална характеристика на всяка община. 

ЕКАТТЕ създава единство в идентифицирането и класификационната характеристика 

на административно-териториалните и териториалните единици с цел използването им 

при автоматизираното обработване на различна информация в териториален аспект.  

Таблица 2: Код по ЕКАТТЕ и категория на общините в състава на Софийска 

област 

Община Код по ЕКАТТЕ Категория съгласно Заповед № РД 02-14-

2021 от 14.08.2012 г.* 

Антон SFO54 5 

Божурище SFO06 3 

Ботевград SFO07 2 

Годеч SFO09 3 

Горна Малина SFO10 4 

Драгоман SFO16 4 

Долна баня SFO59 4 

Елин Пелин SFO17 3 

Етрополе SFO18 3 

Златица SFO47 3 
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Ихтиман SFO20 3 

Копривщица SFO24 4 

Костенец SFO25 3 

Костинброд SFO26 3 

Мирково SFO56 4 

Пирдоп SFO55 3 

Правец SFO34 3 

Самоков SFO39 2 

Своге SFO43 3 

Сливница SFO45 3 

Чавдар SFO57 5 

Челопеч SFO58 5 

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

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

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

Методиката за категоризиране на административно-териториалните и териториалните 

единици в Република България, утвърдена от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, общините се категоризират в 5+1 категории (0 за Столична община и 

от 1 (най-висока) до 5 (най-ниска) за всички останали) на базата на изчислена интегрална 

оценка според набора от критерии и показатели. 

От посочените в таблицата 22 общини на Софийска област, 3 общини са определени в 5 

- та категория, 6 общини са 4-та категория, 17 общини са определени в 3-та категория и 

2 общини са 2-ра категория. 

 

1.1.2. Физико-географски особености 

 

Баланс на територията 

В областта доминират горските територии, заемащи близо половината от цялата площ 

на областта (48,3%). Софийска област е четвъртата след Смолян, Благоевград и 

Пазарджик по дял на горските територии. Земеделските територии заемат 43,5% от 

площта. Населените места и урбанизираните територии и териториите за транспорт и 

инфраструктура общо заемат 5,1% от площта на Софийска област. 

 

Таблица 3: Баланс на територията в декари, 2010 г. 

 Общо Земеделска Горска 

Населени 

места и 

урбанизира

ни 

територии 

Водни 

течения 

и водни 

площи 

За добив 

на 

полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

Дка 7 062 327 3 076 683 3 409 549 311 660 52 195 164 621 47 619 

% 100 43,6 48,3 4,4 0,7 2,3 0,7 

Източник: НСИ 
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Релеф 

Релефът е равнинно-котловинен и планински, като в областта попадат редица дялове 

на Стара планина – южните склонове на Берковската планина и Козница, Мала 

планина, Ржана, Софийската планина, Мургаш, Етрополската планина. В източната и 

югоизточната част на областта попадат части от Ихтиманска Средна гора, Лозенска 

планина, Рила и Верила. В Софийска област попадат и котловините Софийска, 

Ихтиманска, Самоковска, Ботевградска, Златишко-Пирдопска и Саранска. Най-

високата точка в областта е и най-високият връх в България - връх Мусала (2 925 м.) в 

Рила планина, на територията на община Самоков. 

Климат 

Климатът е умереноконтинентален и планински във високите части на областта, със 

средногодишни температури, вариращи между 10 и 12˚С, с максимум през м. юли 

(37˚С) и минимум през м. февруари (-20˚С). 

По данни от метеорологична станция Ботевград през 2010 г. средното атмосферно 

налягане е 972,8 hPA, средната температура на въздуха е 12,6˚С, като минималната, -

18,5˚С – е измерена през месец януари, а максималната – 37˚С – през месец август. 

Относителната влажност на въздуха е 75%. Годишната сума на валежите е 971 мм., 

която е сред най-високите, измерени в страната за тази година.  

Почви 

Областта се характеризира с богато почвено разнообразие, за което допринася и 

полупланинският релеф. Широко разпространени са канелените горски почви, 

кафявите планински горски, смолниците и алувиално-ливадните и рендзините. 

Излужените канелени горски почви се отличават със слабо мощен (20-25 cм.) хумусен 

хоризонт, мощен профил (100-220 cм.), средно до тежко песъчливоглинест механичен 

състав (30-35% физична глина). Плитките канелени горски почви често се срещат с 

неразвити почви и са формирани върху безкарбонатни материали. Отличават се с 

маломощен хумусен хоризонт (20-22 cм.) и профил (30-50 cм.), леко до средно 

песъчливоглинест (20-35 % физична глина), слаба запасеност с органично вещество 

(1.0-1.5% хумус). Част от тези почви са засегнати от ерозионни процеси. 

В комплекс с канелените горски почви или в самостоятелни петна се срещат и 

рендзини (нормални и плитки). Те са с по-тежък механичен състав (35-55% физична 

глина), средна мощност на хумусния хоризонт (20-30 cм.) и почвен профил (30-70 cм.), 

сравнително високо съдържание на хумус (2-4%).  

Кафявите планински горски почви са в голяма степен образувани върху карбонатни 

скали, в комплекс с плитки хумусно-карбонатни почви. В зависимост от района на 

разпространение, хумусният хоризонт е 10-60 cм., профилът 50-70 cм. и запасеността с 

органично вещество – слаба до средна (2.0-3.0 % хумус). В по-високите части кафявите 

горски площи имат маломощен хумусен хоризонт (около 20 см.), лек скелетен 

механичен състав (глинестопесъчлив до леко песъчливоглинест). Част от тези почви са 

засегнати от процесите на ерозия. 
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По поречията на реките се срещат алувиално-ливадни почви. Характеризират се с 

колебание в диапазона на отделните показатели, но общо се отличават със средна 

мощност на хумусния хоризонт (30-40 cм.) и профил (80 cм.), средно песъчливоглинест 

механичен състав (30-45% физична глина). 

В по-високите части от областта се срещат плитки сиви горски почви, характерна за 

които е по-малката мощност на профила (30-50 cм.) и хумусен хоризонт под 20 cм., 

средно песъчливоглинест механичен състав (30-45% физична глина). В част от сивите 

горски почви се наблюдават ерозионни процеси. В части от областта доминиращо 

участие имат псевдоподзолистите (светлосиви) горски почви – глеевидни и 

неглеевидни. 

Излужените смолници се отличават с най-голяма мощност на хумусния хоризонт (70-75 

cм.) и профила (180 cм.) и най-тежък механичен състав (70-75% физична глина). 

Водни ресурси 

Водните ресурси се формират от язовирите Бели Искър (15,3 млн. куб. м.), Душанци 

(11,6 млн. куб. м), Бебреш (18,2 млн. куб. м.) и Огняново (11,2 млн. куб.м.). Речната 

мрежа включва части от реките Искър, Блато, Нишава, Марица, Тополница, Батулийска 

и други по-малки реки. Находища на хипотермални води има в община Долна Баня и 

община Костенец – Костенски минерални бани, Момин проход, Белчински бани и 

Пчелински бани. Минералните води са подходящи за балнеолечение, комунално-

битови нужди и развитие на оранжерийно производство. Температурата на водата 

варира между 46˚С (Костенски минерални бани) и 72˚С (Пчелински бани). 

Полезни изкопаеми 

Горивно-енергийни ресурси 

В Софийска област се намира лигнитeн басейн, който обхваща Софийската котловина. 

Въглищата се намират на малка дълбочина и в дебели пластове (20-30 м.), което 

позволява експлоатация на находищата да се извършва по открит способ. Характерна 

особеност на лигнитните въглища, добивани в Софийския басейн, е ниското 

съдържание на сяра, което се отразява в по-малките количества на серни окиси, 

изхвърляни в атмосферата при тяхното горене. Близостта до гр. София определя и 

тяхното приложение като суровина при производството на електроенергия. 

В Софийска област се намира и единственото находище на антрацитни въглища в 

България (в близост до гр. Своге), но въглищата в него са силно тектонски 

дислоцирани, което затруднява добива и влошава качеството им.  

Рудни полезни изкопаеми 

На територията на община Етрополе се намира едно от най-големите и значими 

находища на медна руда в България. В община Челопеч се намира медно-златно 

находище, което се експлоатира от фирма концесионер. В Софийска област се намира и 

единственото находище на манганови руди – с. Пожарево, община Божурище. В 
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община Своге (гара Бов) са открити находища на сребро, платина и молибденови руди, 

които са в малки количества. 

Нерудни полезни изкопаеми 

Най-често срещаните нерудни полезни изкопаеми са варовиците, като най-големите 

находища са в общините Сливница и Драгоман. 

Находища на глина има в община Елин Пелин (с. Нови хан). Основните находища на 

огнеупорна глина се намират в общините Сливница и Годеч, глина за керамика и тухли 

има в общините Годеч, Ботевград, Костенец и Костинброд. Находища на кварцов пясък 

се срещат в Елин Пелин и Божурище, а основното находище на каолин се намира в 

Елин Пелин (с. Нови хан). 

Находища на барит, който е ценна суровина за химическата промишленост, има в с. 

Зверино, местността “Кашана” (северозападно от гр. Пирдоп). Открито е находище на 

вермикулит при с. Белица, община Ихтиман. 

Основни акценти: 

 

 Софийска област е втората най-голяма по площ област в страната и първата 

по брой общини, включени в нея. Това предопределя различни и 

специфични за отделни части на територията проблеми от една страна, и 

ресурси и възможности, от друга. 

 Софийска област е със сериозни различия в административно-

териториалното устройство на различните общини от областта, като община 

Своге управлява територия, в която се нахождат 38 населени места, а в пет 

общини устройството на територията включва само по едно населено място. 

Това предполага различни подходи на управление на територията и на 

местното администриране и самоуправление на ресурсите и възможностите 

за развитие. 

 Софийска област е разположена в непосредствена близост до столицата и 

заобикаля почти изцяло област София – град. Това предопределя силната 

обвързаност на развитието на територията от връзките и комуникацията със 

столичния град. 

 Софийска област е четвърта в страната по дял и втора – по абсолютна 

стойност на горските територии. Това предопределя същественото значение 

на горскостопанския сектор за областта. 

 

 



16 

 

1.2. Икономика и конкурентоспособност 

 

1.2.1. Общо състояние по тип предприятия и по икономически отрасли 

 За периода от 2000 до 2009 г. БВП на човек от населението в Софийска област 

нараства с някои колебания по-години, като през 2009 достига близо 3 пъти по-висока 

стойност в сравнение с 2000 г. След този период съгласно Европейската система от 

национални сметки данните за БВП следва да се представят до ниво статистически зони 

(ниво NUTS-1) – Северна и Югоизточна България, и Югозападна и Южна централна 

България и ниво статистически райони (NUTS-2) -  Северозападен, Северен централен, 

Североизточен, Югоизточен, Югозападен, Южен централен.  

Таблица 4: БВП на човек от населението, лева по текущи цени 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

София 

(столица) 
5405 6988 7938 8389 9377 10811 13318 16611 20904 21386 

Варна 3769 4034 4300 4794 5341 5872 7062 8336 10227 9613 

Софийска 

област 
3323 3195 3697 3540 4828 5354 7338 7127 7045 9574 

Стара Загора 3668 4313 4499 5641 4935 5974 6270 6971 8841 9207 

Пловдив 2735 3132 3304 3837 4176 4694 5263 5773 6817 7291 

Бургас 2518 2749 2933 3623 4010 4181 4464 5175 6219 6032 

Източник: НСИ 

 

Графика 1 - БВП на човек от населението в областите с най-високи стойности за 

периода 2000-2009 г. (в лева по текущи цени) 
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Източник: НСИ 

От 2007 г. насам развитието на икономиката на Софийска област се подчинява, в една 

или друга степен, на две основни събития, които силно повлияват социално-

икономическото развитие на страната като цяло – влизането на България в ЕС през 

2007 г. и финансовата криза, чиито първи признаци в световен мащаб започват да се 

усещат още през 2007 г., като кризата засяга страната ни с известно закъснение. 

Присъединяването на България към ЕС гарантира устойчива и предсказуема бизнес 

среда, подпомогната и от провеждащата се последователна данъчна политика, която 

създава стимули за инвестиции в икономиката. В периода преди кризата България е 

най-предпочитана страна за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в региона на 

Централна и Източна Европа. През 2007 г. ПЧИ в страната се равняват на 29,4% от 

БВП.  

Последиците на световната икономическа криза започват да се отчитат в края на 2008 

г., когато реалният растеж на БВП се забавя. Кризата се изразява както в свиването на 

външното търсене на продукцията на българските износители и спада в 

международните цени на основни износни стоки, така и в намаляването на кредитната 

активност на банките и резкия спад на чуждестранните инвестиции в икономика, в 

резултат на нарасналия риск за инвеститорите. Отливът на чуждестранни инвестиции 

продължава с бързи темпове и през 2011 г. (3,5% от БВП), водейки след себе си ниска 

стопанска активност и повишена безработица. 

Ако в национален план ПЧИ регистрират значителен спад, то в периода 2007-2011 г. 

стойностите на показателя за Софийска област бележат ръст, като в годините 2008 и 

2011 г. отчитат леко намаление. В кризисните 2009 и 2010 г. обаче ПЧИ на територията 

на областта нарастват на годишна база. Таблица 5 предлага илюстрация на ключови 

индикатори за общото икономическо състояние на областта в периода 2007-2011 г. 

Постепенното реабилитиране на икономиката в световен и национален мащаб 
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благоприятно рефлектира и върху икономиката на областта, където за 2011 г. размерът 

на ПЧИ бележи ръст от 62% спрямо базовата 2007 г., макар и да регистрира леко 

намаление с 2% на годишна база спрямо предходната 2010 г.  

Таблица 5: Финансови показатели за предприятията от нефинансовия сектор 

  Показател 2007 2008 2009 2010 2011 

Чуждестранни преки инвестиции 

в нефинансовите предприятия с 

натрупване към 31.12. (хил.еврo) 

799 997 662 669 815 676 1 319 849 1 295 597 

Разходи за придобиване на ДМА 

(хил.лв.) 
869 314 643 259 561 175 547 301 486 043 

Произведена продукция (хил. лв.) 5 424 379 5 384 187 5 463 261 6 467 436 8 028 225 

Нетни приходи от продажби 

 (хил. лв.) 
6 556 804 6 438 033 5 867 765 7 100 918 9 146 590 

Източник: НСИ 

Друг показател за степента на инвестиционна активност на територията на Софийска 

област са извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 

(ДМА). В периода от 2007 до 2011 г. разходите за придобиване на ДМА трайно 

намаляват, като през 2011 г. стойността на този показател е близо 2 пъти по-ниска, 

което отразява затрудненията на бизнеса в условията на икономическата криза.  

Същевременно обаче, в контраст с тенденциите в национален мащаб (свиване на 

производство и потребление) стойността на общата произведена продукция и размерът 

на нетните приходи от продажби на предприятията от Софийска област нарастват 

почти два пъти в периода 2007-2011 г. (виж Таблица 5). 

В структурата на икономиката на Софийска област за периода 2007-2011г. не се 

регистрират съществени промени. Таблица 6 дава илюстрация на 

структуроопределящите сектори за областта.  

Таблица 6: Дял  на произведена продукция от общата по сектори, (%) 

Сектор / година 2007 2008 2009 2010 2011 

Преработваща 

промишленост 
73% 71% 75% 77% 78% 

Добивна 

промишленост 
11% 10% 10% 11% 11% 

Търговия, ремонт и 

техническо 

обслужване на 

автомобили и 

мотоциклети 

3% 3% 4% 3% 3% 

Транспорт 3% 4% 3% 3% 3% 

Строителство 5% 6% 3% 2% 2% 

Селско, ловно и 

горско стопанство 
1% 1% 1% 1% 1% 

Хотели и ресторанти 1% 1% 1% 1% 1% 
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Други 3% 4% 3% 3% 2% 

Източник: НСИ 

Стойностите на общата произведена продукция на територията на Софийска област 

бележат ръст от 48% за периода 2007-2011 г. По обем произведена продукция лидер в 

секторната йерархия е преработващата промишленост, следвана от добивната, търговия 

и транспорт. 

Данните от Таблица 7 за общото състояние на икономиката на Софийска област по тип 

предприятия разкриват преобладаващ дял на микропредприятията с до  9 заети лица. За 

разглеждания период техният дял се увеличава от 89,4 до 91,8%, докато делът на 

малките и на средните предприятия с персонал над 10 лица съответно намалява. 

Таблица 7: Относителен дял на нефинансовите предприятия, регистрирани на 

територията на Софийска област за периода 2007-2011г. 

  Показател 2007 2008 2009 2010 2011 

Предприятия с до 9 заети лица (%) (микро) 89.4 89.6 91.4 91.7 91.8 

Предприятия с 10-49 заети лица (%) (малки) 8.4 8.4 7.1 6.8 6.8 

Предприятия с 50-249 заети лица (%) (средни) 1.8 1.8 1.4 1.3 1.3 

Предприятия с повече от 250 заети лица (%) 

(големи) 
0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 

Източник: НСИ 

По данни от Анализа на състоянието и факторите за развитие на МСП – актуализация 

2012 г., на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП), състоянието на МСП в страната през 2010 г. отразява негативните ефекти 

от икономическата криза – намаляване на заетостта в МСП, спад на реализираните 

приходи от дейност, създадената добавена стойност, инвестициите в ДМА. Тези ефекти 

се отразяват и на предприятията на територията на Софийска област. 

- През 2010 г. заетостта в МСП намалява с 6,5%. 

- През 2010 г. реализираните приходи от дейност възлизат на 136 112 млн. 

лв. (спад от 1.4% спрямо предходната 2009 година). 

- Създадената от МСП добавена стойност отбелязва спад от 4,5%. 

- МСП се характеризират със спад на инвестициите в ДМА от 2,8% през 

2010 г. 

В началото на 2012 г. конкурентоспособността на българските МСП продължава да 

бъде ниска. 

- Достъпът до финансиране е силно затруднен за 69% от тях. 

- В 57% от МСП се наблюдава ниска иновационна активност. 

- 73% от МСП имат ниска активност по отношение на интелектуалната 

собственост. 

- 78% от МСП имат ниска степен на интернационализация. 

- Добри практики са широко прилагани от 12% от МСП. 

 

Ключов фактор за тази динамика е финансовата криза. В същото време намаляването 

дела на малките и средни фирми за сметка на микрофирмите, които оперират предимно 
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в сферата на дребната търговия и услуги, е неблагоприятна тенденция, отразяваща 

трудностите пред малките и средните икономически оператори в последните няколко 

години, довели до значително намаляване на броя им. Многобройните микрофирми с 

по няколко заети лица не генерират трайна и структуроопределяща икономическа 

активност и заетост на територията и са относително по-силно застрашени от фалити.  

Следва да се отбележи, че МСП изостават по конкурентоспособност в сравнение с 

големите предприятия и са с около два пъти по-ниска производителност, по-малка 

норма на печалба и по-ниско равнище на работна заплата (Анализ на състоянието и 

факторите за развитие на МСП, 2011, ИАНМСП). Най-ниска е нормата на печалба в 

микропредприятията, където и производителността на труда, съответно добавената 

стойност, е най-ниска. С нарастването на размера на предприятието се повишава и 

неговата рентабилност. Следователно, необходимостта от дефиниране на политики, 

съчетани с пакети от стимули за насърчаване развитието на МСП на територията на 

Софийска област, е наложително. 

Въпреки неблагоприятната финансово-икономическа среда за разглеждания период и 

благодарение на облекчения административно-регулаторен режим за стартиране и 

правене на бизнес, общият брой на нефинансовите предприятия на територията на 

Софийска област бележи ръст от средно 6% на годишна база, като единствено през 

2010 г. има лек спад в техния брой с 1% спрямо 2009 г. Таблица 8 представя обща 

илюстрация за дела на нефинансовите предприятия по ключови сектори на целевата 

територия.    

Таблица 8: Дял на нефинансовите предприятия от общия брой по ключови 

сектори 

Сектор/година 2007 2008 2009 2010 2011 

Търговия, ремонт и 

техническо обслужване 

на автомобили и 

мотоциклети 

41% 41% 41% 42% 41% 

Хотели и ресторанти 11% 10% 10% 10% 11% 

Преработваща 

промишленост 
10% 11% 10% 10% 9% 

Транспорт, складиране и 

съобщения 
8% 8% 8% 7% 7% 

Строителство 6% 7% 7% 6% 6% 

Селско, ловно и горско 

стопанство 
3% 4% 4% 4% 5% 

Други 19% 19% 20% 21% 21% 

Източник: НСИ 

 

Видно от таблицата, делът на предприятията по сектори остава сравнително стабилен 

през разглеждания период, като сектор селско, ловно и горско стопанство бележи ръст 

от 2% за периода. С влезли в сила изменения и допълнения от 08.01.2008г. на Наредба 

№ 3/29.01.1999г., съгласно чл. 5, ал. 6.Областните дирекции "Земеделие и гори" се 
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задължават да информират земеделските производители за нормативно определените 

им ангажименти и в резултат на това се подобрява събираемостта на данни от 

земеделски производители, които са физически лица. В следствие на тази мярка в 

системата на НСИ са постъпили по-голям брой годишни отчети за дейността в сектора 

на селското, ловното и горско стопанство и съответно и по-голям брой на тези единици 

през периода 2008-2009 г. По непосредствени наблюдения върху годишните отчети за 

дейността на тези субекти се констатира, че директните и инвестиционни  субсидии за 

извършване на земеделска дейност са водещи за регистрирания ръст в този сектор, за 

периода 2010-2011 година.  

1.2.2. Аграрен сектор 

Територията на Софийска област се характеризира с разнообразен релеф и различни 

почвено-климатични условия в отделните общини, което е предпоставка всяка от тях да 

специализира в отглеждането на различни култури. По данни на НСИ за баланса на 

територията относителният дял на земеделската територия е 43,6%, а на горската - 

48,3% от общата територия на областта. По данни на МЗХ към 2011 г. размерът на 

селскостопанския фонд в Софийска област възлиза на 3 055 524 дка. Земеделските земи 

общо са 2 757 308 дка, от които 1 810 140 дка са обработваеми. Тоест, налице е 

свободен  резерв от 947 168 дка, който не се използва за производство на земеделска 

продукция, но който би могъл да осигури допълнителни доходи и стоки за населението 

на областта. От последното преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. МЗХ 

е акумулирало по-детайлни данни, отнасящи до земеделието. Така например, 

отчетеният размер на използваната земеделска площ (ИЗП) на територията на областта 

възлиза на 879 376 дка (32 % от общата земеделска земя), като в същото време нейният 

дял от общия за ЮЗР е най-голям (35%), а най-малък дял на ИЗП за региона има област 

София-град (7%). Тези стойности показват, че достигнатото ниво на използване на 

земеделски ресурси в Софийска област е достатъчно високо, за да се определи целевата 

територия като земеделски район. В същото време обаче посочените данни в таблица 5 

за дела на произведената селскостопанска продукция (1%) от общата за територията 

предполагат противоположна посока на анализ и оценка на сектора. Причината е в 

спецификата на броя и вида на земеделските стопанства на целевата територия. 

Динамиката в броя на земеделските стопани и размера на ИЗП през определен интервал 

от време е ключов показател за развитието на селското стопанство на дадена територия.      

Таблица 9: Земеделски стопанства и тяхната ИЗП  

Област/община 

Стопанства, вкл. 

такива без ИЗП  
Промяна 

±% 

Използвана 

земеделска площ 

(ИЗП) (дка) 
Промяна 

% 

(брой)  

2003 2010 2003 2010 

 

Софийска област 

 

31 982 13 818 - 57% 575 078, 5 879 376, 0 +53% 
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Източник: МЗХ, отдел "Агростатистка", ПЗС 2010 

Общият брой стопанства в областта е 13 818, от които 13 445 стопанства обработват 

земеделска земя, а 373 стопанства не обработват земеделска земя или средно 

използваната земеделска площ от едно стопанство е 65,4 дка. По отношение на формата 

на собственост средната площ на стопанствата на физическите лица от Софийска 

област е 39.3 дка. От областите в ЮЗРП най-висока е в област Перник (75,3 дка), а най-

ниска в област Благоевград (9,6 дка). Най-голям брой кооперации (41 броя) работят в 

Софийска област, като средната ИЗП от кооперации е най-висока за района – 2 470 дка 

и обработват 11.5% от площите на областта. Най-малко собствена земя се стопанисва в 

областите Перник и София-град (13%) и съответно най-много земя се наема – 87% от 

ИЗП на областта. Следва Софийска област с 30% собствена земя на стопанствата и 70% 

наета. От всички области в страната, най-много собствена земя стопанисват 

земеделските стопанства в област Благоевград – 69%. 

55% от стопанствата (7 376 бр.) На територията на областта обработват земеделска земя 

с размер до 10 дка или са дребни стопанства, произвеждащи за собствена консумация. 2 

679 (20%) стопанства използват земеделска площ с размер от 10 до 100 дка и могат да 

бъдат определени като средни стопанства с пазарна насоченост. 65% от ИЗП в областта 

се обработва от 2% или 304 стопанства, които обработват земеделска площ с размер по-

голям от 500 дка. Анализирани поотделно, индикаторите - брой стопанства и ИЗП 

могат да се тълкуват разностранно, в зависимост от перспективата на наблюдение и 

оценка на сектора. Когато обаче двата показателя се разгледат в зависимост един към 

друг, ясно се откроява обща тенденция за преследване на ефективност в 

производството на селскостопанска продукция на територията на Софийска област – 

повече площ се обработва от малко стопанства, следователно има потенциал за 

конкурентна пазарна реализация. Преобладаващият брой на земеделските стопанства, 

обработващи земи до 10 дка предполагат друга посока на разсъждение, чието 

заключение се базира на данните от таблица 10. 

Таблица 10: Брой и икономически размер на стопанствата  

Територия/размер 

Общо 

стопанства 

с ИЗП 

< 2 000 

EUR 

>= 2 000 < 

15 000 

EUR 

>= 15 000 < 

100 000 EUR 

>= 100 000 < 

250 000 EUR 

БЪЛГАРИЯ 370 222 255 105 98 268 13 311 3 538 

Софийска област 13 445 9 597 3 648 511 62 

Източник: МЗХ, отдел "Агростатистика", ПЗС 2010 

Видно от таблицата, 71% от стопанствата попадат в най-ниската по размер на 

приходите група. Обективно погледнато това означава, че в земеделското производство 

в Софийска област се използват повече ресурси за генериране на единица продукция, 

което прави сектора неконкурентоспособен - от много ниска до отсъстваща добавена 

стойност. Но данните за ИЗП (65 % от площите се обработва от 2% от стопанствата) 

потвърждават и доказват точно обратното, защото показател за ефективност е не броят 

стопанства, а съотношението ИЗП/ стопанства. 
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Преобладаващият брой на стопанствата в най-ниската категория на приходи е 

показател за развитие на фермерско земеделие за задоволяване на собствени нужди, тъй 

като продукцията е ограничена и неконкурентоспособна за реализация на пазари. 

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

специализация по култури е както следва: 78% от зърнените култури, 94% от 

маслодайните и 58% от картофите на ЮЗР са съсредоточени в областите София, 

Перник и София-град. В Област Кюстендил са 48% от овощните насаждения, а 69% от 

полските и 67% от градинските зеленчуци са в Област Благоевград. 

Таблица 10.1.: Дял  на стопанствата и размера на обработваемата земя по култури 

в Софийска област към 2010 г., (%) 

Зърнени  

култури 

Технически  

култури 

Фуражни  

култури 

Ягоди, пресни  

зеленчуци  

(вкл. картофи)  

и цветя 

Други площи  

от 

обработваемата  

земя 

Овощни видове 

и други трайни 

насаждения без 

лозя 

Стопан

ства 
Площ 

Стопан

ства 
Площ 

Стопан

ства 
Площ 

Стопан

ства 
Площ 

Стопан

ства 
Площ 

Стопан

ства 
Площ 

(брой) (дка) (брой) (дка) (брой) (дка) (брой) (дка) (брой) (дка) (брой) (дка) 

42% 62% 3% 17% 18% 4% 72% 7% 9% 10% 15% 2% 

Източник: МЗХ, отдел "Агростатистика", ПЗС 2010 

Таблица 10.1. показва наличие на преобладаващи ресурси за специализация на 

областното растениевъдство в традиционните за страната зърнени култури. Пазарна 

реализация на териториална продукция е налице и при техническите култури предвид 

големия размер площ, обработвана от малък брой стопанства. Данните от таблицата 

разкриват противоположна тенденция при фуражните и ягодоплодните култури и при 

други трайни насаждения. Концентрацията на стопанства в сферата на 

зеленчукопроизводството и горските плодове и е индикатор за протичащо фермерско 

земеделие при тези категории култури. С оглед на ограничената разполагаема площ за 

тях, използването на метода на биологично производство следва да бъде предпочитано 

и стимулирано, за да може да се развива поликултурно, икономически целесъобразно 

земеделие на територията. Пазарът на биологични продукти е един от най-бързо 

развиващите се пазари в световен мащаб. Това налага конструктивни мерки за 

насърчаване биологичното отглеждане на подходящи за територията култури, които 

включват още гъби, билки и др.  

Животновъдството също е сектор, който се нуждае от допълнителни стимули за 

неговото реабилитиране след практически пълната ликвидация на формите на 

концентрирано фермерско животновъдство.  

На територията на Софийска област, подобно на ситуацията в растениевъдството, 

преобладава отглеждането на малки стада от животни в повече на брой малки 

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

г. (Таблица 11) подотраслите овцевъдство и птицевъдство се явяват 

структуроопределящи за сектора. Благоприятен фактор за отглеждане на тревопасни 

животни е наличието на големи тревни площи (713 908 дка или 23% от 

селскостопанския фонд) на територията на областта.  
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Таблица 11: Разпределение на стопанства и животни по видове (% от общия брой) 

към 2010 г. 

Общо говеда и 

крави 
Общо овце Общо кози  Общо свине Общо птици 

Стопанст

ва 
Животни 

Стопанст

ва 
Животни 

Стопанст

ва 
Животни 

Стопанст

ва 
Животни 

Стопанст

ва 
Животни 

24% 4% 13% 8% 11% 2% 14% 2% 24% 80% 

Източник: МЗХ, отдел "Агростатистика", ПЗС 2010 

Развитието на пчеларството също бележи положителна тенденция в последните години 

и има потенциал да се обособи като важно животновъдно направление от регионално 

значение. Към 2010 г. пчелните семейства съставляват 2% от общия брой животни, като 

се отглеждат от 3% от всички стопани на територията на Софийска област. 

 

Горско стопанство 

Накратко очертаната селскостопанска картина за Софийска област разкрива 

интензивни процеси в развитието на земеделието на територията. Не по такъв 

динамичен начин обаче се развива горското стопанство. Горските територии възлизат 

на 43,6% от общата територия на Софийска област.  Държавната политика в областта 

на горското стопанство се осъществява от министъра на земеделието и храните, чрез 

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).  Регионална дирекция по горите (РДГ) 

София осъществява контролните функции за територията на Софийска област. 

Управлението на горските територии – държавна собственост, които не са 

предоставени на ведомства или юридически лица, се осъществява от държавно 

предприятия. Държавните горски стопанства (ДГС) и Държавните ловни стопанства 

(ДЛС) са териториални поделения на държавните предприятия, които осъществяват 

техните функции в определения им район на дейност. Държавните гори в Софийска 

област попадат в обхвата на дейност на Югозападно държавно предприятие – 

Благоевград (ДГС Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костенец, Пирдоп, Самоков, 

София, ДЛС Искър, Арамлиец,) и Северозападно държавно предприятие - Враца (ДГС 

Витиня, Ботевград, Годеч, Своге) Експлоатацията на горски ресурси е подчинена на 

строго регламентирана логика в лесоустройствени планове за управление на горски 

ресурси. Лесоустройството се базира на дългогодишна практика, но все още се 

концентрира изключително върху използването на дървесните ресурси, като липсва 

многофункционално управление на горите. Освен дърводобива стопанско значение има 

вторичното използване на горите за събиране на билки, гъби и горски плодове, 

развитие на ловния туризъм и екотуризма.  

Основните проблеми в сектора са свързани с незаконните сечи и опазването на горите 

от пожари. По мерки от ос 2 на ПРСР са сключени общо 7 договора в периода 2008-

2011 г. на обща стойност 1 031 770 лв. за залесяване и превантивни/ възстановителни 

дейности в горски територии на общини Горна Малина, Златица, Етрополе, Костенец и 

Самоков.    
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Като цяло горското стопанство е сектор с ограничена възможност за разнообразяване 

на дърводобивните процеси, но ключов за добавяне на стойност на територията в 

контекста на дървопреработвателната промишленост. 

 

Общи тенденции на развитие в сектора 

Интересен обект на анализ и неговата роля в общите тенденции на развитие на 

селскостопанския и горски сектор в Софийска област представлява поведението на 

земеделските производители от целевата територия. Ако броят на стопанствата 

намалява, а размерът на ИЗП се увеличава, тоест регистрира се устойчива тенденция, то 

някои ключови финансови показатели за сектора разкриват малко по-колеблива 

динамика на развитие.  

Таблица 12: Финансови показатели за сектор „Селско, горско и ловно стопанство“  

за Софийска област, (хил.лв) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Произведена 

продукция 
47 752 72 253 70 435 72 480 77 833 

Нетни приходи 

от продажби 
65 856 67 194 67 467 71 438 76 094 

ДМА към 31.12 39 095 47 789 55 179 70 596 76 106 

Източник: НСИ 

 

Графика 2: Финансови показатели за сектор „Селско, горско и ловно стопанство 

за Софийска област, хил. лв. 
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Източник: НСИ 

Видно от таблицата, двата показателя бележат ръст в наблюдавания период - 

стойността на произведената продукция – с 63 %, а размерът на нетните приходи от 

продажби - с 16 %. 

 

Основни източници за финансова подкрепа 

Основният източник на финансова помощ за модернизация на земеделските стопанства 

е ПРСР 2007-2013 г. Справка в предоставените данни от ДФЗ към 2011г. за броя 

получатели на помощи по мерки 121 и 123 отчита 28 земеделски производители от 

територията на Софийска област, които получават финансова подкрепа на обща 

договорирана стойност в размер на 11 790 382 лв. за частична модернизация на своите 

стопанства/ предприятия и производствени процеси. Одобрените инвестиции се 

извършват в 12 общини. Това от една страна показва сравнително слаба активност на 

земеделските производители в привличането на инвестиции за повишаване 

конкурентоспособността на сектора. От друга страна обаче, тези данни потвърждават 

извода за наличието на малък брой земеделски стопанства, обработващи големи площи 

от територията на областта с цел пазарна реализация, за сметка на по-големия брой 

такива, които отглеждат продукция за собствена консумация.     

Получените субсидии на единица използвана земеделска площ за подобряване на 

доходите на земеделските стопанства от територията на общината за периода 2008-2011 

г. възлизат на обща стойност 47 296 364 лева. Това е безусловен индикатор за 

незатихващ интерес към развитието на селското стопанство в областта. Друг 

допълнителен показател за това се явява активността на млади фермери по целевата 

мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Данни на ДФЗ показват, че 62 

млади земеделски производители се възползват от тази възможност и стартират 
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земеделска дейност в периода 2008-2011 г., за което получават субсидия на обща 

договорирана стойност от 3 060 642 лева. Сравнително високата активност на младите 

земеделци показва действителна привлекателност и потенциал за развитие на сектора в 

целевата територия.  

 

1.2.3. Индустрия 

Профилът на индустрията на Софийска област е силно диверсифициран. Наложилата се 

тенденция за изнасяне на индустриалните производства извън големите градове и 

непосредствената близост до столицата е от съществено значение за приоритетното 

развитие на индустрията в Софийска област и за привличането на инвестиции. В 

последните години поради икономическата криза в страната се промени и портрета на 

индустриалното производство в областта. Така например през 2011 година водещи 

производства са: производството на основни метали и метални изделия, без машини и 

оборудване; производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия и 

производството на превозни средства, които заедно формират над 71% от 

произведената продукция от всички фирми в Софийска област за 2011г. В същото 

време се наблюдават отрицателни тенденции при фирмите с производство на текстил и 

облекло, обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени 

кожи без косъм и производство на мебели.  

Предприятията в областта на преработващата промишленост имат важна 

структуроопределяща роля за икономиката на Софийска област. Водещите 

промишлени предприятия са и с предприятията с най-голям дял на чуждестранни преки 

инвестиции. 

Структуроопределящи предприятия за изредените подотрасли са локализирани в 

общини Костинброд, Своге, Етрополе, Ботевград, Годеч, Самоков, Елин Пелин, тоест 

най-вече в територии, които или граничат с гр. София, или вече са се утвърдили като 

промишлен център в конкретно направление. 

Долната графика илюстрира динамиката на ключови финансови показатели за 

функционирането на преработващата промишленост в периода 2007-2011 г. 

Графика 3: Дял от общите стойности на избрани финансови показатели за сектор 

„Преработваща промишленост“ 
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Източник: НСИ 

За разлика от строителството например, преработвателната промишленост в Софийска 

област бележи ръст по произведена продукция и нетни приходи от продажби в периода 

2007-2011 г. Това превръща сектора в безспорен лидер в структурата на областната 

икономика като успява да запази положителната тенденция на развитие дори и в 

кризисните години. 

Справка в ИСУН показва също ограничена активност на дружествата в привличането 

на средства за технологична модернизация по ОП „Конкурентоспособност“. Едва 27 

дружества от близо 700 в релевантни подотрасли са бенефициенти по програмата с 

обща договорирана стойност на проектите в размер на 18 466 985 лв. Подкрепените 

инвестиции се реализират в онези общини от областта, които са се утвърдили като 

промишлени центрове. Това са общините Елин Пелин, Божурище, Костинброд, 

Етрополе, Ботевград и Самоков. Налице са фактори, които водят до тяхното 

обособяване в икономически активни зони. Един от тези фактори е и наличието на 

инфраструктура за реализация на продукти и стоки от сектора на услугите (логистични 

бази, транспортна достъпност). 

Хранително-вкусовата промишленост заема важно място в икономиката на Софийска 

област, като предприятията са разположени на цялата територия на областта. В тази 

връзка Областна администрация на Софийска област участва в проект „Местни храни –

LOCFOOD“ (Интеррег ІVС), който анализира състоянието на сектора и възможностите 

за иновации с цел повишаване на конкурентоспособността на микро, малките и средни 

предприятия. В периода 2012-2013 г. са анализирани 42 микро и малки фирми в 

Софийска област – производители на мляко и млечни продукти, преработка на ядки и 

семена, производство на замразени плодове и зеленчуци. Основните изводи са: 

 Степента на въвеждане на иновации в тези фирми е сравнително добра – 50% от 

обхванатите от проучването фирми са въвели нови продукти и услуги за самата 
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фирма. Не са идентифицирани иновации на ниво  национален или международен 

пазар. 

 Всички интервюирани фирми поставят качеството на продукта като основен 

фактор за успешно развитие и пазарна реализация, което говори за добра бизнес 

култура. 

 Предприятията от хранително-вкусовата промишленост получават информация 

за възможни иновации най-често от своите клиенти и доставчици на 

оборудване/материали/суровини. 

 Основните фактори, възпрепятстващи иновациите са липсата на финансови 

средства и високите разходи. Фирмите от хранително-вкусовата промишленост 

практически не получават специализирана подкрепа за въвеждане на иновации 

от Оперативните програми. Те са допустими кандидати само от ПРСР, която не 

стимулира приоритетно специализирана подкрепа на проекти, свързани с 

иновации. От страна на фирмите програмите и институциите на ЕС се 

възприемат като основни източници за финансиране на иновациите. 

 Изискванията и стандартите в областта на безопасност на храните са еднакви за 

големите и малките фирми. Инвестициите за постигане на изискванията на 

стандартите са непосилни за малките фирми, необходимо е диференциран 

подход към микро и малките фирми от хранително вкусовата промишленост. 

 Производителите на суровини са затруднени да преработват собствената си 

продукция в малки обеми, както и да я реализират директно на пазара. 

 Регионът няма специфични програми и мерки за подкрепа на развитието на 

местните храни. 

 

Добивна промишленост 

Територията на областта е богата на многообразие от енергийни ресурси и други 

полезни изкопаеми, което прави областта притегателна за чужди инвестиции в областта 

на добивната промишленост. В Софийска област работят предприятия с национално 

значение, които се нареждат на първите места в страната по оборот, напр. 

разположените в района на Пирдоп и Челопеч предприятия за добив и преработка на 

енергийни и минерални изкопаеми. Съществуващите полезни изкопаеми са в основата 

на развитието на добивната и тежката промишленост. Тази обвързаност често влиза в 

конфликт с концепцията за устойчиво развитие, която изисква при експлоатацията на 

енергийните и минералните ресурси минимално да се нарушава природната среда, като 

се спазват определени екологични норми и изисквания. 
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Графика 4: Дял от общите стойности на избрани показатели за добивната 

промишленост, (%) 

 
Източник: НСИ  

И трите ключови показателя за наличие или отсъствие на структуроопределящ характер 

на сектора за областната икономика разкриват своеобразна зависимост на отрасъла от 

външни фактори. Имайки предвид изчерпаемостта на подземните запаси, не може да се 

прогнозира в дългосрочен план развитието на този отрасъл на икономиката. 

Освен предприятия, развиващи дейност в областта на добива на енергийни ресурси и 

метална руда, съществуват условия за развитие на предприятия, занимаващи се с добив 

и пясък, чакъл и трошен камък. Софийска област разполага с полезни изкопаеми за 

производство на различни строителни материали: 

• Варовици за трошен камък и вар - Драгоман; 

• Варовици и флюс - Сливница; 

• Огнеупорна глина - Сливница, Годеч; 

• Глина за тухли и керамика - Годеч, Ботевград, Костинброд, Костенец и Елин 

Пелин; 

• Кварцов пясък - Божурище, Елин Пелин. 

• Вермикулит – Ихтиман. 

 

Строителство 

Неблагоприятният ефект от икономическата стагнация, обхванал периода 2007-2011 г., 

се отразява най-силно върху строителството, чиито негативни тенденции на развитие 

не подминават и Софийска област, макар и в по-малки мащаби. Причината за това 

може да се търси във възможностите за добив на суровини за сектора, което го прави 

по-устойчив в сравнение само с търговията със строителни материали.  
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Таблица 13:  Дял от общите стойности на избрани показатели за строителството 

Показатели/година 2007 2008 2009 2010 2011 

Произведена продукция 5% 6% 3% 2% 2% 

Нетни приходи от продажби 4% 5% 3% 2% 2% 

ДМА към 31.12. 5% 3% 2% 2% 2% 

Източник: НСИ  

По трите показателя секторът реализира сходен старт в разглеждания период и еднакъв 

резултат в края на периода, който резултат бележи двоен спад спрямо данните за 

базовата 2007 г. Идентичните стойности на показателите „произведена продукция” и 

„нетни приходи от продажби” показва бърза ликвидност на продуктите, но след 

свитото потребление на строителни стоки и услуги, свързани със сектора в национален 

мащаб, сценариите за неговото реабилитиране в икономиката на Софийска област 

остават по-скоро мрачни.       

1.2.4. Услуги 

Ключова предпоставка за развитие на сектора е преминаването на различни 

транспортни коридори от национално и международно значение през територията на 

Софийска област, заради което тя често бива наричана “земя на кръстопът”. Само дори 

това обстоятелство е достатъчно да определи едновременно отраслите търговия и 

транспорт за структуроопределящи в развитието на сектора услуги (на територията на 

областта е най-големият логистичен център в страната - „Божурище”). Двата отрасъла 

изграждат важна взаимоподдържаща връзка помежду си със сходни стойности на 

ключови финансови показатели за тяхното развитие.     

Таблица 14: Дял от общите стойности на избрани финансови показатели за 

сектори „Търговия“ и „Транспорт” 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Търго

вия 

Транс

порт 

Търго

вия 

Транс

порт 

Търго

вия 

Транс

порт 

Търго

вия 

Транс

порт 

Търго

вия 

Транс

порт 

Произве

дена 

продукц

ия 

3% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 

Нетни 

приходи 

от 

продаж

би 

18% 3% 17% 3% 15% 2% 14% 2% 15% 2% 

 ДМА 

към 

31.12. 

8% 4% 5% 4% 6% 3% 19% 3% 16% 2% 

Източник: НСИ 
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Туризъм 

Освен търговията, алтернатива в стратегическите планове за развитие на голяма част от 

общините в областта е туризмът. Разнообразието на релефа, природните дадености, 

благоприятните климатични условия и многогодишните традиции на населението са 

основните фактори, които обуславят развитието на туризма в Софийска област във 

всичките му форми и многообразие, и през четирите сезона на годината. В областта се 

намират осем от Стоте национални туристически обекта. Туризмът е водещ сектор в 

икономиката на община Самоков с най-стария и известен планински курорт „Боровец”. 

Копривщица е град-музей обявен като архитектурно-исторически резерват от 

национално значение, а общините Костенец и Долна баня са популярни с минералните 

си лечебни извори. По информация на община Копривчица в периода 2009 – 2012 г. се 

отчитат средно над 20 000 посещения на година на музейните обекти от български и 

чуждестранни туристи и над 12 000 нощувки годишно в местата за настаняване в града-

музей Копривщица. 

В областта е развит и ловният туризъм, благодарение на наличието в близост до 

столицата на добре поддържани и с традиции ловни стопанства като „Витиня” и 

„Арамлиец” в община Елин Пелин и „Елен” в община Етрополе. 

Голф туризмът, който привлича много чуждестранни гости, е развит в общините Елин 

Пелин, където се намира първото открито в България голф-игрище и в община Правец. 

Обект от туристически интерес са и редица защитени зони и природни 

забележителности в Софийска област, включени в Национален парк Централен Балкан 

и Природните паркове Витоша и Врачански Балкан – водопади, уникални скални 

образувания и вековни дървета. В община Драгоман се намира най-голямата карстова 

влажна зона в България – Драгоманското блато, където могат да се видят повече от 220 

вида птици. 

Характерно за областта обаче е продължаващото неефективно използване на 

туристическите ресурси. Всяка община поотделно следва да насърчи развитието на 

приоритетни за своята територия туристически направления чрез интегриран подход, а 

не чрез предпочитания все още модел за индивидуална/ единична интервенция – един 

ресурс се подобрява в едно направление (напр. или само достъпност или само 

маркетинг). Необходими са обединяващи действия и в контекста на междуобщинското 

сътрудничество, така че да се генерира атрактивен комулативен ефект от общите 

усилия в тази посока и да се повиши посещаемостта и продължителния престой на 

територията. По данни на НСИ броят на реализираните нощувки намалява от 438 721  

през 2007 г. на 380 637 през 2011 г. Разбира се, основната причина за това отново се 

дължи на икономическата стагнация в национален и световен мащаб, която оказва 

допълнителен негативен натиск, както върху посещаемостта на територията с цел 

туризъм и отдих, така и върху предприемачеството в сектора. В подкрепа на 

последното се явяват данните на ДФЗ за финансирани проекти на юридически лица от 

областта по мерки 311, 312 и 313 на ПРСР за подобряване на туристическата 

инфраструктура и свързаните с нея услуги. Само 20 са бенефициентите за периода 

2008-2011 с обща договорирана стойност на финансовата помощ в размер на 9 150 276 
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лв. Усилията на местните власти от целевата територия в посока повишаване 

туристическата атрактивност също са далече от желаното ниво. По данни на ИСУН 

единствено общини Костенец и Мирково имат реализирани инициативи в това 

направление с безвъзмездната помощ на ОП „Регионално развитие”. 

1.2.5. Визия на населението относно икономическото развитие и перспективните 

отрасли на територията 

За установяване на визията и нагласите на населението на Софийска област беше 

проведено представително социологическо изследване, чиито параметри са посочени 

във въведението към настоящия анализ. Установената визия на населението относно 

икономическото развитие и перспективните икономически сектори е в голяма степен в 

синхрон с обективните предпоставки, установени за територията: 

 Като отрасли, чието развитие би било най-перспективно за областта като цяло се 

разглеждат промишлеността (63,4% от респондентите), селското стопанство 

(36,8%) и туризмът (33,1%). Още около 1/5 от анкетираните виждат перспективи 

в развитието на търговията и горското стопанство. Следва да се отбележи, че 

отговорите на респондентите варират в зависимост от характерните особености 

на конкретната община/ територия, в която живеят. Може да се обобщи, че 

обликът на областта като цяло във визията на нейното население е промишлен и 

земеделски, с допълващи дейности в областта на туризма, търговията и горското 

стопанство, особено в някои територии, за които този сектор е традиционно 

много по-развит поради обективните условия. 

 Като дейности, от които в момента се печели най-добре, населението посочва 

най-често преработващата промишленост (27,1%), търговията (13,2%) и 

земеделието (10,7%). Ефектите на икономическата криза и нейните отражения 

върху икономиката на областта намират израз в мнението на един значителен 

дял от близо 1/5 от респондентите, които посочват, че от никаква дейност не се 

печели добре в момента. Въпреки това данните потвърждават визията за 

промишлено-аграрен облик на територията. 

 Като основни ресурси за развитие на територията се разглеждат нейните 

природни дадености (24,1%), разположение в близост до столицата (12,6%), 

земята (11,7%), както и културно-историческите забележителности (11,7%). 

Разположението на областта се посочва като основно предимство от гледна 

точка на планиране от най-голям брой респонденти (41,1%). Екологичната 

чистота на по-голямата част от територията и добрият инвестиционен климат 

също се изтъкват като предимства, което отново препотвърждава визията, 

според която в Софийска област следва да се насърчава най-вече 

производството, земеделието и туризмът. 

Следва да се отбележи, че е налице и един дял от близо  1/5 от населението, сред които 

са налице песимистични нагласи, отразяващи разочарование и обезкуражаване от 

неблагоприятни икономически и финансови фактори, работата на институциите и др. – 
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на въпрос от каква работа се печели най-добре в съответната територия, 17,5% 

посочват, че от никаква работа не се печели добре, а за 3,9% най-добре печелят онези, 

които се занимават с различни незаконни практики – кражби, измами и др. Тези 

нагласи на разочарование имат закономерно обяснение в актуалната социално-

икономическата ситуация и не са уникални за населението единствено на Софийска 

област, а постепенното им ограничаване е свързано с множество фактори не само на 

областно, но и на национално ниво. 

Графика 5: Според Вас развитието на кои от посочените отрасли би било най- 

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

запитаните са давали повече от един отговор) 

 
Източник: Изследване сред населението, Софийска област 
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Графика 6: От каква работа се печели най-добре във Вашата община?   

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

отговор) 

 
Източник: Изследване сред населението, Софийска област. 
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Графика 7: С какви ресурси свързвате основния потенциал на територията за 

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

един отговор) 

 
Източник: Изследване сред населението, Софийска област 
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Графика 8: Можете ли да посочите някакви други предимства на територията от 

гледна точка на планиране? 

 
Източник: Изследване сред населението, Софийска област 
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Основни акценти: 

- В периода 2007 – 2011 г. въпреки отрицателното въздействие на 

икономическата криза в национален и регионален план, основни икономически 

показатели за степента на икономическа активност на нефинансовите 

предприятия за Софийска област нарастват – извършени разходи за 

придобиване на ДМА, стойност на произведената продукция, нетни приходи от 

продажби. Също така увеличение в рамките на разглеждания период бележат и 

преките чуждестранни инвестиции. Това показва наличие на капацитет за 

реализиране на  наличните в областта благоприятни предпоставки за развитие 

на икономиката дори по време на кризисния период и обуславя поставянето на 

стратегически акцент върху насърчаване на икономическото развитие на 

територията. 

- В същото време се наблюдава тревожна тенденция към намаляване на дела на 

малките и средни предприятия за сметка на увеличаване дела на 

микропредприятията, които не генерират трайна и структуроопределяща 

икономическа активност и заетост на територията и са относително по-силно 

застрашени от фалити. Това налага предприемането на мерки, насочени към 

подкрепа и дълготрайна устойчивост на малките и средни предприятия. 

- Най-голям е делът на предприятията в преработвателната промишленост, 

като в този сектор е и най-големият обем произведена продукция. Това 

очертава преобладаващия профил на икономиката на областта. В същото време 

в почти всички отрасли за периода 2007-2011 се наблюдава лек спад в броя на 

предприятията, с изключение на сектора на земеделието, където се наблюдава 

ръст от 2%. 

- Налице е свободен земеделски фонд от 947 168 дка, който не се използва за 

производство на селскостопанска продукция, но който би могъл да осигури 

допълнителни доходи и стоки за населението на областта. Анализът на 

основните показатели в аграрния сектор показва, че е налице потенциал на 

земеделските стопанства от територията за конкурентна пазарна реализация. 

Данните за специализация по култури очертават профил, свързан най-вече с  

отглеждането на зърнени култури, маслодайни култури и картофи. 

- Горската територия е 48,28% от общата територия на Софийска област. 

Основните проблеми в сектора са свързани с незаконните сечи и опазването на 

горите от пожари. Като цяло горското стопанство е сектор с ограничена 

възможност за разнообразяване на дърводобивните процеси, но ключов за 

добавяне на стойност на територията в контекста на дървопреработвателната 

промишленост. Освен дърводобива, стопанско значение има и вторичното 

използване на горите за събиране на билки, гъби и горски плодове, развитие на 

ловния туризъм и екотуризма.  
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- Алтернатива в стратегическите планове за развитие на част територията е 

туризмът. Туризмът е ключов сектор за общини като Самоков, 

Копривщица, Костенец, Долна баня. 

 

1.3. Социален капитал, социална интеграция и включване 

1.3.1. Основни демографски характеристики на населението 

Динамиката на демографските процеси в областта е продължение на тенденциите от 

предшестващите години. Както през 90-те години, така и в периода 2000-2007 г., се 

наблюдава устойчива тенденция на намаление, която следва тенденцията, характерна за 

страната като цяло. В периода 2007-2011 г. тази тенденция продължава и по данни от 

последното преброяване на населението, проведено от НСИ, населението на Софийска 

област наброява 247 489 души, от които 121 860 или 49,2% мъже и 125 629 или 50,8% 

жени. В Софийска област живеят 3,4% от населението на страната и 11,6% от 

населението на Югозападния район за планиране. Това нарежда областта на трето 

място по население в плановия район след София-град (60,6%) и Благоевград (15,2%).  

В сравнение с 2007 г. населението на областта като цяло е намаляло с 3,5%. Следва 

обаче да се има предвид, че тази тенденция не се отнася еднакво за всички общини от 

областта. Така например общините Божурище и Костинброд представляват изключение 

и са увеличили населението си, вероятно поради привлекателното си разположение и 

много висока комуникативност със столицата. Също така най-големите общини – 

Самоков, Ботевград, Елин Пелин са намалили населението си в относително по-малка 

степен, отколкото общини като Правец и малките отдалечени общини Чавдар, Челопеч 

и Антон. 

Най-голям дял от населението на областта живее в община Самоков (14,8%), следвана 

от общините Ботевград (12,9%) и Елин Пелин (8,9%). Общините Челопеч, Чавдар и 

Антон имат население под 2000 души, което ги прави сред най-слабо населените 

общини не само в областта, но и в района за планиране и страната. 

Градското население в областта представлява 60,8% от цялото население. В сравнение 

с 2007 г. селското население е намаляло в относително по-голяма степен от градското – 

от 40,7% през 2007 г. до 39,2% през 2011 г. 
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Таблица 15: Население в Софийска област и страната през 2007 и 2011 г. общо и по 

пол 
 Общо брой Мъже Жени 

 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

Страната 7 640 238 7 364 570 3 699 689 3 586 571 3 940 549 3 777 999 

Софийска 

област 
256 511 247 489 

125 388  

(48,8%) 

121 860 

(49,2%) 

131 123 

(51,1%) 

125 629 

(50,8%) 

Източник: НСИ 

Таблица 15А: Население в Софийска област по общини през 2007 и 2011 г. 

Община 2007 2011 Промяна % от 

населението на 

областта към 

2011 

Самоков 38773 38089 -684 14,8 

Ботевград 33996 33175 -821 12,9 

Елин Пелин 23397 22841 -556 8,9 

Своге 23251 22363 -888 8,7 

Костинброд 17615 17846 +231 7,0 

Ихтиман 18789 17720 -1069 6,9 

Костенец 13626 12793 -833 5,0 

Етрополе 12900 12047 -853 4,7 

Сливница 9697 9681 -16 3,8 

Божурище 7831 8473 +642 3,3 

Пирдоп 8776 8293 -483 3,2 

Правец 8813 7569 -1244 3,0 

Горна Малина 6665 6209 -456 2,4 

Златица 6038 5837 -201 2,3 

Годеч 5697 5375 -322 2,1 

Драгоман 5844 5362 -482 2,1 

Долна Баня 4697 4522 -175 1,8 

Мирково 2792 2540 -252 1,0 

Копривщица 2453 2410 -43 0,9 

Челопеч 1742 1473 -269 0,6 

Чавдар 1405 1272 -133 0,5 

Антон 1714 1159 -555 0,5 

Източник: НСИ 

Таблица16: Население в Софийска област през 2011 г. по тип населено място 

 2007 2011 

Град 151 998 (59,3%) 150 434 (60,8) 

Село 104 513 (40,7%) 97 055 (39,2) 

Източник: НСИ 
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Естествен прираст 

Продължава тенденцията за депопулация в областта, дължаща се на отрицателен 

естествен прираст – ниска раждаемост и високи нива на смъртност. По данни на НСИ, 

броят живородени през 2010 година в Софийска област са 2 151, а на умрелите  4 165. 

Естественият прираст е минус -2 014 души. Това представлява известно намаление на 

отрицателната стойност в сравнение с 2007 г., когато тя е -2147. Коефициентът на 

раждаемост през 2011 е 8,6‰, а на смъртност – 16,8‰. Нивото на детска смъртност 

нараства от 2007 г. с един пункт от 6,6 на 1000 живородени до 7,6 през 2011 г. 

Динамиката на средна продължителност на предстоящия живот е основен индикатор за 

демографско остаряване и важен показател за икономическото състояние и стандарта 

на живот на населението. От началото на разглеждания период се наблюдава леко 

повишаване на очакваната средна продължителност на живота общо за населението в 

областта, като обаче то е изцяло за сметка на мъжете, докато при жените средната 

продължителност на живота леко е намаляла. За периода 2009-2011 г. този показател е 

73,11 години общо за цялото население, като 69,39 години за мъжете и 77,21 години за 

жените. 

Механичен прираст 

Неблагоприятните демографски тенденции, наблюдавани в Софийска област, 

допълнително се засилват и от отрицателния механичен прираст. В началото на 

наблюдавания период се отчита положителен миграционен поток, но към края на 

периода през 2011 г. механичният прираст е -532 души. Тази тенденция е крайно 

неблагоприятна и води до загуба на демографски и човешки потенциал. Близостта на 

гр. София оказва значително влияние върху динамиката на миграционните процеси, 

предлагайки по-добри възможности за образование, работа и професионално развитие. 

Това обяснява и факта на изключението, което правят общините Божурище и 

Костинброд, а също и Елин Пелин, където механичният прираст е положителен. В 

Божурище и Костинброд населението като цяло нараства за сметка на механичния 

прираст, което се дължи в най-голяма степен на тяхното изключително близко и 

комуникативно разположение по отношение на столицата. 

Таблица 17: Естествен и механичен прираст на населението в Софийска област 

 Естествен прираст Механичен прираст 

2007 -2 147 261 

2010 -2014 -532 

Източник: НСИ 
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Таблица 18: Естествен и механичен прираст на населението в Софийска област по 

общини, 2010 

Община Естествен прираст Механичен прираст 

Антон -12 -7 

Божурище -56 257 

Ботевград -148 -129 

Годеч -113 -23 

Горна Малина -93 19 

Долна Баня 7 6 

Драгоман -96 -12 

Елин Пелин -207 200 

Етрополе -61 -78 

Златица -17 -57 

Ихтиман -60 -122 

Копривщица -17 -11 

Костенец -133 -127 

Костинброд -139 122 

Мирково -80 -34 

Пирдоп -51 -69 

Правец -23 -109 

Самоков -286 -165 

Своге -297 -168 

Сливница -91 -16 

Чавдар -22 -7 

Челопеч -19 -2 

Източник: НСИ 

 

Структура на населението 

В половата структура през разглеждания период настъпват изменения в резултат на 

общата и повъзрастовата смъртност при двата пола. През 2007 г. мъжете съставляват 

48,8% от населението. През 2011 г. техният дял се увеличава слабо и достига 49,2%. За 

страната като цяло делът на мъжете е 48,7%. 

Делът на населението в подтрудоспособна възраст през 2011 г. е 14,4% от населението 

на областта при 14,1% за страната. Налице е незначително нарастване от 0,1% в 

сравнение с 2007 г. Населението в трудоспособна възраст обаче е намаляло и през 2011 

г. съставлява 59,8%, което е по-ниско от аналогичния дял за страната с 2,4%. Увеличава 

се населението в надтрудоспособна възраст и през 2011 г. то е 25,8% при 23,7 за 

страната. 

Населението на Софийска област като цяло е застаряло (лицата над 60 г. са повече от 

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

регресивен тип  – лицата във възрастовата група 0-14 г. съставляват под 20% от общия 
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брой на населението, а тези над 50 години – повече от 30%. Коефициентът на 

възрастова зависимост е 50,8% (лицата в зависимите възрасти 0-14 и 65+ към 100 души 

от „независимите“ възрасти 15-64) при 46% за страната като цяло. 

Етническата структура на населението в Софийска област по данни от преброяването 

през 2011 г. показва, че 91,4% се самоопределят като българи, 7,4% като роми, 0,2% - 

като турци, 0,3% – като принадлежащи към друга етническа група, и 0,7% не се 

самоопределят. Разпределението на населението по майчин език е сходно с етническата 

структура. Структурата по вероизповедание показва преобладаващо население, 

заявяващо, че изповядва източно-православно християнство  - 67,8%; 1,5% заявяват че 

принадлежат към други християнски деноминации, 0,2% от цялото население на 

областта се определят като мюсюлмани. 

Таблица 19: Разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст 

през 2007 и 2011 г. 

 Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст 

 Брой % от 

населението 

Брой % от 

населението 

Брой % от 

населението 

2007 36 670 14,3 154 590 60,3 65 251 25,4 

2011 35 589 14,4 148066 59,8 63 834 25,8 

Източник: НСИ 

Таблица 20: Разпределение на населението под, в и над трудоспособна възраст 

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

възраст - % 

В трудоспособна 

възраст - % 

Над трудоспособна 

възраст - % 

Софийска област 14,4 59,8 25,8 

Страната 14,1 62,2 23,7 

Източник: НСИ 

Таблица 21: Коефициент на възрастова зависимост (брой на лицата в зависимите 

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

2007 49,8 

2011 50,8 

Източник: НСИ 

Таблица 22: Население в Софийска област през 2011 г. по възраст 

Възраст Население 

брой 

% от 

населението 

0-14 33 257 13,4 

15-19 12 407 5,0 

20-29 28 003 11,3 

30-39 34 229 13,8 

40-49 35 132 14,2 
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50-59 35 178 14,2 

60-84 65 303 26,4 

85+ 3 980 1,6 

Общо 247 489 100 

Източник: НСИ 

Таблица 23: Етническа принадлежност 

Етническа група % 

Българска 91,4 

Ромска 7,4 

Турска 0,2 

Други 0,3 

Не се самоопределят 0,7 

Източник: НСИ 

 

Образователната структура на населението в Софийска област показва, че лицата с 

висше образование съставляват 12,3% от навършилото 7 години население при 19,6% 

за страната. С най-голям дял е населението със средно образование  - 47,6%. 

Населението с основно и по-ниско образование възлиза на 52,3%, което е значително 

по-високо от същия дял за страната (37%). 

Таблица 24: Население на 7 и повече години по степен на образование 

Образование % 

Средно 47,6 

Основно 26,2 

Висше 12,3 

Начално 8,3 

Незавършено начално 4,5 

Никога 

непосещавалиучилище 

0,8 

Дете (навършили 7 г., които 

още не са тръгнали на 

училище) 

0,2 

Източник: НСИ 

 

Демографското развитие на Софийска област е в продължаващ процес на стагнация. 

Нарастването на средната продължителност на настоящия живот заедно с намаляването 

на раждаемостта водят до увеличаване дела на старите хора и трайна картина на 

застаряло население. Налице са тенденции към намаляване на броя на населението, по-

силно изразено в по-младите възрастови групи, и устойчиво увеличаване дела на 

населението в пенсионна възраст. В обозримо бъдеще не може да се очаква обрат в 

режима на възпроизводство. Общините на Софийска област са многобройни и са 
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налице различия и особености, но общо тенденциите са сходни, с изключение на някои 

разположени в непосредствена близост до столицата и икономически по-развити 

общини като Божурище, Костинброд и Елин Пелин. Загубата на човешки ресурси е 

основен фактор, който ще продължава да влияе на развитието на областта.    

1.3.2. Заетост и безработица 

По данни на НСИ икономически активното население на областта е 109 181 лица, 

съставляващо около 51% от населението в трудоспособна възраст и 44,1% от общото 

население. Спрямо предходното преброяване (2001 г.) икономически активното 

население в областта намалява с 14 957 лица или с 11,9%, при регистриран спад на 

същия показател общо за страната с 11,4 на сто. Наетите лица в края на 2011 г. са 

45 719 души. Коефициентът на заетост е 44,6% 

Характерно е, че значителна част от работещите не работят на територията на 

общината, в която живеят. Според данните на НСИ от преброяването през 2011 г. 71% 

от заетите лица от Софийска област, са лица, които живеят и работят в едно и също 

населено място или работят в друго населено място на същата община. Над 1/5 – 21,7% 

са тези, които работят в друга област, като за огромната част от тази група може с 

голяма степен на достоверност да се предположи, че става въпрос за столицата. 

Широкият пазар на труда в гр. София играе много съществена роля за осигуряване на 

заетост на значителна част от населението в областта, особено за общини, които са 

близко разположени и позволяват лесни ежедневни трудови пътувания до столицата 

(като напр. Божурище, Костинброд и др.). 

В края на м. декември 2011 г. в бюрата по труда от Софийска област са регистрирани 

13 633 безработни, а равнището на безработица е 12,2%. Средномесечно са 

регистрирани 13 545 безработни, което е с 478 лица или с 3,4 на сто по-малко от 2010 г. 

Различните общини в Софийска област не са еднородни по отношение на 

икономическата си активност и съществуват значителни различия в коефициентите на 

безработица. Към края на 2011 г. с най-ниско равнище на безработица за областта са 

общините Божурище (4,1%), Челопеч (6,0%), Драгоман (6,7%), а с най-високо – 

Ихтиман (30,7%), Долна Баня (24,9%), Самоков (18,8%), Правец (17,5%). В 14 общини 

от областта равнището на безработица е със стойности под това за страната (10,4%). 

По-значително нарастване на равнището на безработица, в сравнение с 2010 г. има в 

община Ихтиман – с 10 пункта. Общините с намаление на равнището на безработица в 

сравнение с 2010 г. са: Чавдар – 2,5 пункта, Златица – 1 пункт, Долна Баня – 1 пункт, 

Елин Пелин – 0,6 пункта, Антон – 0,4 пункта, Горна Малина – 0,4 пункта. 

 

С изразена неблагоприятна позиция за областта по данни на АЗ са младежите до 29 

години, които съставляват 24,1% от всички безработни средно за 2011 г., а спрямо 

предходната година делът им се увеличава с 1,7 пункта. Относителният им дял е 

значително над средното за страната (с 5 пункта). Сред основните причини за 

неравностойното положение на младежите на трудовия пазар са ниско образование, 

липса на трудови навици и стаж, неактуалната професионална квалификация.  
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Повече от половината от безработните са лица с основно или по-ниско образование и 

без квалификация (53.6%). Относителният им дял в областта средномесечно за 2011 г. 

е с 9,1 пункта над средния за страната. Разглежданата група обхваща 7 265 лица средно 

за 2011 г., като бележи нарастване с 1,6 на сто спрямо предходната година. 

 

Налице е леко повишение на средногодишния брой на регистрираните безработни лица 

с трайно намалена работоспособност (само със 7 души), като относителният дял на 

групата (4,3%) се е покачил незначително - с 0,1 пункта спрямо 2010 г. и остава с 0,2 

пункта над средното за страната през 2011 г. Повече от половината от безработните с 

увреждания са над 50 годишна възраст (60.4%), а 51,7 на сто от тях са жени.  

 

Броят на лицата с продължителност на регистрацията над 1 година за областта е 4 

609 средномесечно за 2011 г. Техният относителен дял в Софийска област за годината е 

34,0% и е по-малък с 1,5 пункта от средното за страната. Близо 74,1% от 

продължително безработните лица са без специалност, а близо 67,9 на сто от тях с 

основно и по-ниско образование, което затруднява трудовата им реализация. Във 

възрастово отношение най-голям дял в тази група имат лица над 50-годишна възраст 

(32,3%), а младежите до 29 г. са 20,5 на сто. Спрямо 2010 година, средномесечния брой 

на продължително безработните нараства както в абсолютно изражение (със 105 души), 

така и като относителен дял (с 1,9 пункта). 

 

Останалите групи в неравностойно положение (жени, висшисти, лица над 50 г.) на 

пазара на труда в Софийска област през 2011 г. са с по-добри показатели от средните за 

страната. Относителните дялове на тези групи в неравностойно положение на трудовия 

пазар в областта през годината са по-малки от стойностите за страната, а за една от най-

трудните за реализация групи – лицата над 50-годишна възраст, делът е под средното за 

страната със 7,8 пункта. 

 

В същото време, съгласно данните от проведеното представително изследване сред 

населението в областта, близо 2/3 от всички работещи лица от територията (58,1%) 

изпитват субективно усещане за риск от загуба на работното място, което не е 

изненадващо на фона на общите ефекти от икономическата криза и динамиката на 

трудовия пазар. Все пак почти 1/3 (30,1%) смятат, че настоящата им работа е сигурна, а 

11,8% не могат да преценят. 
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Графика 9: Икономически активно население в Софийска област по общини 

Източник: Агенция по заетостта, по данни на НСИ 
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Графика 10: Равнище на безработица в Софийска област през 2011 г. по общини 

 

Равнище на безработица към 31.12.2011 г. по общини
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Източник: Агенция по заетостта 

 

Таблица 25. Брой и относителен дял на някои рискови групи безработни на пазара 

на труда средномесечно за 2011 г. 

Групи За Софийска област За страната 

 Бр. % % 

Жени 7194 53,1 54,7 

Младежи (до 29 г.) 3261 24,1 19,1 

Продължително безработни (над 1 г.) 4609 34,0 35,5 

С основно и по-ниско образование или 

без квалификация 

7265 53,6 44,5 

Лица с намалена трудоспособност 588 5,4 10,1 

Висшисти 738 5,4 10,1 

Лица над 50-годишна възраст 3839 28,3 36,1 

Източник: Агенция по заетостта 
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Графика 11: субективна сигурност за работното място (база лица, посочили, че 

работят) 

 
Източник: Изследване сред населението, Софийска област. 

 

1.3.3. Доходи 

Средна годишна работна заплата на наетите лица през 2010 г. по данни на НСИ за 

Софийска област е 7749 лв. при 7777 лв. за страната като цяло. В сравнение с 2007 г. 

средната годишна работна заплата на наетите лица е нараснала с 1,5 пъти.  

По данни от проведеното представително изследване сред населението на Софийска 

област декларираният среден нетен месечен доход на домакинство от респондентите е 

600 лв. или 7200 лв. годишно. Този показател не подлежи на пряко сравнение със 

статистическите данни за средна годишна работна заплата, но кореспондира с тях и 

показва, че тенденцията за номинално увеличаване на доходите вероятно се запазва и 

след 2011 г.  

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

формират най-вече от заплати и собствен бизнес – 61,5% от анкетираните ги посочват 

като източници на доход за техните домакинства, което показва една относително 

благоприятна ситуация от гледна точка на структурата на доходите. Малко над 1/3 от 

домакинствата (два пъти по-малко) разчитат на пенсии при формирането на общия си 

доход и над 1/4 (26,5%) - на социални помощи. Следва да се обърне внимание на факта, 

че над 1/5 от домакинствата разчитат на доходи от събиране на природни продукти за 

подпомагане на бюджета си, което предполага планиране на действия, свързани с по-

нататъшно регулиране на тази дейност и улесняване на зависимото от нея население. 

Субективното възприятие за собственото материално положение на хората на 

територията отразява трудностите пред домакинствата (безработица, голям брой 

зависими от пенсии, социални помощи и събиране на природни продукти) – един 

значителен дял от близо 1/3 го оценяват като по-лошо от това другите хора в 
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съответната община. Все пак, мнозинството от анкетираните – 54,8%, го оценяват като 

подобно на това на останалите, 7,7% посочват, че не могат да преценят, а 1/10 смятат, 

че живеят по-добре. 

Графика 12: Източници на доход на домакинствата 

Източник: Изследване сред населението, Софийска област. 

 

Графика 13: Самооценка на материалното положение в сравнение с това на 

другите хора в общината 

 
Източник: Изследване сред населението, Софийска област. 
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1.3.4. Миграционни нагласи на населението 

Както показват демографските данни, налице е отрицателен механичен прираст и 

цялостна неблагоприятна тенденция към намаляване на населението в областта. 

Регистрираните нагласи в проведеното социологическо изследване сред населението 

кореспондират на тази обективна тенденция. Близо 20% от анкетираните заявяват, че 

планират да се преместят на друго място в страната и още 6,1% - да емигрират в 

чужбина. Делът на онези, които споделят, че смятат да останат в населеното място, 

където живеят, е 73,7%.  

Графика 14: Миграционни нагласи на населението 

 
Източник: Изследване сред населението, Софийска област. 
 

1.3.5. Жилища 

Жилищният фонд в Софийска област по данни на НСИ включва 150 267 сгради и 180 

356 жилища, като 98% от тях – частна собственост. Най-голям е делът на сградите, 

построени в периода 1970-1990 г. – 40%. Значителен е делът на най-старите сгради, 

построени преди 1950 г. – почти 1/5 (17,6%.) Малко над 1/10 от жилищните сгради в 

общината са нови – построени след 1990 г. 80% от жилищните сгради на територията са 

тухлени. 

 

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

полезната площ, са се увеличили. Така броят на жилищата на 1000 души от населението 

от 704 през 2007 г. се е увеличил на 720 през 2010 г., като средният брой лица на едно 

жилище също така е намалял от 1,43 на 1,39. Характерно е наличието на много 

необитавани постройки, което кореспондира с тенденцията за намаляване на 

населението.   
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Таблица 26: Жилищни сгради по периоди на построяване 

Период на построяване  % 

До края на 1949 17,6 

1950-1959 12,8 

1960-1969 17,4 

1970-1979 21,1 

1980-1989 18,9 

1990-1999 7,8 

2000-2011 4,3 

Източник: НСИ 

 

Таблица 27: Площ на жилищата към 31.12. 
  Полезна площ – кв.м. 

 Общо Жилищна Спомагателна Площ на кухни 

2007 10 501 310 7 107 195 1 664 180 1 729 935 

2010 10 585 582 7 161 713 1 684 281 1 739 588 

Източник: НСИ 

Таблица 28: Жилищни сгради към 31.12 
 Общо Стоманобетонни Тухлени Други 

2007 149 823 6 660 118 991 24 172 

2010 150 267 7 098 118 996 12 706 

Източник: НСИ 

Таблица 29: Жилища по брой на стаите 
 Общо Жилища по брой на стаите Жилища на 

1000 д. от 

населението 

Среден брой 

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

ст. 

2007 179519 24406 62331 50165 25613 10563 6441 704 1,43 

2010 180356 24477 62551 50414 25832 10612 6470 720 1,39 

Източник: НСИ 
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1.3.6. Здравеопазване 

По данни на НСИ през 2010 г. в Софийска област функционират общо 16 болнични 

заведения с 1 696 легла, от които 8 многопрофилни болници, 7 специализирани 

болници и 1 център за психично здраве. Лечебните заведения за извънболнична помощ 

са 51, от които 1 диагностично-консултативен център, 14 медицински центъра, 35 

самостоятелни медико-диагностични/медико-технически лаборатории, 1 медико-

дентален център и 5 други лечебни и здравни заведения. 

На територията на областта работят 957 лекаря, от които 146 общопрактикуващи, 121 

стоматолога и 1 593 медицински специалиста по здравни грижи. Броят на населението 

на 1 лекар в областта е 259 души, което е много близко до средното за страната (263 

души) и представлява малко намаление в сравнение с 2005 г., когато на 1 лекар в 

областта са се падали 287 души. 

По отношение на стоматолозите – на 1 лекар по дентална медицина се падат 2 045 

души, което е значително изоставане в сравнение със средното за страната (1 158 

души). 

В същото време по данни от Областната стратегия за развитие на социалните услуги се 

наблюдава нарастване на болестността и заболеваемостта. 

В областта функционират 35 детски ясли с 814 места, което представлява увеличение в 

сравнение с 2007 г., когато яслите са били 33 със 716 места. Децата в яслите през 2010 

г. обаче са 851, което показва известен дефицит на местата в детските ясли. 

Здравната мрежа е разположена неравномерно по общини, като е концентрирана в по-

големите градски центрове, които обслужват по-малките населени места. Ограничен 

брой звена за спешна медицинска помощ покриват големи територии, в т.ч. отдалечени 

и трудно достъпни места с възрастно население. Трудностите при покриване на 

територията със здравни грижи остават основен проблем в областта. В много от 

общините през последните години са направени инвестиции и са извършени дейности 

за обновяване на сградите и подобряване на условията в здравните заведения, както и 

обновяване на оборудването. Въпреки това все още състоянието на материалната база 

остава значителен проблем. В допълнение се наблюдава недостатъчна здравна култура 

на населението, особено в по-изолирани териториални или етнически общности. 

1.3.7. Социални програми, услуги и дейности 

 

По данни на НСИ към края на 2007 г. в Софийска област има капацитет за обслужване 

на 1 571 лица от домашен социален патронаж, като ефективно се обслужват 1 502 лица. 

Изградени са 3 центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица в 

неравностойно положение, 1 бр. дневен център за деца и младежи, 1 бр. кризисен 

център, 1 бр. защитено жилище и 1 център за обществена подкрепа. 

 

Услугите за деца в разглеждания период до 2011 г. продължават да се поддържат и 

развиват в някои от общините от областта с изграждането на защитено жилище в с. 
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Гурмазово, община Божурище; Кризисен център за деца жертва на трафик и насилие в 

гр. Драгоман, Дневен център за деца с увреждания в гр. Ихтиман,  Дневен център за 

работа с деца на улицата и Младежки център “Сигурност” в гр. Костинброд, Общински 

център за обществена подкрепа на деца и семейства в гр. Пирдоп. Съществуващите 

услуги за уязвими семейства включват семейно консултиране и подкрепа, но все още 

не успяват да достигнат до най-засегнатите групи. Няма гарантиран набор от услуги по 

превенция, които могат да окажат подкрепа на родители и деца, като по този начин да 

подпомогнат отглеждането и възпитанието на децата. 

 

Услугите за възрастни с увреждания и за стари хора са представени от традиционно 

развития домашен социален патронаж и новите услуги домашен помощник, социален 

асистент, личен асистент, за чието развитие са разработени и се осъществяват проекти 

от някои от общините в областта. В тази връзка е налице рискът за устойчивостта на 

предоставянето на тези услуги след изтичане периода на проектите. Съществуващите 

специализирани институции за възрастни, независимо от профила си, по същество са 

домове за стари хора. Налице е известен брой чакащи за настаняване на стари хора. 

Настаняването в домове се предпочита поради достъпа до здравни и социални услуги, 

които много често липсват в общността. На територията на Софийска област към 

момента не съществува ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция – 

смесена услуга, съчетаваща елементи на различни по вид дневни форми на услуги за 

възрастни хора). В голяма част от населени места работят читалища и пенсионерски 

клубове, които изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен 

център за възрастни хора. 

 

За Софийска област има разработена Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги за периода 2011-2015 г., в която е заложено като цел постигането на качествена 

промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги чрез 

интервенции в няколко приоритетни направления: 1) превенция за деца и семейства в 

риск и деинституционализация на грижите за деца; 2) развитие на социални услуги в 

общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно 

положение; 3) грижа за старите хора; 4) развитие на човешките ресурси; 5) изграждане 

на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. Мониторинговият 

доклад за изпълнение на Стратегията през 2011 г. отчита, че през 2011 г. в Софийска 

област се засилва ролята на общините с най-добре развити социални услуги: 

- община Правец, община Драгоман - най-добре развити социални услуги 

през 2011 г.; 

- община Ихтиман /ЦСРИ и ЦОП/ през 2011г. следва тенденция на активно 

участие в процеса на предоставяне на социални услуги за деца на 

територията на общината; 

- община Етрополе запазва определена устойчивост и стремеж към 

разкриване на нови социални услуги и влагане на общински финансов 

ресурс за изграждане на материална база; реализиране на добра социална 
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политика чрез осигуряване на безплатен достъп до услугите, които 

предоставят детските заведения; 

- три общини: Ботевград, Правец и Самоков реализират значителен 

напредък през 2011 г. в предприемането на адекватни действия в посока 

разкриване на алтернативни услуги с цел деинституционализация; 

- На територията на 21 общини в Софийска област през 2011 г. се 

предоставя услугата Домашен социален патронаж с изключение на 

община Челопеч; 

- В общините Ботевград, Ихтиман, Костенец, Долна Баня, Правец, 

Копривщица, Етрополе, Самоков се предоставя услугата Обществена 

трапезария. Община Етрополе е осигурила възможност за продължаване 

дейността на създадената “Обществена трапезария” и след приключване 

на Проекта със средства от общинския бюджет; 

- На територията на 2 общини в Софийска област – Костинброд и Костенец 

е реализиран проект „Социален асистент и домашен помощник”. 

- На територията на всички общини в Софийска област е реализиран 

проект „Подкрепа за достоен живот”, който осигурява грижи в семейна 

среда на хора със здравословни проблеми. 

 

1.3.8. Образование 

Възможностите за достъп до образователни услуги в областта се благоприятстват от 

близостта на столицата, респективно относително близкия достъп до нейната мрежа от 

висши и специализирани средни училища. Образователната мрежа в самата Софийска 

област страда от дефицити, свързани с обхващането на населението от по-малките и 

отдалечени населени места и проблемите произтичащи от намаляване на населението и 

затваряне на детски градини и учебни заведения в отделни селища. 

По данни на НСИ в края на 2010 г. функционират 74 постоянни детски градини с 587 

учителя и 7 314 записани деца. От тях в селата се намират 34 целодневни детски 

градини със 167 учителя  и 2 029 записани деца.  

Училищата на територията са 111, от които 90 общообразователни, 3 специализирани и 

17 професионални гимназии; 1 специализирано висше училище. На територията на 

община Костинброд се намират два института към Селскостопанската академия.  В 

областта работят 2 076 преподавателя, от които 1 606 в общообразователните училища, 

12 в специализираните, 369 в професионалните гимназии, 89 в специализираните 

висши училища. 1 преподавател се пада на 15 учащи, при 13 за страната като цяло.  

Основен проблем представлява концентрацията на детските градини и училища в 

общинските центрове. В много от общините през последните години са направени 
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инвестиции и са извършени дейности за обновяване на сградите и подобряване на 

условията в детските градини и  училищата. Въпреки това състоянието на материалната 

база все още представлява основен проблем. Следва обаче да се отбележи, че 

подобряването на материалната база само по себе си не е достатъчно за осигуряване на 

подобрение в предоставяните образователни услуги като такива и решаване на 

образователните проблеми на общността. Освен упоменатия затруднен достъп на 

жителите на много населени места, тревога буди и отпадането на деца от ромската 

етническа група от образователната система. 

1.3.9. Ползване на интернет 

По данни на НСИ от проведеното преброяване на населението и жилищния фонд през 

2011 г. 39,2% от обитаваните жилища на територията на Софийска област разполагат с 

компютър и 36,9% имат достъп до интернет. Тези дялове са по-ниски от средното за 

страната (съответно 46,7% и 43,9%).  Относителният дял на лицата между 16 и 74 г., 

използващи регулярно интернет нараства в периода 2007 – 2011 г. от 43,3 до 51,1%.  

Резултатите от проведеното през 2013 г. изследване сред населението в областта 

кореспондират с горните данни. 52,95% от анкетираните посочват, че ползват интернет 

редовно и още 11,5% - че ползват понякога. Следва да се отчитат и новите, вече много 

разпространени възможности за ползване на интернет през мобилен оператор, което не 

изисква достъп в жилището. Делът на посочилите, че не ползват интернет изобщо 

обаче също е значителен и надвишава 1/3 от населението (35,6%) 

Графика 15: Ползване на интернет 

 
Източник: Изследване сред населението, Софийска област  
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1.3.10. Култура 

 

Културното наследство на областта включва различни исторически периоди, запазени 

са паметници от античността и ранното средновековие – останки от крепости и пътни 

станции в общините Драгоман, Ихтиман и Костинброд. От периода на Възраждането са 

запазени десетки църкви, манастири и архитектурни паметници разположени във почти 

всички общини в областта. Специално следва да се отбележи архитектурния ансамбъл в 

Копривщица и значението на града като възрожденски културен и занаятчийски център 

наред със Самоков. 

В Списъка на паметниците на културата с категория „национално значение“ на 

територията на Софийска област са включени 56 обекта, като с категорията 

„национално значение“ е и гр. Копривщица, обявен за архитектурно-исторически 

резерват с Постановление на Министерския съвет № 28 от 26.06.1971г., ДВ,бр.58/1971 

г., както и  всички селищни и надгробни могили и средновековни крепости и 

отбранителни валове са обявени за такива. 

Копривщица е град-музей, които съхранява културно-архитектурни обекти – къщи, 

църкви, административни сгради, чешми, мостове, ансамбли, паметници, музеи, 

галерии, исторически места от епохата на българското Възраждане, категоризирани 

като културни ценности – паметници на културата с национално и местно значение. На 

територията на общината са регистрирани 409 паметници на културата, от които 17 са с 

национално значение. На територията на община Копривщица в м. Смиловене се 

намира най-добре запазения тракийски тюрзис (дворец) от ІV в.пр.хр. От 1965 г. в 

Копривщица се провежда Национален събор на народното творчество. Това е 

единственият в България национален събор за автентично народно творчество и 

необработен фолклор. Съборът се провежда през 5 години, като се предшества от 

регионални конкурси по области, където се селектират представителите от районите, 

които вземат участие в събора. Организира се от Министерство на културата, а община 

Копривщица е домакин  и се посещава от десетки хиляди туристи от всички 

континенти. През последните 10 години активно участват чуждестранни изпълнители 

на български фолклор. 

Община Копривчица активно подпомага Министерство на културата при подготовката 

на документация и досие за подаване кандидатурата на Националния събор за народно 

творчество, Копривщица за Регистъра на ЮНЕСКО за най-добри практики за 

опазване на недвижимото културно наследство. По ининициатива на Общинския 

съвет на вниманието на Министерския съвет и Министерство на културата е поставен 

въпроса за включване на архитектурно-историческия резерват Копривщица в 

Индикативната листа за културното и природното наследство на Република 

България. 
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Музейното дело е представено и от общинските музеи в Ботевград, Етрополе, Ихтиман, 

Копривщица, Правец, Самоков. 

Основна роля в културното развитие на областта играят читалищата. 166 читалища на 

територията на Софийска област са включени в актуалния регистър на народните 

читалища. Библиотеките при 56 народни читалища в областта са одобрени и включени 

в проекта „Глобални библиотеки“ за осигуряване на информационно и 

телекомуникационно оборудване и интернет връзка. 

Основни акценти 

- Налице е цялостна тенденция за депопулация в областта, дължаща се както 

на отрицателен естествен прираст, така и на отрицателен механичен прираст. В 

сравнение с 2007 г. населението на областта като цяло е намаляло с 3,5%. Тази 

тенденция не се отнася еднакво за всички общини от областта. Така например 

общините Божурище и Костинброд представляват изключение и са увеличили 

населението си, вероятно поради привлекателното си разположение и много 

висока комуникативност със столицата. 

- Населението на Софийска област е застаряло (лицата над 60 г. са повече от 

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

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

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

Коефициентът на възрастова зависимост е 50,8% (лицата в зависимите възрасти 

0-14 и 65+ към 100 души от „независимите“ възрасти 15-64) при 46% за 

страната като цяло. 

- В края на м. декември 2011 г. равнището на безработица е 12,2% (при 10,4 за 

страната), като в бюрата по труда от Софийска област са регистрирани 13 633 

безработни. Различните общини в Софийска област не са еднородни по 

отношение на икономическата си активност и съществуват значителни 

различия в коефициентите на безработица. Към края на 2011 г. с най-ниско 

равнище на безработица за областта са общините Божурище (4,1%), Челопеч 

(6,0%), Драгоман (6,7%), а с най-високо – Ихтиман (30,7%), Долна Баня 

(24,9%), Самоков (18,8%), Правец (17,5%).  

- Характерно е, че значителна част от работещите не работят на територията на 

общината, в която живеят. Широкият пазар на труда в гр. София играе много 

съществена роля за осигуряване на заетост на значителна част от населението в 

областта, особено за общини, които са близко разположени и позволяват лесни 

ежедневни трудови пътувания до столицата. 

- Средна годишна работна заплата на наетите лица през 2010 г. по данни на 

НСИ за Софийска област е 7 749 лв. при 7 777 лв. за страната като цяло. В 

сравнение с 2007 г. средната годишна работна заплата на наетите лица е 

нараснала с 1,5 пъти. Данните от проведеното представително изследване на 

територията на областта показват, че доходите на домакинствата в общината се 
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формират най-вече от заплати и собствен бизнес – 61,5% от анкетираните ги 

посочват като източници на доход за техните домакинства. Малко над 1/3 от 

домакинствата (два пъти по-малко) разчитат на пенсии при формирането на 

общия си доход, а над 1/4 (26,5%) - на социални помощи. Следва да се обърне 

внимание на факта, че над 1/5 от домакинствата разчитат на доходи от 

събиране на природни продукти за подпомагане на бюджета си, което 

предполага планиране на действия, свързани с по-нататъшно регулиране на тази 

дейност и улесняване на зависимото от нея население. 

- По данни от Областната стратегия за развитие на социалните услуги се 

наблюдава  нарастване на болестността и заболеваемостта на територията. 

Здравната мрежа е разположена неравномерно по общини, като е 

концентрирана в по-големите градски центрове. Ограничен брой звена за 

спешна медицинска помощ покриват големи територии, в т.ч. отдалечени и 

трудно достъпни места с възрастно население. В много от общините през 

последните години са направени инвестиции за обновяване на сградите и 

оборудването и подобряване на условията в здравните заведения. Въпреки това 

все още състоянието на материалната база остава значителен проблем. В 

допълнение се наблюдава недостатъчна здравна култура на населението, 

особено в по-изолирани териториални или етнически общности. По 

отношение на стоматолозите – на 1 лекар по дентална медицина се падат 2 

045 души, което е значително изоставане – близо 2 пъти повече, в 

сравнение със средното за страната (1 158 души). 

- Възможностите за достъп до образователни услуги в областта се 

благоприятстват от близостта на столицата, респективно относително 

близкия достъп до нейната мрежа от висши и специализирани средни училища. 

Образователната мрежа в самата Софийска област страда от дефицити, 

свързани с обхващането на населението от по-малките и отдалечени 

населени места и проблемите произтичащи от намаляване на населението 

и затваряне на детски градини и учебни заведения в отделни селища. В 

много от общините през последните години са направени инвестиции за 

обновяване на сградите и подобряване на условията в детските градини и 

училищата. Извършена е и организация по осигуряване на превоз, респективно 

на достъп за ученици от по-малки населени места. Следва обаче да се отбележи, 

че подобряването на материалната база само по себе си не е достатъчно за 

осигуряване на подобрение в предоставяните образователни услуги като такива 

и решаване на образователните проблеми на общността. Тревога буди и 

отпадането на деца от ромската етническа група от образователната 

система. 

- Основна роля в културното развитие на областта играят читалищата. 166 

читалища на територията на Софийска област са включени в актуалния 

регистър на народните читалища. Библиотеките при 56 читалища в областта са 

одобрени и включени в проекта „Глобални библиотеки“ за осигуряване на 
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информационно и телекомуникационно оборудване и интернет връзка. 

- Съхранени и консервирани културно-архитектурни обекти в Копривщица, 

град-музей – къщи, църкви, административни сгради, чешми, мостове, 

ансамбли, паметници, музеи, галерии, исторически места, категоризирани като 

културни ценности – паметници на културата с национално и местно значение. 

От 409 паметници на културата в Копривщица, 17 са с национално значение. 

Запазено и се разпространява автентичното народно творчество, чрез  

Национален събор на народното творчество, които се провежда на всеки 5 

години от  1965 г. Съборът е недвижимо културно наследство с национално 

значение и е единственият в България национален събор за автентично 

народно творчество и необработен фолклор. 

 

1.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност 

1.4.1. Пътна мрежа и транспортна инфраструктура 

 

По-голямата част от областта има относително добра транспортна достъпност, която се 

осигурява включително от пътна мрежа от висок клас. Това се дължи на 

стратегическото положение на областта по отношение на столицата и на границата с 

Република Сърбия. Пътната мрежа в пограничните и планинските райони обаче е 

неразвита, а техническото състояние на инфраструктурата – незадоволително.  

През територията на Софийска област преминават два от трансевропейските 

транспортни коридори: 

- Коридор № 10 (Централна Европа-Белград-София-Истанбул). Коридорът 

съвпада със 70 км. от магистрала Тракия в направление София-Истанбул. 

На границата с Република Сърбия е разположен ГКПП Калотина. 

- Коридор № 4 (Северна и Централна Европа-Видин-София-Атина). 

Коридорът съвпада с около 70 км. от автомагистрала Хемус. 

Републиканската пътна мрежа на територията на областта към 31.12.2010 г. по данни на 

НСИ включва общо 1 483 км., от които пътища с асфалтова настилка – 1 456 км., 118 

км. са магистралите, 363 км. – първокласните пътища, 346 км. – второкласните пътища 

и 656 км. – третокласни пътища. Средната гъстота на пътната мрежа е 40,4 км./100 

кв.км., което е над средната стойност за Югозападния район за планиране (33,9 км/100 

кв.км.) и за страната (33,0 км./100 кв.км.). 

Първокласните пътища от републиканската пътна мрежа, които са разположени 

радиално спрямо столицата, включват: 

- Е-79 Видин-Мездра-Ботевград-Благоевград-Кулата. Пътят съвпада с 

трасето на МТК №4, осигурявайки връзка с Румъния на север и Гърция на 

юг; 
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- Е-83 Гара Бяла-Плевен-Ябланица-Ботевград. Пътят осигурява връзка с 

област Ловеч от Северен централен район за планиране; 

- Е-80 Калотина-София-Пловдив-Капитан Андреево. Пътят съвпада с 

МТК№10 и осигурява връзка с Турция. 

- Е-871 и Е-773 Кюстендил-София-Пирдоп–Казанлък-Сливен-Бургас. 

Пътят свързва Софийска област с областите Кюстендил и Перник от 

Югозападния район за планиране и област Пловдив от Южен централен 

район за планиране. Осигурява се връзка с Република Македония и с 

черноморското пристанище Бургас. 

Въпреки осъществените в последните години инвестиции за рехабилитация и 

реконструкция на пътна инфраструктура, все още състоянието на значима част от 

второкласните и най-вече третокласните и общинските пътища е незадоволително до 

лошо. 

През територията на областта минават две от основните железопътни направления в 

страната – Калотина-София-Пловдив-Димитровград и София-Мездра. В периферните 

райони обаче железопътната мрежа е от нисък клас или липсва. Намаляващият брой на 

пътниците и конкуренцията на автобусния превоз водят до закриване на пътнически 

линии, което се отразява върху мобилността на населението и достъпа до публични 

услуги.  

Автобусният превоз е относително добре развит като за повечето от населените места в 

областта е осигурен достъп до възможности за връзки със съответните общински 

центрове и оттам – със София. За отделни населени места обаче на остават нерешени 

проблеми по отношение на графика и честотата на придвижване на транспортните 

средства, които затрудняват мобилността.  

1.4.2. Водоснабдителна мрежа 

По данни на НСИ за 2010 г. 98,9% от населението на областта е водоснабдено. 

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

реконструкция и ремонт. Много съществен е делът на загубите на вода от постъпилите 

във водопроводната мрежа количества - 53,5%. Освен загуба на вода, амортизираната 

водоснабдителна инфраструктура води и до чести аварии. Въпреки значителния брой 

приложени проекти за рехабилитация на водопроводната мрежа през разглеждания 

период, все още са необходими интервенции в тази насока. 

Водоснабдяването се извършва от каптажи, дренажи, тръбни кладенци, шахтови 

кладенци и речни водохващания. Община Ботевград ползва за водоснабдяване и водите 

на язовир Бебреш, намиращ се на нейна територия. Дължината на изградената 

водопроводна мрежа е над 3 400 км. от които най-значителен дял (над 70%) етернитови 

тръби и около 1/4 - стоманени тръби. В периода 2008-2011 г. от ВиК София ЕООД са 

извършени инвестиции във водоснабдителни обекти (основни ремонти и 

реконструкции) на стойност 715,13 хил. лв. 
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Отделни части от територията, особено в по-отдалечените и планинските части 

изпитват проблеми по отношение количеството на доставяна вода, особено през летния 

сезон. Проблеми възникват и с появяването на вилни зони, които от една страна трябва 

да бъдат водоснабдени, от друга – увеличава се потреблението на вода като цяло.  

Таблица 30: Разпределение на водопроводната мрежа в Софийска област 

Район Водопровод км. 

  
Вътрешна мрежа Външна мрежа 

Божурище 71,9 47,8 

Ботевград Извън района на ВиК ЕООД 

Годеч 100,7 90,6 

Горна Малина 122,6 51,5 

Елин Пелин 182,7 78,3 

Долна баня 56,4 11,3 

Драгоман 106,4 55,2 

Етрополе 96,0 58,7 

Ихтиман 147,1 100,1 

Пирдоп 47,1 

90,8 Копривщица 24,7 

Антон 14,7 

Костенец 92,3 38,6 

Костинброд 185,1 56,3 

Правец 63,2 87 

Самоков 282,1 152,7 

Своге 301,2 165,1 

Сливница 83,1 49,6 

Златица 49,3 

52,4 
Мирково 42,9 

Чавдар 15,5 

Челопеч 15 

Общо, км. 2 100 1 186 

Източник: ВиК ЕООД, данни 2013г. 

 

 

1.4.3. Телекомуникационна и съобщителна мрежа 

 

Към 31.12.2010 г. по данни на НСИ на територията на Софийска област са разположени 

156 пощенски, телеграфни и телефонни станции. Телефонната плътност за повечето 

населени места е добра, с изключение на някои по-отдалечени населени места. В 

същото време като алтернатива във все по-голяма степен се явяват мобилните 

оператори, които предоставят телефонни услуги и достъп до интернет.  Налице е добро 

покритие от GSM операторите, с изключение на отделни, ограничени територии. През 
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областта частично минава оптичният кабел към Република Сърбия и Западна Европа. 

Съществува възможност за достъп до интернет на жилищата в повечето населени 

места, като на някои места тези възможности са относително по-ограничени до достъп 

чрез мобилни оператори. 

1.4.4. Енергийна мрежа 

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

състояние. От 2004 г. компанията ЧЕЗ Груп, Чехия, придобива мажоритарен дял в 

електроразпределителното дружество „Електроразпределение София Област” АД и 

отговаря за електроснабдяването на територията чрез дружеството „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД. Компанията отговаря респективно и за извършването на инвестиции за 

рехабилитация, поддръжка и развитие на електроразпределителната мрежа в областта. 

Важно предимство за части от територията е напредъкът в развитието на 

газоснабдяването за битови и индустриални потребители. Това от една страна води до 

намаляване на вредните емисии и парникови газове, и от друга – увеличава 

инвестиционната привлекателност на общините и е важен фактор за изграждането на 

индустриални зони на територията. Газоразпределителната мрежа е изградена в община 

Божурище, захранват се промишлените потребители в Костинброд с перспектива за 

пълно газифициране на общината, газоразпределителна мрежа в община Елин Пелин, 

Ботевград, Правец и др. 

 

Основни акценти: 

- По-голямата част от областта има относително добра транспортна 

достъпност. Пътната мрежа в пограничните и планинските райони обаче е 

неразвита, а техническото състояние на инфраструктурата – 

незадоволително. Републиканската пътна мрежа на територията на областта 

към 31.12.2010 г. по данни на НСИ включва общо 1483 км., от които пътища с 

асфалтова настилка – 1 456 км. 118 км. са магистралите, 363 км. – 

първокласните пътища, 346 км. – второкласните пътища и 656 км. – 

третокласни пътища. Въпреки осъществените в последните години 

инвестиции за рехабилитация и реконструкция на пътна инфраструктура, 

все още състоянието на значима част от второкласните и най-вече 

третокласните и общинските пътища е незадоволително до лошо. 

Автобусният превоз е относително добре развит като за повечето от населените 

места в областта е осигурен достъп до възможности за връзки със съответните 

общински центрове и оттам – със София. За отделни населени места обаче на 

остават нерешени проблеми по отношение на графика и честотата на 

придвижване на транспортните средства, които затрудняват мобилността. 

- По данни на НСИ за 2010 г. 98,9% от населението на областта е 

водоснабдено. Водоснабдителната мрежа на много места обаче е 

амортизирана и се нуждае от реконструкция и ремонт. Много съществен е 
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делът на загубите на вода от постъпилите във водопроводната мрежа 

количества - 53,5%. Отделни части от територията, особено в по-отдалечените 

и планинските части изпитват проблеми по отношение количеството на 

доставяна вода, особено през летния сезон. 

- Към 31.12.2010 г. по данни на НСИ на територията на Софийска област са 

разположени 156 пощенски, телеграфни и телефонни станции. Телефонната 

плътност за повечето населени места е добра, с изключение на някои по-

отдалечени населени места. В същото време като алтернатива във все по-голяма 

степен се явяват мобилните оператори, които предоставят телефонни услуги и 

достъп до интернет.   

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

състояние. 

- Важно предимство за части от територията е напредъкът в развитието на 

газоснабдяването за битови и индустриални потребители. 

 

1.5. Екологично състояние и рискове 

 

Разходите за възстановяване и опазване на околната среда за Софийска област достигат 

през 2010 г. 68 881 000 лв. по данни на НСИ, което представлява намаление с 1,2 пъти в 

сравнение с 2007 г. Тази сума представлява 5,4% от разходите за опазване и 

възстановяване на околната среда за цялата страна. 

 

Таблица 31: Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 

Хил.лв. Общо 

разходи 

за 

опазване 

на ОС 

Разходи 

за ОС на 

човек от 

населен

ието 

Общо 

разходи 

за 

опазван

е на ОС 

Разходи за 

ОС на 

човек от 

населениет

о 

Общо 

разходи 

за 

опазван

е на ОС 

Разходи за 

ОС на 

човек от 

населениет

о 

Общо 

разходи 

за 

опазван

е на ОС 

Разходи за 

ОС на 

човек от 

населениет

о 

 2007 2008 2009 2010 

България 1197422 156 1700329 223 1280563 169 1273777 169 

Софийска 

област 

84860 330 67764 265 61678 243 68881 274 

 

1.5.1. Води 

Доставената вода на човек от населението за 2010 г. по данни на НСИ е 119 л./ч./д., 

което е малко по-ниско на нивата за страната като цяло (135 л./ч./д.). От тази вода 

75,5% е използвана от домакинствата. Количеството доставена вода на ден на човек от 

населението намалява със 7 л. в сравнение с 2007 г., като делът за домакинствата се 

увеличава с 5%, респективно намалява количеството на водата, използвана за други 
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нужди. Водите на многобройните построени кладенци в населените места и вилните 

зони се използват за питейни нужди и напояване.  

Таблица 31: Доставена вода на човек от населението 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ 

Канализационна мрежа 

Канализационна мрежа не е изградена напълно и във всички населени места в областта, 

а значителен дял от съществуващите участъци се нуждаят от рехабилитация. По данни 

на НСИ към 31.12. 2007 г. делът на населението с обществена канализация е 71,9%. По 

данни от последното преброяване 73,7% от обитаваните жилища са свързани с 

обществена канализация; 9,8% - с попивна яма; 8,4% - със септична яма; 3, 6 – с 

изгребна яма и 4,5% - няма канализация. 

Заустените отпадъчни води са 22 894 хил.куб.м. през 2010 г., от които 71,7% са 

третирани, а останалото количество от близо 1/3 – нетретирани. От домакинствата, 

несвързани с обществената канализация, са заустени 2 589 хил.куб.м. отпадъчни води. 

Общо на територията на областта има 7 селищни пречиствателни станции за отпадъчни 

води (СПСОВ), обслужващи 8 селища и едва 28,8% от населението. В периода 2008-

2011 г. от ВиК София ЕООД са извършени инвестиции в ПСОВ (ремонт и 

реконструкция) на стойност 20,73 хил. лв. и не са посочени инвестиции в ремонт на 

канализационни обекти и мрежи. Пречистването на отпадъчни води е един от 

основните приоритети за територията. В населените места без ПСОВ непречистените 

води се заустват в реките, което води до тяхното замърсяване и оказва влияние и върху 

други компоненти на околната среда. 

Част от промишлените предприятия на територията на областта, формиращи 

промишлени отпадъчни води, имат локални пречиствателни станции. От 

наблюдаваните стопански единици за 2010 г. са заустени 5 089 хил.куб.м., от които 2 

801 хил.куб.м. или 55% са третирани. Съществуват и проблеми с технологиите на 

пречистване и експлоатацията на съоръженията. 

1.5.2. Управление на отпадъци 

Към 31.12.2010 г. по-голямата част от населението на територията на областта – 97%, 

се обслужва от системи за организирано сметосъбиране, като за целта повечето общини 

имат сключени договори с фирми/ концесионери за извършването на дейностите по 

 Доставена вода на 

човек 

В т.ч. за домакинствата 

 л/ч/д л/ч/д % от цялото 

к-во 

2007 206 146 70,9 

2010 119 90 75,5 
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сметосъбиране, транспортиране и депониране на отпадъците. Функциониращите депа 

на територията са 17 бр.  

Събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за 2010 г. са 558 

кг./ч./г., което представлява незначителна промяна в сравнение с 2007 г. По отделни 

общини обаче в зависимост от процесите на развитие се наблюдава плавно нарастване 

на количеството на генерирани отпадъци. Общото количество събрани битови 

отпадъци в областта през 2010 г. възлиза на 136 412 т. или 4,5% от общото количество 

за страната. 

Основен приоритет въз основа на изискванията за привеждане в съответствие с 

европейското законодателство за управление на отпадъците, е преминаването към 

регионалната система и затварянето и рекултивацията на общинските депа, за което са 

в ход процедури по изграждане на регионалните депа. Продължава процесът по 

проектирането и изграждането на регионалните депа. Със заповеди на директора на 

РИОСВ София част от общинските депа на територията на областта вече са закрити. 

1.5.3. Замърсяване на въздуха 

Развитието на промишлено производство в Софийска област води до отчитане на 

редица замърсители. Много от промишлените обекти са разположени в неподходящи 

райони в близост до населени места, където има условия за разсейване на замърсители, 

но и далеч превишават по мощност на емисиите допустимото замърсяване. Поради 

проблемите по отношение състоянието на атмосферния въздух в общините Елин Пелин 

и Пирдоп са определени като райони за оценка и управление качеството на въздуха с 

превишение на допустимите норми. 

Основните замърсители на атмосферен въздух регистрирани в Софийска област са 

прахът, серните окиси, въглеродният двуокис и метанът. 

Основните източници на серен оксид са процесите, свързани с изгаряне на твърди и 

течни горива съдържащи сяра (основно производство на топло- и електроенергия). На 

места поради малкия процент на централизирано топлоснабдяване съществен дял от 

замърсяването на въздуха се пада на битовия сектор, което е характерно главно за 

малките населени места. В по-големите промишлени центрове през зимата 

количествата емисии достигат до 10% от количеството емитирани вещества, докато в 

малките населени места те нарастват до 50%. През 2010 г. емисиите на серни оксиди са 

се увеличили с близо 3 хил.тона – от 13 421 до 15 738. 

Емисиите от метан възникват както по природен път, така и в резултат на човешката 

дейност. Метан се отделя при въгледобива, разлагащите се продукти в депата, както и 

от отпадъци от изпускащи тръбопроводи за пренос на газ и др. През 2010 г. емисиите 

на метан са се увеличили 1,2 пъти. 

Основните източници на въглероден двуокис се дължи на употребата на изкопаеми 

горива, които се използват в транспорта, промишленото производство и 

производството на топло- и електроенергия. Допълнителен източник на емисии на 
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въглероден двуокис са резултат от дейностите на човек, свързани със селското 

стопанство – животновъдство, изсичането или унищожаването на горите и др. 

Емисиите на въглероден двуокис през 2010 г. обаче отчитат леко намаление в 

сравнение с 2007 г. и са 124 372 т. 

Тревога буди ситуацията в общините Златица и Пирдоп, където се надвишават 

пределно допустимите количества на концентрация на въглероден двуокис, прах, 

азотен оксид и въглероден оксид. 

Таблица 32: Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни 

и производствени процеси, тона 

години Серни 

оксиди 

Азотни 

оксиди 

Неметанов

и летливи 

органични 

съединения 

Метан Въглерод

ен оксид 

Въглерод

ен 

диоксид 

Двуазот

ен 

оксид 

Амоняк 

2007 13 421 198 437 23 772 32 126 585 7 0 

2010 15 738 173 410 29 440 26 124 372 9 0 

Източник: НСИ 

 

1.5.4. Състояние на почвите  

Ерозия 

Независимо от разнообразните почвени типове, които са разпространени на 

територията на 22-те общини в Софийска област, максималната податливост към 

ерозия е до 1.0 тона/хектар/година. 

В периода 2007 – 2011 г. се наблюдава тенденция към ограничаване на водоплощната 

ерозия в страната, както по отношение на площното й разпространение, така и по 

отношение на средногодишните почвени загуби. Тенденцията се наблюдава и върху 

територията на 22-те общини на Софийска област. Земеделските земи в Софийска 

област са със среден риск от проява на водоплощна ерозия със средногодишен 

интензитет от 12 до 16 тона/ха/година. 
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Графика 16: Риск от водна ерозия на територията на общините в Софийска област 

 
Източник: Изпълнителна агенция по околна среда 

 

През последните пет години (2007 – 2010 г.), се наблюдава слаба тенденция към 

ограничаване на процеса на ветровата ерозия, както по отношение на площното й 

разпространение, така и по отношение на средногодишните почвени загуби. 

Тенденцията се наблюдава и върху територията на 22-те общини на Софийска област. 
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Графика 17: Риск от ветрова ерозия на територията на общините в Софийска 

област 

 
Източник: Изпълнителна агенция по околна среда 

 

Интензивното развитие на промишленото производство предизвиква сериозни локални 

замърсявания, свързани с работещи или затворени минни и индустриални предприятия. 

На територията на Софийска област екологично застрашени региони са общините Елин 

Пелин, Златица, Пирдоп и Своге. 

Най-сериозно замърсяване с тежки метали се наблюдава в общините Златица и Пирдоп, 

където вследствие на добива и обработката на мед се отчита замърсяване на почвите с 

тежки метали над 2 пъти пределно допустимите концентрации. 

Земеделските земи в община Елин Пелин се характеризират със средна замърсеност с 

тежки метали. Отчетените стойности на тежки метали в землищата на територията на 

община Елин Пелин надвишават пределно допустимите концентрации между 0,5-1,5 

пъти. 

1.5.5. Вредни лъчения и радиация 

Резултатите от радиологичния мониторинг, извършен от Изпълнителна агенция по 

околна среда, не установяват отклонения в измерените специфични активности на 

естествените и техногенни радионуклиди в необработваеми почви и дънни утайки 

спрямо характерните за региона на Софийска област фонови стойности. Единствено в 
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пробите от дънни утайки, взети от пункт „река Очушница“, след об. „Бялата вода” са 

отчетени завишени стойности на някои естествени радионуклиди, дължащи се на 

последиците от дейността на бившия уранодобивен рудник. 

Анализът на пробите от повърхностни води от реките, течащи на територията на 

Софийска област, установява, че радиологичните показатели са значително под 

допустимите норми, определени от съществуващата нормативна база. (Наредба № 

7/08.08.86 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащи повърхностни 

води – обща бета радиоактивност (750 mBq/l), съдържание на естествен уран ( 0.6 mg/l 

), съдържание на радий-226 (150 mBq/l).  

Измерените стойности на радиологичните показатели на повърхностни води от реки, в 

близост до бившите уранодобивни обекти за посочените години са под ПДК, съгласно 

Наредба № 1/11.1999 г. за норми за целите на радиационната защита и безопасност при 

ликвидиране на последствията от урановата промишленост в България - обща бета 

радиоактивност (2 Bq/l), съдържание на естествен уран (0.3 mg/l) и специфична 

активност на радий-226 (500 mBq/l). 

На територията на Софийска област ИАОС не разполага с ЛМС за измерване на 

радиационния гама-фон. 

 

1.5.6. Защитени територии по ЗЗТ и места по НАТУРА 2000 

Национални паркове 

Национален парк “Рила” е обявен с цел да се запазят естествените комплекси от 

саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания 

на редки и застрашени видове и съобщества, характерни забележителни пейзажи и 

обекти на неживата природа. Паркът е с обща площ от 81 046 ха, от които 38 383,6 ха 

попадат на територията на Софийска област, в общините Костенец (81 53,4 ха), Долна 

Баня (825,5 ха) и Самоков (29 404,7 ха). 

Национален парк “Централен Балкан” е обявен с цел опазване на уникални 

саморегулиращи се планински екосистеми, със специфично видово разнообразие. 

Паркът е разположен върху площ 71 669,5 ха, от които на територията на Софийска 

област попадат 3 396 ха, в общините Антон (3 293,9 ха) и Пирдоп (102,1 ха). 

 

Природни паркове 

Природен парк “Витоша” е първият в България и на Балканския полуостров, върху 

площ от 6 401 ха. Територията на парка е неколкократно изменяна, като в момента 

възлиза на 26 606.6 ха, от които горски фонд - 24 078.6 ха. В Софийска област 

Природният парк обхваща малка част от територията на община Самоков. 
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Природен парк ”Врачански Балкан” е обявен със Заповед №1449/21.11.1989 г. на 

Комитета по опазване на околната среда, с площ 4 907,8 ха, като от тях 2 586,1ха горски 

фонд попадат на територията на община Своге, Софийска област. 

НАТУРА 2000 

В рамките на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 попадат територии от 

всички общини в областта. Най-голям дял от териториите на общините НАТУРА 2000 

заема в общините Копривщица (100% по Директивата за птиците и по Директивата за 

местообитанията), Годеч (96% по Директивата за птиците и 78% по Директивата за 

местообитанията), Пирдоп (62% по Директивата за птиците и 70% по Директивата за 

местообитанията), Чавдар (76% по Директивата за птиците и 66% по Директивата за 

местообитанията). Най-малко площ заемат местата по НАТУРА 2000 в общините 

Божурище, Правец и Ихтиман. 

Таблица 33: Дял от площта на общините в Софийска област, зает от места по 

НАТУРА 2000 

Община Защитени зони птици - % 

от територията на 

общината 

Защитени зони 

местообитания - % от 

територията на общината 

Антон 53,0 67,4 

Божурище 0,44 - 

Ботевград - 13,6 

Годеч 96,3 78,0 

Горна Малина - 39,3 

Долна баня 13,1 28,7 

Драгоман  25,2 39,7 

Елин Пелин 1,9 2,0 

Етрополе - 28,2 

Златица 45,7 62,4 

Ихтиман - 6,3 

Копривщица 100,0 100 

Костенец 15,1 37,3 

Костинброд 14,0 32,3 

Мирково 2,9 44,1 

Пирдоп 62,2 70,4 

Правец - 5,0 

Самоков 41,6 52,7 

Своге 24,0 49,7 

Сливница 0,6 13,6 

Чавдар 76,1 65,6 

Челопеч 1,7 22,0 

Източник: ИАОС 
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1.5.7. Енергийна ефективност 

Енергийната стратегия на Република България определя като основна цел до 2020 г. 

намаляване с 50% на енергийната интензивност на БВП. В Националния план за 

действие по енергийна ефективност 2008-2016, разработен въз основа на Директива 

2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни услуги, е формулирана национална цел за икономия на 

енергия през 2016г. не по-малко от 9% от крайното енергийно потребление през 2007г. 

или средно по 1% годишно. През последните няколко години са предприети значими 

политически и програмни инициативи. Като цяло тези инициативи са насочени към 

енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради, както и към бизнеса. 

България прие Закона за енергийната ефективност, последно изменен през март 2013 г. 

Законът има за цел да насърчава енергийната ефективност чрез система от мерки и 

дейности на национално, отраслово, областно и общинско равнище като основен 

фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на 

енергийните доставки и опазването на околната среда. По този начин енергийната 

ефективност е приоритет на националната, както и на регионалната политика. Три 

общини в Софийска област - Годеч, Ихтиман и Костинброд, подписаха Конвента на 

кметовете и са поели ангажимент да намалят емисиите на CO2 на техните територии с 

повече от 20% до 2020 година. Община Ихтиман прие План за действие за устойчиво 

енергийно развитие  с цел намаляване на емисиите на CO2 с 56%. Прилагането на 

националните политики в областта на енергийната ефективност изисква повече усилия. 

Затова администрацията на Софийска област администрация участва в проект 

Regions4GreenGrowth (Interreg IVC), насочен към насърчаване на инвестициите в 

устойчива енергия. 

Възобновяеми енергийни източници - ВЕИ 

Съгласно националната политика по ВЕИ задачи на областно ниво са: 

 Осигуряване провеждането на държавната политика за насърчаване 

производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници 

 Задължения за координация на дейностите по насърчаване производството и 

потреблението на енергия от ВЕИ между общините в областта 

 Задължения за събиране на информация за общинските планове по ВЕИ и 

предоставянето й на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

 Контрол върху разрешителните, сертификационни и лицензионни процедури на 

общините, свързани с ВЕИ 

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници е сравнително нов, 

но перспективен, с динамични темпове на развитие отрасъл за икономиката на 

Софийска област. В община Своге се реализира проект за изграждането на 9 МВЕЦ, 

два от които вече са в експлоатация, за производство на ток от водите на р. Искър. В 

община Ихтиман са локализирани два соларни парка, като единият е най-големият в 
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Югоизточна Европа. В проект са още няколко ветрогенераторни и соларни паркове и в 

други общини на областта, което показва големия потенциал на региона за 

производство на „зелена” енергия. 

Мобилизацията на областта за по-нататъшно участие в националните програми за 

ЕЕ/ВЕИ и насърчаване на ЕЕ и внедряването на ВЕИ следва да бъде един от основните 

акценти в стратегическото планиране на областно ниво. 

Основни акценти: 

 

- Разходите за възстановяване и опазване на околната среда за Софийска 

област достигат през 2010 г. 68 881 000 лв. по данни на НСИ, което 

представлява намаление с 1,2 пъти в сравнение с 2007 г. Тази сума 

представлява 5,4% от разходите за опазване и възстановяване на околната 

среда за цялата страна. 

- Канализационна мрежа не е изградена напълно и във всички населени 

места в областта, а значителен дял от съществуващите участъци се 

нуждаят от рехабилитация. По данни на НСИ към 31.12. 2007 г. делът на 

населението с обществена канализация е 71,9%. Заустените отпадъчни води 

са 22 894 хил.м3 през 2010 г., от които 71,7% са третирани, а останалото 

количество от близо 1/3 – нетретирани. Общо на територията на областта 

има 7 селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ), 

обслужващи 8 селища и едва 28,8% от населението. Пречистването на 

отпадъчни води е един от основните приоритети за територията. 

- Основен приоритет въз основа на изискванията за привеждане в 

съответствие с европейското законодателство за управление на 

отпадъците, е преминаването към регионалната система и последващото 

затваряне и рекултивация на общинските депа, за което са в ход процедури 

по изграждане на регионалните депа. 

- На територията попадат части от НП Рила и НП Централен Балкан, ПП 

Витоша и ПП Централен Балкан. В рамките на европейската екологична 

мрежа НАТУРА 2000 попадат територии от всички общини в областта. Най-

голям дял от териториите на общините НАТУРА 2000 заема в общините 

Копривщица, Годеч, Пирдоп,  Чавдар. Най-малко площ заемат местата по 

НАТУРА 2000 в общините Божурище, Правец и Ихтиман. 

- Развитието на промишлено производство в Софийска област води до 

отчитане на редица замърсители. Поради проблемите по отношение 

състоянието на атмосферния въздух общините Елин Пелин и Пирдоп са 

определени като райони за оценка и управление качеството на въздуха 

с превишение на допустимите норми. Тревога буди ситуацията в 
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общините Златица и Пирдоп, където се надвишават пределно допустимите 

количества на концентрация на въглероден двуокис, прах, азотен оксид и 

въглероден оксид. 

- В периода 2007 – 2011 г. се наблюдава тенденция към ограничаване на 

водоплощната ерозия в страната, която се наблюдава и върху територията 

на 22-те общини на Софийска област. Земеделските земи в Софийска 

област са със среден риск от проява на водоплощна ерозия със 

средногодишен интензитет от 12 до 16 t/ha/y. Аналогично, наблюдава се и 

слаба тенденция към ограничаване на процеса на ветровата ерозия. 

Интензивното развитие на промишленото производство предизвиква 

сериозни локални замърсявания на почви, свързани с работещи или 

затворени минни и индустриални предприятия. На територията на 

Софийска област екологично застрашени региони са общините Елин 

Пелин, Златица, Пирдоп и Своге. Най-сериозно замърсяване с тежки 

метали се наблюдава в общините Златица и Пирдоп, където вследствие 

на добива и обработката на мед се отчита замърсяване на почвите с тежки 

метали над 2 пъти пределно допустимите концентрации. Земеделските 

земи в община Елин Пелин се характеризират със средна замърсеност с 

тежки метали. Отчетените стойности на тежки метали в землищата на 

територията на община Елин Пелин надвишават пределно допустимите 

концентрации между 0,5-1,5 пъти. 

- Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници е 

нов, но перспективен, с динамични темпове на развитие отрасъл за 

икономиката на Софийска област. В община Своге се реализира проект за 

изграждането на 9 МВЕЦ, два от които вече са в експлоатация, за 

производство на ток от водите на р. Искър. В община Ихтиман са 

локализирани два соларни парка, като единият е най-големият в 

Югоизточна Европа.  

 

 

1.6. Административен капацитет, междуинституционална координация и 

съгласуваност на политиките 

Институции и структури за изготвяне, прилагане и наблюдение на ОСР 

 

Областен съвет за развитие  

 

Основният съвещателен орган с отговорности, свързани с приемането, прилагането и 

наблюдението на ОСР е Областният съвет за развитие. Съгласно ЗРР той съдейства за 

провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на 

областта. В неговия състав влизат кметовете и по един представител на общинските 
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съвети на общините в областта, както и делегирани представители на областните 

структури на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. 

ОСР се председателства от областния управител. По негова покана в заседанията могат 

да участват със съвещателен глас, без да са членове на съвета, представители на 

министерства и други ведомства и техните териториално структури, на Регионалния 

съвет за развитие, на други Областни съвети за развитие, представители на юридически 

лица и физически лица, имащи отношение към развитието на областта. 

 

Функциите на Областния съвет за развитие включват: 

- Обсъждане и приемане на ОСР 

- Обсъждане и съгласуване на инициативите на общините, свързани с 

ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в 

районите за целенасочена подкрепа; 

- Обсъждане и предлагане на инициативи и схеми за ресурсно осигуряване на 

изпълнението на ОСР, включително за финансиране на общински проекти; 

- Съдействие за осигуряване на информацията изпълнението и оценката на 

ОСР; 

- Приемане на решения за сключване на споразумения за сътрудничество с 

други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни 

дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество 

- Обсъждане и одобряване на междинния и окончателен доклад за 

изпълнението на ОСР. 

 

Към Областния съвет за развитие могат да се създават постоянни и временни комисии. 

 

В допълнение, с решения на ОСР в досегашния период са създавани ad hoc 

съвещателни органи по специфични въпроси – напр. през 2010 г. с Решение на 

Областния съвет за развитие е създаден Консултативен съвет по околна среда. През 

2011 г. са проведени 2 заседания на Областния съвет за развитие на Софийска област. В 

същата година са проведени 15 заседания на комисиите и съветите към областния 

управител и областния съвет за развитие:  

 

- Епизоотична комисия - 1 заседание;  

- Комисия по заетост – 4 заседания; 

- Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт и читалищна 

дейност – 2 заседания; 

- Областна комисия по транспорт – 4 заседания; 

- Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност 

към Областния съвет за развитие на Софийска област – 3 заседания; 
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- Комисия за пролетно и есенно обследване на техническото и 

експлоатационно състояние на водните обекти – 85 проверени обекта; 

-  Комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и 

Омбудсмана на Р България: Проведени са 6 редовни заседания, на които са 

разгледани общо 124 преписки, в т.ч.: 79 жалби, 13 сигнала и 32 предложения; 

 

През 2012г. са проведени заседания на областни съвети и комисии: 

 

- Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност 

към Областния съвет за развитие на Софийска област – 1 заседание; 

- Областен експертен съвет по устройство на територията – проведени 7 

заседания; 

- Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт и читалищна 

дейност – 1 заседание; 

- Комисия по заетост – 3 заседания; 

- Комисия по транспорт - 3 заседания; 

- Организация провеждане на третото общо събрание на Асоциацията по ВиК; 

- Участие в комисии за приемане на извършени дейности по осигуряване 

проводимостта на речни участъци на територията на Софийска област; 

- Участие в комисии за обследване техническото и експлоатационно състояние 

на водни обекти и осигуряване проводимостта в речните корита в извън 

урбанизираните територии на територията на Софийска област; 

- Участие в комисия назначена от МОСВ. Извършена проверка на състоянието 

на сондажа, приемане от концесионера  и предаване за стопанисване от БД ИБР; 

- Организиране и участие в комисия за извършване на проверка на складове за 

съхранение на залежали и негодни за употреба продукти за растителна защита; 

- Организиране и участие в комисия за извършване на проверка в района на 

регистрирани свлачища - Неделище, община Драгоман, Софийска област. 

 

Областен управител и областна администрация 

Съгласно ЗРР областният управител има функции, свързани с организация на 

разработването и приемането на ОСР, координация и контрол на нейното изпълнение, 

осигуряване на информация и публичност, оказване на съдействие на общините при 

разработване на целите и приоритетите на ОПР и др. В областната администрация на 

Софийска област към момента не е наличен отдел, който да има целенасочено за задача 
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да подпомага областния управител при прилагане на неговите правомощия и да 

съдейства на дейността на Областния съвет за развитие. В рамките на дирекция 

„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, има двама 

служители със задължения за осигуряване на тези дейности. 

 

Органи на местното самоуправление на общинско ниво 

Изпълнението на целите и приоритетите на ОСР се осъществява чрез прилагането на 

мерките в Общинските планове за развитие. В този смисъл капацитетът на общините за 

координация на ОПР с ОСР и прилагане на ОПР има пряко отношение към 

административния капацитет за прилагане на ОСР като цяло. Въпреки че състоянието в 

22-те общини на областта се различава в контекста на тяхната големина, разположение, 

активност, опит в изготвяне и прилагане на проекти и др., могат да се констатират 

няколко общи тенденции, изложени по-долу. Следва да се отбележи, че през 2013 г. 

завършва прилагането на едва първия планов период за България в рамките на ЕС, 

поради което липсата на утвърдени механизми и практики е в голяма степен очаквана и 

закономерна. 

- ОПР не отговарят на нормативни изисквания за тяхната структура и 

съдържание, приети след приемането на ОПР; не е наличен капацитет за 

съответната им актуализация; 

- ОПР отразяват липса на яснота относно йерархичността на стратегическите и 

планови документи в държавата, както и на целите, приоритетите и мерките 

вътре в самите ОПР; 

- Налице е липса на опит за реалистично планиране на цели, приоритети и 

мерки – от гледна точка на времеви хоризонт, отговорности по 

изпълнението, източници на финансиране 

- Отсъстват ясни механизми и не са налице унифицирани процедури за 

наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР. 

Тези неясноти на ниво ОПР имат пряко отражение върху последващото изпълнение и 

отчитане на напредъка по постигане на целите и приоритетите на ОСР и в тази връзка 

подпомагането и координацията на общините е от ключово значение за успеха на 

областната стратегия. 

 

Механизми за работа и взаимодействие 

 

Софийска област е областта с най-голям брой общини, включени в нейния състав и 

територия – 22 общини. Този голям брой общини е обективен фактор, който има пряко 

въздействие върху необходимия капацитет както пряко за организиране и 

координиране на голям брой членове на Областния съвет за развитие, така и косвено – 

в процеса на консултация и координиране на голям брой разнообразни специфични 

проблеми и приоритети. Правилата за работа на Областния съвет за развитие обхващат 

изключително административните функции и процедури. Не се разработва годишна 

програма, нито някакъв друг документ, който да определя предстоящи приоритетни 

теми и проблематики за обсъждане. Събирането на Областния съвет за развитие има 
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повече формален характер и на този етап той не е реален форум за обсъждане на 

проблеми и намиране на съвместни решения. 

От друга страна, липсата на междуведомствен орган с номинирани постоянни  

представители на различни ведомства и децентрализирани структури на държавната 

власт, които имат пряко отношение към развитието на областта представлява проблем, 

доколкото е затруднена/ забавена координацията и обменът на информация между 

въвлечените институции. Не е установен общ механизъм за координация и работа със 

структурите на секторните деконцентрирани структури на държавната власт, като 

липсва достатъчна яснота за целите и рамката на тази координация, които да залегнат 

зад такъв механизъм. Към момента съществуващата практика е да се създават 

специални комисии по отделни много специфични проблеми, като тази практика не е 

поставена в обща целева рамка. Това в частност затруднява и координацията със 

секторните стратегически документи, тъй като областният управител няма правомощия 

по отношение на секторните политики и осъществяването им на областно ниво. 

Както на областно, така и на общинско ниво отсъства утвърден комуникационен 

механизъм за консултации и взаимодействие с обществеността. Изпълняват се 

формалните законови изисквания за провеждане на обществени обсъждания за 

случаите, в които има такива изисквания, но на този етап много трудно може да говори 

за реален процес на въвличане обществеността като основна заинтересована страна. 

Човешки ресурси 

Числеността на персонала на Областната администрация на Софийска област и на 

нейните административни звена е 54 души като 30 от тях са част от специализираната 

администрация и 2–ма имат задължения, пряко свързани с процеса на администриране 

на ОСР. 

На общинско ниво ситуацията варира по общини в зависимост от размера и 

конкретната структура на всяка администрация, но общата тенденция е да са 

предвидени ресурси за изготвяне на проекти, докато изпълнението, наблюдението и 

оценката на ОПР остават силно подценени. 

От гледна точка на специализирани обучения може да се констатира, че са провеждани 

обучения за планиране и програмиране на общо ниво, но липсват такива, които да дават 

необходимата конкретика за прилагането на стратегическите и плановите документи 

съответно на областно и на общинско равнище. 

 

Техническа и финансова обезпеченост 

Работата на Областния съвет за развитие, областната администрация и общинските 

администрации, свързана с прилагането на стратегическите и планови документи, е 

относително добре технически обезпечена – налични са необходимите помещения и 

техническо и комуникационно оборудване (компютри, печатащи устройства, 

телефонна и интернет връзка. Отделни проблеми на общинско ниво могат да бъдат 

решени с конкретни интервенции, които не изискват големи инвестиции. 
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Като цяло обаче не е налице специализирана финансова обезпеченост на 

администрирането на ОСР. Областният съвет за развитие няма собствен бюджет, не са 

нарочно предвидени и средства за дейности по администрирането на Общинските 

планове за развитие. 

 

Основни акценти: 

 

- Основният съвещателен орган с отговорности, свързани с приемането, прилагането и 

наблюдението на ОСР, е Областният съвет за развитие, който включва кметовете и по 

един представител на общинските съвети на 22 общини в областта, както и делегирани 

представители на областните структури на работодателите и на работниците и 

служителите на национално равнище. Той не включва представители на министерства 

и други ведомства и техните териториални структури и на юридически и физически 

лица, които имат отношение към развитието на областта. Такива могат да участват в 

заседанията по покана на председателя – областния управител, със съвещателен глас. 

- Изпълнението на целите и приоритетите на ОСР се осъществява чрез прилагането на 

мерките в Общинските планове за развитие. В този смисъл капацитетът на общините 

за координация на ОПР с ОСР и прилагане на ОПР има пряко отношение към 

административния капацитет за прилагане на ОСР като цяло. На общинско ниво на 

този етап се констатират поредица от дефицити за администриране на ОПР. Следва 

обаче да се отбележи, че през 2013 г. завършва прилагането на едва първия планов 

период за България в рамките на ЕС, поради което липсата на утвърдени механизми и 

практики е в голяма степен очаквана и закономерна. 

- Софийска област включва голям брой - 22 общини, което има пряко въздействие 

върху необходимия капацитет както за организиране и координиране на голям брой 

членове на Областния съвет за развитие, така и косвено – в процеса на консултация и 

координиране на голям брой разнообразни специфични проблеми и приоритети. 

Необходимо е подобряване осигуряването с процедури и кадри на координацията на 

междуобщинско и областно ниво. 

- Правилата за работа на Областния съвет за развитие са свързани изключително с 

неговите  административните функции и процедури. Необходимо е разработването 

годишна програма или друг документ, който да определя предстоящите приоритетни 

теми и проблематики за обсъждане. 

- Не е наличен механизъм за координация и работа със структурите на секторните 

деконцентрирани структури на държавната власт. Съществуващата практика е да се 

създават ad hoc специални комисии по отделни специфични проблеми, които работят 

по-скоро на парче. Това затруднява и координацията със секторните стратегически 

документи. Необходимо е създаването на постоянна междуведомствена структура, 
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която да осигури такава координация. 

- Както на областно, така и на общинско ниво отсъства утвърден комуникационен 

механизъм за консултации и взаимодействие с обществеността. Изпълняват се 

формалните законови изисквания за провеждане на обществени обсъждания, но много 

трудно може да говори за реален процес на въвличане обществеността като основна 

заинтересована страна. 

- На областно и на общинско ниво не са налице както административни единици, така 

и достатъчно като брой и специализация служители, които пряко отговарят 

изключително за изготвянето и администрирането на съответните стратегически или 

планови документи. За ангажираните в момента в този процес е необходимо 

провеждането на специализирано обучение, което обхваща не само програмирането и 

планирането по принцип, но и прилагането, мониторинга и оценката на ОСР/ОПР в 

частност. 

- Необходимо е разработване и утвърждаване на единни процедури за набиране на 

информация, наблюдение и отчитане на изпълнението на Общинските планове за 

развитие и Областната стратегия за развитие. Например годишни планове за 

изпълнението, единни формати за годишни отчети и т.н. 
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1.7. SWOT-анализ 

Таблицата по-долу представя анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите (SWOT-анализ) за Софийска област. Идентификацията на елементите е 

извършена въз основа на изводите от анализа на социално-икономическата ситуация и 

консултациите със заинтересованите страни.   

Силни страни Слаби страни 

- Разположение в близост до столицата като 

основен административен и консумативен 

център, включване на главни пътни артерии, 

свързващи столицата с други места в 

страната и Европа. 

- Добре развита транспортна инфраструктура, 

добри и лесни транспортни и 

комуникационни връзки на значителна част 

от територията с гр. София.  

- Разнообразие на релефа и поземлените 

ресурси. 

- Разнообразие на териториите, позволяващо 

достъп до различни инструменти за 

финансиране на дейности – селски райони. 

трансгранично сътрудничество и др. 

- Наличие на производствени предприятия и 

условия за увеличаване на тяхната 

продукция. 

- Развита хранително-вкусова промишленост, 

добра иновационна активност и бизнес 

култура на предприятията 

- Наличие на развито земеделско 

производство. 

- Наличие на значителни горскостопански 

ресурси. 

- Наличие на райони, предлагащи развити 

туристически услуги. 

- Областта разполага с възможности за 

оползотворяване на възобновяеми 

източници на енергия. 

- Застаряло население, висок дял на населението 

в пенсионна възраст, силна зависимост на 

доходите на домакинствата от пенсии и/или  

социални помощи – особено в някои по-

отдалечени територии и планински райони. 

- Ниска гъстота на населението, наличие на 

обезлюдени територии и изоставени земи, 

обезлюдяващи се и изчезващи села – особено в 

планинските части на областта. 

- Силно моноцентрично влияние на гр. София. 

- Намаляване дела на малките и средни 

предприятия с персонал до 9 лица и ниска 

конкурентоспособност на съществуващите. 

- Икономиката и доходите на населението в 

значителна степен са зависими от микрофирми 

от сектора на търговията и услугите. 

- Недостатъчна подкрепа за стимулиране на 

иновациите на предприятията 

- Нисък дял на използваните земеделски площи, 

неразвита и/или амортизирана напоителна 

мрежа. 

- Лошо състояние на вътрешни/ общински 

пътища и затруднени връзки между населените 

места, както и външен достъп до обекти в 

територията. 

- Амортизирана ВиК инфраструктура и слабо 

развита инфраструктура за третиране на 

отпадъчни води. 

- Остаряла и/или със запълнен капацитет 

инфраструктура за управление на отпадъци и 

забавяне при въвеждане на регионалната 
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- Наличие на развита базова образователна 

мрежа и добри възможности за достъп до 

образователни и научни институции в 

столицата. 

- Наличие на функциониращи депа за ТБО 

- Наличие на защитени територии и зони със 

запазено биологично разнообразие 

- Развита система на читалища, библиотеки, 

културни и спортни дейности. 

- Наличие на относително голям брой обекти 

на културно-историческото наследство. 

- Наличие на архитектурно-исторически 

резерват град Копривщица, културна 

ценност с национално значение. Запазено и 

съхранено недвижимо културно наследство. 

Единствения в България Национален събор 

за автентично народно творчество, 

Копривщица.  

система, премахване и рехабилитация на 

общински депа и незаконни сметища. 

- Недостатъчни инвестиции в повишаване на 

енергийната ефективност в сгради и 

предприятия и оползотворяване на 

възобновяеми енергийни източници 

- Недостатъчно развита здравна инфраструктура 

– дефицити при обхващане на населението със 

здравни услуги. 

- Остаряла и изчезваща образователна 

инфраструктура, особено в малките населени 

места. 

- Наличие на територии с нарушено екологично 

равновесие. 

-  Неразвит регионален подход за предлагане и 

рекламиране на културни, исторически, 

архитектурни и природни забележителности 

значими за развитие на културата, 

образованието и туризма в областта и страната. 

Възможности Заплахи 

- Разширяване на производството в 

съществуващите предприятия от 

преработващата промишленост. 

- Оползотворяване на неизползвани свободни 

терени, постройки и инфраструктура за 

привличане на инвестиции. 

- Оползотворяване на благоприятното 

разположение на територията чрез по-

нататъшно развитие на транспорт, логистика 

и складиране. 

- Привличане на инвестиции чрез развиване 

на съществуващи и създаване на нови 

международни партньорства 

- Развитие на земеделието – оползотворяване 

на неизползвани земеделски площи. 

- Развитие на дейности от сферата на 

биологичното производство на земеделски 

продукти. 

- Продължаващо влияние на икономическата и 

финансова криза и по-нататъшно намаляване 

на инвестициите и/или затваряне или фалити 

на предприятия. 

- Продължаващо влошаване на демографската 

ситуация. 

- Затруднения за бенефициентите при 

получаване на достъп до средства от 

европейските фондове – както от 

административен характер, така и при 

осигуряване на необходимото съфинансиране. 

- Разрушаване на културни ценности 

(паметници) в резултат на липса на държавна 

политика и финансиране. 
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- Развитие на горскостопански дейности и 

специално дейности, свързани със събиране 

и продажба/ преработка на горски природни 

продукти. 

- Развитие на туристически дейности и 

привличане на посетители за специфични 

видове туризъм. 

- Продължаваща газификация на населени 

места от областта 

- Развитие и финансиране на специфични 

дейности в зоните от европейската 

екологичната мрежа НАТУРА 2000. 

- Възможности за развитие и финансиране на 

трансгранични дейности. 

- Нови тенденции в европейската политика: 

създаване на клъстери за подкрепа на 

развитието на иновациите. 

- Развитие на междуобщинското 

сътрудничество за намаляване на 

моноцентричното влияние на столицата. 

- Създаване на обособени технологични и 

търговско-икономически зони. 

- Създаване на условия за предлагане на 

Националния събор за народно творчество, 

Копривщица за включване в Регистъра на 

ЮНЕСКО за най-добри практики за 

опазване на недвижимо културно 

наследство. 

- Включване на АИР в Индикативната листа 

за културното и природното наследство 

на Република България и предлагане на 

вниманието на Комитета за Световно 

наследство към ЮНЕСКО за включване 

в Списъка от световно наследство. 

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

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

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

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

възможности. В случая на Софийска област графиката е изместена в както към силните 

страни, така и към възможностите. 
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2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

 

Настоящият раздел представя стратегическата рамка – визия, стратегически цели и 

приоритети, за развитие на Софийска област в периода 2014-2020 г. Целите и 

приоритетите в стратегическата рамка са идентифицирани и формулирани в 

съответствие със: 

- Изводите, направени въз основа на анализа на социално-икономическото 

състояние в областта, респективно, 

- Идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи; 

- Проекта на Регионалния план за развитие на Югозападния район за 

планиране - съгласно изискванията на чл. 12 ал. 2 на ЗРР, чл. 23 ал. 1 на 

ППРЗР и Методическите указания на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, където е се посочена йерархията на документите и 

изискването Областните стратегии за развитие да се разработват в 

съответствие с плановете за развитие на районите от ниво 2. 

 

Нормативната уредба за планиране и програмиране поставя изисквания за съответствие 

и съгласуваност на стратегическата рамка между ОСР и РП на ЮЗР, както и между 

ОСР и секторните документи. Предвид целите, вида и йерархичната структура на 

документие в схемата по-горе е представено и съответствие и съгласуваност на ниво 

стратегически документи за осъществяване на регионалната политика на национално и 

областно ниво. Стратегическите документи имат за цел да представят общата 

рамка за развитие на определената територия предвид нейните ресурси, силни 

страни и възможности, като този стратегически документ следва да се реализира 

чрез оперативни документи – общински планове, регионални и национални 

планове и програми – секторни и/или териториални и/или интегрирани. Предвид 

тези указания и условия в настощият документ не се планират конкретни мерки за 

реализиране на изведените цели и приоритети на стратегията за развитие на Софийска 

област. 
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Съответствие на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020г. с 

Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-

2020г. 

Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. 

Главна стратегическа 

цел  

Устойчив икономически 

растеж чрез 

конкурентоспосбност, 

инвестиционна 

атрактивност, подобрена 

жизнена среда и укрепен 

човешки ресурс при 

съхранено природно и 

културно наследство 

Стратегическа цел 1 

 

Постигане на устойчив 

икономически растеж, 

чрез развитие на 

конкурентоспособна 

диверсифицирана 

регионална икономика 

Стратегическа цел 2  

 

Постигане на балансирано 

и устойчиво регионално 

развитие и укрепване на 

връзките между градските 

центрове и селските 

райони 

Стратегическа цел 3  

 

Икономическо, социално 

и пространствено 

сближаване с останалите 

региони в ЕС 

 

 

Визия за развитие на 

Софийска област в 

периода 2014-2020 г. 

Постигане на устойчиво 

интегрирано и вътрешно 

балансирано териториално 

развитие на Софийска 

област 

Стратегическа цел 1 

Икономическо развитие 

 

Стратегическа цел 2 

Социално развитие 

 

Стратегическа цел 3 

 

Опазване на околната 

среда и действия по 

изменението на климата 

 

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. 
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Съответствие на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. с 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. 

Визия 

 

Българските 

райони – 

привлекател

ни за 

живеене, 

ефективно 

използващи 

своя 

потенциал за 

постигане на 

устойчив 

растеж, 

създаване на 

нови 

работни 

места, 

бизнес и 

туризъм, със 

съхранено 

природно и 

културно 

наследство 

Главна 

стратегическа 

цел 

Постигане на 

устойчиво 

интегрирано 

регионално 

развитие, 

базирано на 

използване на 

местния 

потенциал и 

сближаване на 

районите в 

икономически, 

социален и 

териториален 

аспект 

Стратегическа 

цел 1 

 

Икономическо 

сближаване в 

европейски, 

национален и 

вътрешнорегио

нален план чрез 

развитие на 

собствения 

потенциал на 

районите и 

опазване на 

околната среда 

Стратегическа 

цел 2 

 

Социално 

сближаване и 

намаляване на 

регионалните 

диспропорции в 

социалната сфера 

чрез създаване на 

условия за 

развитие и 

реализация на 

човешкия 

капитал 

Стратегическа 

цел 3 

 

 

 

Териториално 

сближаване и 

развитие на 

трансгранично, 

междурегионал

но и 

транснационалн

о 

сътрудничество 

Стратегическа 

цел 4 

 

 

 

Балансирано 

териториално 

развитие чрез 

укрепване на 

мрежата от 

градове -

центрове, 

подобряване 

свързаността в 

районите и 

качеството на 

средата в 

населените 

места 

 

 

Визия за развитие на 

Софийска област в периода 

2014-2020 г. 

Постигане на устойчиво 

интегрирано и вътрешно 

балансирано териториално 

развитие на Софийска област 

Стратегическа цел 1 

Икономическо развитие 

 

Стратегическа цел 2 

Социално развитие 

 

Стратегическа цел 3 

 

Опазване на околната 

среда и действия по 

изменението на 

климата 

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020г. 
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Предвид голямата територия на областта и сериозните различия, свързани с 

разположението, ресурсите и потенциала на 22-те общини, включени в нейния състав, 

акцентът на визията за развитие на областта е насочен към интегрирането на дейности 

за балансирано териториално развитие, преодоляване на различията и намаляване на 

полярните тенденции в икономически и социален план. 

Визия за развитие на Софийска област в периода 2014-2020 г. 

Постигане на устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано териториално развитие 

на Софийска област. 

 

Стратегическата рамка за развитие на областта включва три стратегически цели, всяка 

от които насочена към един от аспектите, обхванати от концепцията за устойчиво 

развитие – икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда
1
. 

 

Стратегически цели: 

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 три приоритета, формулиращи основни 

насоките за интервенции, чрез мерките в общинските планове за развитие, съобразени 

със спецификите на наличните инструменти за финансиране. Към всеки от 

приоритетите са формулирани специфични цели, които поясняват и прецизират тези 

насоки. 

                                                 
1
„Устойчиво развитие е развитието, което задоволява нуждите на настоящето, без да застрашава 

възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди" - с други думи, да гарантира, че 

днешният растеж не застрашава възможностите за растеж на бъдещите поколения (Комисията 

Брундтланд, 1987). Затова устойчивото развитие обхваща три елемента – икономически, социален и 

екологичен, които трябва да бъдат отчитани поравно на политическо ниво. Стратегията за устойчиво 

развитие на Европейския съюз, приета през 2001 г. и изменена през 2005 г, в частност се допълва от 

принципа за интегриране на проблемите на околната среда в европейските политики, които влияят на 

околната среда. Стратегията Европа 2020 сочи, че Европа е в състояние да осигури интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 
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Стратегическа цел 1: Икономическо развитие 

Приоритет 1: Развитие на приоритетни сектори; 

Специфична цел 1: Развитие на земеделието; 

Специфична цел 2: Развитие на преработвателна промишленост; 

Важен акцент за постигане на настоящата специфична цел се поставя на: 

 Предоставяне на стимули за развитие и прилагане на иновации в 

производството: 

 Разработване на регионална иновационна стратегия; 

 Подобряване на взаимодействието между образователни институции, 

изследователски центрове, центрове за трансфер на технологии и бизнеса. 

Създаване на партньорски мрежи и стимулиране на публично - частното 

партньорство. 

 Създаване на благоприятна среда за възникване и развитие на иновативен 

бизнес, включително материална база; 

 Насърчаване управлението на иновациите в МСП; 

 Подпомагане развитието на предприятията от хранително-вкусовата 

промишленост: 

 Подкрепа за развитие на клъстери и браншови организации на производители. 

 Подкрепа за защита на географски означения на характерни регионални 

продукти. 

 Подкрепа за развитието на веригата на производство и реализация на продуктите 

от хранително-вкусовата промишленост, включително съревнования/ изложения 

на местни продукти. 

 

Специфична цел 3: Развитие на туризма 

Важен акцент за постигане на настоящата специфична цел се поставя на действия и 

мерки за съхраняване, опазване, поддържане, социализиране, експониране и 

рекламиране на материално и нематериално културно наследство, като съществена част 

от туристическите пакети и услуги в територията на областта. Съхранение и 

популяризиране на културните ценности и недвижимото културно наследство е важен 

акцент и позитив за развитие на региона и страната. Мерките за активно и разумното 

използване предимствата на културното – историческото и архитектурно наследство на 

областта са важни за рекламиране и популяризиране не само на общините Копривщица, 

Самоков, Годеч, Божурище, Ихтиман, Елин Пелин, но и на региона и страната. 

Мерките за непрекъснато развитие и рекламиране на туристически услуги следва да са 

разнообразни и да отразяват интересите на  различни групи туристи. Типичните за 

региона културни, исторически, археологически забележителности, паметници, музеи и 
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материално и нематериално наследство с местно, регионално и национално значение, 

като: събори на народното творчество и автентичен фолклор, характерни занаяти, 

традиционни производства, значими за биоразнообразието и природата места, 

обитания, защитени територии, археологически места и ценности добавят стойност към 

традиционните туристически пакети и дестинации. Тези мерки се разписват и планират 

в общинските планове за развитие на общините от областта и в националните програми 

за съхранение и развитие на културно материално и нематериално наследство и за 

развитие на страната и обитания, защитени територии, археологически места и 

ценности. 

 Специфична цел 4: Развитие на високи технологии 

 

Приоритет 1 и формулираните към него специфични цели позволяват 

поставянето на различни специфични акценти в различните територии в 

областта, свързани с техните разнородни ресурси и традиции, респективно 

приоритетни икономически сектори, като същевременно се осигурява 

съответствие с целите на РПР на ЮЗРП. 

 

Приоритет 2: Насърчаване на инвестиционната активност  

Специфична цел 1: Насърчаване развитието на малки и средни предприятия; 

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; 

Приоритет 2 е насочен към пряко подпомагане както на малки и средните 

предприятия, така и на новостартиращи бизнеси от всички икономически сектори 

в територията на областта. 

 

Приоритет 3: Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване 

на енергийните ресурси 

Приоритет 3 и формулираните към него специфични цели обхващат различните 

аспекти на постигането на енергийна ефективност. Безспорно увеличаването на 

енергийната ефективност допринася за подобряване състоянието на околната 

среда и противодействието на промените в климата, но тези ефекти не могат да се 

разглеждат изолирано от приноса към намаляване ресурсоемкостта на 

производствата и производствените разходи, което го прави неотменима част от 

подпомагането на икономическото развитие. 
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Специфична цел 1: Създаване на предпоставки за преминаване към нисковъглеродна 

икономика и подобряване на енергийната ефективност на производства, сгради и 

съоръжения, чрез: 

 Разработване на Регионален план за действие за устойчиво енергийно 

развитие 

Планът следва да набележи цели и конкретни действия, включително за: 

- повишаване на енергийната ефективност в обществени и частни сгради и 

предприятия; 

- ефективно оползотворяване на ВЕИ за директна употреба; 

- енергийна ефективност в транспорта - оптимизиране на транспортни схеми; 

усъвършенстване на маршрутите на обществения транспорт; увеличаване 

конкурентоспособността на обществения транспорт; въвеждане на „умни” 

системи за управление на трафика, оптимизиране и обновяване на обществения 

автомобилен парк, вкл. използването на биогорива и електромобили; 

- използване на модерни информационни технологии за извършването на 

административни услуги на гражданите; 

- въвеждане на принципа на „зелени” обществени поръчки, вкл. при закупуването 

на енергия в условията на очакваната либерализация на енергийния пазар; 

- организиране на областни събития за насърчаване на ЕЕ и ВЕИ – 

информационни дни, съревнования, медийни прояви и пр. 

 Създаване на система за енергиен мениджмънт  

Системата за енергиен мениджмънт включва:  

- създаване на позиция „енергиен мениджър” в областната и общинските 

администрации;  

- провеждане на обучение за енергийните мениджъри;  

- създаване на мрежа за обмен на информация и опит; 

- създаване на система за мониторинг на енергийното потребление в публичните 

сгради и съоръжения в общините и обобщена за областта (база данни); 

- създаване на система от показатели за ЕЕ на сгради и системи за улично 

осветление и използването й за стимулиране на дейности за повишаване на ЕЕ 

Така създадената система следва да осигури подкрепа на общинските администрации за 

енергийно обследване и сертификация на сгради чрез предоставяне на справочна 

информация, разпространение на добри практики, организиране на работни срещи с 

експерти от ведомствата и водещи специалисти, съдействие за пакетиране и 

финансиране на проекти, подпомагане бързото получаване на информация за обявени 

конкурси за финансиране на проекти за ЕЕ, подпомагане на общините за създаване на 

партньорства за участие в Европейски програми за ЕЕ/ВЕИ. 

Системата за енергиен мениджмънт ще осигури и подкрепа за бизнес сектора в 

Софийска област чрез организиране на работни срещи за обмен на информация и опит 

за повишаване на ЕЕ и създаване на съвместни проекти. Следва да  се подпомагат МСП 

с ноу-хау за енергиен мениджмънт. 
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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. 

 

Стратегическа цел 2: Социално развитие 

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; 

Приоритет 1 и формулираните към него специфични цели са насочени изцяло към 

подобряване на здравния статус на населението в областта, като специфичните 

цели засягат конкретни проблеми, идентифицирани в анализа – ниска здравна 

култура и респективно малък брой лица, обхванати с профилактични дейности, 

особено в териториално отдалечени и/или маргинализирани общности; затруднен 

достъп до здравни услуги в отдалечени планински и полупланински райони, 

недостатъчно покритие на територията с дентално медицински услуги. 

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. 

Приоритет 2 и формулираните към него специфични цели са насочени изцяло към 

повишаване на образователния и културния статус на населението като основен 

аспект на социалното развитие. Специфичните цели предполагат мерки за 

насърчаване модернизиране на образованието като съдържание на процеса, а не 

само като сграден фонд и оборудване, действия срещу все по-големия брой 
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отпадащи от образователната система, особено сред магринализирани общности, 

насърчаване и подпомагане дейността на читалищата и други културни 

институции. 

Съхранение и популяризиране на културните ценности и недвижимото културно 

наследство е важен акцент и позитив за развитие на региона и страната. Мерките 

за активно и разумното използване предимствата на културното – историческото 

и архитектурно наследство на областта са важни за рекламиране и 

популяризиране не само на общините Копривщица, Самоков, Годеч, Божурище, 

Ихтиман, Елин Пелин, но и на региона и страната. Тези мерки се разписват и 

планират в общинските планове за развитие на общините от областта и в 

националните програми за съхранение и развитие на културно материално и 

нематериално наследство и за развитие на страната. Подобряването на 

културният 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: 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. 

Приоритет 3 има не само принос към развитието на човешкия капитал в областта 

и неговото задържане на територията, но и подпомага постигането на първата 

стратегическа цел за икономическо развитие. Специфичните цели предполагам 

мерки, свързани с насърчаване на обучението през целия живот, осигуряване на 

възможности за постоянно повишаване на квалификацията и/или 

преквалификация, създаване на механизми за връзка между образованието, 

науката и бизнеса. 

 

Стратегическа цел 3: Опазване на околната среда и действия по 

изменението на климата  

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; 
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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. 

Приоритет 1 обхваща палитрата от дейности, свързани с управление на 

отпадъците в съответствие 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: 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. 

Приоритет 2 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., както и меки мерки, свързани с подобряване 

на управлението и повишаване на информираността с цел рационално използване 

на ресурсите и управление на риска. 

 

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

защитените територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от 

промените в климата 

 Устойчиво управление на горските ресурси, вкл. управление на риска от горски 

пожари и мерки срещу незаконните сечи и бракониерство; 

 Насърчаване на устойчиви практики и ползване в защитените територии и 

зоните от екологичната мрежа НАТУРА 2000; 
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 Повишаване на информираността по отношение необходимостта от опазване на 

околната среда и биоразнообразието 

Приоритет 3 и формулираните към него специфични цели се базират на 

занчителния дял на горските територии в областта 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. 

В допълнение, цялостната стратегическа рамка за развитие на Софийска област 

включва два хоризонтални приоритета: 

Хоризонтален приоритет 1: Изграждане и подобряване на инфраструктура 

Хоризонтален приоритет 2: Повишаване на административния капацитет 

Хоризонталните приоритети и направените по тях интервенции пряко обслужват и са 

основна предпоставка за постигането на всяка от трите стратегически цели.  

Изграждането и подобярването на инфраструктура, която не  попада пряко в обхвата на 

СЦ 1, 2 или 3 (напр. пътна, ВиК, комуникационна инфраструктура) е необходима 

предпоставка за насърчаване на икономическото развитие, социалната свързаност, 

опазване на околната среда и е предпоставка запредотваряване промените в климата.   

Повишаването на административния капацитет следва да подобри: 

- Координацията между общините, институциите и другите заинтересовани 

страни в процеса на пролагане на ОСР; 

- Качеството на административните услуги за бизнеса и гражданите; 

- Процеса на облекчаване на административните режими; 

- Процеса на програмиране, проследимост и изпълнение на политиките за 

развитие; 

- Възможностите на всички видове бенефициенти от територията да 

реализират  конкретни проекти и интервенции, попадащи в обхвата на всяка 

една от стратегическите цели.  

 

Областна администрация на Софийска област планира ключови дейности и мерки, чрез 

които да създаде условия за постигане на планираните цели и приоритети и да 

подпомогне прилагането на ОСР. Приоритетни  дейности за Областна администрация 

на Софийска област  с областно и регионално значение са: 

 Създаване на център за оценка на съответствията на подадените проекти от 

общините и НПО на територията на областта; 

 Създаване на трансграничен информационен център на територията на граничен 

пункт Калотина; 
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 Създаване на концепция, идентификация и оценка на места и локации за 

развитие на културни проекти на територията на областта и разработването им 

като туристически продукти; 

 Създаване на концепция за развитие на „зелен“ транспорт на територията на 

областта; 

 Идентификация, оценка и разписване на апликационни форми за т.нар. „големи 

инвестиционни проекти“ за директно финансиране от Европейския фонд за 

регионално развитие; 

 Създаване на макрорегионална стратегия за развитие на Софийска, Пернишка и 

Кюстендилска област и граничните с тях области на Сърбия под ръководството 

на Областния управител на Софийска област; 

 Създаване на финансов инструмент, тип JESSICA за развитие на урбанизираните 

територии и зелени проекти; 
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Стратегическа рамка на ОСР за Софийска област за периода 2014-2020 г. 

 

ВИЗИЯ 

Постигане на устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано териториално 

развитие на Софийска област 

 

СЦ 1  

Икономическо развитие 

СЦ 2  

Социално развитие 

СЦ 3  

Опазване на околната 

среда и действия по 

изменението на климата 

 

Приоритет 1:  

Развитие на приоритетни 

сектори 

 

Приоритет 1:  

Подобряване на достъпа до 

здравни услуги и 

повишаване на тяхното 

качество 

Приоритет 1:  

Управление на отпадъците 

в съответствие с 

изискванията на 

европейската и 

националната нормативна 

уредба 

Приоритет 2:  

Насърчаване на 

инвестиционната 

активност 

Приоритет 2: 

Повишаване на културния 

и образователен статус на 

населението 

Приоритет 2:  

Интегрирано управление 

на водите 

Приоритет 3: 

Подобряване на 

енергийната ефективност и 

рационално използване на 

енергийните ресурси 

Приоритет 3:  

Повишаване и поддържане 

на квалификацията на 

работната сила 

Приоритет 3:  

Устойчиво управление на 

горите, опазване и 

поддържане на защитените 

територии и 

биоразнообразието, 

смекчаване на 

последствията от 

промените в климата 

 

Хоризонтален приоритет 1: Изграждане и подобряване на инфраструктура 

 

Хоризонтален приоритет 2: Повишаване на административния капацитет 



98 

 

3. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ 

НА СТРАТЕГИЯТА 

От ключово значение за постигане на целите, заложени в стратегическата част на ОСР, 

е ефективното използване на всички възможни източници на финансов ресурс. В 

условията на икономическа нестабилност, много важно е постигането на по-високи 

резултати при използването на по-малко средства. В този контекст, освен обичайно 

използваните източници на публични финанси, ОСР предлага оперативни възможности 

за въвличане на частни инвеститори в партньорства с публичния сектор, както и 

подходящи модели за използване на различни финансови инструменти. Едновременно 

с това, финансовата рамка отчита по подходящ начин и нуждите и приоритетите на 

отделните общини. 

Многогодишна финансова рамка на областната стратегия, макар и само индикативна се 

стреми към това да отразява реалистично потенциално наличните ресурси за 

реализация на стратегията. Идентифицираните финансови ресурси се основават главно 

на заложените стойности в НСРР и РПР на ЮЗР.  

Разработената финансова рамка за изпълнение на ОСР представя прогноза за 

необходимия финансов ресурс за осъществяване на стратегическите цели и приоритети 

на Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. като са съобразени 

следните параметри:  

 очакванията за финансова рамка на средствата, които България следва да получи 

от ЕС, включително и очакванията за разпределение по програми и индикативен 

тип интервенции, които да бъдат подкрепяни; 

 финансовата рамка на Регионален план за развитие на Югозападен район от 

ниво 2 за периода 2014-2020 г.; 

 идентифицираните стратегически на национално ниво инфраструктурни 

проекти, чието осъществяване изисква привличане на частен инвеститор; 

 възможностите за финансиране от общинските бюджети, като прогнозата е 

направена на база данни за извършените разходи в предходния период 2007-

2013 година; 

 възможности за финансиране от централния бюджет за инвестиции в общините, 

както и допълнителната подкрепа за районите за целенасочена подкрепа;  

 възможности за използване на мостово финансиране/ съфинансиране чрез фонд 

ФЛАГ, както и възможности за заемно финансиране от ЕИБ и ЕБВР за 

специфични проекти. 

Специфичното при структурирането на прогнозата е, че средствата от общинските 

бюджети в голямата си част са дефинирани като необходимото съфинансиране при 

реализиране на проекти от общинските администрации по програмите финансирани от 

фондовете на ЕС. 
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Участието на частното финансиране освен чрез директни инвестиции в значими 

инфраструктурни проекти е прогнозирано и като съфинансиране на проекти, 

изпълнявани от частни субекти на територията на областта по програмите, 

финансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г. 

Поради факта, че основната част от ресурса се предвижда да бъде осигурен чрез 

фондовете на ЕС, при финансово прогнозиране на ресурса по години може да се вземат 

под внимание сроковете за стартиране изпълнението на тези програми, както и 

темповете на усвояване през предходния програмен период, с оглед възможността от 

забавяне на структурирането и отварянето на схемите за финансиране. 

В НСРР за периода 2012 – 2022 г. и проекта на РПР на ЮЗР за периода 2014-2020 г. за 

целия ЮЗР са предвидени 3,9 млрд. лв. Използвайки подхода „на човек“, допълнен с 

коректива „солидарност“ (повече за по-слабите), общата финансова рамка за ОСР на 

Софийска област се изчислява индикативно на 617 млн. лв.  

Индикативен бюджет по стратегически цели и приоритети на ОСР: 

 Индикативна 

сума – лв. 

% 

СЦ 1 Икономическо развитие 215 950 000 35 

Приоритет 1 Развитие на приоритетни сектори 61 700 000 10 

Приоритет 2 Насърчаване на инвестиционната активност 61 700 000 10 

Приоритет 3 Подобряване на енергийната ефективност и рационално 

използване на енергийните ресурси 

92 550 000 15 

СЦ 2 Социално развитие 123 400 000 20 

Приоритет 1 Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на 

тяхното качество 

61 700 000 10 

Приоритет 2 Повишаване на културния и образователен статус на 

населението 

30 850 000 5 

Приоритет 3 Повишаване и поддържане на квалификацията на работната 

сила 

30 850 000 5 

СЦ 3 Опазване на околната среда и действия по изменението на климата 277 650 000 45 

Приоритет 1 Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на 

европейската и националната нормативна уредба 

92 550 000 15 

Приоритет 2 Интегрирано управление на водите 154 250 000 25 

Приоритет 3 Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на 

защитените територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от 

промените в климата 

30 850 000 5 

ОБЩО 617 000 000 100 
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Общата индикативна сума за осъществяване на целите и приоритетите на ОСР е 

разпределена процентно между трите формулирани стратегически цели, като най-голям 

дял е предвиден за СЦ 3, с оглед на факта, че в тази стратегическа цел попада 

значителен обем инвестиции в инфраструктура, свързана с управление на води и 

управление на отпадъци. Дефинираните хоризонтални приоритети, свързани с 

инфраструктура и административен капацитет нямат собствен бюджет, доколкото се 

отнасят към всички стратегически цели, като най-голяма е тежестта на 

инфраструктурните инвестиции в СЦ3, следван от СЦ 2, и най-малък – в СЦ 2. 

 

Предложената индикативна финансова рамка следва да се актуализира и прецизира 

след приемането на програмите, които следва да реализират секторни и териториални 

политики, финансирани от фондовете на ЕС, както и след приемане на ОПР за периода 

2014-2020 г. на 22-те общини. 

 

4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РАЙОНИТЕ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА 

ПОДКРЕПА 

 

4.1. Нормативни изисквания 

Законът за регионалното развитие (ЗРР), в сила от 31.08.2008 г., Обн. ДВ. бр.50 от 30 

май 2008 г., изм. ДВ. бр.47 от 23 юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16 октомври 2009 г., 

изм. ДВ. бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 26 октомври 2012 г. 

определя териториална основа на регионалното развитие. За целите на планирането, 

програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на 

регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят на три нива в 

съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за 

статистически цели, прилагана в Европейския съюз. Районите от съответните три нива 

са териториална основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие. 

На територията на районите от ниво 3 (област) могат да се обособяват райони за 

целенасочена подкрепа от държавата за целите на регионалното развитие. Районите за 

целенасочена подкрепа обхващат територията на една или повече съседни общини. 

Обособените райони за целенасочена подкрепа са териториална основа за 

концентрация на ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента 

на развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за 

регионално развитие. Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа се 

определя в областните стратегии за развитие по данни на Националния статистически 

институт и на административната статистика на Агенцията по заетостта (чл. 5, алинея 5 

от ЗРР). В чл.6 , алинеи от 1 до 8 на ЗРР са определени показателите, по които се 

определя териториалният обхват на общините, попадащи в тези райони, като се 

посочват  условията на които следва да отговарят общините, а именно:  



101 

 

1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за 

страната за последните три години;  

3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години;  

4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност 

за страната за последните три години; 

5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

6. над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с 

асфалтово покритие помежду си или с общинския център;  

7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа; 

8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от 

качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във 

водоснабдяването за последните три години. 

Дефинирането на райони за целенасочена подкрепа създава условия за ефективна 

териториална концентрация на ресурсите и намаляване на вътрешнорегионалните 

различия в степента на развитие на отделните общини, като се отчитат специфичните 

особености и нужди на територията:  

 Равнището и динамиката на икономическо развитие, структурата на 

икономиката, заетостта и безработицата. 

 Степента на изграденост на техническата инфраструктура. 

 Демографската, социалната и селищната инфраструктура. 

 Географско положение и наличния потенциал за постигане на целите за 

развитие на съответната община. 

Насочването на ресурси в районите за целенасочена подкрепа е също така и инструмент 

за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие. 

Райони за целенасочена подкрепа според Закона за регионално развитие са общините, 

които имат сериозни затруднения в социално икономическото развитие. За тях се 

предвижда да бъдат обект на особена грижа от страна на регионалната политика на 

държавата, за да се постигне подобряване  на социално-икономическото им състояние.  

 

4.2. Анализ на дефинициите в Закона за регионално развитие и методи за 

определяне на общини за подкрепа  

В чл. 6  на Закона за регионалното развитие са посочени 8 показателя и начините за 

тяхното измерване. За 4 от показателите се изисква проследяване на състоянието за три 
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(3) последователни последни години, а за останалите четири – по последни данни 

(тоест само за една година).  

Дефинициите в закона не посочват на колко показателя трябва да отговаря една 

община, за да попадне в район за целенасочена подкрепа. В този смисъл е логично 

разделянето на общините на групи според степента им на уязвимост:  

 Първа (I) група – висока степен на уязвимост – отговаряща на осем (8) 

показателя 

 Втора (II) група - отговаряща на седем (7) показателя 

 Трета (III) група - отговаряща на шест (6) показателя 

 Четвърта (IV) група - отговаряща на пет (5) показателя 

 Пета (V) група - отговаряща на четири (4) показателя 

 Шеста (VI) група - отговаряща на три (3) показателя 

 Седма (VII) група - отговаряща на два (2) показателя 

 Осма (VIII) група - ниска степен на уязвимост - отговаряща на един (1) 

показател 

Логично е също така за силно целенасочена подкрепа да бъдат предложени общини, 

които отговарят на повече от половината от показателите, а именно поне 5. Общините, 

отговарящи на 4 показателя трябва да бъдат изследвани според вида на показателите и 

характера на проблемите, които те показват. Възможно е за подкрепа да бъдат 

предложени и такива общини, ако се прецени, че е необходимо.  

В зависимост от различните тълкувания на закона и според виждания на МРРБ за 

подкрепа биха били възможни всички общини, удовлетворяващи изискванията поне по 

един показател. Такива са всички общини в област София, като броя на 

удовлетворените критерии по 8-те показателя варира между 1 и 5, тоест общините 

попадат в групите от 4-та до осма. По тази причина за подкрепа ще бъдат предложени 

всички общини в съответните им групи. 

Анализът на дефинициите в закона също така дава възможност за различно тълкуване 

при четири от 8-те показателя. Първите 4 са показатели, при които се следи 

развитието за три години. Възможни са три различни варианта за тълкуване: 

 Да се изследва средното аритметично за показателя от трите последни 

години на национално нива и за конкретната община (метод 1) 

 Данните за общината да изпълняват изискването за поне две от трите 

години (метод 2) 

 Данните за общината да изпълняват изискването за поне една от трите 

години (метод 3) 

В настоящия анализ е възприет подходът да се изследва състоянието и по трите 

метода. На общините, които отговарят на поне 5 критерия по 8-те показателя 
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следва да се отдели по-голямо внимание и подкрепата за тях да бъде по-

целенасочена и по-силна. За общините, които отговарят на до 4 от 8-те критерия, 

следва да се вземе решение за подкрепа според характера на показателите. 

При определянето на общините, които могат да попаднат в категорията “райони за 

целенасочена подкрепа” са ползвани статистически данни на НСИ и регионалното му 

поделение за област София за 2009 г., 2010 г. и за 2011 г.  

 

4.3. Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа в Софийска 

област  

За общините в Софийска област (22 на брой) може да бъде направен следния анализ 

според направените предположения: 

 В обхвата на райони за силна целенасочена подкрепа (по повече от 4 

критерия по показателите) се предлагат следните общини: Годеч, Горна 

Малина, Драгоман, Ихтиман, Костенец, Правец, Самоков, Чавдар. 

Основанието за техния избор е категоричното покриване на изискванията на поне 5 от 

8-те показателя според ЗРР по два от цитираните методи, а община Чавдар – и по 

трите възможни метода за оценка.  

 Общините: Божурище, Етрополе, Копривщица, Сливница, Златица, 

Антон отговарят на 4 от общо 8 показателя по всеки един от методите. 

Тяхното включване е към група V. 

 Общините: Ботевград, Своге, Мирково, Долна баня, Елин Пелин, 

Костинброд, Пирдоп и Челопеч отговарят на условията на по-малко от 4 

показателя и според възприетата практика следва да бъдат включени в 

обхвата на райони за подкрепа към съответните групи. 
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Софийска област – райони за целенасочена подкрепа 
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По общини: 

1. Годеч: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Удовлетворява частично критериите по показател 3 – само за последната 2011 г.: 

– 3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години;  

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Четвърта (IV) група - отговаряща на 

пет (5) показателя) 

2. Горна Малина: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4, 5 и 

7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Удовлетворява частично критериите по показател 3 – само за последната 2011 г.: 

– 3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години;  

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Четвърта (IV) група - отговаряща на 

пет (5) показателя) 

3. Драгоман: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 
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– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Четвърта (IV) група - отговаряща на 

пет (5) показателя) 

4. Ихтиман: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Четвърта (IV) група - отговаряща на 

пет (5) показателя) 

5. Костенец: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Четвърта (IV) група - отговаряща на 

пет (5) показателя) 
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6. Правец: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Четвърта (IV) група - отговаряща на 

пет (5) показателя) 

7. Самоков: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Четвърта (IV) група - отговаряща на 

пет (5) показателя) 

 

8. Чавдар: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4 и 5: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  
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Удовлетворява частично критериите по показател 3: 

– 3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години;  

Въпреки, че само частично удовлетворява критериите по показател 3, (средните 

стойности за 3-те години), то общината изпълнява изискването за две от трите 

проследявани години. Поради което се предлага да влезе в пета група.  

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Четвърта (IV) група - отговаряща на 

пет (5) показателя) 

 

9. Божурище: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Пета (V) група - отговаряща на четири 

(4) показателя) 

 

10. Етрополе: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение на Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Пета (V) група - отговаряща на четири 

(4) показателя) 

 

11. Копривщица: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 3 и 5: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  
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– 3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години;  

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

Предложение на Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Пета (V) група - отговаряща на четири 

(4) показателя) 

 

12. Сливница: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение на Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Пета (V) група - отговаряща на четири 

(4) показателя) 

 

13. Златица: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение на Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Пета (V) група - отговаряща на четири 

(4) показателя) 

 

14. Антон: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4 и 5: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  
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– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

Предложение на Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Пета (V) група - отговаряща на четири 

(4) показателя) 

 

15. Ботевград: удовлетворява категорично критериите по показатели 2, 5 и 7: 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Удовлетворява частично критериите по показател 1: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

Община Ботевград за една от годините удовлетворява критерии 1, което е 

индикатор за бъдещо проследяване 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Шеста (VI) група - отговаряща на три 

(3) показателя) 

 

16. Своге: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 5 и 7: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение на Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Шеста (VI) група - отговаряща на три 

(3) показателя) 

 

17. Мирково: удовлетворява категорично критериите по показатели 4, 5 и 7: 

– 4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 
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Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Шеста (VI) група - отговаряща на три 

(3) показателя) 

 

18. Долна баня: удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2 и 3: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години;  

Предложение на Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Шеста (VI) група - отговаряща на три 

(3) показателя) 

 

19. Елин Пелин: удовлетворява категорично критериите по показатели 5 и 7: 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Удовлетворява частично критериите по показатели 1, 2 и 3: 

– 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години; 

– 2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години;  

– 3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години;  

Показателите на община Елин Пелин са много нестабилни по отношение на 

критериите за удовлетворяване на изискванията на закона. За три от показателите 

(от 4, които проследяват по три години) се наблюдаване изпълнение на изискванията за 

по една от трите години, но средните стойности са под изискуемите стойности). Ако се 

гледа формално на критериите, би следвало тези три показателя да не се отчитат. Но 

фактът, че се наблюдават в три от четири показателя, дава основание да се даде 

известно предимство, тоест общината да се разглежда като изпълняваща поне 3 

показателя. Допълнителен аргумент е характерът на удовлетворените критерии по 

показатели, а именно влошаване и нестабилност на икономическите характеристики 

съчетано с влошена екологична инфраструктура и намаляване на населението. 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Шеста (VI) група - отговаряща на три 

(3) показателя) 
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20. Костинброд: удовлетворява категорично критериите по показател 7: 

– 7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна 

мрежа; 

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Осма (VIII) група - отговаряща на 

един показател) 

 

21. Пирдоп: удовлетворява категорично критериите по показател 5: 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

Предложение на Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Осма (VIII) група - отговаряща на 

един показател) 

 

22. Челопеч: удовлетворява категорично критериите по показател 5: 

– 5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

Предложение за Решение: ЗА ПОДКРЕПА (Осма (VIII) група - отговаряща на 

един показател)
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SFO09 Годеч 4 5 5 6       не не      не  не 

 

SFO10 Горна 

Малина 

4 5 5 6       не не      не  не 

 

SFO16 Драгоман 4 5 5 5       не не не     не  не 

 

SFO20 Ихтиман 3 5 5 5          не не не  не  не 

 

SFO25 Костенец 3 5 5 5          не не не  не  не 

 

SFO34 Правец 3 5 5 5          не не не  не  не 

 

SFO39 Самоков 2 5 5 5          не не не  не  не 
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SFO57 Чавдар 5 4 5 5       не       не не не 

 

SFO06 Божурище 3 4 4 4       не не не не не не  не  не 

 

SFO18 Етрополе 3 4 4 4       не не не не не не  не  не 

 

SFO24 Копривщица 4 4 4 4          не не не  не не не 

 

SFO45 Сливница 3 4 4 4       не не не не не не  не  не 

SFO47 Златица 3 4 4 4       не не не не не не  не  не 

 

SFO54 Антон 5 4 4 4       не не не     не не не 

 

SFO07 Ботевград 2 3 3 4 не не     не не не не не не  не  не 
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SFO43 Своге 3 3 3 3    не не не не не не не не не  не  не 

 

SFO56 Мирково 4 3 3 3 не не не не не не не не не     не  не 

 

SFO59 Долна баня 4 3 3 3          не не не не не не не 

 

SFO17 Елин Пелин 3 2 2 5 не не  не не  не не  не не не  не  не 

 

SFO26 Костинброд 3 1 1 1 не не не не не не не не не не не не не не  не 

 

SFO55 Пирдоп 3 1 1 1 не не не не не не не не не не не не  не не не 

 

SFO58 Челопеч 4 1 1 1 не не не не не не не не не не не не  не не не 
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4.4. Промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа. 

Сравнение с предходни дефиниции на териториалния обхват.  

 

За извършването на настоящото сравнение са разгледани  Областна стратегия за 

развитие на Софийска област за периода 2007 – 2013 г. и Програма за реализация 

на дейности в районите за целенасочена подкрепа 2010 – 2013 г. 

Стратегията не е дефинирала териториален обхват на райони за целенасочена подкрепа. 

Програмата е изготвена от МРРБ (Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството) в края на 2009 г.. Определянето на териториалният обхват на 

районите за целенасочена подкрепа има няколко специфики: 

 Използвани са данни на НСИ за показателите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. 

за показателите от 1 до 4 и за 2009 г. за останалите четири; 

 При дефинирането на изпълнението на критериите по 8-те показателя е 

използван единствено метода на средни аритметични стойности, тоест не 

е следено удовлетворяването на критериите по години за първите четири 

показателя със условия за 3 години. Не са правени анализи за характера 

на уязвимост на отделните общини, а само за степента им според броя на 

удовлетворените критерии по показатели (изчислени по цитирания по-

горе метод); 

 Определени са общините, които удовлетворят различен брой критерии по 

всеки от 8-те показателя (на практика всички общини в страната покриват 

критериите поне за един показател). Общините са разделени в осем 

групи според броя на удовлетворените показатели, като в първа група 

попадат общини с удовлетворени 8 показателя (най-висока степен на 

уязвимост), а в осма група – с най-ниска степен на уязвимост – 

покриващи изискванията на един показател. 

 Програмата не ограничава териториалният обхват според броя на 

удовлетворените показатели, а само класифицира общините според броя 

на показателите. 

 Програмата отчита състоянието към края на 2009 г. 
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Сравнителна таблица на показателите по общини с данни  за 2009 г. и 2013 г. 

Код на 

община 

Община Брой 

показатели, 

2009 г. 

Брой 

показатели, 

2013 г. 

Категория 

2009 г. 

Категория 

2013 г. 

SFO09 Годеч 7 5 II IV 

SFO10 Г. Малина 5 5 IV IV 

SFO16 Драгоман 6 5 III IV 

SFO20 Ихтиман 5 5 IV IV 

SFO25 Костенец 5 5 IV IV 

SFO34 Правец 6 5 III IV 

SFO39 Самоков 7 5 II IV 

SFO57 Чавдар 5 5 IV IV 

SFO06 Божурище 4 4 V V 

SFO18 Етрополе 3 4 VI V 

SFO24 Копривщица 5 4 IV V 

SFO45 Сливница 4 4 V V 

SFO47 Златица 4 4 V V 

SFO54 Антон 4 4 V V 

SFO07 Ботевград 4 3 V VI 

SFO43 Своге 5 3 IV VI 

SFO56 Мирково 3 3 VI VI 

SFO59 Долна баня 4 3 V VI 

SFO17 Елин Пелин 4 3 V VI 

SFO26 Костинброд 2 1 VII VIII 

SFO55 Пирдоп 2 1 VII VIII 

SFO58 Челопеч 2 1 VII VIII 

 

Сравняване на състоянието на общините: 2009/2013 г. 

– Три от общините според показателите са подобрили относително състоянието си 

и са преминали в по-високи групи с две степени (тоест отговарят на два по-

малко показатели):  Годеч и Самоков от втора в четвърта група и Своге от 

IV в VI група 

– Девет (9) от общините са подобрили състоянието си с едно ниво (т.е един 

показател по-малко): Драгоман, Правец (от 6 показателя към 5), 

Копривщица (от 5 към 4 показателя), Ботевград, Долна баня, Елин Пелин 

(от 4 към 3 показателя), Костинброд, Пирдоп, Челопеч (от 2 към 1 

показател) 

– Общините: Горна Малина, Ихтиман, Костенец, Чавдар, Божурище, 

Сливница, Златица, Антон, Мирково нямат промяна в групата си (и 

съответно в броя на покриваните показатели). 
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– Община Етрополе е влошила състоянието си и преминава от VI в V група (от 3 

към 4 показателя) 

 
Нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната стойност за страната 

за последните три години (хил.лв) 

Община 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

BG Република 

България 

24.22 25.11 28.46 

SFO06 Божурище 17.18 13.87 14.68 

SFO07 Ботевград 19.88 21.35 19.21 

SFO09 Годеч 7.62 8.69 11.29 

SFO10 Горна Малина 3.30 3.21 4.48 

SFO16 Драгоман 4.13 7.30 7.77 

SFO17 Елин Пелин 11.24 17.88 35.93 

SFO18 Етрополе 10.70 7.55 7.04 

SFO20 Ихтиман 6.40 7.72 8.96 

SFO24 Копривщица 5.84 6.14 7.18 

SFO25 Костенец 5.37 5.03 6.07 

SFO26 Костинброд 34.37 32.93 33.15 

SFO34 Правец 3.35 4.00 6.12 

SFO39 Самоков 8.85 7.84 8.08 

SFO43 Своге 12.54 15.92 16.61 

SFO45 Сливница 6.37 9.28 8.74 

SFO47 Златица 5.23 3.43 3.89 

SFO54 Антон 2.31 2.38 3.59 

SFO55 Пирдоп .. .. .. 

SFO56 Мирково .. .. .. 

SFO57 Чавдар 0.56 0.54 0.98 

SFO58 Челопеч .. .. .. 

SFO59 Долна баня 7.68 12.91 12.08 
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Равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за 

последните три години (лева) 

Община 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

BG Република 

България 

7309 7777 8230 

SFO06 Божурище 7126 6587 6778 

SFO07 Ботевград 6507 7873 7436 

SFO09 Годеч 5812 6999 7474 

SFO10 Горна Малина 6230 5475 5501 

SFO16 Драгоман 6671 7091 6694 

SFO17 Елин Пелин 6740 8625 9967 

SFO18 Етрополе 5268 5316 5448 

SFO20 Ихтиман 6288 6861 7081 

SFO24 Копривщица 5131 5281 5671 

SFO25 Костенец 5185 5126 5501 

SFO26 Костинброд 8290 8674 9503 

SFO34 Правец 5082 5424 6603 

SFO39 Самоков 5292 5393 5761 

SFO43 Своге 7623 8664 9032 

SFO45 Сливница 6105 5807 6216 

SFO47 Златица 5298 5022 5884 

SFO54 Антон 5016 5111 5056 

SFO55 Пирдоп 11534 12118 12743 

SFO56 Мирково 13504 14648 16530 

SFO57 Чавдар 6032 6332 6430 

SFO58 Челопеч 15247 17131 23756 

SFO59 Долна баня 4408 4803 4779 
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Средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за страната за 

последните три години (процент) 

Община 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

BG Република 

България 

9.1 9.2 10.4 

SFO06 Божурище 6.7 3.9 4.1 

SFO07 Ботевград 7.2 8.3 9.3 

SFO09 Годеч 9.2 8.3 12.3 

SFO10 Горна Малина 12.3 9.4 8.0 

SFO16 Драгоман 6.8 5.9 5.9 

SFO17 Елин Пелин 9.9 9.2 8.6 

SFO18 Етрополе 6.5 8.1 8.7 

SFO20 Ихтиман 17.5 20.7 30.7 

SFO24 Копривщица 9.2 10.4 12.6 

SFO25 Костенец 10.0 9.9 12.7 

SFO26 Костинброд 7.6 6.7 7.4 

SFO34 Правец 13.0 14.1 17.5 

SFO39 Самоков 15.1 15.7 18.8 

SFO43 Своге 7.1 8.2 10.8 

SFO45 Сливница 7.9 7.6 7.7 

SFO47 Златица 7.1 8.2 7.1 

SFO54 Антон 7.8 8.6 8.2 

SFO55 Пирдоп 9.4 8.8 9.3 

SFO56 Мирково 6.4 6.4 8.9 

SFO57 Чавдар 12.3 9.8 7.3 

SFO58 Челопеч 7.8 3.7 6.0 

SFO59 Долна баня 26.9 25.9 24.9 

Източник: Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика 
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Коефициент на възрастова зависимост ((0-14 г.)+(65+ г.))/(15-64 г.) над 120 на сто от 

средната стойност за страната за последните три години(процент) 

Община 2009 2010 2011 

BG Република 

България 

45.13 45.98 47.54 

SFO06 Божурище 50.44 51.46 51.91 

SFO07 Ботевград 44.31 45.27 46.43 

SFO09 Годеч 63.09 62.47 63.07 

SFO10 Горна Малина 64.04 65.92 62.51 

SFO16 Драгоман 67.96 68.00 64.51 

SFO17 Елин Пелин 49.55 50.29 52.20 

SFO18 Етрополе 45.96 46.78 49.65 

SFO20 Ихтиман 52.11 52.85 52.72 

SFO24 Копривщица 51.35 52.76 51.53 

SFO25 Костенец 44.07 44.43 46.36 

SFO26 Костинброд 47.36 47.78 49.39 

SFO34 Правец 47.23 47.67 55.01 

SFO39 Самоков 52.54 53.71 53.52 

SFO43 Своге 50.96 51.58 51.96 

SFO45 Сливница 49.87 49.55 50.23 

SFO47 Златица 49.24 50.18 50.64 

SFO54 Антон 55.94 57.87 57.03 

SFO55 Пирдоп 47.34 48.18 51.12 

SFO56 Мирково 69.90 69.78 73.97 

SFO57 Чавдар 62.29 64.54 60.36 

SFO58 Челопеч 49.70 48.25 53.44 

SFO59 Долна баня 47.78 47.77 48.19 
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Гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър(души на кв.км.) 

Община 2011 

BG Република 

България 

66.07 

SFO06 Божурище 59.35 

SFO07 Ботевград 63.51 

SFO09 Годеч 14.20 

SFO10 Горна Малина 21.27 

SFO16 Драгоман 16.40 

SFO17 Елин Пелин 52.54 

SFO18 Етрополе 32.13 

SFO20 Ихтиман 32.73 

SFO24 Копривщица 17.07 

SFO25 Костенец 41.71 

SFO26 Костинброд 69.42 

SFO34 Правец 23.82 

SFO39 Самоков 31.19 

SFO43 Своге 25.35 

SFO45 Сливница 50.98 

SFO47 Златица 35.42 

SFO54 Антон 20.56 

SFO55 Пирдоп 54.07 

SFO56 Мирково 11.96 

SFO57 Чавдар 17.83 

SFO58 Челопеч 33.18 

SFO59 Долна баня 66.30 
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Над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с асфалтово покритие 

помежду си или с общинския център 

Община 2009 г. 

BG Република 

България 

4.77 

SFO06 Божурище 10.00 

SFO07 Ботевград 7.69 

SFO09 Годеч 0.00 

SFO10 Горна Малина 0.00 

SFO16 Драгоман 2.94 

SFO17 Елин Пелин 0.00 

SFO18 Етрополе 10.00 

SFO20 Ихтиман 0.00 

SFO24 Копривщица 0.00 

SFO25 Костенец 11.11 

SFO26 Костинброд 0.00 

SFO34 Правец 0.00 

SFO39 Самоков 7.14 

SFO43 Своге 7.89 

SFO45 Сливница 0.00 

SFO47 Златица 0.00 

SFO54 Антон 0.00 

SFO55 Пирдоп 0.00 

SFO56 Мирково 9.09 

SFO57 Чавдар 0.00 

SFO58 Челопеч 0.00 

SFO59 Долна баня 0.00 
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Общини, в които  над 30% от населените места са без обществена канализационна мрежа 

  Община 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

  дял на населените места с 

обществена канализация 

Общини, в които  над 

30% от населените места 

са без обществена 

канализационна мрежа 

BG Република 

България 

6.3 7.2 над 30% над 30% 

SOF46 Столична 7.9 15.8 над 30% над 30% 

SFO06 Божурище 10.0 20.0 над 30% над 30% 

SFO07 Ботевград 61.5 53.8 над 30% над 30% 

SFO09 Годеч 5.0 5.0 над 30% над 30% 

SFO10 Горна Малина 7.1 0.0 над 30% над 30% 

SFO16 Драгоман 2.9 2.9 над 30% над 30% 

SFO17 Елин Пелин 21.1 15.8 над 30% над 30% 

SFO18 Етрополе 10.0 10.0 над 30% над 30% 

SFO20 Ихтиман 14.3 14.3 над 30% над 30% 

SFO24 Копривщица 100.0 100.0   

SFO25 Костенец 33.3 33.3 над 30% над 30% 

SFO26 Костинброд 14.3 14.3 над 30% над 30% 

SFO34 Правец 9.1 9.1 над 30% над 30% 

SFO39 Самоков 6.9 13.8 над 30% над 30% 

SFO43 Своге 5.3 5.3 над 30% над 30% 

SFO45 Сливница 15.4 7.7 над 30% над 30% 

SFO47 Златица 25.0 25.0 над 30% над 30% 

SFO54 Антон 100.0 100.0   

SFO55 Пирдоп 100.0 100.0   

SFO56 Мирково 45.5 45.5 над 30% над 30% 

SFO57 Чавдар 100.0 100.0   

SFO58 Челопеч 100.0 100.0   

SFO59 Долна баня 100.0 100.0   
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Общини, в които  над 30% от населените места са с режим на водоснабдяване поради 

недостиг на вода (сезонен/целогодишен, по заповед на кмета) 

  Община 2010 г. 2011 г. 

Дял на населените места с 

режим на водоснабдяване 

поради недостиг на вода 

BG Република 

България 

1.3 3.0 

SFO06 Божурище 0.0 0.0 

SFO07 Ботевград 0.0 15.4 

SFO09 Годеч 0.0 20.0 

SFO10 Горна Малина 0.0 14.3 

SFO16 Драгоман 0.0 0.0 

SFO17 Елин Пелин 0.0 15.8 

SFO18 Етрополе 0.0 0.0 

SFO20 Ихтиман 0.0 14.3 

SFO24 Копривщица 0.0 0.0 

SFO25 Костенец 0.0 0.0 

SFO26 Костинброд 14.3 21.4 

SFO34 Правец 9.1 0.0 

SFO39 Самоков 0.0 0.0 

SFO43 Своге 0.0 10.5 

SFO45 Сливница 7.7 15.4 

SFO47 Златица 0.0 0.0 

SFO54 Антон 0.0 0.0 

SFO55 Пирдоп 0.0 0.0 

SFO56 Мирково 0.0 0.0 

SFO57 Чавдар 0.0 0.0 

SFO58 Челопеч 0.0 0.0 

SFO59 Долна баня 0.0 0.0 

Източник:Годишно статистическо наблюдение "Водоснабдяване и канализация". Обозначени 

са селищата, отговарящи на зададения критерий 
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5. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

 

5.1. Основни понятия 

 

За целите на ефективното изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

Софийска област за периода 2014-2020г. е важно да се направи представяне на 

понятията наблюдение, оценка и индикатори.  

Наблюдението и оценката са насочени главно към постигане на устойчивост, 

ефективност, целесъобразност и законосъобразност при изпълнението на даден 

документ. 

Наблюдението и оценката се основават на обобщен модел, отчитащ съотношението 

между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите 

резултати и осъществените въздействия. 

Наблюдениетое  проследяване използването на отпуснатите финансови средства и 

преценка дали се постига напредък в посока към очакваните резултати. Напредъкът 

следва  да се измерва спрямо заложените цели и критерии за ефективност и ефикасност 

за изпълнение на документа на равнище на проектите и мерки. Наблюдението генерира 

количествени данни. Наблюдението предоставя информация за напредъка на 

изпълнението на документите по отношение на показателите за финансиране, 

количествено изражение на мерките и резултати. Тази информация формира основата 

за годишните докладиза изпълнение на Общинските планове за развитие. 

Оценката разглежда резултатите и въздействията на документите (планове, програми, 

стратегии) – оценявайки тяхната ефективност, ефикасност и уместността на мерките, 

като доставя входни данни за формулирането и преориентирането на политиката. При 

извършването на оценката се разчита главно на данните и информацията, събрани чрез 

наблюдението, което посочва възможността за ранно взаимодействие между двете 

дейности. 

Наблюдението и оценката се извършва въз основата на набор/система от индикатори, 

които отчитат специфичния характер на подкрепата, целите на ОСР и на 22-те ОПР, 

социално – икономическата, структурната и екологичната ситуация на територията. 

Индикаторът е средство за измерване на напредъка и постиженията на изпълнение на 

процеси или документи. Количественият измерител на индикатора е неговия показател. 

5.2. Предмет на оценката 

Предмет на оценката е изпълнението на стратегията и постигнатото въздействието от 

нейното прилагане за развитието на територията на Софийска област за определен 

средносрочен период. 

Оценката на изпълнението на областната стратегия се извършва на базата на 

предварително определени критерии и количествено изразени индикатори за 

въздействие и продукт. Разглеждат се и се прилагат три основни елемента, а именно: 

 Оценка на изпълнението на областната стратегия; 
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 Оценка на релевантността на стратегията в зависимост от промените в 

законодателната, стратегическата и социално-икономическата рамки; 

 Оценка на наличния и ангажиран капацитет за координацията на изпълнението 

на стратегията и общинските планове за развитие; 

Изпълнението на областната стратегия за развитие се оценява, като се използват 

определени критерии.  При оценяване изпълнението на документа се резглежда 

степента и качеството на постигнатите резултати,  доколко устойчиви са тези резултати 

и доколко ефективно и ефикасно е въздействието на стратегията за постигането на 

планираните цели и желаната визия.  

В зависимост от етапа и вида на оценката на областната стратегия, тя следва да се 

фокусира върху различни цели. В зависимост от целта на оценяването – дали е за 

подобряване на планирането, за проверка на изпълнението или за постигане на по-

голяма отчетност – и времевия момент на оценяване се различават междинна и 

последваща оценка. При междинната оценки се поставя акцент върху приложимостта, 

ефективността и ефективността на прилагането на стратегията, степентта на постигане 

на целите, докато при последващата оценка фокусът освен върху ефективността и 

ефикасността основно е поставен върху оценка на въздействието от стратегията. 

За изпълнението на областната стратегия за развитие се предвижда изготвянето на 

отчетни доклади – междинен и окончателен. Тези доклади отчитат резултатите 

съответно на междинната и последваща оценка на изпълнението на общинските 

планове за развитие на общините от областта. 

Резултатите от годишните доклади за наблюдение на общинските планове за развитие и 

тяхната оценка се отчитат при изготвянето на отчетните доклади за изпълнението 

областната стратегия за развитие. 

На база докладите за наблюдение и оценка изпълнението на 22-те общински плана за 

развитие и докладите за изпълнение на ОСР се предлагат и обосновават предложения за 

промяна на плановите и стратегическия документи. Актуализаните варианти на 

общинстите планове за развитие на 22-те общини следва да се преглеждат и да се 

оценява влиянието и нуждата от актуализация на ОСР на Софийска област. 

Областният управител организира както изработването, така и оценката на стратегията 

и внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в 

регионалния съвет за развитие на ЮЗР от ниво 2 и за приемане от областния съвет за 

развитие. По негово предложение областният съвет приема стратегията, докладите 

представящи резултатите от оценките за нейното изпълнение и актуализирания 

документ на  ОСР. 

5.3. Критерии за оценка изпълнението на областната стратегия за развитие 

Качествените критерии за оценка на изпълнението характеризират областната 

стратегия като важен инструмент на управлението на областно ниво и свързващо звено 

в пакета от стратегически и планови документи, осигуряващи балансираното 

регионално развитие, социално-икономическото и териториално сближаване и 

устойчивото използване на ресурсите. За оценка на ОСР на Софийска област е съставен 
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набор от качествени критерии, които се отнасят до осигуряване на възприетите норми 

и стандарти, характеризиращи изпълнението на целите и приоритетите на стратегията: 

 Доколко е налице нужда от подобряване съответствието с политиката за 

регионално развитие на по-високи нива на планиране; 

 Доколко стратегията е реалистична и приложима по отношение състоянието и 

очакваните промени в социално-икономическия профил на областта; 

 Каква е  политическата и социална ангажираност за изпълнение на стратегията 

 Какъв е капацитета на институциите и партньорите за реализация 

предвижданията на стратегията; 

 Доколко ефективна е стратегията за постигането на желаните резултати и 

въздействие; 

 Доколко ефикасно са използвани финансовите ресурси за постигане на целите и 

изпълнение на приоритетите на стратегията; 

 Доколко постановките на стратегията осигуряват устойчивост на резултатите от 

нейното изпълнение; 

 Доколко гъвкаво е разработена стратегията; 

 До каква степен стратегията използва специфичните конкурентни предимства на 

областта; 

 Как прилагането на стратегията спомага за намаляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в социалната и 

икономическа сфери; 

 Доколко стратегията стимулира развитието на различни форми на териториално 

сътрудничество – трансгранично, транснационално, междурегионално, 

вътрешно регионално, както и сътрудничество между трите сектора – публичен, 

частен и неправителствен;  

 

 5.4. Индикатори за отчитане изпълнеието на стратегията 

Формулираните критерии са свързани с отчитането на общи количествени индикатори. 

За тези индикатори, областната стратегия се позовава на определени в документи от по-

високо ниво изходни и целеви стойности. В допълнение към тези индикатори, 

настоящата областна стратегия определя пакет от общи индикатори, които проследяват 

постигането на планираните целите. 

Предложените индикатори целят обезпечаване на процеса на оценка - междинна и 

последваща на изпълнение на стратегическия документ с измерими показатели за 

постигане на резултати спрямо заложените стратегически цели и приоритети и 

цялостно въздействие на прилагането на плановия документ. При разработването на 

индикаторите са съобразени препоръките, дадени в Междинната оценка на Областна 

стратегия за развитие на Софийска област за 2005-2015 година, а именно: 

- дефиниране на измерими индикатори с целеви стойности и включване на част от 

седемте стратегически екологични индикатора, разработени по проект на ООН 

„Конвенциите от Рио“.  
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- изработване на цялостна рамка за наблюдение и оценка на изпълнението на 

документи за регионално развитие, която да бъде уеднаквена за всички общини, 

включени в обхвата на Софийска област, с ясна и прозрачна методика и посочени 

източници за набиране и организиране на данни  

- прилагане на йерархия на индикаторите в зависимост от вида и целта на 

съответните документи – стратегия и план за развитие на определена територия.  

Разработеният набор от индикатори е представен с базова стойност към 2011г., 

междинна стойност към 2016 г. за целите на междинната оценка и целева стойност към 

2020г. при изтичане на действието на настоящия стратегически документ и 

съответното изпълнение на поставените цели. Съобразени са и индикаторите и тяхната 

целева стойност в РП на ЮЗР. Част от показателите проследяват дългосрочните 

стратегически цели на политиката за регионално развитие - коефициент на 

безработица, БВП на областта, коефициент на икономическа активност на 

населението, общ доход средно на лице от домакинството, а друга индикатори по 

целите на стратегия Европа 2020 - инвестиции в НИРД, коефициент на заетост, 

преждевременно напуснали образователната система. Дефинирани са и глобални 

екологични показатели, които имат пряко отношение към приоритетите в ключови 

конвенции на ООН, европейски и национални екологични стратегически документи. 

Показателите за продукт следва да послужат за проследяване изпълнението на 

отделните приоритети на стратегията, а индикаторите за въздействие предоставят 

информация за цялостния ефект от изпълнението на документа върху развитието на 

областта. Планираните индикатори и техните целеви стойности и показатели  за 

измерване изпълението на целите и приоритетите на ОСР са посочени в таблиците по-

долу. 

 

 5.5. Източници за набиране на информация 

Източниците на информация са важен инструмент от системата за наблюдение и 

оценка изпълнението на документите.  При избора на индикатори следва да се има 

предвид източниците на информация за набиране на надеждни стойности на 

показателя, чрез които се отчита напредък. Всеки индикатор следва да е наличен, тоест 

да могат да се получат данни за неговата стойност във времето. Източниците на 

информация са важни от гледна точка осъществяването на наблюдение по прилагането 

на ОПР. Източниците на информация следва да са предварително идентифицирани и 

посочени в процеса на разработване на документа. Основният източник на 

статистическа информация за проследяване реализацията на стратегията е Националния 

статистически институт и териториалните му подразделения данни от различни 

секторни институции и ведомства на централната власт (Бюра по труда, Агенция по 

заетостта, Национален център за здравна информация, местната администрация и др.); 

Други официални източници на информация също са включени в предложената тук 

система от индикатори за наблюдение и оценка, като Европейската статистическа 

служба, Европейската агенция по околна среда, Изпълнителната агенция по околна 
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среда, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенция по заетостта, Агенция 

пътна инфраструктура, МРРБ, МТИТ, областни администрации, общински 

администрации, ИСУН, ПРСР, оперативните програми и програмите за териториално 

сътрудничество 
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Индикатори за продукт 

  

Стратегически цели, приоритети и индикатори 

 

Индикатор за продукт 

 

 

Източник на 

информация 

базова 

стойност  

2011 г. 

междинна 

стойност  

2016 г. 

целева 

стойност 

2020 г. 

Стратегическа цел 1: Икономическо развитие 

Приоритет 1: Развитие на приоритетни сектори 

Произведена продукция на нефинансовите предприятия на 

територията на Софийска област – хил.лв. 

8 028 225 9 000 000 11 000 000 НСИ 

Произведена продукция в сектор селско, ловно и горско 

стопанство – хил. лв. 

77 833 80 000 85 000 НСИ 

Произведена в сектор преработваща промишленост – хил.лв 6 238 930 7 000 000 8 000 000 НСИ 

Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия на 

територията на Софийска област – хил.лв. 

9 146 590 10 000 000 11 000 000 НСИ 

Нетни приходи от продажби в сектор селско, ловно и горско 

стопанство – хил. лв. 

76 094 78 000 80 000 НСИ 

Нетни приходи от продажби в сектор преработваща 

промишленост – хил.лв 

6 228 537 7 000 000 9 000 000 НСИ 

Нетни приходи от продажби в сектор хотели и ресторанти – 

хил.лв. 

63 317 65 000 70 000 НСИ 

Приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за 

настаняване – хил.лв. 

11 314  12 000 13 000 НСИ 

Приоритет 2: Насърчаване на инвестиционната активност 

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от 

нефинансовия сектор на територията на областта – хил. евро 

1 295 597 1 400 000 1 500 000 НСИ 

Разходи за придобиване на ДМА – хил.лв. 3 247 421 3 300 000 3 500 000 НСИ 

Приходи от дейността на МСП – млн.лв. - - - НСИ 

Относителен дял на заетите лица - % 44,4 47,0 50,0 НСИ 
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Стратегически цели, приоритети и индикатори 

 

Индикатор за продукт 

 

 

Източник на 

информация 

базова 

стойност  

2011 г. 

междинна 

стойност  

2016 г. 

целева 

стойност 

2020 г. 

Персонал, зает с НИРД – бр. 241 250 260 НСИ 

Приоритет 3: Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси 

Стратегическа цел 2: Социално развитие 

Приоритет 1: Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното качество 

Население на 1 лекар  – бр. 257 255 250 НСИ 

Население на 1 лекар по дентална медицина – бр. 1 949 1 930 1 900 НСИ 

Смъртност по причина на заболяване – души на 100 000 д. от 

населението 

1 290 1 250 1 200 НСИ 

Приоритет 2: Повишаване на културния и образователен статус на населението 

Дял на преждевременно отпадналите от училище ученици - % от 

записаните в началота на учелната година 

1.45 - - МОН 

Относителен дял на обитаваните жилища с достъп до интернет - 

% 

36,9 40,0 50,0 НСИ 

Културни и творчески дейности организирани от читалищата – 

бр. 

1 916* 2050 2 200  

Приоритет 3: Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила 

Дял на преминали курсове за квалификация и преквалификация - 

%  от населението в трудоспособна възраст. 

0.9 - - АЗ 

Участие във формално образование и обучение или неформално 

обучение  

- - - НСИ 

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

Приоритет 1: Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и националната нормативна уредба 

Дял на обслужваното население от системи за организирано 

сметосъбиране - %  

- - - НСИ 
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Стратегически цели, приоритети и индикатори 

 

Индикатор за продукт 

 

 

Източник на 

информация 

базова 

стойност  

2011 г. 

междинна 

стойност  

2016 г. 

целева 

стойност 

2020 г. 

Образувани битови отпадъци на човек от населението – хил.т.  - - - НСИ 

Приоритет 2: Интегрирано управление на водите 

Намаляване на загубите от водопроводната мрежа - %  51,7** 40,0 30,0 НСИ 

Дял на населението, свързано с обществена канализация - % 74,9 76,0 80,0 НСИ 

Дял на населението, свързано с обществена канализация без 

пречистване - % 

46,7 40,0 35,0 НСИ 

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

на последствията от промените в климата 

Брой на защитените зони от НАТУРА 2000 с обнародвани  

заповеди за обявяване 

12 20 31 ИАОС 

Брой на защитените зони от НАТУРА 2000 с приети планове за 

управление 

0 10 31 ИАОС 

Територии, засегнати от горски пожари - ха 980.8 - - Регионална 

дирекция по 

горите 

Опазване на жизнени насаждения в  най-застрашените от 

обезлесяване зони чрез щадящи лесовъдски  мероприятия, 

насочени към поддържане на горския микроклимат 

- - - Регионална 

дирекция по 

горите 
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Индикатори за въздействие 

 

*Поради липса на отчитане през всички години, данните са за 2012 г. 

** Поради липса на отчитане през всички години, данните са за 2010 г.

  

Стратегически цели и индикатори 

 

Индикатор за въздействие 

 

 

Източник на 

информация 

базова 

стойност  

2011 г. 

междинна 

стойност  

2016 г. 

целева 

стойност 

2020 г. 

Стратегическа цел 1: Икономическо развитие 

Общ доход средно на лице от домакинство в лв.  - - - НСИ 

Стратегическа цел 2: Социално развитие 

Относителен дял на лицата със средно образование 47,6 50,0 52,0 НСИ 

Намаляване на отрицателния прираст на населението в областта  -2014 естествен 

прираст** 

-532 механичен 

прираст** 

-1900 

 

-300 

-1500 

 

 

0 

НСИ 

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

Относителен дял на антропогенно натоварените територии 

(инфраструктура, селища, промишлени обекти) 

- - - АГКК 

Съотношение между земеделските, горските и урбанизираните 

територии  

- - - НСИ 

Наличност на ДМА с екологично предназначение на човек от 

населението (хил.лв.) 

256 145 266 000 276 000 НСИ 



 

 

 135 

6. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

6.1. Специфично административно и териториално устройство на Софийска 

област 

Софийска област е областта, включваща в състава си най-голям брой общини от всички 

28 области в страната - 22 общини, които са разнообразни и сравнително различни по 

природни, демографски, икономически, социални и структурни характеристики. На 

територията на областта и в границите на 22-те общини има общо 283 населени места 

от които 18 града и 265 села.  

От гледна точка на управление на ресурсите, осигуряване на обществени услуги на 

населението и развитие на териториите е важно да се отбележи сериозните 

диспропорции в териториално устройство между общините в областта, броя на 

населените места и населението в общините, големината и вида  на териториите и 

селищата. Десет от общините в областта имат в състава си от 1 до 10 населени места, 

като от тях половината са общини с по едно населено място. Три от общините с по едно 

населено място Антон, Чавдар и Челопеч и една с повече от едно населено място нямат 

град в териториите си. Осем от общините са съставени от 11 до 20 населени места, а 

четири общини имат повече от двадесет населени места, като на територията на община 

Своге са най-голям брой 3.  

 

Справка за населените места на територията на Софийска област – 2011г. 

№ 
Общини в 

Софийска област 

Населени места 

Общо 

/бр. 

Градове 

/бр. 
Села /бр. 

1 Своге 38 1 37 

2 Драгоман 34 1 33 

3 Ихтиман 28 1 27 

4 Самоков 28 1 27 

5 Годеч 20 1 19 

6 Елин Пелин 19 1 18 

7 Горна Малина 14 0 14 

8 Костинброд 14 1 13 

9 Ботевград 13 1 12 

10 Сливница 13 1 12 

11 Мирково 11 0 11 

12 Правец 11 1 10 

13 Божурище 10 1 9 

14 Етрополе 10 1 9 

15 Костенец 9 2 7 

16 Златица 4 1 3 



 

 

 136 

17 Пирдоп 2 1 1 

18 Антон 1 0 1 

19 Долна Баня 1 1 0 

20 Копривщица 1 1 0 

21 Чавдар 1 0 1 

22 Челопеч 1 0 1 

Общо 22 283 18 265 

Източник - НСИ 

По-голямата част от териториите на Общините Божурище, Костинброд, Елин Пелин, 

Ихтиман и Самоков са част от агломерационната територия на столицата. 

Големият брой общини и посочените фактически различия в характеристиките на 

общините от Софийска област не предполагат прилагане на индивидуални препоръки в 

настоящия документ за всяка една от общините при формулиране на стратегически 

цели и приоритети в ОПР. Следва подробно да се анализира специфичността и 

ресурсите на всяка една община,  за да се формулира стратегическа рамка за развитие 

на дадената община в ОПР като се изхожда от стратегическите цели и приоритети на 

ОСР. 

Областната стратегия за развитие има за задача да очертае стратегическите 

насоки, с които общинските планове за развитие следва да се съобразят с оглед 

постигане на общите цели и приоритети, залегнали в стратегията за развитие на 

областта.  

С ОСР се идентифицират общи проблеми и потребности и се определят общи цели и 

приоритети за балансирано и устойчиво развитие на територията на областта, като 

общините следва по подходящ начин да отразят и да интегрират тези цели и 

приоритети в своите собствени стратегии за развитие. В процеса на разработване на 

общинските планове за развитие се определя конкретният начин за интегриране на 

общите за областта цели и приоритети на регионалното развитие, като общината може 

да направи своя избор и да адресира само част от приоритетите, които имат пряко 

отношение към развитието на общината съгласно нейната специфика. Планираните 

приоритети, мерки и дейности в общинските планове за развитие на всяка община 

следва да се адресират и да водят до изпълнението на приоритетите за развитие на 

областта. Планираните междуобщински мерки и дейности за подобряване на средата за 

инвестиции, за развитие на приоритетени икономически дейности и възможности за 

заетост, достъп и развитие на услуги за бизнеса и населението ще бъдат обобщени, 

анализирани и разгледани на заседание на Областния съвет за развитие и влючени като 

приложение към настоящата точка. Списъкът на тези проекти и дейности ще се 

актуализира ежогодно при наблюдение изпълнението на Стратегията и след 

разглеждане на годишните доклади за изпълнение на Общинските планове за развитие 

на 22-те общини и на Областната стратегия за развитие на Софийска област.  
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6.2. Общи стратегически насоки за разработване на цели и приоритети на ОПР на 

22-те община от Софийска област 

Общинските планове за развитие представляват средносрочни документи за планиране 

със седемгодишен период. Целите и приоритетите на ОПР са част от стратегическата 

част на плана – стратегия за устойчиво интегрирано местно развитие. Съгласно Закона 

за регионалното развитие Общинският план за развитие определя средносрочните цели 

и приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за 

развитие (чл. 13, ал.1). При актуализиране на целите и приоритетите на Общинските 

планове за развитие и/или разработване на стратегическата рамка на ОПР за следващ 

програмен период, следва да се имат предвид следните насоки: 

- Отчитане на актуалната социално-икономическа ситуация и настъпилите в нея 

промени – целите и приоритетите следва да съответстват на изводите от 

актуализирания социално-икономически анализ и SWOT анализа; да са насочени 

към решаване на идентифицирани в анализите проблеми, използване на 

идентифицираните възможности и т.н.  

- Спазване на йерархичността и терминологията при разработване на 

стратегическата рамка на ОПР – цели, приоритети и мерки – формулиране  на 

стратегически цели, приоритети към тях и мерки към всеки приоритет; 

- Отчитане на целите и приоритетите на Областната стратегия паралелно и в 

съгласие със специфичните нужди на общината да се формулират приоритети, 

мерки и дейности, които да водят до реализиране на целите и приоритетите на 

стратегията за развитие на Софийска област.  

- Реалистичност на целите и приоритетите – 1) Целите и приоритетите е 

желателно да бъдат в ограничен, изпълним брой; 2) да са насочени към 

проблеми, които могат да бъдат решени на местно ниво със средствата и 

инструментите, достъпни на местните действащи лица; 3) да бъдат изпълними в 

рамките на средносрочния период, за който се планира; 4) да се разпишат мерки 

за реализиране на всеки приоритет, които да са реалистични като брой и да са 

възможно изпълними с планираните финансови ресурси и административни 

компетенциите. 

- С оглед на горното трябва да се имат предвид в максимална степен изискванията 

на прилаганите финансови инструменти към момента с цел получаване на 

финансова подкрепа за проекти, които допринасят за реализирането на 

формулираните цели и приоритети. 

- Отчитане и съобразяване с други документи на общината – устройствен план, 

други стратегически и планови документи – тематични/секторни и др. 

- При формулиране на целите и приоритетите да се заложи принципът на 

интегрирано устойчиво развитие. Устойчиво развитие представлява дългосрочно 
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развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и 

нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат 

своите собствени потребности. То обединява два основни стремежа на 

обществото: 1) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ 

жизнен стандарт и 2) опазване и подобряване на околната среда.  Необходимо е 

да се засили стратегическата ориентация на ОПР по отношение прилагането на 

принципа на устойчиво интегрирано развитие и общите за ЕС цели и приоритети 

по отношение постигане на конкурентоспособност на регионалната икономика, 

предприемането на съвместни целенасочени действия за намаляване на 

климатичните промени, опазване на биоразнообразието, ефективно и ефикасно 

управление на защитените територии, разширяване използването на ВЕИ. 

Необходимо е да бъдат оценени ползите и възможното динамично въздействие 

както върху социално-икономическите характеристики на развитието, така и 

върху качеството на околната среда. 

- Предвиждане на партньорство с други/със съседните общини. Целесъобразно е 

да бъдат отчетени общите интереси по отношение на реализацията на 

стратегически цели, касаещи икономическото, социалното, инфраструктурното 

развитие и опазването на околната среда. 

- Планиране на мерки, дейности и проекти за изграждане на 

междуинституционално сътрудничество и взаимоотношения между общините, 

областта и всички териториални структури на министерствата с цел 

координация на секторните политики за развитие на съответната територия. 

- Въвличане на заинтересованите страни, включително широката местна 

общественост, в идентифицирането и формулирането на целите и приоритетите 

за устойчиво интегрирано местно развитие. Това подобрява качеството на 

документа и неговата реалистичност, увеличава съответствието с най-важните 

проблеми на общността и увеличава степента на припознаване на документа от 

общността, респективно предпоставките за неговото успешно изпъление. 

 

7. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

7.1. Партньорство 

Принципът на партньорството, участието на обществеността и прозрачност при вземане 

на решения са взаимосвързани и основни демократични принципи, от съществено 

значение за доброто управление и устойчивото развитие. Те трябва да гарантират 

ефективното планиране и програмиране, както и прозрачното изпълнение 

настратегическите и планови документи, като отчетат нуждите и приоритетите на 
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всички заинтересовани страни. Спазването на принципа на партньорство дава 

възможност за по-задълбочено идентифициране на съществуващите проблеми и 

съответно намиране на най-подходящия начин за тяхното разрешаване. Партньорството 

е необходимо, за да се постигне усещане на собственост и ангажираност у всички 

заинтересовани страни, по-добри условия за успеха на програмата или документа, 

който се изготвя и по-позитивно приемане на резултатите. Партньорството се смята за 

ключов фактор за реализацията и постигането на целите на приетата през 2012 г. 

стратегия „Европа 2020“.  

Принципът на партньорство предполага тясно сътрудничество между публичните 

органи на национално, регионално и местно равнище в държавите членки, както и 

сътрудничество с частния и нестопанския сектор. Партньорите следва да участват 

активно в целия цикъл на програмите — изготвяне, изпълнение, мониторинг и оценка.  

Партньорството, публичността и прозрачността на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката са определени 

и от ЗРР като един от принципите, върху които се провежда държавната политика за 

регионално развитие в България (чл. 3). 

Европейската комисия определя страните/организациите, които следва да участват в 

процесите, за да се реализира принципът на партньорството, както следва: 

 Компетентните регионални, местни, градски и други публични органи. Тясното 

сътрудничество между всички национални, регионални и местни равнища на 

публичните власти създава благоприятно условия за последователен и 

интегриран подход към регионалното развитие.  

 Икономическите и социалните партньори. В партньорството следва да се 

включват браншови организации, организации на работниците и на 

работодателите, стопански асоциации, търговски камари, университети и 

изследователски институции. При всички случаи икономическите и социалните 

партньори са групи или асоциации, които представляват общия интерес на 

индустрии или отрасли, работодатели и работници, но в никакъв случай 

интересите на отделна компания, предприятие или икономическа група. 

 структурите, представляващи гражданското общество, включително в областта 

на опазването на околната среда, неправителствените организации и 

организациите, отговарящи за утвърждаването на равенството и 

недискриминацията.  

Неправителствените организации трябва да имат възможността сами да 

определят своите представители, които да участват в партньорството. В случай 

на голям брой участващи неправителствени организации, се препоръчва да се 

създадат правила и структури за избиране на представители, които да участват  в 

партньорството. 

Партньорите следва да се привличат към работата по изготвяне на стратегическите 

документи: 
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 Изготвяне на документ за партньорство; 

 Установяване на работна програма с ясни цели и прецизен график за дейността 

по партньорството от самото начало - изключително важно е партньорството да 

се организира по прозрачен начин за всички партньори и всички участващи 

страни да са наясно с целта на партньорството, задачите на всеки и резултатите, 

които се очакват от него. 

 Информация за начина на осъществяване на партньорството в стратегическите 

документи - как са били определени партньорите и как са били приложени 

принципите на прозрачност и достъпност, предприетите действия за улесняване 

на широко ангажиране и активно участие на партньорите, открито 

документиране на становищата на партньорите за прилагането на принципа на 

партньорство. 

По време на изпълнение на стратегиите, плановете и програмите партньорите следва да 

се привличат за участие в: 

 Комитетите за наблюдение изпълнението и напредъка към постигането на 

поставените цели; 

 Разработване на годишни доклади за изпълнение; 

 Извършване и изготвяне на междинна и последваща оценка. 

 

7.2. Публичност и прозрачност 

Откритостта и прозрачността са един от 12-те принципа на добро управление, описани 

в Стратегия на Съвета на Европа за иновации и добро управление на местно ниво 

(2007), които гарантират осигуряването на обществен достъп до информация  и 

улесняването на разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси. 

Прилагането на този принцип означава, че: 

 Решения се вземат и се привеждат в сила в съответствие с установените правила 

и норми; 

 Съществува публичен достъп до цялата информация, която не е класифицирана 

по определени причини и по ред, определен от закона (например - защита на 

неприкосновеността или гарантиране на справедливо провеждане на процедури 

по обществени поръчки); 

 Има осигурен публичен достъп до информация за взетите решения, прилагането  

на определени политики и постигнатите резултати, по начин, който дава 

възможност да се следи ефективно и да се допринася за работата на местните 

власти.   
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Правилникът за приложение на ЗРР определя, че всички органи, отговорни за някое от 

нивата в регионалното развитие, информират своевременно и по подходящ начин 

обществеността за характера и същността на документите и действията, свързани с 

изработването, одобряването, приемането, актуализирането, изпълнението, 

наблюдението и оценката на стратегиите, плановете и програмите за регионално и 

местно развитие, за необходимостта, потенциалните ползи и за последиците от тях, 

както и за постигнатите резултати. 

 

7.3. Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност 

Различните форми (степени) на взаимодействие имат различен обхват, ползват 

различни инструменти и имат различна динамика на взаимодействие. Те се надграждат 

взаимно, като всяка съдържа в себе си предхождащите: 

 Информиране – това е пасивна за реципиентите форма на предоставяне на 

информация чрез официални документи, изготвени доклади и оценки 

(предварителни, встъпителни, периодични, тематични, междинни, окончателни); 

провеждане на пресконференции и използване на традиционните 

комуникационни канали като телевизия, радио, ежедневна преса, седмичници, 

списания, информационни сайтове, социални мрежи, външна реклама 

(билбордове, плакати), информационни брошури (листовки, дипляни), други; 

При тази форма инициативата е на публичните власти и съществува 

опосредствена обратна връзка. 

 Консултиране и съгласуване – участниците в процесите – (публични власти и 

социално-икономически партньори) осъществяват непрестанен обмен на 

информация, консултации и съгласуваност, като консултациите включват 

работни обсъждания, експертни съвети, събиране на обратна информация - 

анкети, въпросници, интервюта, отзиви, фокус групи, провеждане на 

конференции, кръгли маси, обществени форуми с широко участие на 

партньорите и др. 

 Ангажиране и активно участие – връзка, основаваща се на партньорство между 

всички участници, при което те взимат активно участие в процеса на 

разработване и прилагане на конкретните дейности и политики. Всеки участник 

участва в процеса, чрез предлагане на варианти, идеи и решения, така че 

отговорността за окончателното решение или формулирането на дадена 

политика е споделено. 

Ключова роля за осигуряването на публичност и прозрачност на стратегическото 

планиране на регионалното развитие на територията на областта има областният 

управител и ръководената от него областна администрация. Областният съвет за 
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развитие също гарантира прилагането на принципа на партньорство, публичност и 

прозрачност във връзка с изпълнението на стратегията и следва да съдейства за  

мобилизиране и ефективна координация на усилията на местно ниво. 

Всички органи, отговорни за някое от нивата в регионалното развитие, информират 

своевременно и по подходящ начин обществеността за характера и същността на 

документите и действията, свързани с изработването, одобряването, приемането, 

актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на стратегиите, плановете и 

програмите за регионално и местно развитие, за необходимостта, потенциалните ползи 

и за последиците от тях, както и за постигнатите резултати (пак там). На ниво област 

задълженията в тази сфера са на Областния управител и на Областния съвет за 

развитие. 

Самите доклади за реализацията на областната стратегия за развитие се изискват в 

рамките на мерките за публичност и прозрачност и задължително се публикуват на 

интернет -страницата на областната администрация. 

При изграждане и функциониране на Единната информационна система (ЕИС) за 

управление на регионалното развитие за различните административни нива следва да се 

публикуват за обществено ползване Областната стратегия за развитие и докладите от 

мониторинга, анализа и оценката за изпълнение – годишни, междинен и окончателен 

(чл. 91 ППЗРР). Целта на ЕИС е постигане на ефективното и ефикасното управление на 

регионалното развитие и осигуряването на информация, публичност и прозрачност на 

всички нива при осъществяване на планирането, финансирането, наблюдението и 

оценката на регионалното развитие (чл. 25 ЗРР и чл. 4 ППЗРР).  

Партньори на областната администрация при изпълнение на задължения в сферата на 

регионалното развитие следва да бъдат: 

 Общински експерти, които участват в ръководството и управлението на 

общински програми или подкрепят инициативата и изпълняват 

функцията на посредници при осъществяването на мониторинг на 

програми и проекти на европейско, национално и регионално ниво; 

 Независими експерти, привлечени с цел изготвянето на адекватни 

становища и заключения по конкретните проблеми; 

 Представители на СГО – НПО, читалища, пенсионерски клубове, 

училищни настоятелства и др.; 

 Представители на деконцентрираните държавни институции и ведомства 

на територията на областта, като експерти при организиране на процесите 

за набиране, организирането и анализирането на специализирани данни и 

информация и изготвянето на експертни становища по конкретни 

индикатори за мониторинг; 

 Представители на бизнеса – както на ниво работодатели, така и на ниво 

синдикати – със задача да подкрепят осигуряването на експертна оценка и 

логистична подкрепа; 
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 Представители на медиите имат ключовата роля при популяризиране на 

инициативите и посредничат при диалога със широката общественост в 

процеса на мониторинг. 

Възможни форми на взаимодействие на областната администрация и социално-

икономическите партньори в рамките и за целите на регионалното развитие: 

 Сключване на споразумения за съвместна дейност и партньорство; 

 Съвместно разработване на политики на областта за регионалното 

развитие, на определени целеви политики и програми (например финансова 

политика, програма за социално подпомагане, стратегия за работа с 

младите хора в областта и др.); 

 Въвличане на партньорите в работата на комисиите към Областния съвет за 

развитие, чрез включване на експерти от страна на партньорите в състава 

на комисиите; 

 Сформиране на представителна работна група от експерти от всички 

заинтересовани страни и организации и изграждане на експертен екип за 

мониторинг, които да подпомага администрацията на областта при 

организиране и провеждане на наблюдението и оценката на изпълнение на 

ОСР; 

 Създаване на групи за обществено наблюдение, оценка и контрол на 

проблемите, групи за граждански диалог, консултативни и обществени 

съвети, мрежи и коалиции за партньорство и др.; включване на 

представители на партньорите (експерти) в процеса на мониторинг и 

оценка на регионалното развитие; 

 Изграждане на временни, или постоянно действащи органи за 

взаимодействие между Областния съвет за развитие, областна 

администрация и партньорите; 

 Предоставяне от страна на областна администрация на партньорите на 

информация за стъпките на реализация, мониторинг и оценка на 

регионалното развитие, която да бъде публикувана на сайтовете на 

партньорските организации с цел достигане до по-широка аудитория. 

 

Населението е основна заинтересована страна в процеса на разработване и прилагане на 

общинските планове за развитие и оттам – на постигане на целите и на Областната 

стратегия.  В този смисъл информирането и въвличането на гражданите в изготвянето 

на плановите документи и на общинско, и на областно ниво,  е от основно значение. 

Данните от изследването сред населението на Софийска област показват, че към 

момента на оценката близоо 1/10 от гражданите (9,9%) са чували за Общинския план за 

развитие на съответната община, и 7,3% са чували за Областната стратегия за развитие. 
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Сходни са дяловете на информираните относно целите/мерките/дейностите за развитие 

на общините и областта – респективно 9,5% за ОПР и 4,1% за ОСР.  

В процеса на разработване на стратегията, респективно на плановете, протекъл преди 

влизането в сила на изискванията за въвличане на заинтересованите страни, 

произтичащи от законодателството на ЕС, е отдадено относително по-голямо значение 

на участието на ангажираните публични структури и по-важните социално-

икономически партньори и относително по-малко – на широката общественост. Това 

може да обясни факта, че анкетираните лица не посочват да са участвали в дейности, 

свързани с разработването на ОСР или ОПР (напр. обсъждане, даване на предложения, 

семинари и др.). Закономерно, голямото мнозинство от анкетираните (над 80%) 

оценяват информацията, с която разполагат за ОСР и ОПР като недостатъчна съобразно 

техните потребности и интереси, което отново потвърждава необходимостта от 

увеличаване на комуникационните дейности, свързани с планирането и 

осъществяването на мерки и дейности за развитието на територията.  

Така заявеният интерес към мерките и дейностите в областния и общинските планови 

документи е тясно свързан с оценката за степента на положително влияние на ОСР и 

ОПР върху развитието на областта и общините. Мнозинството респонденти (65,4%) 

считат, че прилагането на общинските планове за развитие  влияе положително в 

различна степен върху развитието на общините и областта, а 66,6% смятат същото за 

областната стратегия.  

Като най-ефективни комуникационни канали за информиране и ангажиране на 

обществеността се очертават националните и местните електронни медии, 

предпочитани от над 70% от респондентите,  и  националните вестници (59,5%). Около 

1/3 от анкетираните предпочитат да се информират от интернет, който също се 

очертава като важен информационен канал. Не бива обаче да се забравя, че за 

достигане на по-възрастното население, което доминира на територията, информацията 

в интернет може много често да се окаже неефективна и са необходими и други 

инструменти. Съществува и една значима група от над 1/5, които изразявант 

предпочитания към посещаването на информационни събития, респективно получаване 

на информация лице в лице. В бъдеще, при осигуряване на участието на 

обществеността в разработването на планове и програми, следва да се обърне 

значително внимание и на методите лице в лице, като срещи, обсъждания и семинари. 

При подготовката на настоящия документ са извършени следните дейности: 

- Избор на външен изпълнител на услуга за подготовка на проекта на ОСР 2014-

2020 г.; 

- Експертни срещи за обсъждане на социално-икономическия анализ, анализа на 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите, и стратегическата рамка; 

- Представяне и обсъждане на проекта на стратегическа рамка на ОСР на 

заседание на  Регионален съвет за развитие на ЮЗР; 

- Работни срещи за обсъждане на социално-икономическия анализ, анализа на 

силните слабите страни, възможностите и заплахите и стратегическата рамка с 



 

 

 145 

представители на всички заинтересовани страни – институции – регионални 

структури на министерства и други държавни структури, общински 

администрации, икономически партньори, неправителствени организации, 

читалища, местни инициативни групи от територията; 

- Обществено обсъждане на проекта на ОСР 2014-2020 г. 

- Представяне на проекта на ОСР 2014-2020 г. за обсъждане и приемане от 

Областния съвет за развитие. 

 

 

 

 


