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Въведение 

 

Настоящият документ представлява План за интегрирано развитие на община 

Горна Малина (ПИРО) – основният документ за стратегическо планиране на устойчивото 

интегрирано развитие на територията на общината за периода 2021 – 2027 г.  

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за развитие на общината и 

връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона за планиране от ниво 2 (Югозападен район за планиране) и общия 

устройствен план на общината (ОУП). Планът е разработен в съответствие с 

нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, като общата 

стратегическа рамка за развитие е насочена към определените национални и 

регионални цели и приоритети на развитието в България. Разработването на ПИРО е 

извършено в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-

2027 г., допринасяйки в максимална степен към Цел на политиката 5 „Европа по-близо 

до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, 

селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. 

ПИРО е разработен на основание чл. 8, ал. 2, т. 3 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), в пълно съответствие с изискванията на: 

• ЗРР; 

• Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР); 

• Методическите указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министъра на 

регионалното развитие („Методическите указания на МРРБ“); 

• приложимото законодателство в сферата на регионалното развитие, 

териториалното устройство, туризма, опазването на околната среда и др., имащи 

отношение към ПИРО; 

• определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в 

България.  

 

Прилагането на единен подход на планиране на регионалното и пространствено 

развитие, както и взаимната обвързаност и йерархична подчиненост на системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, 

следва да се постигне посредством използването на механизми за широко 

партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското 

общество, както и на общи инструменти за финансово подпомагане. Възприетият 

подход е насочен към постигането на по-значим ефект и ефикасност за реализация на 

целите на местното развитие. 

ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и 

интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните 

цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние 

на общинската територия. 
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Документът интегрира регионалното и пространственото развитие, служейки за 

определяне на актуалните проблеми, нужди и потенциали за развитие на регионите, 

общините и населените места, които от своя страна се отчитат при разработването на 

инвестиционни програми и финансови инструменти, вкл. съфинансирани от фондовете 

на ЕС. 

Прилагането на интегриран подход на развитие е основно изискване при 

изготвяне на ПИРО за периода 2021-2027 г. В процеса на неговото разработване е 

приложен подход на тясна координация на различните публични политики на базата на 

местните специфики на територията. Интегрирането на различни секторни дейности за 

въздействие е съобразено с конкретната територия, за която се разработват 

политиките. Жилищното строителство, транспортът, заетостта, качеството на околната 

среда и множество социални елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на 

икономическото развитие. 

 

ПИРО е разработен за цялата общинска територия, като обхваща 7-годишен 

период на изпълнение от 2021 г. до 2027 г. Съдържанието на плана е напълно 

съобразено с Методическите указания на МРРБ, като своеобразно включва два 

основни раздела/ етапи: 

• социално-икономически анализ на настоящото състояние в развитието на 

общината; 

• програма за реализация на ПИРО с дефинирана визия за развитие на 

общината, стратегически цели, приоритети, мерки и проекти за изпълнение в периода 

2021-2027 г., формулирани с цел преодоляване на проблемите в развитието на 

общината и усвояване на предимствата и силните й страни, идентифицирани в 

изготвения социално-икономически анализ. 

 

ПИРО се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Одобреният план се представя от кмета на общината пред съответния Областен съвет 

за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от Общинския съвет. 

Изпълнението на програмата за реализация на ПИРО се следи ежегодно, като 

информация за напредъка в изпълнението на заложените проекти се публикува всяка 

година на интернет страницата на общината, където всички заинтересовани страни 

могат да се запознаят с нея. 
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ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И 

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА / ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

Община Горна Малина е част от Югозападния район, съответно и част от района 

от ниво 1 (NUTS 1) „Югозападна и Южна централна България”. Разположена в 

Софийска област, общината заема площ от 295 378 кв.км., около 4% от територията на 

областта (7020 кв.км.). Община Горна Малина непосредствено граничи с общините 

Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково. Столицата София е на 25 км.  

1.1. Административен център на община Горна Малина 

Общински център 

е с. Горна Малина, 

където са разположени 

основните институции и 

местната 

администрация. Другите 

13 населени места в 

състава на общината са: 

Белопопци, Байлово, 

Долна Малина, 

Априлово, Гайтанево, 

Негушево, Осоица, 

Саранци, Макоцево, 

Долно Камарци, 

Стъргел, Горно 

Камарци, Чеканчево и 

пет вилни зони: “Овче 

бърдо”, “Киси кория”, 

“Търни дол”, “Родовска 

чешма” и “Осоица”.  

 

 

 

            

             

      

      

        

       

        

         

        

        

       

      

         

       

        

       

     

             

     

       

         

       

        

       

        

               

         

         

      

            

        

       

       

         

                

         

       

                      

        
         

        
         

          

       

      

    
      

       
      

               
      

                              

     

     

     

     

     

     

   

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

               

               

    

    

            

               

               

                 

               

              

                   
                

Фигура 1. Географско разположение 
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1.2. Територия и историческа връзка със съседни територии 

Община Горна Малина е разположена на около и над 600 метра надморска 

височина. Задбалканските котловинни полета обуславят планинския и полупланински 

характер на общината. В територията на общината влизат Саранската и 

Долнокамарската котловини, със специфични климатични характеристики. Най-

високият връх на територията на общината е средногорския Опор (1089 м.). 

Земеделския фонд на община Горна Малина възлиза на 134 191 дка (по данни на НСИ 

към 2011 г.). От тях около 91 000 дка. са обработваеми площи, 10 000 дка. са поливни. 

Горският фонд възлиза на 140 055 дка. Около 40% от територията на общината е заета 

от планини и гори.  

Община Горна Малина се намира в Югозападна България и попада в границите 

на Югозападен район за планиране на България. Тя е част от област София и 

представлява 4% от територията на областта. Граничи с общините Ботевград, Правец, 

Етрополе, Елин Пелин и Мирково.  

Община Горна Малина има най-силни връзки с град София и общините Елин 

Пелин и Ботевград, в частност с техните общински центрове. Още в ТУП от 1985 г. се 

отчита въздействието на София върху развитието на община Горна Малина., както 

функционално, така и пространствено. Столицата се намира на 25 км и достъпността е 

намаляла значително в последните години. Това се дължи на лошите транспортни 

връзки и намаляването на транспортните оператори, желаещи да предоставят услугите 

си на територията на общината.  

Селата от северната част на общината имат интензивни връзки и с град 

Ботевград. Но те са все по-ограничени, поради затруднените комуникационни връзки 

през прохода и липсата на директен обществен транспорт до града. Транспортната 

осигуреност и състоянието на пътищата са от ключово значение за интензивността на 

регионалните връзки. Именно поради това връзките изток-запад са по-активни от 

връзките север-юг. 

Специфичното географско разположение на общината (на южните входове на 

старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни 

пластове и следи от човешко присъствие още от античността. През територията на 

общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. На различни места 

в общината при разкопки са открити следи от сгради, строени по римско време.  

В местността Калугерица, по долината на река Смолска, между селата Байлово 

и Смолско е открито праисторическо скално светилище с астрономически календар. To 

представлява комплекс от четири пещери в бигорна скала, разположени в ниските 

части (от 5 до 15 метра над местния ерозионен базис) на V-образното сечение на 

речната долина. Пещерите са известни сред местното население като Калугерските или 

Манастирските пещери.  

 

1.3. Природни ресурси 

1.3.1. Климат 

Климатът на община Горна Малина е умерено континентален. Преобладаващи 

са западните ветрове. Котловинния характер на общината и наличието на планински 

масиви на юг (Средна гора) и на север (Стара планина), предотвратява проникването и 



 

 

10 

влиянието на средиземноморски топли течения. Това определя наличието на 

сравнително студена и продължителна зима и относително горещо лято, съответно 

късни пролетни и ранни есенни студове. Следствие на това са късните пролетни и 

ранните есенни слани – през втората половина на м. май и на м. септември.  

Температурният максимум в общината е в края на юни и първата десетдневка 

на юли, а минимумът – през м. февруари. Разликата между летните и зимни валежни 

суми е средно около 15 до 20%. Във връзка с географското положение и котловинния 

характер на територията продължителността на слънчевото греене за равнинната част 

е между 1980 до 2010 часа годишно.  

 

1.3.2. Геология 

В геоложко отношение територията на община Горна Малина попада в източното 

Софийско поле и принадлежи към Софийската котловина. Средната надморска 

височина е 580 – 600 м., а околните планини се издигат над 1000м. Релефът е равнинно-

хълмист. С равнинен релеф са Саранското поле, Камарското поле и Софийското поле, 

планинския релеф е характерен за западна Стара планина и Средна гора.  

В геоморфоложки аспект територията на общината попада в Средногорския 

регион. В структурно отношение това е млад плиоценски-кватернерен гребен, който от 

юг и север се ограничава от сноп надлъжни разломи. Добре изразени са и напречните 

и коси разломи, които заедно с надлъжните оформят блоковия строеж на 

доплиоценската скална подложка. Едни от блоковете са издигнати, а други потънали. 

Амплитудата на тези движения е различна – от 28 м. до 1190 м.  

Върху неравната повърхност на подложката трансагресивно и дискордантно 

залягат плиоценските езерно-речни отложения, които оформят типичен равнинно-

хълмист разчленен релеф с акумулационна повърхнина. Върху нея са развити 

алувиални и алувиално пролувиални материали с кватернерна възраст. По плоските 

водораздели се маркират покривни алувиални и полуавиални чакъли с плиоценска 

възраст. В слоевете от плиоцена има разсядане, което показва, че по-старите разломи 

живеят и днес и с тях е свързана и повишената сеизмичност на котловината. Според 

сеизмичното райониране на страната районът попада в територия с интензивност IX-та 

степен и сеизмичен коефициент – 0.27.  

Пъстрата скална подложка от предимно мезозойски материали практически 

няма отражение върху състоянието на геоложката основа и нейните инженерно-

геоложки и физико механични деформационни и якостни характеристики. Това са 

горнокредни андезити, туфи и туфити, пясъчници, мергели и мергелни варовици, 

горноюрски варовици, пясъчникови доломити и долнотриаски пясъчници.  

 

1.3.3. Почви 

Почвената покривка в община Горна Малина е разнообразна, но характерна за 

района. Почвите са кафяви и канелени горски за територията на Камарското поле, за 

териториите в Софийското поле са алувиални и делувиални и частично черноземни. 

Кафявите горски почви преобладават в най-високите части от територията на 

общината, докато в по-ниските части са разположени канелени горски почви. 
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Равнинните терени са заети от алувиално-ливадни, алувиално-делувиално ливадни, 

делувиално-ливадни, ливадно-блатни, засолени ливадни и излужени смолници. 

Кафявите горски почви са образувани върху карбонатни скали, в комплекс с 

плитки хумусно-карбонатни почви. В зависимост от района на разпространение, 

хумусния хоризонт варира (10-60 см.), профил (50-70 см.) и слаба до средна запасеност 

с органично вещество (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.  

Канелените горски почви се отличават със слабо мощен (20-25 см. хумусен 

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

състав (30-35% физична глина. Отличават се с маломощен хумусен хоризонт (20-22 см.) 

и профил (30-50 см.), леко до средно песъчливоглинест (20-35 % физична глина), слаба 

запасеност с органично вещество (1.0-1.5% хумус). 

Алувиално-ливадните почви се характеризират с колебание в диапазона на 

отделните показатели, но общо се отличават със средна мощност на хумусния хоризонт 

(30-40 см.) и профил (80 см.), средно песъчливоглинест механичен състав (30-45% 

физична глина). Излужените смолници се отличават с най-голяма мощност на хумусния 

хоризонт (70-75 см.) и профила (180 см.), най-тежък механичен състав (70-75% физична 

глина).  

Естествената растителност в общината е главно тревна. От дървесните видове 

се срещат топола и дъб, а във високите части смърч и бор. Земеделските земи в 

общината се характеризират с много ниска замърсеност с тежки метали и ниски нива 

на радиоактивност. Това позволява на територията на общината да се отглеждат 

всякакъв вид култури – зеленчукови, зърнено-житни и бобови, технически, фуражни, 

както и овощни насаждения.  

 

1.3.4. Водни ресурси 

Община Горна Малина е бедна на води и водни запаси. През нея текат река 

Макоцевска, десен приток на Лесновска, която се влива в река Искър и р. Азмака, 

разположена в близост до с. Белопопци. На територията на общината са разположени 

три микроязовира - в с. Г. Малина, с. Д. Камарци и в с. Белопопци. Равнинната част на 

общината се характеризира с високи подпочвени води. Средногодишните валежи в 

общината са около 600 мл/м2.  

Заплаха от наводнения създават язовир „Белопопци”, който е със завирен обем 

145 000 куб. метра, както и язовир „Долно Камарци”, който е със завирен обем 330 000 

куб. метра. И двата язовира са разположени над населените места, което поражда 

заплахата от наводнения. Обилните дъждове и интензивно снеготопене вливат в 

язовирите значителни количества вода, това довежда до значително повишаване 

нивата на язовирите. При контролирано изпускане на завишените водни количества и 

поддържане на съоръженията в добро техническо състояние риска от наводнение се 

свежда до минимум. Поради планинския характер и силно пресечения терен на 

общината, водата бързо се оттегля, но нанася значителни щети върху инженерната 

инфраструктура /пътища, улици, водостоци, канализация/. В заливните зони на 

язовирите и на реките Макоцевска и Азмака попадат повече от 500 имота.  
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2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

Икономическият сектор в общината се разглежда като изключително важен за 

бъдещото развитие на региона. Успешно се развиват две направления: земеделието и 

туризма. В сферата на туризма „Селския туризъм“ се разраства, посредством 10-ина 

семейни хотела. Тук се отчита и голям потенциал за развитие, поради близостта до 

София. Изграденият Хидропарк „Вятърните Мелници“ и двете конни бази в Осоица и 

Макоцево доказват добрите перспективи в тази област. 

 

2.1. Заетост и коефициент на икономическа активност 

Населението на общината се равнява на общо 7536 човека спрямо 2020 година, 

от които 5913 или 78,46% попадат в обхвата на т.нар. „икономическа активност“. 

Наетите лица на трудово и/или служебно правоотношение през периода на 

изпълнението на ОПР Горна Малина са в размер на сред 657 човека годишно. Средното 

съотношението по икономически дейности за периода 2014 – 2019 по данни на НСИ е 

следното: 

▪ Селско, горско и рибно стопанство: 52 наети или 7,9% 

▪ Преработваща промишленост: 193 наети или 29,5% 

▪ Строителство: 20 наети или 3% 

▪ Търговия – ремонт на автомобили и мотоциклети: 72 наети или 11% 

▪ Транспорт, складиране и пощи: 17 наети или 2,6% 

▪ Хотелиерство и ресторантьорство: 15 наети или 2,3% 

▪ Професионални дейности и научни изследвания: 3 наети или 0,4% 

▪ Административни и спомагателни дейности: 4 наети или 0,6% 

▪ Образование: 120 наети или 18,4% 

▪ Култура, спорт и развлечения: 2 наети или 0,3% 

▪ Други дейности: 20 наети или 3% 

▪ Конфиденциални данни: 139 наети или 21% 

 

2.2. Безработица 

По данни на ДБТ „Ихтиман“ регистрираните безработни лица от общината 

наброяват едва 114 човека или около 2%, от тях броят на лица с увреждания или такива, 

попадащи в други социално уязвими групи е 91 за 2020 година. Анализа на дисперсията 

на безработните по възрастови групи, по образование и по продължителност на 

регистрацията показва, че безработицата в общината може да бъде класифицирана 

като структурна, което означава, че в общия случай тя е временна и краткосрочна по 

продължителност и по-скоро има положителна роля за трудовия пазар в общината, 

отколкото негативна. Най-висок процент безработни се наблюдава при хората без 

специалност, с основно и по-ниско образование.  
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2.3. Жилищен фонд 

Преобладаващата част от жителите живеят в тухлени жилища. Над половината 

от домакинствата разполагат с повече от три стаи. Много голяма част от жилищата 

(93%) се отопляват с дърва и въглища. До момента около 40% от жилищата са 

преминали през различни реконструкции с цел топлоизолация – смяна на дограмите 

(36%), топлоизолация (6%). Всяко пето домакинство използва енергоспестяващи 

електрически лампи. Намеренията за промени в краткосрочен план също са налице – 

20% смятат да сменят дограмата, 21% да топлоизолират жилището си. Тези нагласи се 

движат по-скоро в рамките на очакваното. Имайки предвид, че тухлените еднофамилни 

жилища като цяло са с по-добра топлоизолация от останалите жилищни сгради, 

интензивността, с която се правят реконструкции с цел топлоизолация може да бъде 

определена като много добра. 

 

2.4. Индустриално производство 

Развитието на индустриалното производство в община Горна Малина като цяло 

е на добро ниво, разбира се в пряка зависимост от сегашното състояние на 

икономическа криза. Въпреки това се предвижда създаването на индустриална зона с 

общ общински терен в размер на 147 619 кв.м., като има възможност за допълнително 

разширяване. Новата индустриална зона ще създаде благоприятни условия за 

икономическо развитие на жителите на община Горна Малина. Бъдещото развитие на 

посочената индустриална зона разполага със следните предимства: 

• Близост до най-големия пазар на потребителски стоки и услуги в България; 

• Свободни терени за разширение;  

• Благоприятно географско разположение и ресурси за развитие на екологичен и 

културен туризъм; 

• Чиста околна среда.  

Ще бъдат предвидени специални стимули, предлагани от общинските власти на 

потенциалните инвеститори. Част от стимулите ще бъдат: 

• Стимули за наем или покупка на имоти и парцели от стратегически за общината 

инвеститори;  

• Съкратени срокове за издаване на разрешително за строеж и други бизнес 

лицензи; 

• Взаимодействие с всички институции, влияещи върху бизнеса;  

• Съдействие за намиране на квалифициран персонал. 

 

Най-добре развитите отрасли на икономиката в Горна Малина са леката 

промишленост, хранително вкусовата промишленост и машиностроенето.  

Големите предприятия в общината са следните: 

▪ „РОБЪРТШОУ“ ЕООД - дружеството придобива производителя на части за бяла 

техника Каст Футура, която има бази в община Горна Малина и град Пловдив. Фирма 

Каст Футура беше част от Групата Каст Футура, създадена през 2006 година при 
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сливането на Cast Spa и Electronics Futura Spa. Каст Футура България отваря врати 

през 2002 година, където започва местно производство на керамична продукция. За 

производствена база на фирмата е избрана Горна Малина, където дружеството се 

разполага на огромен ареал от над 15000 квадратни метра, там се извършва 

цялостната промишлена дейност. В годините на работа фирмата постоянно 

увеличава капацитета и темповете си на работа. Компанията „РОБЪРТШОУ“ е 

специализирана в следните дейности: 

 производство и търговия със запалими електроди за горелки; 

 механични и електромеханични части за отопление и готварски печки; 

 резервни части и приставки за тях; 

 търговия на едро с части за отоплителни електрически домакински уреди; 

 производство и търговия с керамични материали, както и промишлени стоки 

от метален прах за промишлени цели. 

▪ „АЛФА-МАРИНЕ“ ООД – модерно предприятие, основано през 2012 г. със седалище 

в община Горна Малина. Фирмата е разположена на площ от 90 000 квадратни 

метра. Производствените мощности са подслонени в топлоизолирани халета с 10 

000 квадратни метра площ. Разполагаме и с 2 000 квадратни метра закрит и 3 000 

квадратни метра открити складове, както и с 2 000 квадратни метра спомагателни и 

административни сгради. Основен предмет на дейност на „АЛФА-МАРИНЕ“ ООД е 

изработването на заваръчни конструкции с механична обработка с приложение в 

корабоплаването, за животоспасяващи лодки и салове за всички видове морски 

плавателни съдове, както и за офшорни отрасли (платформи за добив на газ и 

петрол, генератори за вятърна енергия), метални конструкции на ножични и 

телескопични повдигателни платформи, падащи бордове на камиони, метални 

палета за транспортиране на газови бутилки, както и строителни принадлежности.  

▪ „СЕРДИКА ГОРНА МАЛИНА“ ЕООД – компанията се преобразува в еднолично 

дружество с ограничена отговорност през 2020 година. Основният предмет на 

дейност на предприятието, намиращо се на територията на община Горна Малина 

съгласно регистрацията им в ТРРЮЛНЦ е производство и търговия с млечни 

продукти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни 

физически и юридически лица, внос, износ, изкупуване и продажба на 

селскостопанска продукция. 

▪ „ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ“ ЕООД - производствената база на фирмата, основана 

през 1992 г., се намира в с. Долно Камарци, обл. Софийска. В началото на 2020 г. 

фирмата откри и нов фирмен магазин и склад на ул. "Поп Грую" №100 в София, като 

локацията предлага висока степен на удобство както от логистична гледна точка, 

така и за клиентите, които идват на място. Фирмата има още три магазина – в с. 

Долно Камарци, в с. Труд (Пловдив) и в с. Драгор (Пазарджик). Компанията е 

съсредоточена на пазара в производство и търговия на химически продукти за 

всички сфери на националното стопанство и бита. 

▪ „ЛИНФОРЕСТ“ ЕООД – производственият цех и складовата база се намират в с. 

Долно Камарци, общ. Горна Малина. Фирмата е учредена през 2004 година с 

основен предмет на дейност производство и търговия с дървен материал. Към 2021 

година дружеството се съсредоточило на пазара за изделия от дърво, парково 

оборудване, мебелни заготовки, строителна дървесина и покривни конструкции. 



 

 

15 

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

3.1. Демографски параметри 

3.1.1. Население 

Община Горна Малина е една от малките общини в България, по брой население 

общината е на 199-то място от 246 общини и на 13-то място в Област София (от 22). 

Към края на 2020 година населението в общината е 7536 души (Таблица 1.).  

Таблица 1. Население - Община Горна Малина 2014-2020. Източник: Инфостат, НСИ 

    (брой) 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Горна Малина 

Общо 6091 6832 6686 6572 6403 6308 7536 

Мъже 3076 3509 3446 3389 3314 3255 3898 

Жени 3015 3323 3240 3183 3089 3053 3638 

 

Въпреки отрицателния естествен прираст на населението (по-голям брой 

умирания отколкото раждания), благодарение на високият механичен прираст през 

2015 година, в периода 2014-2019 се наблюдава ръст на населението, спрямо 

предходния период. 

3.1.2. Етническа структура 

Етническия състав на община Горна Малина се различава от средното за 

страната, тъй като в общината почти няма население от турски етнически произход. 

Тази разлика е за сметка на по-високия дял българи. По отношение на ромския етнос – 

делът му в община Горна Малина е много близък до средното за страната. 

3.1.3. Прираст 

Естественият прираст на населението на община Горна Малина следва 

тенденцията в България като цяло, а именно – наличието на отрицателни показатели. 

За сметка на това тези показатели не търпят съществени промени. Естественият 

прираст за 2014 година е с показател -93, а този за 2020 година е -94. 

Таблица 2. Механичен прираст на населението, Община Горна Малина 2014-2019. Източник: НСИ 

Година Заселени Изселени Механичен прираст 

2014 198 129 69 

2015 998 168 830 

2016 189 220 -31 

2017 182 200 -18 

2018 192 233 -41 

2019 289 302 -13 

 

Механичният прираст от своя страна бележи положителни промени в 

положителна насока за населението на общината. Разликата между заселените и 

изселените традиционно не е голяма през годините. През 2014 година механичният 
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прираст (заселени – 198; изселени - 129) е с положителен показател 35. През 2020 

година населението в общината прецедентно се увеличава значително като разликата 

между заселените (общо 1520 човека) спрямо изселените (общо 198 човека) е в размер 

на общо 1322 човека в полза на заселените. 

Разликата в механичния прираст играе важна роля във формирането на данните 

за броя на населението в трудоспособна възраст, който се увеличава с 1080 човека от 

2014 година (3369 човека) спрямо 2020 година (4483 човека). 

 

3.2. Здравно обслужване 

Здравният статус на населението е добър. Преобладаващата част от жителите 

определят своето здравно състояние като сравнително добро (58%) и добро (31%). 

Въпреки тази самооценка, почти всеки втори жител на общината посочва, че има 

хронично заболяване. Съвсем естествено в тази категория попадат по-често по-

възрастните групи. Предвид по-високата възраст на населението, това е по-скоро в 

рамките на очакваното. 

В община Горна Малина са регистрирани пет стоматологични кабинета, от тях 

два в с. Горна Малина, един в с. Чеканчево и един в с. Долно Камарци, както и един в 

Медико-дентален център в с. Априлово. 

В Медико-дентален център в с. Априлово има общопрактикуващ лекар и се 

поддържат осем медицински специалисти, включително от столицата, обслужват 

населението по отношение на неотложни състояния, манипулации и прегледи, както и 

за контролиране на хронични заболявания. Застъпените специалности са: 

• Педиатър 

• Кардиолог 

• Хирург 

• Вътрешни болести 

• Ендокринолог 

• Очни болести 

• Хомеопатия 

• Физиотерапевт 

 

Медико-денталният център има клинична лаборатория и чрез дрогерията си 

предоставя базисен набор от лекарства и медицински изделия за нуждите на 

населението, обаче не разполага със специализирана апаратура и възможности за 

третиране на по-сериозни състояния. Също така, в него няма условия за стационарно 

лечение.  

Ограничените възможности за предоставяне на специализирани здравни услуги 

се компенсират от Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Елин Пелин и 

Звеното за бърза и неотложна помощ към Многопрофилна болница за активно лечение 

“Св. Анна” гр. София (бивша Окръжна болница).  
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Разположена в съседния град Елин Пелин, на около 15 км. от с. Горна Малина, 

Многопрофилната болница за активно лечение “Елин Пелин” ЕООД е най-близкото 

болнично заведение до община Горна Малина. Капацитетът на болницата за приемане 

на болни се равнява на 70 броя болнични легла. Болницата разполага с база и 

специалисти, които позволяват да предлага медицинска помощ в четири основни 

медицински специалности, обособени в отделения: Вътрешни болести; Детски болести; 

Неврология; Физикална терапия и рехабилитация. Болницата разполага с модерно 

обзаведена, извършваща пълен набор от изследвания клинична лаборатория., и 

отделение по образна диагностика, оборудвано със съвременна апаратура в областта 

на конвенционалните рентгенови изследвания; ехографска и доплерова диагностика на 

коремни и сърдечно-съдови заболявания и компютърно-томографско изследване 

/скенер/. Отделенията по детски болести, неврология и образна диагностика са с първо 

ниво на компетентност в изпълнение на съответните медицински стандарти.  

Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" - София АД e 

разположена в източния район на София, на около 35 километра от с. Горна Малина. 

Разполага с 456 болнични легла, разположени в стаи с 1, 2 и 4 легла. В нея работят 

около 1271 души персонал. От тях 297 са висш медицински персонал, 29 са висш 

немедицински персонал, 415 са специалисти здравни грижи, 236 са санитари и 71 са 

друг немедицински персонал. В болницата се извършва диагностика и лечение на 

заболявания по всички профили на медицинските специалности, лечение на спешни 

състояния и високоспециализирани изследвания. МБАЛ „Света Ана” е един от 

утвърдените центрове по кардиология и кардиохирургия, разполага с медико-

диагностични лаборатории и кръвен център.  

Стационарният блок включва клиники и отделения по акушерство и гинекология; 

всички профили на вътрешните болести (пневмология, кардиология, нефрология и 

диализа, хематология, ендокринология, гастроентерология); кардиохирургия; 

инвазивна кардиология; обща и ендоскопска хирургия; анестезиология и реанимация; 

ортопедия и травматология; лицево-челюстна хирургия и оториноларингология; 

урология; офталмология; неврология; неврохирургия; детски болести инфекциозни 

болести.  

Болница "Света - Анна " - София АД е Университетската болница и разполага с 

апаратура и оборудване, които позволяват осъществяване на висококачествена 

образна диагностика - ехокардиография, ангиография, компютърна томография, 

мамография, ехография, сцинтиграфия, и др.; лабораторни, микробиологични, 

вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания; 

ендоскопски диагностични и лечебни процедури; рехабилитационни програми и 

физикална терапия. 

През 2016 година беше открито новото Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ 

- София АД, което e разположено на повече от 1000 кв.м. площ. То разполага с 10 легла 

за прегледи, 2 противо-шoкови легла и 10 легла за 24-часово наблюдение, както и 

операционна зала за хирургически интервенции. Лекарите използват най-модерната 

техника, предлагана в България – отделението има ехографска апаратура, дигитален 

рентген, клинична лаборатория и апаратура за спешна реанимационна дейност към 

всяко едно от леглата. Общата сума на инвестицията е за над 1 млн. лева, осигурени от 

българското правителство. Има и модерна хеликоптерна площадка.  
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3.3. Образователни услуги 

На територията на община Горна Малина има 3 учебни заведения: СУ „Христо 

Ботев”- с. Горна Малина; ОУ„ Св. Св. Кирил и Методий”- с. Априлово и ОУ „ Отец Паисий” 

- с. Долно Камарци. Основното училище в с. Белопопци е закрито през 2009 година 

поради малкото на брой ученици, високото съотношение учител/ученик; нередовно 

посещаване на учебните занятия от учениците и недостатъчно финансиране. 

СУ „Христо Ботев” – с. Горна Малина разполага с голям сграден фонд, добра 

материално-техническа база и предлага съизмеримо на национално ниво качество на 

образование. Има изградена архитектурно-достъпна среда, рампа и тоалетни. В 

обучението се използват Мултимедия и интерактивни методи на обучение. Училището 

разполага със добре оборудвани компютърни зали, медицинско обслужване, 

педагогически съветник, училищен бюфет и училищен транспорт.  

В с. Горна Малина функционира и ОДЗ „ Вяра, Надежда, Любов” с филиали в с. 

Априлово и с. Долно Камарци.  

В периода 2014-2020 година община Горна Малина успешно съсредоточава 

средства в подобряване на достъпа до образование. Чрез разходването на над 110 396 

лева се осигуряват:  

 множество компютърна техника и периферия за учебните заведения; 

 котел на твърдо гориво; 

 подпомагаща техника; 

 ученическо оборудване и програмни продукти за образование; 

 изграден и работещ Wi-Fi; 

 съоръжения за отдих и еко кът за обучение; 

 реконструкции, ремонти и благоустрояване на учебните заведения, в т.ч. 

и детски градини. 

Основният проблем на образованието в общината е свързан с негативните 

тенденции в демографския процес в последните десетилетия, както в национален, така 

и в общински мащаб. Налице е тенденция за значително намаляване на броя на децата 

в задължителна училищна възраст, което е комплексен резултат от демографски 

промени, население, етнос, географско разположение, транспорт, материална база и 

други. 

 

3.4. Социални услуги 

Община Горна Малина води активна социална политика в няколко основни 

насоки: предоставяне на социални услуги на възрастни хора, предвид спецификата на 

застаряващо население на общината; намаляване на социалната изолация на хората в 

неравностойно положение; реализация на дейности, които подобряват социалната 

атмосфера на територията на общината.  

Към 2020 година броят на предоставяните социални услуги в общината се вдига 

от три на пет. Предоставяните услуги са следните:  

● “Домашен социален патронаж” – обслужени над 250 платени потребители;  
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● “Обществена трапезария” (до 2018 г.) и “Предоставяне на топъл обяд” 

(след 2018 г.) - услугите за предоставяне на храна на хора в затруднено 

положение са финансирани от Фонд социална закрила и Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане - 

предоставени на съответно 160 и 300 потребители;  

● „Личен асистент”, финансирана от Министерството на труда и социалната 

политика - предоставена на 120 потребители.  

● “Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина”, който 

до края на 2020 година е предоставил услуги на 250 потребители.  

● „Патронажна грижа” е стартирана през 2020 год. и през същата са 

обслужени 49 потребителя. 

 

3.5. Културни дейности 

Специфичното географско разположение на общината (на южните входове на 

старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни 

пластове и следи от човешко присъствие още от античността. През територията на 

общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. На различни места 

в общината при разкопки са открити следи от сгради, строени по римско време.  

В местността Калугерица, по долината на река Смолска, между селата Байлово 

и Смолско е открито праисторическо скално светилище с астрономически календар. To 

представлява комплекс от четири пещери в бигорна скала, разположени в ниските 

части (от 5 до 15 метра над местния ерозионен базис) на V-образното сечение на 

речната долина. Пещерите са известни сред местното население като Калугерските или 

Манастирските пещери.  

Една от версиите за комплекса е, че това е древно съоръжение (VІ – V хил. пр. 

Хр.), което е било използвано като "астрономическа обсерватория" за наблюдения на 

видимите небесни тела - Слънцето, Луната и звездите. Във вътрешността на пещерата 

археолозите са разкрили над 240 изображения (изсечени в скалата), които изобразяват 

различните фази на Луната. Някои от знаците са пълни кръгове, други с форма на 

полумесец, в първа или трета четвърт. Атрактивни са изображенията с изпъкнали луни 

и с нисък релеф, които са относително по-редки и за които се смята, че са изображения 

на регистрираните лунни затъмнения. Разчетените записи показват периоди, свързани 

с времетраенето на отделни климатични сезони, вегетационни цикли, времето между 

отделни култови празници и др. 

Сред историческите и археологически обекти и останки на територията на 

общината са: параклис на „Св. Симеон“ край с. Априлово, праисторическо селище, 

тракийско светилище на вр. Фрелин и крепостта „Калето“ край с. Байлово, 

старохристиянската базилика „Св. Неделя“, антично и тракийско светилища край с. 

Гайтанево; средновековна крепост и тракийско светилище край с. Г. Малина; антично 

селище „Мало градище“ край с. Д. Малина, църквата „Св. Григорий“ в с. Григорево, 

антично селище и крепостта „Градище“ край с. Негушево; тракийската крепост до с. 

Осоица, антична крепост и светилище до с. Чеканчево. В почти всички населени места 

има изградени православни храмове, някои от които са на повече от 300 години. 

Паметник на културата е храмът “Св. Димитър” в с. Макоцево. Някои от стенописите и 



 

 

20 

иконите са дело на местния иконописец от XIX век Йото (Иван Недялков ) от с. 

Макоцево. 

Културната програма на общината се организира и реализира чрез читалищата 

по заложения културен календар за съответната година. На територията на община 

Горна Малина функционират 13 читалища, като към всяко от тях съществуват и 

библиотеки.  

С целеви средства от Министерство на културата, с проект по „Красива 

България“ и собствени средства на общината са ремонтирани сградите на всички 

съществуващи читалища в общината.  

Във всичките населените места са съхранени културните традиции и местните 

обичаи, провеждат се традиционните местни събори. От 2003г. в община Горна Малина 

е възстановено ежегодното провеждане на общинския празник “Роде мой”, който се 

провежда последната събота на юни или първата на юли в местността „Ращане”. Много 

от художествените състави от общината са лауреати на призови места на национални 

фолклорни събори. В с. Горна Малина съществува и танцова формация „Шопе”. Всяка 

година на 01 април се провежда и „Ден на хумора и шегата” в с. Байлово. Най-добре 

експонираната културна и туристическа забележителност в общината е къщата-музей 

на класика на българската литература, писателят Елин Пелин (в с. Байлово). 

 

3.6. Спортна инфраструктура 

Общината разполага със спортен комплекс, изграден на територията на с. Горна 

Малина през 1985 г. В общата площ на комплекса от 50 660 кв. м. влизат и:  

 терен за футбол, писта със суха настилка и сектори за хвърляния - 10 000 кв.м; 

 зали - 600 кв.м (застроена площ);  

 трибуни - 1300 кв.м (застроена площ);  

 тенис корт - 1260 кв.м;  

 игрище хандбал - 950 кв.м;  

 площадка баскетбол и волейбол - 900 кв. м;  

 терен за многофункционална спортна зала;  

 паркинг - 2300 кв. м.  

Спортния салон на СУ “Христо Ботев” – с. Горна Малина е преустроен по 

изискванията на БФ “Волейбол” за провеждане на състезателна дейност по волейбол 

на равнище “А-1” НВГ.  

На територията на общината са регистрирани 3 спортни клуба: по футбол, 

волейбол и масов спорт.  

Футболният клуб „Звездец“ представя общината на ниво “А” ОФГ с 

представителен отбор мъже и юноши младша възраст. Към клуба тренират и две 

подготвителни групи – момчета.  

Волейболният клуб „Звездец“ развива високо спортно майсторство и участва в 

републиканското първенство на “А-1” НВГ с представителен отбор – мъже. Към клуба 

има изградена секция по волейбол – ветерани, която представя Общината в 
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републиканското първенство между малките селища в страната и в същото време 

работи с подготвителна група деца /момчета/.  

Дружеството за масова физкултура и спорт работи приоритетно в спортовете – 

волейбол, футбол, шахмат, тенис на маса и лека атлетика. В рамките на календарната 

година клубът организира множество надпревари на общинско ниво в различните 

видове възрастови граници, като в същото време стопанисва и спортния комплекс.  

Финансирането на спортните клубове и издръжката на спортната база е изцяло 

от бюджета на общината.  

Спортен комплекс Горна Малина е проект, реализиран със средства на Програма 

за развитие на селските райони. Превърна се в притегателно място за всички любители 

и приятели на спорта.  

В изградената модерна многофункционална зала с 670 места вече се провеждат 

състезания от най-висок ранг. Залата е привлекателно място и за спортовете 

баскетбол, хандбал, спортна и художествена гимнастика, фехтовка. Има заявки за 

провеждане на културни и бизнес форуми и прояви.  

Реконструирания стадион с модерни трибуни с 1200 места и реновирана база със 

съблекални, зали за обучения, места за възстановяване и отдих са много търсени за 

тренировки и официални срещи на малки и големи футболисти.  

Игрища с изкуствена настилка за мини футбол с размери 60 х 36 метра и външно 

игрище за баскетбол, волейбол и тенис на корт са на разположение на посетителите.  

 

4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

4.1. Транспортна инфраструктура 

4.1.1. Автобусен транспорт 

Автобусният транспорт на територията на общината не удовлетворява нуждите 

на населението. Причините за това са главно малкото автобусни линии и лошото 

разпределение на автобусния график. Автобусните линии са четири, като едва две от 

тях покриват по-голямата част от населените места в общината. Последният автобус от 

гр. София в посока с. Горна Малина тръгва в 16:55 часа, което не покрива нуждите на 

големия брой пътуващи, а именно онези по повод на трудови правоотношения. Тези 

проблеми се дължат на липсата на желаещи в да предоставят транспортни услуги на 

територията на община Горна Малина, което е видно и намаляването на транспортните 

фирми от две на една в общината. 

4.1.2. ЖП транспорт 

Подбалканската Ж.П. линия София – Бургас минава през територията на 

общината, като пътническите влакове спират на Горна Малина, Негушево, Саранци, 

Чеканчево, Макоцево и Долно Камарци. Гаровата инфраструктура (собственост на 

БДЖ) и сградите по места са в лошо състояние, някои частично или напълно разрушени, 

което до голяма степен намалява потребителите на този вид транспорт. 

Отдалечеността на спирка Горна Малина от самото село е друга такава причина.  
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От друга страна честотата на пътнически влакове, минаващи през общината се 

е увеличила от четири на шест пътнически влака дневно, които дават възможност за 

придвижване до София на запад и до гр. Карлово на изток. Разписанието на тези 

влакове също е подобрено и е добре съобразено с потребностите на населението в 

общината. Бързите влакове, движещи се по Подбалканската ЖП линия не спират на 

гарите на територията на общината. 

 

4.2. Пътна мрежа 

Община Горна Малина е в непосредствена близост до двете основни пътни 

артерии в страната, автомагистрала “Хемус” – 15 км и автомагистрала “Тракия” – 25 км. 

През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас 

(Подбалкански път) с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с 

магистрала “Хемус” и Северна България. За периода 2014-2020 година община Горна 

Малина е разходвала над 3 655 872 лева за реконструкция и облагородяване на пътната 

мрежа на територията на общината. 

Общинската пътна мрежа е добре изградена, като осигурява добри възможности 

за достъп до всички населени места в рамките на общината. Недостиг на достатъчно 

средства за ремонт и поддръжка на транспортната инфраструктура е причина за 

влошаване на качествените й параметри.  

Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с 

обща дължина 114 км., която се разделя по класове, както следва:  

▪ Пътища I -ви клас – 21,0 км.  

▪ Пътища III -ти клас – 30,2 км.  

▪ Пътища IV-ти клас – 62,8 км.  

Пътната мрежа в общината изцяло е покрита с трайна асфалтова настилка, 

чието състояние се поддържа на сравнително добро ниво. Във всичките 14 населени 

места са ремонтирани улици с трошено каменна настилка.  

 

4.3. Водоснабдителна мрежа 

Всички населени места в община Горна Малина са водоснабдени посредством 

собствени водоизточници с изградени към тях помпени станции или каптажи за 

естествено налягане в планинските селища. Към 2020 година общият брой на 

възползвалите се от услугата водоснабдяване на територията на община Горна Малина 

е равен на 6658 потребителя. Експлоатацията и ремонтът на водопроводните и 

канализационни мрежи в общината се извършват от държавното дружество “В и К” 

ЕООД, гр. София.  

По време на изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 година община Горна 

Малина е вложила множество ресурси в подобряването на канализационната и 

водоснабдителна инфраструктура. 
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4.4. Телекомуникационна мрежа 

На територията на община Горна Малина всички селища разполагат с 

технически възможности за достъп до Интернет. И трите GSM оператора: А1, Теленор 

и Виваком имат изградени системи за поддържане на покритие на цялата територия на 

общината.  

През територията на общината преминава и частна оптична магистрала, която е 

собственост на “Кейбъл – България” от София през Елин Пелин, Горна Малина и 

Панагюрище за Пловдив. Друг доставчик на бърз оптичен интернет и телевизия, който 

предоставя услугите си в рамките на цялата територия на община Горна Малина е „СЕТ 

Сървиз“ ООД. 

 

4.5. Енергийна мрежа 

Електроразпределителните системи и съоръжения на територията на общината 

са в сравнително добро състояние. В някои от населените места захранващото 

напрежение е под допустимото, поради което се налага преработка на ел. мрежата 

ниско напрежение и изграждане на нови мачтови трансформаторни постове. 

На територията на общината има изградени мрежи и системи за пренос и 

разпределение на електрическа енергия до потребителите. Електроенергията се 

ползва основно за задоволяване на нуждите на битови потребители и промишлени 

мощности. Изградена е една понижаваща подстанция „Априлово“ 110/20kV в 

землището на с. Априлово. От нея се захранват всички населени места на територията 

на общината на ниво средно напрежение.  

През землището на община Горна Малина преминават два електропровода 

400kV „Мургаш“ и „Средногорие“, които са част от енергийния пръстен „Мизия-Столник-

Златица“. Електропровод „Мургаш“ свързва подстанциите „Мизия“ и „Столник“, а 

електропровод „Средногорие“ свързва подстанциите „Столник“ и „Златица“.  

На ниво 220kV през територията на общината тангират в западния край два 

електропровода. Единият е с две тройки – „Елин Пелин“ и „Байлово“, а другият е с една 

тройка – „Венец“.  

На ниво 110kV на територията на общината има два електропровода. Единият е 

с две тройки „Моргана“ и „Паскал“, а другият електропровод е с една тройка „Гълъбец“, 

от които е направено отклонение за захранване на подстанция „Априлово“. По 

периферията на западната страна на землището на община Горна Малина, успоредно 

на двете линии 220kV преминава една линия 110kV „Експрес“.  

Всички населени места на територията на община Горна Малина са захранени с 

електрическа енергия от електропроводи 20kV, които са свързани в подстанция 

„Априлово“. Във всяко населено място са изградени трансформаторни постове 

20/0,4kV, обезпечаващи нуждите на електропотребителите на ниво ниско напрежение.  

Трафопостовете по населени места са следните:  

 

с. Горна Малина: 

• Трафопост „Автоспирка“ – трафопост от градски тип 
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• Трафопост „Павилиона“ – трафопост от градски тип 

• Трафопост „Училище“ – вграден трафопост в сградата на училището 

• Трафопост „Спортна зала“ – вграден трафопост в новата спортна зала 

• Трафопост „Мелниците“ – бетонов комплектен трансформаторен пост на 

комплекс „Вятърните мелници“ 

• Четири трафопоста от селски тип за битови потребители  

• Един трафопост от селски тип за промишлени нужди 

• Четири мачтови трафопоста за промишлени нужди 

• Един метален комплектен трансформаторен пост за промишлени нужди 

• Три трафопоста от селски тип за отдалечени селско-стопански обекти 

• Седем трафопоста от селски тип за нуждите на военните поделения в 

землището на с. Горна Малина  

 

с. Долна Малина 

• Трафопост „Долна Малина“ – трафопост от селски тип за битови 

потребители 

• Трафопост „ДЗС“ – трафопост от селски тип за селскостопански нужди  

 

с. Априлово 

• Трафопост „Априлово 2“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „ТПК“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Мачтов трафопост „Априлово“ – мачтов трафопост за битови потребители 

• Трафопост „ДЗС“ – трафопост от селски тип за селскостопански нужди  

 

с. Гайтанево 

• Трафопост „Гайтанево“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „Гайтанево 2“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „ДЗС“ – трафопост от селски тип за селскостопански нужди  

 

с. Белопопци 

• Трафопост „Белопопци“ – трафопост от градски тип за битови потребители 

• Два трафопоста от селски тип за отдалечени обекти  
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с. Байлово 

• Трафопост „Байлово“ – трафопост от селски тип за битови потребители  

• Трафопост „Културен дом“ – вграден трафопост в сградата на „Дом 

паметник на Елин Пелин“, изграден за нуждите на културния дом 

• Трафопост „ДЗС“ – трафопост от селски тип за селскостопански нужди 

• Трафопост „Пчеларски дол“ – трафопост от селски тип за отдалечени 

обекти  

 

с. Негушево 

• Трафопост „Горно Негушево“ – трафопост от селски тип за битови 

потребители 

• Трафопост „Негушево“ – мачтов трафопост за битови потребители  

 

гара Негушево 

• Трафопост „Спирка“ – трафопост от селски топ за битови потребители 

• Трафопост „Негушево“ – мачтов трафопост за битови потребители 

• Трафопост „ДЗС“ – трафопост от селски тип за селскостопански нужди 

• Два трафопоста от селски тип за военни поделения  

 

с. Осоица 

• Трафопост „Осоица“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Три трафопоста от селски тип за селскостопански нужди 

• Три трафопоста и един комплектен трансформаторен пост за отдалечени 

потребители за селскостопански нужди 

• Трафопост „Асфалтова база“ – трафопост от селски тип за промишлени 

нужди  

 

с. Саранци 

• Трафопост „Саранци“ – мачтов трафопост за битови потребители 

• Трафопост „Саранци 2“ трафопост от селски тип за битови и 

селскостопански потребители  

 

с. Чеканчево 

• Трафопост „Чеканчево 1“ – трафопост от селски тип за битови 

потребители 
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• Трафопост „Чеканчево 2“ – трафопост от селски тип за битови 

потребители 

• Трафопост „ДЗС“ – трафопост от селски тип за селскостопански нужди 

• Трафопост „Гара Саранци“ – трафопост от селски тип за нуждите на жп 

гара „Саранци“ 

• Един трафопост от селски тип за отдалечени обекти  

 

с. Макоцево 

• Трафопост „Макоцево“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „Макоцево“ – мачтов трафопост за битови потребители 

• Трафопост „Гара Макоцево“ – трафопост от селски тип с пристройка за 

битови потребители. В настоящият момент трафопоста е в 

компрометирано състояние и не функционира. До него е монтиран мачтов 

трафопост, с който се обслужват потребителите 

• Два трафопоста от селски тип обслужващи битовите потребители в 

местността Ганова кория 

• Един трафопост от селски тип за отдалечени обекти  

 

с. Горно Камарци 

• Трафопост „Горно Камарци“ – трафопост от селски тип за битови 

потребители 

• Два трафопоста от селски тип за отдалечени обекти 

• Четири трафопоста от селски тип на територията на военните поделения  

 

с. Долно Камарци 

• Трафопост „Долно Камарци“ – трафопост от селски тип за битови 

потребители 

• Трафопост „ Гарата“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „Селото“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „Герена“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „ДСЗ“ – трафопост от селски тип за селскостопански нужди  

 

с. Стъргел 

• Трафопост „Стъргел 1“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „Стъргел 2“ – трафопост от селски тип за битови потребители 

• Трафопост „ДЗС“ – трафопост от селски тип за селскостопански обекти 



 

 

27 

• Един мачтов трафопост за битови потребители 

• Един трафопост от селски тип за отдалечени обекти 

 

5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

5.1. Състояние на екологичната инфраструктура 

5.1.1. Канализационна мрежа 

Канализационна мрежа е изградена в с. Горна Малина и частично в с. Априлово 

и с. Байлово. Сериозен проблем за община Горна Малина е липсата на пречиствателна 

станция за отпадъчни води, както и необходимостта от подмяна на съществуващите 

водопроводи и доизграждане на канализационна мрежа. Към 2020 година, 

потребителите обслужени от услугата канализация на територията на община Горна 

Малина наброява едва 96. 

Липсата на канализационна мрежа създава опасността при силни и 

продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по поречието на р. 

Макоцевска, и р. Азмака могат да настъпят наводнения, които да обхванат Долно 

Камарци, Макоцево, Чеканчево, Негушево, Горна Малина, Долна Малина и Белопопци 

и да нанесат значителни материални щети.  

 

5.1.2. Пречистване на отпадъчни води 

В населените места има частично изградена канализационна мрежа, която 

обхваща около 1.5% от общата дължина на уличната мрежа. На територията на 

общината няма изградена пречиствателна станция за битови отпадни води. Отпадните 

води от с. Горна Малина след изградения колектор се заустват в р. Макоцевска, десен 

приток на р. Лесновска, поречие Искър. Река Макоцевска е втора категория приемник.  

 

5.1.3. Управление на отпадъците 

Регионалното депо за депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) влиза в 

експлоатация на 01.07.2003год., като се ползва и от община Елин Пелин. При 

изграждането му са предвидени всички мерки и мероприятия за следене състоянието 

на околната среда в района на депото и за недопускане на замърсявания, произтичащи 

от експлоатацията на съоръжението.  

На територията на община Горна Малина не съществуват нерегламентирани 

сметища. Постепенно се извършва рекултивация на селските сметища, ползвани в 

годините преди да бъде изградено депото.  

В допълнение, на 04.06.2018 година община Горна Малина стартира проекта 

BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 

на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна 

Малина“. Проектът е предвиден да приключи през 2021 година и е с бюджет от 9 625 

546 лева, от които 7 234 203 лева под формата на безвъзмездна финансова помощ, а 

собственото финансиране се равнява на 2 391 342 лева. Проектирането, изграждането 

и въвеждането в експлоатация на инсталация за предварително третиране и 
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инсталация компостиране по процедурата, както и осигуряването на разделното 

събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци допринася за постигане на 

Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.  

Съгласно Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, целта за ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими отпадъци се изчислява за всяка година като процент на количеството 

депонирани биоразградими отпадъци спрямо количеството на образуваните 

биоразградими отпадъци през 1995 г. в Република България. Проектът включва 

изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в 

Регион Горна Малина. С изградените инсталации се осигурява постигането на целите 

по чл. 31 ЗУО и за общините от Региона. Изпълнението на дейностите по този проект се 

свързани с въведените в законодателството изисквания за предварително третиране и 

оползотворяване на биоразградимите отпадъци, намаляване на количеството 

депонирани биоразградими отпадъци и рециклиране посредством комбинация от 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци и сортиране на смесени битови 

отпадъци. 

За Регион за управление на отпадъците Горна Малина-Елин Пелин се 

разработва Регионална програма за управление на отпадъците с период на изпълнение 

2021-2028 г., в съответствие с целите на националната политика за управление на 

отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респективно предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. В Регионалната програма 

са залегнали три основни цели, за изпълнението на всяка от които са разработени 

програми за изпълнение: 

 

Таблица 3. Цели на Регионална програма за управление на отпадъците 2021-2028 

Цел Програма 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие 
на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на 
повторното им използване 

Програма за предотвратяване образуването 
на отпадъци с подпрограма за хранителните 
отпадъци. 

Цел 2: Увеличаване на количествата на 
рециклираните и оползотворени отпадъци 

Програма за достигане на целите за 
подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци. 

Програма за достигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради. 

Програма за достигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на МРО* с 
подпрограма за управление на опаковките и 
отпадъците от опаковки. 

Цел 3: Намаляване на количествата и на 
риска от депонираните битови отпадъци 

Програма за намаляване на количествата и на 
риска от депонираните битови отпадъци 

*МРО – масово разпространени отпадъци 
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Важно е да се отбележи, че така предвидените програми за изпълнение са на 

ниво регион за управление на отпадъците и включват мерки както общо за двете 

общини, така и за всяка от тях поотделно. От своя страна самите програми включват 

както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни – „меки“ мерки. Инвестиционните 

мерки включват основно изграждането на инфраструктура. „Меките“ мерки включват 

дейности като: нормативни промени; обучение на служители; подготовка на проекти; 

разработване на методики, инструкции и др. административни актове; провеждане на 

информационни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и 

други.  

 

5.2. Основни екологични проблеми 

5.2.1. Състояние на атмосферния въздух 

Населението на община Горна Малина се радва на чиста околна среда. 

Промишлените дейности, развити на територията на общината не отделят в 

атмосферата вредни емисии над пределно допустимите граници или опасни отпадъци. 

Генерираните промишлени отпадъци са в незначителни количества и свойствата им 

позволяват да бъдат третирани съвместно с битовите.  

Природата в община Горна Малина е непокътната, най-вече в южните части на 

общината – с. Долна Малина, с. Гайтанево. Резултатите от някои измервания, свързани 

с изготвянето на ОВОС на обекти в общината, потвърждават констатацията, че този 

район е един от най-чистите в Софийска област. В общината няма национални природни 

паркове. В общината няма установено замърсяване на подпочвени и повърхностни 

води. 

Естествената растителност в община Горна Малина е главно тревна. От 

дървесните видове се срещат топола и дъб, а във високите части смърч и бор. 

Разпространени са зимен дъб и бук, бял бор, черен бор и смърч. Обликът на гората се 

дава от насаждения с естествен произход, които заемат 75,40% от горите и горските 

територии. Специфичен растителен и животински свят има в териториите от 

Защитената зона ЕТРОПОЛЕ - БАЙЛОВО, обявена с Решение №611 от 16.10.2007 г., 

бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-1043-611-2007, обща площ 27 448,25 хектара. 

Около 39% от територията на общината попада в границите на ЗЗ “Етрополе - Байлово”. 

Покрита основно от горска растителност, тя е важен коридор за преминаване на 

кафявата мечка, който свързва горските масиви на Стара планина с тези на Средна 

гора и Рило-Родопския масив. Вероятно този коридор се използва от вълка. В зоната се 

срещат редица ендемични растения, както и такива, включени в Червената книга или 

други списъци от консервационно значение. В зоната е открита обикновена пърчовка 

(Himantoglossum caprinum) - рядък вид орхидея, включен в Приложение II на Директива 

79/409/ЕЕС. 

5.2.2. Състояние на водата 

Водопроводната мрежа в цялата община е остаряла и амортизирана, в 

следствие на което загубите на питейна вода са огромни. Най-висок е процентът на 

азбестоциментовите тръби, които отдавна са с изтекъл срок на експлоатация и носят 

висок риск както за осигуряване на водоснабдяването по населените места, така и за 

здравето на хората. Някои от довеждащите водопроводи са стоманени тръби и също са 

много амортизирани поради корозия.  
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Според данни от Регионален генерален план за обособена територия на 

„Водоснабдяване и канализация“ EООД София област загубите на вода във 

водопреносната мрежа на община Горна Малина са 62,1%. Според действащите 

нормативни документи индексът на воден стрес трябва да бъде под 40%. Това 

означава, че не повече от 40% от капацитета на водоизточника трябва да се извлича. 

Към 2016 г. индексът на водния стрес за община Горна Малина е 126%. Предвижда се 

до 2028 г. загубите на вода да намалеят от 62,1% до 35%. Това от своя страна ще понижи 

почти двойно индекса на воден стрес и той се очаква да достигне до 69%.Индексът на 

капацитета на съхранение (ИКС = обем на резервоара/максималното водопотребление 

в %) за община Горна Малина е 109%, което означава, че наличният обем в напорните 

резервоари е излишен. Това може да наложи изваждането от експлоатация на някои 

резервоари от мрежата, за да се избегне наличието на „застояла“ вода. Застояването 

на водата в резервоарите не трябва да се допуска, защото това води до влошаване на 

качеството на питейната вода. 

5.2.3. Състояние на почвата и подпочвените води 

Почвата на територията на общината не е замърсена и е подходяща за развитие 

на земеделие. Въпреки наличието на замърсени с тежки метали почви в близост до 

общината, това не се отнася за състоянието на почвите и земите в рамките на 

общината. 

Замърсяване на почвите би могло да се очаква от автомобилния транспорт в 

близост до пътните участъци с интензивен трафик, вследствие на отлагане на 

атмосферни замърсители, както и при контакт на непречистени битово-фекални води 

от населените места и дифузното замърсяване от селското стопанство.  

5.2.4. Твърди отпадъци 

Регионалното депо за депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) влиза в 

експлоатация на 01.07.2003год., като се ползва и от община Елин Пелин. При 

изграждането му са предвидени всички мерки и мероприятия за следене състоянието 

на околната среда в района на депото и за недопускане на замърсявания, произтичащи 

от експлоатацията на съоръжението. 

5.2.5. Състояние на шумовото замърсяване 

Нивата на шумово замърсяване на територията на община Горна Малина са 

изключително ниски. Това се дължи предимно на нисък автомобилен трафик, ниска 

честота на ново строителство, както и отдалеченост на индустриалните производствени 

центрове. 

5.2.6. Радиация 

Котловинният характер на територията на общината обуславя продължителност 

на слънчевото греене в равнинната част между 1 980 до 2 010 часа. Средногодишната 

сумарна радиация върху хоризонтална повърхност, определена при средни условия на 

облачност в Софийското поле е около 1 185 kWh/m2. 

5.2.7. Биоразнообразие 

Защитената зона „Етрополе – Байлово“ е заета в голямата си част от 

широколистни гори (61%), храстови съобщества (16%) и смесени гори (15%). 
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Приоритетните за опазване на местообитания (Приложение І на Директива 79/409/EEC) 

са: 

1. Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

2. Панонски гори с Quercus pubescens 

3. Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 

4. Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi 

5. Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините 

6. Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

В зоната се срещат редица ендемични растения, както и такива, включени в 

Червената книга или други списъци от консервационно значение. В зоната е открита 

обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) – рядък вид орхидея, включен в 

Приложение ІІ на Директива 79/409/EEC. 

На територията на защитената зона се срещат значителен брой видове животни, 

включени в Приложение І на Директивата за птиците 79/409/EEC и Приложение ІІ на 

Директива за местообитанията 92/43/EEC. Някои от тях са част от международния 

червен списък на IUCN (International Union for Conservation of Nature - Международния 

съюз за защита на природата) (Таблица 27 и Таблица 28). От особена важност е ловният 

сокол, който е застрашен в световен мащаб. Състоянието на 7 вида животни е 

определено като „уязвим“, а на други 6 като „потенциално застрашен“. Наличието на 

видове, чиито природозащитен статус все още не е определен, прави зоната особено 

значима при планиране на бъдещи проучвания в това отношение. За определяне на 

консервационното значение на територията, попадаща в границите на защитената зона, 

следва да се извърши детайлно проучване. 

 

5.3. Територии, попадащи в Националната мрежа Натура 2000 

За защитена зона по директива за местообитанията с Решение №611 от 

16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-1043-611-2007 е обявена 

“ЕТРОПОЛЕ-БАЙЛОВО”, с обща площ 27 448,25 хектара, като част от нея са населените 

места от община Горна Малина: с. Байлово, с. Белопопци, с. Горно Камарци, с. Долно 

Камарци, с. Макоцево, с. Осоица, с. Стъргел и с. Чеканчево.  

Видовете, които са идентифицирани в ЗЗ “Етрополе - Байлово” са няколко 

бозайника (прилепи), земноводни и влечуги: Широкоух прилеп, Обикновена блатна 

костенурка, Остроух нощник (прилеп) и Голям гребенест тритон. 

 

5.4. Защитени територии 

Съгласно Регистър на защитените територии и защитени зони в България със 

Заповед №1634 от 27.05.1976 г., бр. 54/1976 на Държавен вестник местността 

“ПАНТАТА” е обявена за историческо място, в което са се развивали събития от 

историята на България. Със Заповед №РД-1058 от 18.08.2003 г., бр. 86/2003 на 

Държавен вестник е направена прекатегоризация на историческото място “ПАНТАТА”, 

землище на с. Стъргел, община Горна Малина в защитена местност със същото 
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наименование. Целта на обявяването е да се опази територията с характерен 

ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.  

В ЗМ “Пантата” се срещат значителен брой видове животни като: Безгръбначни 

животни - Ручеен рак, Обикновен сечко, Бръмбар рогач, Буков сечко, Алпийска розалиа. 

 

5.5. Подобряване на екологичното състояние 

В ОПР за периода 2014-2020 година на община Горна Малина бяха заложени и 

изпълнени множество мерки и индикатори, целящи подобряване на екологичното 

състояние на общината. Част от заложените и изпълнени мерки и подмерки са 

следните: 

• Подмярка 7.1. „Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване 

на енергийните им характеристики чрез саниране (пълно или частично).“, 

част от мярка 7 „По-добра ефективност на публичния и частния сектор“ – В 

рамките на тази подмярка са извършени ремонтни дейности по СУ „Христо 

Ботев, с. Горна Малина и ДГ „Вяра, Надежда, Любов” по проект „Осигуряване 

на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна 

ефективност в Община Горна Малина”, финансиран по ОПРР; 

• Подмярка 7.2. „Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление 

чрез отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности 

за регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни 

параметри на микросредата в отопляваните обекти“, част от мярка 7 „По-

добра ефективност на публичния и частния сектор“ – В рамките на тази 

подмярка са изградени две нови енергийни системи на територията на 

общината; 

• Подмярка 7.4 „Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми 

Енергийни Източници (ВЕИ)“, част от мярка 7 „По-добра ефективност на 

публичния и частния сектор“ – В рамките на тази подмярка са изградени три 

нови соларни системи за битова гореща вода, две от които в СОУ “Христо 

Ботев” и една в ДГ “Вяра, Надежда, Любов”, в изпълнението на проект 

„Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на 

енергийна ефективност в Община Горна Малина”, финансиран от 

Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 година;  

• Подмярка 7.7. „Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да 

се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението /чрез 

използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за 

контрол, управление, ниво на осветеност/“, част от мярка 7 „По-добра 

ефективност на публичния и частния сектор“ – В рамките на тази подмярка са 

изградени и ремонтирани над 30 броя системи за улично осветление; 

• Подмярка 7.8. „Подобряване на енергийната ефективност при уличното 

осветление“, част от мярка 7 „По-добра ефективност на публичния и частния 

сектор“ – В рамките на тази подмярка е изградена система със соларни 

батерии в централната част на община Горна Малина. 

• Тук е удачно отново да се спомене за един от най-важните и големи проекти, 

подпомагащо подобряването на екологичното състояние, а именно 
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„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“. 

Изчерпателно описание на всички мерки, подмерки и индикатори, които са били 

заложени и изпълнение по време на предишния планов период за развитие на община 

Горна Малина могат да бъдат намерени в Последващата оценка на ОПР Горна Малина 

2014-2020 година, качена на официалния уебсайт на общината - 

https://www.gornamalina.eu/newsite/. 

 

6. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА 

МАЛИНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 

6.1. Административен капацитет 

В общинския план за развитие за периода 2014-2020 година бяха заложени и 

изпълнени мерки за развитието на административния капацитет, които доведоха до 

повишаване на качеството на услугите в общинската администрация. В плана за 

интегрирано развитие за периода 2021-2027 година отново ще бъдат заложени мерки 

за повишаване на капацитета. Изпълнението на ПИРО ще лежи на дългогодишния опит 

на административния екип в община Горна Малина. Екипът е с доказан опит в 

изпълнението на стратегически документи, в това число и частичното изпълнение на 

ОПР Горна Малина 2014-2020 година. В допълнение, мерките за подобряването на 

административния капацитет, заложени в текущия План за интегрирано развитие ще 

повиши многократно качеството на изпълнението. 

 

6.2. Необходимост от укрепване на административния капацитет 

Необходимостта от укрепването на административния капацитет е определяща 

спрямо качественото изпълнение на ПИРО. Повишаване на административния 

капацитет в общината неминуемо би довело до успореден скок в доброто местно 

управление. Укрепването на административния капацитет е дълъг процес, който носи 

позитиви не само при осъществяването на заложените мерки и техните индикатори по 

този план, но и дълго след неговото изпълнение под формата на ключови 

компетентности, които ще бъдат предавани през управленията. 

 

7. АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

7.1. Културно-исторически обекти и ценности 

На територията на община Горна Малина съществуват множество културно-

исторически обекти и ценности. Обектите от национално значение са: 

 Две надгробни могили в местността „Ишиктепе“ - с. Априлово; 

 Къща-музей „Елин Пелин“ - с. Байлово; 

 Надгробна могила в местността „Йотовско тебе“ – с. Байлово; 

 Надгробна могила в местността „Турски дол“, „Лулчовото“ или „Шаламанското 

тепе“ – с. Байлово; 
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 Около 40 надгробни могили в местностите „Гьол“, „Ключ“, и „Берова дупка“ – с. 

Байлово; 

 Градище в местност „Пчелина“ – с. Байлово; 

 Останки от тракийското светилище и селище в м „Власов камък“ – с. Байлово; 

 Руски паметник в Арабаконашкия проход на загиналите войни за овладяване на 

прохода през 1877 г., на 4 km над с. Горно Камарци; 

 Възпоменателен паметник на загиналите от 53-ти Волински пехотен полк в 

Ташкесенската битка през 1877 г. в местност ”Пересте” – с. Саранци; 

 12 надгробни могили в местност „Герена“ – с. Саранци; 

 Три надгробни могили, 2-3 km югозападно от с. Чеканчево, местност „Слатина”. 

Обектите от местно значение са многократно надхвърлят броя на тези с 

национално значение, част от тях са: 

 Източно православна църква „Рождество Богородично” – с. Априлово; 

 Манастир „Св. Симеон” в местност „Бабáта” – с. Априлово; 

 Военен паметник – с. Априлово; 

 Праисторическо селище, на 2,5 км западно от с. Байлово; 

 Тракийско светилище, връх ,,Фрелим” – с. Байлово; 

 Късноримско селище, местност „Кленов дол”, 5 км източно от с. Байлово; 

  Средновековна крепост „Калето”, 6-7 km североизточно от с. Байлово; 

 Пещера в местност ”Калугерица”, 7 км източно от с. Байлово; 

 Паметник-костница на загиналите антифашисти – с. Байлово; 

 Историческо място в местност ”Кютюклия”, 5 км източно от с. Байлово; 

 Източно православна църква „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Байлово; 

 Манастир „Свети Илия” край с. Белопопци; 

 Старохристиянска базилика ”Св. Неделя” на 1,5 км северозападно от с. 

Гайтанево; 

 Тракийско светилище в местност „Китката” на 2 км северозападно от с. 

Гайтанево; 

 Антично селище в местност ”Клисе тарла” на 2 км западно от с. Гайтанево; 

 Източно-православна църква „Св. Параскева” – с. Гайтанево; 

 Четири могили на 2 км югозападно от с. Гайтанево; 

 Средновековна крепост в местност ”Градището на 1,5 км югозападно от с. Горна 

Малина; 

 Тракийско светилище в местност „Дабковица” на 1 км западно от с. Горна 

Малина; 

 Източно-православна църква „Успение Богородично” – с. Горна Малина; 
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 Източно-православна църква „Св. Великомъченик Димитър Солунски” – с. Горно 

Камарци; 

 Военен паметник – с. Горно Камарци; 

 Антично селище – Мало градище в местност ”Градище” на 2 км северно от с. 

Долна Малина; 

 Военен паметник – с. Долна Малина; 

 Два възпоменателни военни паметника – с. Долно Камарци; 

 Източно-православна църква „Св. Георги Победоносец” – с. Долно Камарци; 

 Средновековна крепост в местност ”Пчелина” на 5-6 км югоизточно от с. 

Макоцево; 

 Източно-православна църква „Великомъченик Св. Димитър” – с. Макоцево; 

 Източно-православна църква „Света Петка” – с. Негушево; 

 Военен паметник – с. Негушево; 

 Тракийска крепост, над кариерите на 1 км южно от с. Осоица; 

 Пет надгробни могили – с. Осоица; 

 Източно-православна църква „Възнесение Христово” – с. Осоица; 

 Параклис „Успение Богородично” на 1,5 км западно от с. Осоица; 

 Параклис „Църквище”, в източния край на с. Осоица; 

 Училищна сграда с часовникова кула – с. Осоица; 

 Къща на Иванка Христова Ботева и на съпруга й д-р Стоян Христов – с. Осоица; 

 Кладенци – 3 броя – с. Осоица; 

 Военен паметник – с. Осоица; 

 Лобно място в местност „Оджова кория” на 0,5 км северозападно от с. Осоица; 

 Две братски могили – с. Саранци; 

 Историческо място – гара Саранци; 

 Източно-православна църква „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Саранци; 

 Два възпоменателни паметника в местност „Шиндарника” – с. Стъргел; 

 Братска могила в местност „Шиндарника” – с. Стъргел; 

 Църква „Св. Николай Чудотворец” – с. Стъргел; 

 Военен паметник – с. Стъргел; 

 Старо светилище в местност „Изворите” /Грамада/, на 3 км югозападно от с. 

Чеканчево; 

 Средновековна крепост в местност „Огорелина”, до с. Чеканчево; 

 Източно-православна църква „Успение Богородично” – с. Чеканчево; 

 Възпоменателен мемориал от 4 паметници – с. Чеканчево; 
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7.2. Силни и слаби страни на културно-историческите обекти и ценности 

Силните страни на културно-историческите обекти и ценности на територията на 

община Горна Малина се изразяват главно в следното: 

 Съхраняват историческото наследство на местността; 

 Запознават посетителите с местните културни традиции и обичаи; 

 Водят до повишаването на броя на външни посетители в общината, което се 

отразява пряко на местната икономика; 

 Сплотяват и обединяват местното население. 

 

Слабите страни на местните културно-исторически обекти са: 

 Лошото инфраструктурно състояние на част от обектите; 

 Недостатъчно ясни ориентир и маркировка за достигането до част от обектите; 

 Лошото състояние на пътищата, водещи до част от обектите. 

 

8. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И ЖИЛИЩНИЯ 

СЕКТОР 

Община Горна Малина е съставена от 14 населени места. С население от 1562 

жители по данни на НСИ за 2020 г., общинският център попада към категорията на 

средните села в страната, съгласно допълнителните разпоредби на Наредба № 7 за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. Според съществуващия брой на населението останалите селата в общината се 

категоризират, както следва:  

▪ Априлово – средно;  

▪ Байлово, Белопопци, Долна Малина, Долно Камарци, Стъргел и Чеканчево – 

малки;  

▪ Гайтанево, Макоцево, Негушево, Осоица и Саранци – много малки. 

Съгласно категоризацията на населените места, освен общинския център с. 

Горна Малина, който е от четвърта категория, другите села се категоризират по следния 

начин:  

▪ Априлово – пета категория; 

▪ Долно Камарци, Белопопци и Саранци – шеста категория;  

▪ Байлово, Гайтанево, Горно Камарци, Долна Малина, Макоцево, Негушево, 

Осоица, Стъргел и Чеканчево – седма категория. 

Населените места са равномерно разположени на територията на общината, 

като пространствената им структура е компактна и се развиват линейно по главните 

комуникационни направления. Дисперсно са разположени вилните зони и 

земеделските земи по § 4 на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ) в землищата на селата Осоица, Макоцево и Долно Камарци.  
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Общинския център е разположен в югозападната част на общината в 

непосредствена близост до първокласен път I-6. Връзките между общинския център и 

останалите населени места са сравнително добре развити, като липсват напречни 

комуникационни връзки между Гайтанево-Белопопци, Байлово-Макоцево и Осоица-

Саранци. Село Горна Малина изпълнява ролята на административен, образователен и 

обслужващ център за цялата община. Селата Долно Камарци и Априлово изпълняват 

роля на вторични обслужващи центрове и имат стабилизираща роля в мрежата от 

населени места в общината най-вече с образователната функция, която изпълняват. 

▪ Възраст: 

• Близо 57% от сградите са сравнително „млади“- строени в периода 1961-1990 

г. Отчита се малък обем на изграждане на жилищни сгради в последните 25 

години, което се дължи на отлив на население и ниски доходи. 

▪ Конструкция: 

• По вида на конструкцията на жилищните сгради, общата картина в общината 

е добра. Сградите са с различна конструкция, като разпределението е 

следното: 

▪ тухлени с гредоред – 32% 

▪ тухлени с бетонна плоча – 49% 

▪ стомано-бетон – 1% 

▪ панели – 5% 

▪ други – 13% 

▪ Етажност: 

• Този показател има някои социални и психологически компоненти, които в 

случая на община Горна Малина, изцяло съставена от села, се явяват 

причина за ниското строителство. Жилищните сгради над три етажа са само 

в общинския център. Според етажността на жилищните сгради, в които се 

намират, жилищата се разпределят по следния начин: 

▪ едноетажни – 50% 

▪ двуетажни – 43% 

▪ триетажни – 4% 

▪ четириетажни – 2%  

▪ пететажни – 0,5% 

▪ шестетажни – 0,5% 

▪ Собственост и форма на владение: 

• За община от такъв вид, феноменът частна собственост не е необичаен. 

Високият дял на частна собственост на жилищния фонд е характерен за 

страната. В общината 98,5 % от жилищния фонд е частна собственост. 

Останалите 1,12% са държавни и общински, а едва 0,18% са частна 

собственост на юридически лица. 

▪ Благоустройство: 
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• Това е един от основните качествени показатели на системата „Обитаване”. 

Общата картина по отношение на наличност е доста благоприятна - над 78 % 

от жилищата имат електричество, вода и канал. Под канализация в случая 

статистиката отчита не само канализационна инфраструктура, а също така и 

различните видове дворищна канализация - изгребни и попивни ями, което е 

далеч от съвременното разбиране. Селищна канализация има единствено в 

Горна Малина и частична такава в Априлово и Байлово. Вглеждането в други 

аспекти, като надеждността на инженерните инсталации и финансовата 

достъпност на съответните услуги, понижава стандарта на жилищното 

благоустройство. 

▪ Жилищна осигуреност: 

• Този макро показател – „брой жилища/1000 обитатели“ отразява 

количеството жилища без да дава информация за качествените 

характеристики на жилищата, начина на тяхното ползване и реалното 

потребление. От гледна точка на общия наличен фонд, по показателя – „брой 

жилища/1000 обитатели“ община Горна Малина има по-високи показатели 

(1153/1000) от средноевропейските (420/1000), но трябва да се има предвид, 

че спрямо „обитавани жилища” този показател е 411/1000. Всяко семейство 

е осигурено с жилище. Осигуреността не означава, че чисто териториално 

системата не се нуждае от нови територии. Като се вземе в предвид 

парцелното застрояване, невъзможността за уплътняване, търсенето на 

имоти от страна на столичани, с плана трябва да се покажат рационални 

възможности за разширение на някои населени места и на селскостопански 

земи от ниска категория, контактуващи със строителните граници на 

населените места. 

▪ Вилни зони: 

• На територията на общината има обособени три вилни зони в землищата на 

селата Макоцево, Долно Камарци и Осоица, като най-голяма е тази в с. 

Макоцево с над 700 къщи. Част от къщите са изоставени, има много пустеещи 

имоти и къщите са във влошено състояние. И трите вилни зони имат нужда 

от подобряване на транспортната и техническата инфраструктури. Някои 

имоти от вилната зона в с. Долно Камарци има нужда от регулация. 

 

9. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма Стратегията за устойчиво развитие 

на туризма в община Горна Малина е стратегически документ, който задължително 

трябва да се съдържа в самостоятелен раздел в Плана за интегрирано развитие на 

общината.  

Цялото съдържание на Стратегията за развитие на туризма на община Горна 

Малина е разработена като отделен документ, отразяващ приоритетния характер на 

туризма като фактор за дългосрочно и устойчиво развитие на територията. Тук е 

представено кратко резюме на стратегическия документ. 

Текущата стратегия за устойчиво развитие на общината обхваща периода 2017 - 

2030 г. Тя преосмисля и надгражда заложените цели и задачи в Стратегията на 
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общината за периода 2007 – 2013. Използвани са ново систематизиране на състоянието, 

нови стратегически цели и приоритети за дейностите, чиято реализация ще води до 

утвърждаване на устойчива схема за развитие и управление на туристическите 

дейности.  

Към момента на разработването й, стратегията е в съответствие с:  

• Закон за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 

Март 2021г.);  

• Стратегия за развитие на туризма в община Горна Малина 2007 - 2013 г. 

• Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 - 2030;  

• Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020; 

• Общински план за развитие на община Горна Малина 2014 – 2020, приет с 

Решение № 3 от Протокол № 1/07.02.2014 г. на Общински съвет Горна Малина 

• Други.  

Общинският план за развитие на община Горна Малина за периода 2014-2020 

година е определил като стратегическа цел „Развитие на туризма. Развитие на 

местните културни и туристически обекти както и на зоните за отдих, спорт и 

развлечения с цел привличане туристи и създаване на по-добри условия за живот”. 

В община Горна Малина има уникални възможности за различни видове 

туризъм: къмпинг, селски, културен, еко, събитиен, ловен и поклоннически туризъм. 

Въпреки това, все още не може да се каже, че потенциалът е използван по възможно 

най-рационалния начин.  

По тази причина, Стратегията за развитие на туризма в община Горна Малина 

има за цел по-рационалното използване на природните, културните, историческите и 

географските ресурси, с които нашият регион разполага, като същевременно се 

акцентира върху близостта до столицата София за развитието на специализирани 

форми на туризъм. 

Със Стратегията ще се въведе Система за мониторинг, наблюдение и контрол на 

изпълнението на заложените мерки с подробно разписани индикатори, отразяващи 

влиянието върху туристическия сектор, икономическото развитие и социалната среда, 

опазването на природните, културните и антропогенни ресурси. 

Стратегията е актуализирана през 2021 г. в рамките на Проучване на 

туристическата среда и изготвяне на препоръки за превръщане на Община Горна 

Малина в атрактивна туристическа дестинация. Стратегията за развитие на туризма 

може да бъде намерена на уебстраницата на Община Горна Малина, на адрес 

https://www.gornamalina.eu/newsite/ . 

  

https://www.gornamalina.eu/newsite/
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10. SWOT АНАЛИЗ 

 

SWOT анализът е класически и доказан метод за стратегическо планиране. Зад 

абревиатурата стои следното: 

S - Силни страни (Strengths); 

W - Слаби страни (Weaknesses); 

O - Възможности (Opportunities); 

T- Заплахи (Threats). 

SWOT анализът ни предоставя възможността да се разберат силните и слабите 

страни на съответното направление, да се определят възможностите и заплахите и след 

това да се вземат възможно най-ефективните и ефикасни решения. 

SWOT анализът е инструмент за стратегически анализ. Той комбинира 

изучаването на силните и слабите страни на организация, географска област или сектор 

с изследване на възможностите и заплахите за тяхната среда. Анализът играе важна 

роля при формулирането на Планът за интегрирано развитие. Този подход отчита 

вътрешни и външни фактори, с оглед максимизиране на потенциала на силните страни 

и възможностите, като същевременно се свежда до минимум въздействието на 

слабостите и заплахите. 

SWOT анализът се явява обобщаващият фундамент на Плана за развитие. В 

него са отразени съществуващите проблеми (местни и външни за територията на 

ПИРО), които са свързани с глобални тенденции или екологични проблеми. Настоящият 

SWOT анализ на ПИРО Горна Малина интегрира резултатите от проведените фокус 

групи и анкетни проучвания със заинтересованите страни. Изведени са следните 

обобщения: 

 

Силни страни 

• Увеличаване на населението и механичния прираст на територията на общината. 

Относително стабилно демографско развитие.  

• Наличието на собствено жилище от по-голямата част от населението. Силно 

застъпен преход към кръгова икономика чрез намаляването и 

оползотворяването на отпадъци. 

• Наличие на изградена мрежа от социални услуги на територията на общината. 

Богат опит на общината в изпълнението на проекти, целящи повишаване 

качеството на социалните услуги. 

• Множеството (98%) от децата в общината са обхванати от образователните 

услуги. Наличие на всички ключови образователни услуги, в т.ч. Детска градина 

в с. Горна Малина, филиал целодневна детска градина в с. Долно Камарци, 

Основно училище в с. Долно Камарци, Обединено училище в с. Априлово и 

Средно училище в с. Горна Малина. 

• Наличие на първостепенни здравни услуги на територията на общината, в т.ч. 

Здравна служба, Стоматологични кабинети и Аптеки. 
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• Наличието на множество запазили се във времето местни културни обекти и 

обичаи. 

• Наличието на първокласни пътища. В близост до АМ Хемус. 

• Устойчиво развита селищна мрежа. 

• Непокътната природа. Чист въздух. Приятен и мек климат. 

• На последен етап от развитието на собствен бранд „Зелена община“. 

• Изгодно транспортно-комуникационно положение – локализация в зоната на 

активно влияние на Столична община. 

• Наличие на значими недвижими обекти с културно-исторически характер. 

 

Слаби страни 

• Отрицателен естествен прираст (съотношението между раждаемост и 

смъртност). Намаляване коефициента на икономически активното население. 

• Затруднения при привличането на инвеститори.  

• Липса на разработени публично-частни партньорства.  

• Слабо развитие на научно-изследователската и развойна дейност. 

• Липса на иновативни технологии в МСП. 

• Застаряваща инфраструктура на сградите за социални услуги. 

• Намаляване броя на специалистите в образователните институции. Намаляване 

броя на децата, които биват записвани в училищата. 

• Липса на собствена спешна медицинска помощ. Липса на болнични легла. 

• Лоша информираност на обществеността за съответните културни обекти и 

обичаи. Лоша инфраструктура на част от културните обекти. 

• Множество пътища между населените места, нуждаещи се от реконструкция. 

Липса на инвестиции за изграждане на нова пътна мрежа, както и за 

възстановяването на стара такава. 

• Ниска енергийна ефективност на сгради – публична общинска собственост и 

липса на инвестиции в подобни мерки. 

• Неосведоменост на широката общественост за прекрасните природни дадености 

и възможности за културен и еко туризъм на територията на общината. 

• Слабо оползотворяване, неефективно и неустойчиво използване на 

изключителните природни ресурси 

• Слабо развитие на алтернативните форми на туризъм. 

• Непознатост на общината като туристическа дестинация. 

• Амортизирани участъци от ВиК мрежата в част от населените места.  
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• Нереновирани и амортизирани публични пространства в населените места на 

общината. 

 

Възможности  

• Природните дадености, географското разположение, близостта до столицата, 

приятният климат и чистият въздух са ключови за привличането на повече млади 

и дейни хора в общината. 

• Местоположението на общината (в непосредствена близост до столицата) прави 

Горна Малина подходящо място за бъдещи инвестиции и сътрудничество в тази 

посока с гр. София. 

• Модернизиране на социалната инфраструктура. 

• Модернизиране и подобряване инфраструктурата на образователните услуги в 

общината. Повишаване капацитета на образователните институции. 

• Модернизиране на здравната инфраструктура. Повишаване капацитета на 

здравната администрация. 

• Популяризиране на местните културни обекти и събития. Разрастване на 

туристическия сектор. 

• Подобряване на транспортната инфраструктура и свързаност, което би довело 

до по-лесен достъп от всички населени места на територията на община Горна 

Малина с гр. София. 

• Развитие на екологичен, устойчив туризъм.  

• Привличане на млади семейства чрез осигуряване на добра екологична, 

социална и образователна среда за децата им. 

• Развитие на общината като основен екологичен, уикенд и уелнес туристически 

регионален център за гражданите от съседните общини на София-област. 

• Възстановяване на културни обекти. Популяризиране на културни обичаи. 

Популяризиране на еко-туризъм в общината. 

 

Заплахи 

• Продължителен период на централизация и мигриране на млади кадри към по-

големите населени места.  

• Отлив на инвеститори, и нисък интерес към инвестиране на територията на 

общината. 

• Намаляване на специалистите и качествените кадри в сферата на социалните 

услуги. 

• Намаляване броя на специалистите в сферата на образователните услуги. 

Депопулация на населението, резултираща в образователна миграция на 

младежите към големите населени места. 
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• Кадрова и материална необезпеченост на здравните услуги на територията на 

общината. 

• Осезаем риск от безвъзвратно унищожаване на конкретни културни обекти, 

поради липса на финансиране. 

• Дълготрайна и продължаваща липса на инвестиции в пътната инфраструктура 

на общината.  

• Слабо транспортно осигуряване и липса на интерес от страна на местните 

работодатели за инвестиране в редовни транспортни услуги и свързаност между 

населените места. 

• Отрицателно човешко въздействие върху околната среда, застрашаващо 

природните ресурси на общината.  

• Икономически и епидемиологични кризи, забавящи растежа и инвестициите в 

туристическия сектор. 

 

 

Фигура 2. SWOT анализ - обобщение 

 

  

• Наличие на ключови образователни услуги

• Запазени природа, местни културни обекти и обичаи

• В агломерационният ареал на Столична община
Силни страни

• Липса на инвестиции и иновации

• Компроментирана публична инфраструктура

• Слабо развит туризъм
Слаби страни

• Развитие на екологичен, устойчив туризъм

• Местоположението на общината

• Модернизиране на социалната и обществена инфраструктура
Възможности

• Липса на инвестиции в пътната инфраструктура

• Слабо транспортно осигуряване

• Отрицателно човешко въздействие върху околната среда
Заплахи
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11. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

НА РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

 

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични 

направления и ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното 

развитие, териториалните аспекти на секторните политики, административния 

капацитет за провеждането им и за изпълнение на проекти. 

Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, 

икономическото, демографското и екологичното състояние и развитие и 

инфраструктурното осигуряване на районите, областите и общините. Във всяко 

тематично направление са проследени промените, настъпили в резултат на 

прилаганите европейски и национални политики и програми и са систематизирани 

изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените трайни 

тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите.  

Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с 

интегриран национален профил.  

Съдържанието на втората и третата част, както и на резюмето на анализа 

припокриват темите, изследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и 

Анализа на районите – съдържанието.  

Освен това темите в Анализа на районите, особено в частите за демография, 

социално развитие и икономика, са проследени чрез ключови показалите, които са 

използвани в ПИРО Горна Малина за открояване на местните характеристики. Това 

спомага за сравнението на част от изводите направени в Анализа на районите и този за 

целите на ПИРО. Допълнително по отношение на демографските показалите, при 

изготвяне на ПИРО Горна Малина, са съпоставяни с тези на областно и национално 

ниво, за да могат да се проследят взаимовръзките между тях.  

В таблицата по-долу са изведени основните изводи от Анализа на районите и 

заключенията в ПИРО Горна Малина. Този подход дава възможност за бързо 

очертаване на взаимовръзката между двата анализа – къде има припокриване (т.е. 

изводите за Горна Малина са валидни и за национално/регионално ниво), къде се 

отчита разминаване (т.е. заключенията за община Горна Малина са по-негативни или 

обратното – благоприятни). 

 

Таблица 4. Взаимовръзки между заключенията от Анализа на районите и ПИРО 

Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА 

Демографската ситуация в 
страната се характеризира с 
продължаващо намаляване и 
застаряване на населението, 
намаляваща раждаемост и 

Населението в общината 
устойчиво намалява; налице 
е отрицателен естествен 
прираст на населението (по-
голям брой умирания 

Заключенията, произлизащи 
от анализа на регионите се 
отнасят и за състоянието на 
общината. 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

задържащо се високо 
равнище на общата 
смъртност, отрицателен 
естествен и механичен 
прираст. 

отколкото раждания). Тази 
тенденция не успява да се 
компенсира от механичния 
прираст на населението.  

Намаляване на дела на 
населението в трудоспособна 
възраст 

Новозаселилите се 
допринасят за увеличаване 
на броя на населението в 
трудоспособна възраст, който 
се нараства с 1080 човека от 
2014 година (3369 човека) 
спрямо 2020 година (4483 
човека). 

Положителният механичен 
прираст отличава общината 
спрямо националните 
тенденции. 

Териториалното 
разположение на 
населението е предимно в 
градовете – 73,5% (2017 г.) 

Горна Малина е селска 
община, като населението е 
основно разположено в 
административният център. 

Заключенията направени в  
анализа на районите не са 
относими към общината. 

Изчерпан демографски 
потенциал на селата, които  
до неотдавна са били 
източник на миграция към 
градовете. 

Въпреки отрицателният 
естествен прираст, налице е 
положителна демографска 
тенденция по отношение на 
механичния прираст и ръст на 
новозаселилите се в 
общината 

Общината се отличава с 
положителен механичен 
прираст на населението. 

Коефициентът на 
безработица намалява 

Регистрираните безработни 
лица от общината наброяват 
едва 114 човека или около 
2%. 

Заключенията, произлизащи 
от анализа на регионите се 
отнасят и за състоянието на 
общината. 

ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

Общините в България са 
класифицирани като: силно 
урбанизирани (централни), 
средно урбанизирани 
(междинни) и слабо 
урбанизирани (периферни– 
152– при които над 50% от 
населението е в населени 
места под 5 хил. жители или 
общините са с център град 
под 5 хил. жители. 

В ИТСР на Югозападен 
регион община Горна Малина 
е определена като „слабо 
урбанизирана община“. 

Общината е определяна като 
„периферна община без 
изявен град център“, от пето 
йерархично ниво. 

В Анализа на районите са 
определени агломерационни 
образувания по дадени 
критерии. 

Община Горна Малина 
попада в агломерационен 
ареал София. 

Община Горна Малина няма 
потенциал да  образува 
агломерационно 
образувание, но е част от 
най-големият и динамично 
развиващ се агломерационен 
ареал в страната – София. 

ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

БВП и БВП на глава от 
населението нараства 

На ниво „община“ не се 
поддържа информация за 
БВП, но за област София 
показателят нараства. 

Неприложимо. 

Най-голям брой МСП са в 
групата на 
микропредприятията (от 0 до 

Микро предприятията 
съставят основната част от 
всички нефинансови 

Заключенията, произлизащи 
от анализа на регионите се 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

9 заети), достигат 92,47% 
(2017 г.) от общия брой 
предприятия в нефинансовия 
сектор, следвани от втората 
група (от 10 до 49 заети) 

предприятия на територията 
на община Горна Малина. 

отнасят и за състоянието на 
общината. 

Атрактивността на 
българския туризъм се 
формира от културно- 
историческо наследство, 
природни ценности, 
разнообразни пейзажи, 
качествени услуги и добра 
свързаност/достъпност. 

Възможностите за развитие 
на туризма на територията на 
общината могат да се 
реализират чрез еко, 
риболовен, културно-
познавателен, и други форми 
на алтернативен туризъм. 

Общината притежава 
характеристиките, 
определени в Анализа на  
районите за развитие на 
туризма. 

ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА 

Обхватът на деца в 
предучилищно образование  
е намалял до степен, че 
всяко пето дете не посещава   
детска градина. 

Местата в детските градини в 
община са достатъчни, за да 
обхванат всички деца. В 
проведените проучвания не е 
посочен като проблем 
възможността за посещаване 
на детска градина. 

Общината е с по-добра 
характеристика от 
националното ниво. 

Броят на учениците в 
страната намалява ежегодно  
с близо 1,5%. Закриват се 
училища, предимно в малките 
населени места. 

Основното училище в с. 
Белопопци е закрито през 
2009 година поради малкото 
на брой ученици, високото 
съотношение учител/ученик; 
нередовно посещаване на  
учебните занятия от 
учениците и недостатъчно 
финансиране. 

Заключенията, произлизащи 
от анализа на регионите се 
отнасят и за състоянието на 
общината. 

Въпреки че се наблюдава 
макар и символично 
намаляване на дела на 
преждевременно 
напускащите училище, все 
още този дял е твърде висок - 
2,96%. 

Делът на учащите намалява. 
Общината е със сходна 
характеристика към средната 
за страната. 

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

В национален план 
електроенергийната мрежа е  
добре развита и всички 
населени места са 
електроснабдени. 

Всички населени места на 
територията на общината са 
електрифицирани. 

Общината е със същата 
характеристика като на 
национално ниво. 

Газопроводната мрежа в 
България има нужда от 
доразвитие. Необходимо е и  
увеличаване на дела на 
газифицираните домакинства 
до набелязаната цел до 30% 
през 2020 г. 

Още не е изградена връзка 
към газопреносната мрежа за 
общината, не се очаква и 
скорошно изграждане на 
такава. 

Заключенията, произлизащи 
от анализа на регионите се 
отнасят и за състоянието на 
общината. 

Нарастване на участието на 
ВЕИ в енергийния баланс на 
страната. Новият акцент в 
използването на ВЕИ е да се  
насочи към 

На територията на общината  
не са реализирани 
достатъчно много / големи 
ВЕИ проекти. 

Заключенията, произлизащи 
от анализа на регионите се 
отнасят и за състоянието на 
общината. 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

децентрализирано 
производство на енергия от 
ВЕИ, предимно за собствени  
нужди и присъединяване към 
мрежите с по-ниско 
напрежение, което ще  
намали и разходите за 
пренос. 

Често срещан е проблемът с 
„режим на водоснабдяване“, 
който силно влошава 
качеството на живот на 
населението. 

В община Горна Малина не се 
наблюдава водоснабдителен  
режим. 

Общината е с по-добра   
характеристика от 
националното ниво. 

ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА 

Национален проблем по 
отношение състоянието на 
атмосферния въздух е 
замърсяването с фини 
прахови частици (ФПЧ), което 
е сред най-високите в  ЕС. То 
има ясно изразен сезонен 
характер. 

На територията на община 
Горна Малина няма значими 
местни източници на емисии 
от замърсители на 
атмосферния  въздух. 

Общината е с по-добра 
характеристика от тази на  
национално ниво. 

Подобрява се качеството на  
повърхностните води в 
страната. 

Състоянието на 
повърхностните води в 
общината варира от умерено 
до отлично. Следва да се 
изгради/доизгради 
канализационната мрежа и 
ПСОВ, за да се избегне 
замърсяването им. 

Общината е със сходна  
характеристика със страната. 

Нивата на шум в по- голямата 
част от изследваните 
пунктове надвишава 
граничните стойности за 
съответните населени 
територии. 

На територията на община   
Горна Малина няма 
значителни шумови 
източници. 

Общината е с по-добра   
характеристика от 
националното ниво. 

ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Наличието на 
административен капацитет в 
местните власти за усвояване 
на средства по оперативни 
програми и натрупването на 
инвестиции с икономически и 
социален характер, 
подкрепени от оперативните 
програми, са важно условие 
за растежа на 
териториалните единици. 

Общината привлича все 
повече средства от ЕСИФ, 
което показва подобряване 
на нейния административен 
капацитет. 

Заключенията, произлизащи 
от анализа на регионите се 
отнасят и за състоянието на 
общината. 

Силна зависимост от 
европейските фондове и 
помощи и несъобразените с  
местния потенциал и 
характеристики приоритети и 
проекти, без задълбочен 
анализ на потребностите, 

Проектите, които се 
реализират от Общината 
почиват на задълбочени 
анализи на местните 
потребности и целят 
повишаване качеството на 
живот на жителите на Горна 

Заключенията, произлизащи 
от анализа на регионите се 
отнасят и за състоянието на 
общината. 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

ефективността, управлението 
и поддържането на 
изградените обекти. 

Малина. Налична е силна 
зависимост от фондовете на 
ЕС за реализирането на 
големи проекти. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН В АНАЛИЗА НА РАЙОНИТЕ, 

ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

• Разширение/рехабилитация/изграждане на канализационни мрежи; Реконструкция на 
водоснабдителната система и подобряване качеството на вода; 

• Създаване на мобилни екипи в областните лечебни заведения за осигуряване на 
медицинска  помощ в отдалечени и трудно достъпни места; 

• Развитие на елементите на културното наследство; 

• Културен и природен туризъм в селските ареали, като възможност за диверсифициране на 
икономиката и създаване на привлекателна жизнена среда. 

 

 

 

 

12. ОТНОШЕНИЯ СЪС СЪСЕДНИ ОБЩИНИ 

12.1. Сътрудничество 

Община Горна Малина е член на Националното сдружение на общините в 

Република  България и на Сдружението на Югозападните общини.   

Община Горна Малина граничи с общините Мирково, Етрополе, Правец, 

Ботевград и  Елин Пелин. Между Горна Малина и съседните общини има потенциал за 

съвместни проекти  в областта на инфраструктурата, трансграничното и регионалното 

сътрудничества,  екологията, спорта и културния обмен.  

Общината има дългогодишна история на съвместни проекти с община Елин 

Пелин. Фирмите, които извозват битови отпадъци често поемат задължения при 

определени изисквания, които са свързани с количеството битови отпадъци и броя на 

населението на определената община. Поради тази причина през периода на ОПР 2014-

2020 година Община Горна Малина се присъединява към договора на община Елин 

Пелин с фирма “Булекопак” АД за извозване на битови отпадъци. Друг голям съвместен 

проект е именно следния „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 

на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“ 

в рамките на процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци“. При изпълнението на този проект община Елин Пелин е заема ролята на 

партньор. 

В периода на разработване на ПИРО, след множество съвместни срещи с 

екипът, който работи по разработването на ПИРО София, става ясно, че допирните 

точки между Горна Малина и София не са малко. Това е причината да бъдат предвидени 

множество съвместни проекти за периода на ПИРО 2021-2027. 
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13. НУЖДИ И ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

13.1. Анализ на нуждите по сектори и степен на необходимост 

Най-силно негативно засегнати сектори в общината са: 

 Демография: 

• Нуждите в този сектор са адекватни и навременни мерки за справяне със 

застаряващото население, демографския срив, обезлюдяването и 

миграцията: 

▪ Освен ниската раждаемост, налице е и миграция на младото 

поколение към по-големите административни центрове в страната, 

най-вече към София. 

▪ Ниските икономически възможности отказват млади семейства да 

останат в или да мигрират към Горна Малина. 

▪ Налице е ниска атрактивност на региона за привличането на 

„крупен инвеститор“. 

• Нужда от адекватни и навременни мерки за справяне с безработицата и 

липсата на инвестиции.  

 Инфраструктура: 

• Нужда за ремонт, реконструкция и/или изграждане на: 

▪ остарялата и силно амортизирана ВИК-мрежа; 

▪ канализационна мрежа за отпадните води; 

▪ електрическите инсталации; 

▪ пътната мрежа както в населените места, така и тази, която ги 

свързва. 

 Здравеопазване: 

• Нужда от постоянна лекарска помощ на територията на община Горна 

Малина. 

 

13.2. Анализ на потенциалите за развитие 

Община Горна Малина разполага със сериозен потенциал за развитие на всички 

сектори поради своето благоприятно местоположение, наличието на красива природа и 

чист въздух, както и наличието на множество туристически обекти, които да бъдат 

посетени. Най-сериозен потенциал за развитие имат туристическия и земеделския 

сектор. 

Потенциали за развитие в туристическия сектор: 

 Благоприятни природни ресурси: 

• Автентичната екологично чиста природна среда в частите на Средна гора 

и Стара планина, намиращи се на територията на общината, както и 

наличните туристически ресурси, благоприятстват развитието на селския, 
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приключенския, екотуризма и спортния риболов. Особено важен фактор 

за развитието на природосъобразни видове туризъм на територията на 

общината представляват богатото биоразнообразие и съхранения горски 

фонд. 

 Антропогенни ресурси: 

• Потенциал за развитие на маршрутно-познавателния туризъм. В тази 

връзка най-популярен обект се явява Къща-музей Елин Пелин, който е 

включен в 100-те национални туристически обекти. 

• Потенциал за развитие на културен и религиозен туризъм поради 

наличието на множество църкви, оброци, параклиси, археологически и 

военни паметници. 

• Потенциал за развитие на читалищната дейност. Би могло да доведе до 

разнообразни събития в отделните населени места, в това число и 

традиционни чествания и събори, организиране на арт ателиета и 

работилници, кулинарни и художествено-творчески конкурси и прояви и 

др. 

 Материална база: 

• Спортен комплекс в Горна Малина, който поради размерите и 

функционалностите, които предлага, се превърна в притегателно място 

за както за всички любители, така и за всички професионални спортисти. 

Потенциалът за развитие се изразява във възможността за създаване на 

леглова база към спортния комплекс, което би довело до драстично 

увеличаване на както на туристите, така и на спортните отбори, които 

иначе трябва да пътуват до София или да се разпределят по къщи за 

гости. 
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ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 
1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Община Горна Малина – „Зелена община“ със съхранена природа и чиста 

околна среда, развита икономика и подобрена инфраструктура за развитие като 

привлекателно място за живот, инвестиции и туризъм. 

 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Стратегическа цел I. Повишаване стандарта на живот чрез качествено 

здравеопазване, образование , социални и административни услуги и развитие 

на културата и спорта 

 Приоритет 1 „Устойчиво развитие на социалната сфера и човешките ресурси“ 

 

Стратегическа цел II. Подобряване на жизнената среда чрез развитие на 

инфраструктурата, свързаността и опазване на околната среда 

 Приоритет 2 „Инфраструктурно развитие и свързаност“ 

 Приоритет 3 „Опазване на околната среда и утвърждаване на община Горна 

Малина като „Зелена община“ 

 

Стратегическа цел III. Устойчиво развитие на местната икономика и 

туризма чрез утвърждаване на туристически бранд „Горна Малина – зелена 

община“ 

 Приоритет 4 „Устойчиво развитие на туризма“ 

 Приоритет 5 „Стимулиране развитието на местния бизнес“ 
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ЧАСТ III. ОПИСАНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, 

НА ПАРТНЬОРИТЕ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И 

ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА 

ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

И ПУБЛИЧНОСТ 
Същност и обхват 

Настоящата Комуникационна стратегия е изготвена в отговор на нуждата от 

страна на община Горна Малина да осигури необходимата публичност и да предприеме 

всички възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за участие на 

местните общности в определянето и в реализацията на целите и приоритетите на 

ПИРО 2021-2027. Стратегията определя мерките и инструментите за обсъждане и 

съгласуване на Плана със заинтересованите органи и организации, с икономическите и 

социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, 

имащи отношение към развитието на общината, като се цели предоставяната 

информация да достигне максимален брой представители на заинтересованите страни 

и да се осигури тяхното участие в обсъжданията и вземането на решенията. Основната 

ѝ цел е да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури 

прозрачност на процеса по изготвяне и реализация на Плана чрез одобрение, 

изпълнение и проследяване на набор от мерки и действия. 

Комуникационната стратегия се фокусира върху идентифицирането и 

включването на заинтересованите страни и гражданското общество чрез подходът 

„отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и 

възможните решения. Нейните основни приоритети (ОП) и специфични 

комуникационни цели (СКЦ) са: 

ОП 1. Повишаване на осведомеността относно ПИРО Горна Малина 

1.1. Модернизиране на комуникацията в социалните мрежи и разширяване на 

обхвата 
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1.2. Засилване на ролята на местните заинтересовани страни в 

разпространението на информация относно ПИРО 

1.3. Разпространение и популяризиране на ПИРО 

 

ОП 2. Представяне на постиженията на ПИРО Горна Малина 

2.1. Подобряване на качеството, количеството и разпространението на 

информация за ПИРО 

2.2. Представяне на годишните резултати на ПИРО 

 

ОП 3. Повишаване на видимостта на ПИРО и неговото значение 

3.1. Повече визуално съдържание за уеб сайта на Общината / ПИРО 

3.2. Актуализиране и създаване на комуникационни материали 

 

Конкретните комуникационни мерки и дейности по всяка една от така 

формулираните специфични цели и приоритети, са представени отделен 

Комуникационен план (вж. Приложение № КС-1), неразделна част от Стратегията. 

Комуникационният план следва да се актуализира ежегодно и да отразява текущите 

нужди. В него са описани основните подходи/действия/стъпки, които са използвани, за 

да се насърчи участието на партньорите и заинтересованите страни. Предприетите 

мерки за популяризиране разработването на ПИРО и включването на максимален брой 

участници в процеса са описани в хронологичен ред в Комуникационният план. 

 

Канали и инструменти 

Комуникационната стратегия използва различни канали и инструменти за 

разпространение на информация за ПИРО Горна Малина и за увеличаване на неговата 

видимост. 

(1) Онлайн канали 

Онлайн канали като социални мрежи, уебсайтове или бюлетини (newsletters) 

следва да се използват за две цели: 

• Разпространяване на информация за ПИРО, събития, свързани с него и 

резултати от изпълнението му – особено чрез уебсайтове и бюлетини. 

• Маркетинг на съдържание, чрез разпространяване на водещи истории за 

резултатите от изпълнението на Плана и реализираните добри практики, чрез статии и 

интервюта с ключови участници, както и инфографики и препоръки за разпространение 

на ключови стратегически послания на Плана (визия, мисия, други) – особено чрез 

социалните мрежи. За периода 2021-2027 г. Община Горна Малина ще продължи да 

фокусира комуникационната стратегия предимно върху социалните мрежи и ще се 

опита да разшири още повече видимостта на Плана в Twitter и Facebook. 
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Уебсайтове 

Уебсайтът на Община Горна Малина редовно ще се актуализира с ново 

съдържание, нови събития, информация за напредъка на Плана и т.н. През периода 

2021-2027 г. ще бъде поставен специален акцент върху историите на проектите, които 

са се реализирали в рамките на ПИРО. 

 

Бюлетини 

Бюлетини на заинтересованите страни: Общината ще насърчава 

заинтересованите страни да разпространяват информация за проектите на ПИРО чрез 

своите бюлетини и налични дигитални комуникационни инструменти. 

 

(2) Преса и медии 

Пресата и медиите като цяло са мощни инструменти за популяризиране и 

разпространение на информация за ПИРО. Ето защо осигуряването на редовно 

медийно покритие е от съществено значение. Община Горна Малина има добри 

отношения с местните, регионалните и националните медии. Промотирането на всички 

събития, проекти и други дейности, реализирани от Община Горна Малина или други 

заинтересовани страни в рамките на ПИРО, ще бъде осигурено чрез изпращане на 

прессъобщения, организиране на интервюта с представители на заинтересовани страни 

(напр. кмет, местни предприемачи, експерти и др.), публикуване на тематични 

репортажи и покани на журналисти да присъстват на подобни събития. 

Избрани водещи истории, свързани с ПИРО, също ще бъдат изпращани до 

медиите чрез прессъобщения, тъй като имат по-голямо въздействие върху 

обществеността. 

 

(3) Местни и регионални събития 

Проектите, реализирани в рамките на ПИРО също ще бъдат популяризирани и 

разпространявани по по-традиционен, но все още ефективен начин: събития, като 

семинари, работни срещи, информационни дни, посещения на компании или 

конференции. Тези събития, където ПРИО ще бъде видим благодарение на 

разпространението на промоционални материали (флаери и др.), презентации и други 

дейности, могат да достигнат до голям брой представители на заинтересовани страни и 

граждани. 

 

Информационни материали и съдържание 

Рекламни материали 

Цифровите материали винаги следва да са с приоритет от съображения за 

устойчивост. На различните присъствени събития ще се разпространяват печатни 

промоционални материали за ПИРО и неговото значение за развитието на Община 

Горна Малина и местните общности. 

Промоционални материали (като листовки, плакати и др.) ще бъдат създадени, 

за да се подобри видимостта на ПИРО в местни и/или регионални събития, 
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организирани и/или съвместно организирани през новият Програмен период. Ще бъдат 

създадени и други комуникации като видеоклипове и брошури. 

 

Истории за успех 

Примери за успешни проекти, реализирани в рамките на Плана, ще бъдат 

популяризирани чрез гореспоменатите канали на местно (уебсайтове, социални мрежи, 

бюлетини...) и регионално и национално ниво (разпространение чрез медии и партньори 

на общината и т.н.). Община Горна Малина също така ще информира заинтересованите 

страни за въздействието на ПИРО по отношение на създаването на работни места, 

увеличаването на приходите и възможностите, в резултат на проектите, част от Плана, 

за да може част от тях да бъдат избрани за популяризиране като водещи истории на 

ниво София - област.  

 

Наблюдение и оценка 

За да се улесни наблюдението на индикаторите и изпълнението на 

комуникационните дейности, и за да се проследи тяхното въздействие и ефективност, 

Стратегията предвижда въвеждането на Комуникационен механизъм за осигуряване на 

информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и използваните 

финансови ресурси по програмата за реализация. Механизмът е представен в отделно 

Приложение № КС-2, като илюстрира взаимовръзката и взаимодействието между цели, 

комуникационни дейности и резултати, и как те следва да се оценяват и наблюдават. 

Екип на община Горна Малина, отговарящ за наблюдението и оценката на 

изпълнението на Комуникационната стратегия и годишния Комуникационен план, ще 

следи за съответствие със стандартите за качество на комуникационните материали и 

съдържание (уебсайт, социални мрежи и др.). 

Всяка година, комуникационният екип на община Горна Малина ще изготвя 

междинна оценка на изпълнението на дейностите, от количествена (показатели) и 

качествена (обратна връзка) гледна точка, която ще публикува на сайта на общината, в 

раздела, посветен на ПИРО. Екипът също така ще оцени ефективността на 

комуникацията, като се има предвид по-конкретно следните показатели: 

● Брой нови посетители в резултат на дейностите по разпространение на 

Плана. 

● Брой статии за ПИРО Горна Малина, публикувани в дигитални и 

традиционни медии. Отразени добри практики и истории за успех. 

● Социални мрежи - проследяване и качествен анализ (харесвания, 

ретуитове, коментари). 

● Въздействие на конкретни кампании, стартирани по време на публични 

събития. 

Така, обществеността ще бъде информирана за начина на изпълнение на 

мерките от програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са 

били изразходвани финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на 

програмата за реализация. 
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Идентифициране на заинтересованите страни и подбора на участниците в 

процеса на разработването на ПИРО 

Заинтересованите страни са лица или групи, които могат да се възползват от 

изпълнението и/или успеха на ПИРО, или които са ограничени от него.  

Широкият набор от мерки, които се обхващат в ПИРО и проектите, които следва 

да бъдат реализирани, оказват влияние върху различни групи с различни интереси. В 

зависимост от конкретната ситуация (проект), заинтересованите страни могат да 

включват: представители на бизнеса (работодатели); инвеститори; индустриални и 

търговски обединения; професионални асоциации и браншови организации; 

неправителствени организации; местни общности; граждански сдружения и др.  

За целите на разработване и прилагане ПИРО е изготвен списък от 

заинтересовани страни, който съответства на следните разбирания:  

▪ Съгласно ППЗРР (Правилник за прилагане на закона за регионалното 

развитие) „ПИРО се съгласува със заинтересованите органи и 

организации, с икономическите и социалните партньори, както и с 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение 

към развитието на общината“;  

▪ Потенциалните бенефициенти по програмите на ЕСИФ и други донорски 

организации следва да оказват пряко влияние върху разработването на 

стратегическата част на плана, т.е. бъдещото развитие на общината;  

▪ Потенциалните ползватели на благата, които се очаква да бъдат 

създадени в резултат на изпълнението на ПИРО, могат да оказват 

индиректно влияние.  

 

Съгласно горните разбирания, пряко или непряко влияние върху подготовката и 

реализацията на ПИРО могат да окажат следните лица и групи:  

▪ Представители на бизнеса, в това число: еднолични търговци, 

земеделски производители, кооперации; юридически лица, регистрирани 

по Търговския закон (микро предприятия, МСП, ключови инвеститори на 

територията на общината), представители на обединения и сдружения на 

бизнеса;  

▪ Представители на структурите на гражданското общество, в това число: 

НПО, читалища, спортни клубове, туристически дружества, настоятелства 

и др. физически лица;  

▪ Представители на публичната и местната власт, в това число областната 

администрация, общински съветници, кметски наместници.  

▪ Представители на образователни институции, социални заведения и др.  

▪ Представителите на експлоатационни компании.  

На базата на така определение групи се създава база данни (регистър), в която 

се описват конкретните лица и представляващи. Следва да се подчертае, че в нея са 

поместени само тези групи от заинтересовани лица, които могат да окажат пряко 
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влияние върху процеса на разработване и изпълнение на ПИРО. Тя обхваща следните 

основни групи:  

▪ Работна група за изготвянето на ПИРО  

▪ НПО  

▪ Бизнес  

▪ Общински съветници  

▪ Медии  

▪ Експерти – общинска администрация  

▪ Кметове на населени места  

▪ Училища и детски градини  

▪ Читалища, музеи и други културни институции  

▪ Граждани  

▪ Съседни общини - потенциални партньори за интегрирани проекти  

 

Така идентифицираните заинтересовани страни, разделение по групи, са 

изведени в списък - отделно приложение към Комуникационната стратегия (вж. 

Приложение № КС-3). 

 

ОБЩИ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА ЕТАПИТЕ НА ПОДГОТОВКА, 

РАЗРАБОТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПИРО  

ДЕЙНОСТИ ПРИ ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ЕТАП НА ПИРО 

В този подготвителен етап се извършват и предварителните дейности за 

успешното изпълнение на комуникационната стратегия.  

За успешното идентифициране и въвличане на всички заинтересовани страни и 

партньори в процеса на разработване на ПИРО се извършват следните действия:  

▪ Проучване на наличната информация и съставяне на предварителен списък на 

потенциални партньори и заинтересовани страни и на възможните тематични групи за 

участие в процеса;  

▪ Изготвяне на комуникационна стратегия (настоящия документ) и приемането ѝ 

от членовете на работната група.  

Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при 

разработването на плана е представено в Приложение № КС-4. 

 

ДЕЙНОСТИ ПРИ ЕТАПА НА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПИРО 

Този етап е основополагащ за определяне на бъдещето развитие на общината в 

периода 2021-2027 г., включително определянето на екологични, социални, 

икономически политики на местно ниво. В този смисъл комуникацията между Общината 

и всички страни трябва да бъде на възможно най-високо ниво, за да се стимулира 
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подхода „отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие, 

възможните решения и за генериране на идеи.  

Особено място в този етап заемат публичните обсъждания, експертни срещи и 

становища, които ще се случат в рамките на разработване на ПИРО. Препоръчва се 

използването на метода „обществен форум“, който представлява обединяване на 

различни групи граждани, организации и институции в обсъждането на важни местни 

проблеми и постигане на консенсус за тяхното решаване. Форумът се инициира като 

открит, безпристрастен и прозрачен процес. За участие се поканват представители на 

всички заинтересовани страни в общината.  

Възможните резултати от един форум са препоръки за действия, насочени към 

определени адресати, възникване на граждански инициативи и разработване на 

конкретни проекти.  

С цел прозрачност и равнопоставеност по отношение на достъпа на 

информацията, срещите се протоколират и/или се извършва аудио/видео запис, който 

е достъпен на предварително обявени интернет локации. Периодично 

заинтересованите страни, посредством каналите за комуникация, се информират за 

напредъка по изготвянето на ПИРО и се насърчават за предоставяне на мнения и 

становища по него.  

В процеса на определяне и обсъждане на зоните за въздействие се организират 

срещи и консултации с определените целеви групи.  

За осигуряване на публичност и прозрачност на взетите решения всички 

предложения, отправени в хода на разработването на ПИРО, се систематизират в 

табличен вид и ако са отхвърлени се пишат мотивите за това.  

При приемането на ПИРО от изключителна важност е той да бъде одобрен от 

всички заинтересовани лица. Акцентът е поставен върху общинските съветници, които 

следва да са напълно убедени, че приемат качествен документ, определящ бъдещето 

устойчиво развитие на общината. Поради тази причина на този етап изготвеният проект 

на ПИРО се изпраща директно на всички общински съветници за запознаване и 

финални бележки.  

След приемането му от Общински съвет, ПИРО се изпраща до Областния съвет 

за развитие за справка. 

 

ДЕЙНОСТИ ПРИ ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО  

В периода на изпълнение на ПИРО се предвижда всяка година да се изготвя 

годишен доклад за изпълнението му. С оглед популяризиране на процеса и резултатите 

годишният доклад се публикува на страницата на Общината за запознаване на всички 

заинтересовани лица.  

За осигуряването на по-широка публичност е допустимо изготвянето на резюме 

и подбор на ключови проекти – изпълнени и/или в процес на изпълнение, за които да се 

публикува информация в печатни и електронни медии.  

Периодично се правят публикации, при необходимост в социалните мрежи, 

електронни и печатни издания за прогреса на ПИРО, чрез изпълнението на програмата 

за реализация.   
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ЧАСТ V. ПРОГРАМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И 

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 
 

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД 

ПИРО на община Горна Малина е стратегическият документ за постигане на 

устойчиво интегрирано развитие на общината в периода до 2027 г., в центъра на който 

основно място заема програмата за неговата реализация, която има оперативен 

характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и 

проектните идеи за постигане на определените цели за развитие. Програмата за 

реализация има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие, залегнали 

в ПИРО, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието 

и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, 

институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана.  

Пряката връзка между стратегията и програмата за реализация на ПИРО се 

осъществява чрез мерките и определените към тях конкретни проекти. Те са 

дефинирани в обхвата на всеки един от приоритетите, като чрез тях се посочват  

специфичните възможности за разрешаване на проблемите и предизвикателствата, 

както и усвояване на потенциалите за развитие, идентифицирани в аналитичната част 

на ПИРО.  

Поради тази причина основните структурни елементи на програмата са именно 

мерките и проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са 

включени дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с 

общо финансово управление и предвиден синергичен ефект.  

Програмата за реализация, както и всички останали части на ПИРО, е 

разработена на базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на 

интегриран подход на развитие на общинската територия е идентифицирана най-

подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които да 

бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет. 

Така цялостният подход за избор на стратегическа ориентация се позовава на 

интегрирания подход. Той е застъпен както при формулирането на целите и 

приоритетите, така и на мерките и конкретните проектни идеи, така че да се постигне 

необходимата допълняемост между отделните сектори в общинското развитие. Целта 

на интегрирания подход е с минимални финансови и организационни ресурси да се 

постигнат максимални резултати и социално-икономическо въздействие чрез единни 

решения за развитие на различните сектори. 

Стратегията за развитие на община Горна Малина през периода 2021-2027 г. 

включва следните стратегически цели (СЦ): 
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 Стратегическа цел 1 „Повишаване стандарта на живот чрез качествено 

здравеопазване, образование, социални и административни услуги и 

развитие на културата и спорта“ 

 Стратегическа цел 2 „Подобряване на жизнената среда чрез развитие 

на инфраструктурата, свързаността и опазване на околната среда“ 

 Стратегическа цел 3 „Устойчиво развитие на местната икономика и 

туризма чрез утвърждаване на туристически бранд „Горна Малина – 

зелена община“ 

Към тях са определени общо 5 приоритета (П) за развитие, както следва: 

 Приоритет 1 „Устойчиво развитие на социалната сфера и човешките 

ресурси“ 

 Приоритет 2 „Инфраструктурно развитие и свързаност“ 

 Приоритет 3 „Опазване на околната среда и утвърждаване на община 

Горна Малина като „Зелена община“ 

 Приоритет 4 „Устойчиво развитие на туризма“   

 Приоритет 5 „Стимулиране развитието на местния бизнес“ 

 

Както бе посочено и по-горе, стратегическите цели и определените към тях 

приоритети са дефинирани в духа на прилагането на интегриран подход за развитие и 

подобряване на цялостния облик на общината, като при определянето им, освен 

стремеж за решаване на идентифицираните проблеми и слаби страни в анализа и 

SWOT анализа на ПИРО, са търсени и възможности за допълване, надграждане и 

синергия между стратегическите цели, приоритети и мерки. Интегрираният подход не 

означава всички тематични направления да се включат като приоритети в ПИРО, а 

конкретните мерки и проекти да се подберат по такъв начин, че да създават синергичен 

ефект помежду си. Реализацията на ПИРО ще постигне синергичен ефект посредством 

координирането и изпълнението на различните местни секторни политики и 

интервенции на местно териториално ниво. Заедно техните ефекти ще надхвърлят 

добавената стойност на всеки проект по отделно в случай, че същите са изпълнени 

самостоятелно. Независимо от определянето на конкретни зони за въздействие в 

рамките на територията на общината, ефектите от реализираните приоритети и 

включените в тях мерки и проекти се очаква да има интегрирано въздействие върху 

развитието на цялата общинска територия в дългосрочен план. 

Така например, П1 е насочен както към изпълнението на „меки“ мерки за 

устойчиво развитие на социалната сфера и човешките ресурси (здравеопазване, 

образование, социални услуги, култура и спорт), така и към изпълнението на мерки и 

проекти за обновяване и подобряване състоянието на инфраструктурата в сферата на 

здравеопазването, образованието, социалните услуги, културата и спорта, като и двата 

вида дейности („меки“ и инфраструктурни) са неразривно свързани, за да се постигне 

интегриран, цялостен и дълготраен ефект от вложените инвестиции. 

В същото време, именно с цел постигане на интегриран ефект от вложените 

инвестиции, който има влияние върху подобряването на цялостния облик на населеното 

място, и оттам на общината, както и неговите жители, освен обновяването на 

определени сгради (например, конкретни сгради на образователната или здравната 
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инфраструктура) в П1, е предвидено и обновяването на заобикалящата ги среда, като 

довеждащи улици/ велоалеи и улично осветление, паркинги към/ в близост до 

съответните сгради, зелени площи/ паркове в близост, както и друга съпътстваща 

инфраструктура в П2. Освен това, в П2 е включено и подобряването на жизнената среда 

и енергийната ефективност чрез газифициране, както и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в сградния фонд на публични и частни сгради, което също 

допълва инвестициите за обновяване на сградите от различен вид инфраструктура, 

предвидено в П1. 

П3 от своя страна е насочен към опазване на околната среда, като включените 

мерки за устойчиво управление на отпадъците и водните басейни, превенцията и 

управлението на риска от пожари, наводнения, свлачища и др., както и утвърждаването 

на община Горна Малина като „Зелена община“ с основен акцент, насочен към 

подобряване качеството на въздуха, неминуемо допълват „меките“ и 

инфраструктурните мерки в П1 и П2 и спомагат за цялостното подобряване на облика 

и визията на общината в дългосрочен план. 

Опазването на околната среда и по-специално утвърждаването на община Горна 

Малина като „Зелена община“, заложени в П3, са предпоставка и за устойчивото 

развитие на туризма, предвидено в П4. В същото време, за успешното развитие на 

туризма са необходими и инвестиции за инфраструктурно обновяване на елементите от 

градската среда, като например рехабилитация и обновяване на улици/ велоалеи, 

изграждане на улично осветление, паркинги към/ в близост до туристическите обекти, 

рехабилитация на общински пътища, водещи до туристическите обекти и др. мерки, 

предвидени в П2. Устойчивото развитие на различните видове туризъм в П4 е свързано 

и с развитието на спорта, както и с развитието на културните дейности, мерки за което 

са включени в П1. Развитието на туризма е следствие и от успешното развитието на 

местния бизнес, заложено в П5, и по-конкретно бизнеса, създаващ и управляващ 

заведения за настаняване на туристите в общината, заведения за хранене, за 

развлечение и забавление на туристите, транспортния бизнес за предвиждане на 

туристите, които не разполагат с лични транспортни средства, и др. 

И не на последно място, стимулирането на развитието на местния бизнес в П5 е 

свързан с всички останали приоритети и има ключова роля в създаването на 

предпоставки за подобряване на цялостния облик на общината в дългосрочен план. За 

създаване на предпоставки за привличане на нови инвестиции в общината, пък, е 

отговорна общинската администрация, която следва да се погрижи за обновяване/ 

изграждане на елементите на градската среда (улици, осветление, паркинги, велоалеи, 

енергийна ефективност на сградите, газификация и т.н.), както и рехабилитация на 

общинските пътища, предвидено в П2, за да осигури на бизнеса необходимите условия 

за неговото развитие. Освен това, повишаването на качеството на предоставяните 

услуги в сферата на здравеопазването, например, предвидено в П1, също е 

предпоставка за привличане на нови бизнес инвестиции в общината, а поддържането 

на високо качество на образованието, отново предвидено в П1, е предпоставка за 

формирането в дългосрочен план на добре образовани и обучени местни специалисти, 

които да станат двигател на развитието на предприемачески идеи и стартиращи 

предприятия в общината, дефинирани в П5. 

Посочените интегрирани инициативи за развитие на общината ще бъдат 

реализирани чрез програмата за реализация, в която се определят: 
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 пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г.,  

 съответните финансови ресурси за реализация на предвидените мерки и 

проектни идеи,  

 административните структури за управление, наблюдение и оценка на 

проектите,  

 индикаторите за цялостното изпълнение на програмата за реализация и 

на ПИРО. 

 

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

Включените в програмата за реализация на ПИРО Горна Малина приоритети, 

посочени по-горе, както и дефинираните към тях мерки и проекти са ясни, приложими, 

постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални източници на 

финансиране, съгласно принципите за стратегическо планиране и изискванията на 

Методическите указания. 

Същите са приоритетно идентифицирани чрез подхода „отдолу-нагоре“, като за 

тяхното формулиране екипът ни проведе редица срещи и обсъждания със 

заинтересованите страни в различните населени места в община Горна Малина, на 

които присъстващите имаха възможност да представят своите идеи и предложения за 

развитие на общината през следващите години. По този начин гарантираме 

интегрирания подход при формулирането на програмата за реализация и от гледна 

точка на териториално разпределение на проектните идеи, обхващащи основните 

териториални единици в общината, като в същото време предвидените мерки са с 

конкретно пространствено измерение. 

 

 Приоритет 1 „Устойчиво развитие на социалната сфера и човешките 

ресурси“ 

Мерки: 

1.1. Поддържане на високо качество на образованието и подобряване на 

образователната инфраструктура, с акцент върху приобщаващо 

образование за деца и ученици от уязвими етнически общности; 

1.2. Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване на здравната 

инфраструктура  

1.3. Повишаване качеството на предоставяне на социални услуги и подобряване 

на социалната инфраструктура  

1.4. Развитие на културните дейности и подобряване на инфраструктурата в 

сферата на културата  

1.5. Развитие на спорта и обогатяване и подобряване на спортната 

инфраструктура  

1.6. Укрепване на административния капацитет – подобряване качеството на 

административните услуги в общината, развитие на електронно управление, 
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диалог и сътрудничество със заинтересовани страни и партньорски 

организации, вкл. за съвместно изпълнение на европейски проекти и др. 

 

 Приоритет 2 „Инфраструктурно развитие и свързаност“ 

Мерки: 

2.1. Реконструкция и обновяване и/или изграждане на улична инфраструктура, 

вкл. улично осветление, паркинги и съпътстваща инфраструктура в 

населените места 

2.2. Реконструкция и обновяване и/или изграждане на общинска пътна 

инфраструктура 

2.3. Реконструкция и/или изграждане на ВиК инфраструктура, мрежи и 

съоръжения  

2.4. Обновяване на сградния фонд на публични и частни сгради, вкл. внедряване 

на мерки за енергийна ефективност 

2.5. Подобряване на градската среда чрез реконструкция и обновяване и/или 

изграждане на зелени площи, паркове, междублокови пространства, детски 

площадки, спортни площадки, велоалеи, вкл. осветление и др. 

2.6. Създаване на регионална транспортна схема и таксуване 

2.7. Подобряване на жизнената среда и енергийната ефективност чрез 

газифициране. 

 

 Приоритет 3 „Опазване на околната среда и утвърждаване на община 

Горна Малина като „Зелена община““ 

Мерки: 

1.1. Утвърждаване на община Горна Малина като „Зелена община“ 

1.2. Устойчиво управление на отпадъците в общината 

1.3. Устойчиво управление на водните басейни в общината 

1.4. Опазване на природата и природните забележителности, вкл. зоните в 

„Натура 2000“ 

1.5. Превенция и управление на риска от пожари, наводнения, свлачища и др. 

 

 Приоритет 4 „Устойчиво развитие на туризма“ 

Мерки: 

1.1. Създаване на туристически бранд „Горна Малина – зелена община“. 

Маркетинг и реклама на туристическата дестинация 

1.2. Туристическо зониране на Община Горна Малина и развитие на регионален 

туристически продукт 
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1.3. Подобряване на туристическата инфраструктура и достъпността на средата 

1.4. Устойчиво развитие на специализирани видове туризъм на територията на 

община Горна Малина 

 

 Приоритет 5 „Стимулиране развитието на местния бизнес“ 

Мерки: 

5.1. Подкрепа за развитието на съществуващия бизнес във всички икономически 

отрасли 

5.2. Създаване на предпоставки за привличане на нови инвестиции в общината 

5.3. Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за стартиращи 

предприятия 

5.4. Насърчаване развитието на субекти от социалната и солидарна икономика 

 

Подробно описание на мерките за реализация е дадено в Приложение №1. 
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ЧАСТ VI. МЕРКИ ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

БЕДСТВИЯ 
 

Глобално затопляне стана най-популярният термин, след като ученият на НАСА 

по климата Джеймс Хансен го използва в своите показания от 1988 г. в Сената на САЩ. 

През 21 век терминът „Изменение на климата“ става по-популярен. Тъй като 

напредъкът в науката се засилва, все повече тревоги се представят пред широката 

общественост. През 2019 г. Оксфордският речник избра за дума на годината термина 

„извънредна ситуация в климата“ и определи термина като „ситуация, при която са 

необходими спешни действия за намаляване или спиране на климатичните промени и 

избягване на потенциално необратими екологични щети, произтичащи от това“. 

 

ПОЛИТИКИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ  

Правната рамка, която има отношение към климатичните промени: 

• Закон за опазване на околната среда – налага основните принципи и 

предпоставки относно социалните отношения, свързани с опазването на 

околната среда. В контекста на изменението на климата той създава 

функционирането на системата за търговия с емисии в България. По-късно тези 

разпоредби са преместени в новия Закон за ограничаване изменението на 

климата (по-долу). Като по-общ законодателен акт, той поставя основите на 

редица наредби и други актове, уреждащи аспекти на опазването на околната 

среда, включително оценка на емисиите в рамките на процедурите за оценка на 

въздействието върху околната среда и екологична оценка. 

• Закон за енергията от възобновяеми източници – определя задълженията на 

общинските съвети да приемат дългосрочни и краткосрочни програми за 

насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. 

• Закон за енергийната ефективност – регламентира подробно съдържанието на 

националните планове за действие за енергийна ефективност. Тъй като 

енергийната ефективност се счита за един от пътищата за намаляване на 
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емисиите на парникови газове и ефективно смекчаване на изменението на 

климата, този закон определя специфични изисквания (наречени „Национални 

индикативни цели“) за икономия на енергия за индустриални системи и 

обществени сгради, отопление, вентилация и системи за контрол на климата. 

Такива системи подлежат на контрол и задължително сертифициране. Като се 

има предвид, че спазването на Закона за енергийната ефективност е 

задължително условие за получаване на разрешение за строеж и за въвеждане 

в експлоатация на новопостроени или обновени сгради, това е правен акт с 

изключително значение в перспективата на изменението на климата. 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух – регламентира и определя 

изискванията за намаляване на емисиите от статични източници, качеството на 

течните горива и стандартите за емисиите от двигателите с вътрешно горене, 

като по този начин се допринася за намаляването на парниковите газове. 

• Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра – обнародван през 

2012 г., той регламентира критериите за оценка и условията, на които трябва да 

отговарят геоложките формации, за да се използват за съхранение на 

въглероден диоксид.  

• Закон за ограничаване изменението на климата – обнародван през 2014 г., той 

поставя основите за прилагане на държавната политика по изменението на 

климата, прилагане на практика на задълженията на Република България 

съгласно Протокола от Киото и Парижкото споразумение, както и 

функционирането на Схемата за търговия с емисии на ЕС и Националната Схема 

за зелени инвестиции, както и други аспекти на международните договори и 

законодателството на европейско ниво относно изменението на климата. Той 

също така предвижда състава и функционирането на Националния експертен 

съвет по изменението на климата като консултативен орган към Министъра на 

околната среда и водите. 

На национално ниво българските правителства приемат много сериозно 

перспективите на глобалното затопляне и изменението на климата. Това беше 

демонстрирано с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на 

климата и Протокола от Киото към нея. По този начин българското правителство ясно 

демонстрира своята загриженост и готовност да се присъедини към международните 

усилия за предотвратяване на тази промяна. 

 

СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Първият Национален план за действие по изменението на климата е разработен 

през периода 1996-98 година и приет през 2000. Този план включва набор от 

съгласувани действия за подпомагане на държавата в изпълнение на ангажиментите, 

поети с ратифициране на Конвенцията (1995) и подписването на Протокола от Киото. 

Вторият Национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) е 

държавен документ, насочен към организиране и насочване на усилията на 

правителството за намаляване на въздействията, водещи до изменението на климата. 

Той е продължение на първия, но неговото развитие и приемане се наложи от 

икономическия растеж в България след 2000 г., заедно с промените в международната 

и националната политика и съответната правна рамка (повечето от тези промени са 
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причинени от предстоящото присъединяване към Европейския съюз). Това наложи 

актуализиране и разширяване на Първия НПДИК. Това беше постигнато във Втория 

НПДИК, който беше приложен в периода 2005-2008 г. 

Третият НПДИК е приет с Решение на Министерския съвет № 459 от 1 юни 2012 

г. и е разработен от Министерството на околната среда и водите с подкрепата на 

норвежкото правителство в рамките на Норвежката програма за икономически растеж 

и устойчиво развитие в България. Планът за действие обхваща периода 2013-2020 г. и 

в момента е приложим. Той разглежда редица законодателни актове и документи за 

стратегическо планиране, отнасящи се до тяхното значение за проблемите и 

последиците от изменението на климата. Той също така препоръчва редица секторни 

мерки и представя икономически анализ на възможностите за предприемане на тези 

мерки във всеки сектор. 

Плановете за действие, както са изложени по-горе, очертават основен момент - 

въпреки че могат да бъдат предприети мерки за смекчаване на изменението на климата 

на национално ниво, трябва да се предприемат едновременни стъпки за адаптиране 

към променящия се климат. Това се дължи на факта, че климатичната система е 

глобална и има инерция – промени в нея вече се извършват в продължение на повече 

от век и трудно може да се наблюдава обрат в рамките на десетилетие или дори две. В 

тази връзка, с помощта на Световната банка чрез нейната Консултантска програма 

през 2018 година е разработена Националната стратегия за адаптация към 

изменението на климата и План за действие (НСАИКПД). Тази Национална стратегия 

използва по-детайлен и съвременен подход с по-скорошни данни.  

Нашият подход ще бъде да интерпретираме препоръките на НСАИКПД и 

приложенията към него в местния контекст и целите за развитие на община Горна 

Малина, което ще ни позволи да предоставим по-конкретен подход и да допринесем за 

съответствието и приложимостта на бъдещите планови документи на местно ниво в 

областта на адаптирането към изменението на климата. 

Въпреки че заинтересованите страни в областта на местното развитие 

(публични, частни и от сектора на гражданско общество) са наясно с изменението на 

климата и свързаните с него здравни проблеми, има нужда от по-нататъшна ефективна 

комуникация по тези въпроси.  

Адаптацията към климатичните промени на общинско ниво налага 

необходимостта от стратегии и действия на местно, национално, и международно 

равнище, както и на равнище ЕС. Изменението на климата влияе върху редица сектори 

от социално-икономическия живот във всяка една държава. Според Националната 

стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие (НСАИКПД) 

от 2018 г., за България тези сектори са:  

• Селско стопанство; 

• Биологично разнообразие и екосистеми 

• Енергетика 

• Гори 

• Човешко здраве 

• Туризъм 
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• Транспорт 

• Градска среда 

• Води 

 

 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СЕКТОРНИ ЦЕЛИ С МЕРКИТЕ ОТ 

ПИРО 

В Плана за интегрирано развитие на Община Горна Малина са залегнали 

приоритети и мерки, които пряко или косвено допринасят за постигане на 

стратегическите цели, поставени за повечето от горепосочените сектори, както следва:  

Стратегически цели (СЦ) по сектори 
Мерки от Програмата за изпълнение на 

ПИРО 2021-2027 г. 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 

СЦ 1. Подобряване на управлението на 
знанията и комуникацията със 
заинтересованите страни относно 
адаптацията на екосистемите 
СЦ 3. Устойчиво използване на 
регулиращите и културни екосистемни 
услуги за адаптация 

3.4 Опазване на природата и природните 
забележителности, вкл. зоните в „Натура 
2000“ 
3.5 Превенция и управление на риска от 
пожари, наводнения, свлачища и др. 

Сектор „Енергетика“ 

СЦ 2. Включване на устойчивостта към 
климатичните промени в проектирането и 
инженеринга 

Мярка 2.4 Обновяване на сградния фонд на 
публични и частни сгради, вкл. внедряване 
на мерки за енергийна ефективност 
Мярка 2.7 Подобряване на жизнената среда 
и енергийната ефективност чрез 
газифициране 

Сектор „Гори“ 

СЦ 2. Подобряване и защита на горските 
ресурси 
СЦ 3. Подобряване на потенциала за 
устойчиво използване на горските ресурси 

Мярка 3.1 Утвърждаване на община Горна 
Малина като „Зелена община“ 
3.4 Опазване на природата и природните 
забележителности, вкл. зоните в „Натура 
2000“ 

Сектор „Човешко здраве“ 

СЦ 1. Подобряване на управлението за 
адаптиране 
СЦ 3. Адаптиране на външната среда за 
намаляване въздействието на 
климатичните промени върху здравето 

Мярка 1.2 Повишаване качеството на 
здравеопазването и подобряване на 
здравната инфраструктура 
Мярка 2.5 Подобряване на градската среда 
– проекти за Реконструкция и обновяване 
и/или изграждане на зелени площи, 
паркове, междублокови пространства – за 
създаване на „зелени“ острови в 
равнинната част на общината. 

Сектор „Туризъм“ 

СЦ 3. Изграждане на адаптивен капацитет 
в туристическия сектор 

Мярка 4.1 Създаване на туристически 
бранд „Горна Малина – зелена община“. 
Маркетинг и реклама на туристическата 
дестинация 
Мярка 4.3 Подобряване на туристическата 
инфраструктура и достъпността на средата 
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Сектор „Транспорт“ 

СЦ 2. Включване на въпросите за 
адаптиране към изменението на климата в 
ключовите процеси на планиране и вземане 
на решения 

Мярка 1.5 Развитие на спорта и 
обогатяване и подобряване на спортната 
инфраструктура – Проект за Веломаршрут 
София – Карлово, вкл. стоянки за колела; 
Мярка 2.6 Създаване на регионална 
транспортна схема и таксуване 

Сектор „Градска среда“ 

СЦ 2. Изграждане на капацитет за 
адаптиране 

Мярка 2.5 Подобряване на градската среда 
– проекти за Реконструкция и обновяване 
и/или изграждане на зелени площи, 
паркове, междублокови пространства – за 
създаване на „зелени“ острови в 
равнинната част на общината. 

Сектор „Води“ 

СЦ 1. Подобряване на управлението за 
адаптиране 

Мярка 2.3 Реконструкция и/или изграждане 
на ВиК инфраструктура, мрежи и 
съоръжения 
3.5 Превенция и управление на риска от 
пожари, наводнения, свлачища и др. 

 

Оценката на перспективите за местно развитие във връзка с изменението на 

климата е сложна задача, която трябва да се справи с редица неясноти, включително 

свързаните със сценариите за емисии на парникови газове, ограничените данни и 

модели на връзките между климата и реакциите на редица естествени системи, като 

горите и защитените зони, реките и водните басейни, както и на такива, направени от 

човека, като например транспорта, строителния сектор и други.  

Адаптирането към въздействието на изменението на климата върху изброените 

по-горе компоненти на средата включва широк спектър от интервенции в областта на 

регионалното развитие. Техният успех зависи от информираността за проблема, 

наличието на ефективни стратегии за реакция и наличието на ресурси, информация и 

стимули за тяхното прилагане. Основните предизвикателства при разработването на 

стратегии за адаптация към изменението на климата са отчитането на разнообразието 

от проявленията му, регионалните условия и участниците, участващи в адаптацията, и 

високата несигурност относно бъдещите промени в повечето климатични рискове. 

 

 

  



 

 

70 

ЧАСТ VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ 

И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

И ОЦЕНКА НА ПИРО 
 

 

1. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 

Действията по мониторинг на изпълнението, наблюдението и оценката на ПИРО 

са регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за 

прилагането му (ППЗРР). 

Съгласно нормативните документи, наблюдението на изпълнението на ПИРО, 

като част от системата на стратегическите документи за пространствено и регионално 

развитие у нас, се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на 

стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие, 

програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване. Наблюдението и оценката 

отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за 

регионалното развитие. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 

управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие. 

За постигане целите на наблюдението на изпълнението на ПИРО, в настоящия 

раздел е представен механизъм за наблюдение и оценка, който включва: 

• източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране 

на информация; 

• индикаторите за наблюдение; 

• органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

• системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

 

Индикаторите за наблюдение на ПИРО отчитат степента на постигане на целите 

и приоритетите за развитие, определени в документа, както и конкретните резултати и 

въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие. 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО, вкл. източниците на 

информация и отговорните институции за предоставянето на тази информация, са 

представени в настоящия раздел по-долу. 
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Система на докладване относно наблюдението на изпълнението на ПИРО 

Съгласно действащите към момента нормативни документи, за своевременното 

наблюдение и оценка на изпълнението и въздействието на ПИРО, като част от 

системата на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие у 

нас, се разработват следните документи: 

a) Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО – изготвя се за всяка 

година през периода на действие на плана, в срок до 31 март на всяка следваща 

година (чл. 23, т. 4 от ЗРР); 

b) Междинна оценка на изпълнението на ПИРО – изготвя се в средата на периода 

на действие на плана (чл. 33, ал. 1 от ЗРР); 

c) Последваща оценка на въздействието на ПИРО – изготвя се не по-късно от една 

година след изтичането на периода на действие на плана (чл. 34, ал. 1 от ЗРР); 

d) Други тематични оценки – през периода на действие на ПИРО могат да се 

извършват и допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи по 

преценка на кмета и органите за управление на регионалното развитие (чл. 35 

от ЗРР). 

 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО се изготвя на база 

на програмата за реализация на плана. Същият се разработва по определен от кмета 

на община Горна Малина ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на 

кмета, като се внася за обсъждане и одобряване до 31 март на всяка следваща година. 

Докладът е публичен и следва да се оповести на интернет страницата на общината, а 

копие от него се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен 

срок от решението за одобряването му. 

Годишните доклади за наблюдение съдържат информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценка на плана, също част от системата от документи за 

докладване. 

 

Съгласно ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО 

Горна Малина следва да съдържа най-малко информация за: 

1) общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината; 

2) постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз 

основа на индикаторите за наблюдение; 

3) действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината, в т. ч.: 

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

и анализ на данни; 
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б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през 

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

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

изпълнение на ПИРО; 

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

политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за 

ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите 

промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4) изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 

на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на 

тяхното финансиране; 

5) заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

ПИРО. 

 

Въз основа на изводите и препоръките от годишните доклади за наблюдение на 

ПИРО, може да бъде инициирана периодична актуализация на програмата за 

реализация на ПИРО и приложенията към нея, като същата се извършва с цел 

включване на: 

• нови мерки,  

• дейности,  

• проекти, или  

• източници на финансиране.  

По този начин се осигурява ефективност и ефикасност при изпълнението на 

плана и гъвкавост в постигането на целите и приоритетите за развитие. 

 

Междинна и последваща оценка на изпълнението на ПИРО 

Съгласно ЗРР, междинната оценка на ПИРО включва най-малко следното: 

• оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

• оценка на степента на постигане на съответните цели; 

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

• изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

Междинната оценка следва да се извърши в средата на периода на действие на 

ПИРО 2021-2027 г., а именно през 2024 г. 

 

Съгласно ЗРР, последващата оценка на ПИРО включва най-малко следното: 

• оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 



 

 

73 

• оценка на общото въздействие; 

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

• изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

Последващата оценка на въздействие на ПИРО 2021-2027 г. следва да се 

извърши не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие, 

а именно до края на 2028 г. 

 

Оценките се извършват от външни изпълнители – независими оценители, чрез 

възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки от кмета на 

общината. 

 

Докладите за междинна и последваща оценка следва да се публикуват на 

интернет страницата на община Горна Малина и в портала за обществени консултации 

на Министерския съвет (www.strategy.bg). 

 

Докладването и оценяването на изпълнението на ПИРО следва да се извършва 

съгласно разработения от екипа ни индикативен график по-долу: 

 

Таблица 5. Докладване и оценяване изпълнението на ПИРО - индикативен график 

 Период на изпълнение на ПИРО  

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Годишен доклад за 
наблюдение* 

  
март март март март март март март 

Междинна оценка                 

Последваща оценка                  

 

* Годишен доклад за наблюдение на ПИРО се подава до 31 март на годината, следващата 

година, за която се отчита напредъка в изпълнението на му. 

 

 

Отговорни органи за наблюдението и оценката на ПИРО 

Съгласно посочените по-горе нормативни документи основните органи, 

ангажирани в процеса на мониторинга на изпълнението на ПИРО, са кметът на 

общината и общинският съвет. 

Кметът на община Горна Малина следва да извършва следните дейности по 

време на периода на изпълнение и наблюдение на ПИРО: 

• ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на ПИРО; 

• организира наблюдението на изпълнението ПИРО; 

http://www.strategy.bg/
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• определя ред за изготвянето на и годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на ПИРО и го представя за одобряване от общинския съвет; 

• внася доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на 

изпълнението на ПИРО за обсъждане и одобряване от общинския съвет; 

• осигурява публичност и прозрачност на ПИРО, както и на действията по 

реализацията му; 

• организира процеса и провежда необходимите действия за избор на външни 

оценители за изготвяне на междинната и последваща оценка на изпълнението 

на ПИРО; 

• внася предложение за актуализация на програмата за реализация на ПИРО, при 

необходимост, за обсъждане и одобряване от общинския съвет. 

 

Общински съвет Горна Малина изпълнява функциите на орган за наблюдение на 

ПИРО и като такъв следва да извършва следните дейности по време на периода на 

изпълнение и наблюдение на ПИРО: 

• обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдение на изпълнението на 

ПИРО по предложение на кмета на общината; 

• обсъжда и одобрява докладите за резултатите от междинната и последващата 

оценка на изпълнението на ПИРО по предложение на кмета на общината; 

• осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и 

юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност при изпълнението на плана; 

• осигурява информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно 

развитие; 

• осигурява координация на дейностите по наблюдението между централните и 

местните органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, 

организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство; 

• осигурява съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата 

в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените 

поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните 

възможности и социалното включване; 

• осигурява комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на ПИРО; 

• разглежда предложения и взема решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

• определя и изпълнява мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира 

прозрачност при изпълнението на ПИРО; 

• взема решение за актуализацията на програмата за реализация на ПИРО, при 

необходимост, по предложение на кмета на общината. 
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В цялостния процес на наблюдение и оценка на ПИРО, при спазване на принципа 

за партньорство, участват следните органи и институции: 

• Общински съвет Горна Малина,  

• кметът на община Горна Малина,  

• кметовете на кметства и кметските наместници,  

• общинската администрация,  

• социалните и икономическите партньори,  

• неправителствените организации,  

• представителите на гражданското общество в община Горна Малина и др. 

заинтересовани страни. 

 

2. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПИРО 

Наред с останалите си ангажименти по изработването и съгласуването на ПИРО, 

кметът на община Горна Малина организира и актуализирането на плана, когато е 

приложимо. 

Съгласно ППЗРР, ПИРО се актуализира при наличие на някое от следните 

обстоятелства: 

• при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

• в резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в 

правото на ЕС; 

• при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и 

програми, влияещи върху изпълнението на плана; 

• при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от ЕС се актуализира и програмата за 

реализиране на плана. 

Актуализация на ПИРО може да бъде инициирана и на базата на констатации в 

междинната оценка на плана, ако такава необходимост бъде установена по време на 

наблюдението на изпълнението на плана. 

Изработването и приемането на актуализирания план се извършва при 

условията и по реда за изработване и приемане на самия ПИРО – т.е., актуализираният 

план също подлежи на обществено обсъждане и се приема от общинския съвет. 

 

Предмет на актуализация може да бъде и само програмата за реализация на 

ПИРО, което по същество представлява включване на нови проекти в нея, когато такава 

необходимост настъпи. За ефективното и ефикасното изпълнение на ПИРО, 

програмата за неговата реализация, в която са посочени източниците на финансиране 

и е съобразена с размера на осигуреното финансиране в тригодишната бюджетна 

прогноза, когато е предвидено такова, може да се актуализира при необходимост с 

решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 
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Актуализация на програмата за реализация на ПИРО може да бъде извършвана 

периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за наблюдение 

с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на 

целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на програмата за 

реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на: 

• нови мерки,  

• дейности,  

• проекти, или  

• източници на финансиране.  

Така например, в случай на възникнала възможност за включването на 

допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027 г. или 

от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на 

програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни 

идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. Допълнителни мерки, 

дейности и проекти/проектни идеи се включват в програмата или приложенията към нея 

само чрез обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на плана 

при спазване на принципа на интегриран подход. 

Отново, този процес следва да бъде проведен при широко допитване и 

обществено обсъждане със заинтересованите страни. 

Въвличането на заинтересованите страни в процеса на актуализация на ПИРО/ 

актуализация на програмата за реализация на ПИРО ще се осъществи в съответствие 

с Комуникационната стратегия, представена в Част ІІІ от настоящия документ. 

 

3. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

За наблюдението и оценката на ПИРО Горна Малина 2021-2027 г. е разработена 

система от индикатори, подробно представени в матрица на индикаторите по-долу, 

която цели да проследява напредъка в изпълнението и постигането на заложените цели 

и приоритети от програмата за реализация на плана през периода на неговото действие.

  

За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение, за всеки 

индикатор е посочено следното: 

• мерните единици, в които ще се измерва;  

• източниците на информация за измерване на равнището на изпълнение/ 

постигане на стойността на индикатора; 

• периодичността на събирането на информация; 

• базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите (ако е 

приложимо); 

• междинна стойност на индикаторите по ключови приоритети, която се очаква да 

бъде достигната на периодична база, например към средата на периода на 

изпълнение на плана, или към 2024 г. (ако е приложимо); 
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• целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на 

действие на плана, или до 2027 г.  

 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана отчита 

напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината 

по физически и финансови характеристики, въз основа на събраната обективна 

информация и данни. 

Индикаторите за наблюдение са разработени така, че обхващат физическите 

характеристики (параметри) по отношение реализацията на поставените цели и 

приоритети за развитие, като стойностите им са абсолютни или относителни, в 

зависимост от вида индикатор и целта му.  

За целите на наблюдението на изпълнението на ПИРО Горна Малина 2021-2027 

г. са използвани два вида индикатори:  

• индикатори за продукт; 

• индикатори за резултат. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По 

някои от приоритетите, те се отнасят за предвидени конкретни проекти с важно 

значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите 

за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в 

някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, 

икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това 

развитие за общото развитие на региона. 

При разработването на системата от индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ПИРО са взети предвид и общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2021-2027 г. 

 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО, като част от стратегическите 

документи за пространствено и регионално развитие, се извършва въз основа на 

официални данни на: 

• Националния статистически институт,  

• Евростат,  

• административната статистика на Агенцията по заетостта,  

• данни от други национални, регионални и местни източници на информация. 



 

 

78 

Индикаторите са разработени на базата на т.нар. SMART модел, съгласно който 

същите следва да са: 

• Specific (специфични/ конкретни) – достатъчно точни и ясни, да не дават 

възможност за различни тълкувания, да бъдат разбирани по еднакъв начин от 

всички; 

• Measurable (измерими) – да определят желано бъдещо състояние, така че да е 

възможно да се провери дали целите са постигнати или не. Да бъдат 

количествено измерими, така че да позволяват сравнение между базовата 

стойност и междинната/ целевата стойност, заложена за изпълнение;  

• Available/ achievable (постижими) – да бъдат формулирани така, че да е възможно 

да се получат данни за тяхната стойност и то във времевия период, за който е 

необходимо; 

• Relevant/ Realistic (реалистични) – да бъдат амбициозни, но изпълними, смислени 

и мотивиращи за тези, които отговарят за постигането им, като в същото време 

за тях са заложени за изпълнение реалистични стойности; 

• Timely (обвързани със срокове) – изпълнението им да бъде свързано с 

определена дата или период от време, което е взето предвид при тяхното 

дефиниране. 

 

Системата от индикатори за изпълнение и наблюдение на ПИРО на Горна 

Малина 2021-2027 е дадена в Приложение №3. 
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