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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

                2300  Перник ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ПРОЕКТ!

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА ПЕРНИК
2007 – 2013 г.

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие. на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.91 от
Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от
общинския съвет годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общински план за
развитие.

Планът за развитие на община Перник (2007 – 2013), е разработен през м. април 2005 г.
и е част от системата стратегически и планови документи, подготовката на които произтича
от Закона за регионално развитие (2004 г.). Този план е приет с решение на Общинския съвет
№ 397/01.12.2005 г. Обвързан e със стратегията за развитие на Пернишка област, която от
своя страна е изготвена в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за
регионално развитие. Актуализиран с решение на Общински съвет 77/20.03.2008 г.

Съдържание на доклада:
1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината и изпълнение по
Оперативни програми
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР.
3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие

Планът за развитие на община Перник /2007 - 2013/ определя целите и приоритетите за
развитието на община Перник като елемент на развитието на страната и в частност на
Югозападния район за планиране. Неотменима част от Плана за развитие е Индикативната
финансова таблица за реализация.

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с Областната стратегия и
схема за развитие и устройство на област Перник и Националната стратегия за регионално
развитие. Неговата структура позволява той да допринесе за реализацията на Плана за
развитие на плановия район на Република България и за осъществяването на общата
регионална политика на страната.

Планът отчита целите на Структурните фондове и Фонд “Сближаване”, като основни
инструменти за финансиране на дейностите на регионалната политика, а така също целите и
приоритетите на ключовите документи на Общността - Стратегията от Лисабон  и
Стратегията от Гьотеборг.

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА ПП ЕЕ РР НН ИИ КК
ОО ББ ЛЛ АА СС ТТ ПП ЕЕ РР НН ИИ КК
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Друг важен фактор, който е отчетен в разработването на Плана, е ускореният процес на
икономическо преструктуриране в рамките на ЕС, като резултат от глобализацията,
технологичната революция, развитието на икономика и обществото основани на знанието при
отчитане на принципите на устойчивото развитие.

Стремежът за по-балансирано разпределение на икономическите дейности на
територията на ЕС понижава риска от пречки при растежа, запазване на европейския
обществен модел и поддържане на социално сближаване. Всички тези предизвикателства
стоят и пред българските региони, в т.ч. и община Перник  и се конкретизират в Плана за
развитие на Общината.

Устойчивото и балансирано развитие на районите изисква нови количествени и
качествени изменения в регионалното развитие, обхващащи всички елементи на това развитие
и водещи до хармонично и балансирано интегриране на цялата територия на страната. Този
подход е намерил мястото си във всички основни компоненти на Плана за развитие на община
Перник. Той има дългосрочен характер и обхваща периода 2007-2013 г.

Принципите, на които се базира Планът за развитие са изцяло подчинени на принципите
на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално развитие -
единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност и прозрачност,
допълняемост на финансирането, координация на дейностите, съгласуваност на политиките,
инструментите и дейностите, спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба на
страната и регулациите на Европейския съюз.

Предназначението на Плана за развитие на Община Перник 2007 - 2013 година е да бъде
основно средство на социално-икономическата политика на общината и инструмент за
планиране и програмиране на местното развитие.

През 2008 г. се актуализира стратегическата част на плана, тъй като именно там се
отразяват европейските регионални политики, а именно:

 ВИЗИЯТА за развитие на общината, която определя състоянието, което е желателно
да се достигне в определен бъдещ момент;

 ГЛАВНАТА И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, които определят основните насоки и
очакваните резултати;

 ПРИОРИТЕТИТЕ И МЕРКИТЕ, които дефинират ключовите области, в които
общината следва да се намеси за постигане на заложените цели;

 ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, която съдържа набелязаните дейности
(проекти) за постигане на приоритетите.

Възможностите на общината да кандидатства за финансиране по определени схеми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ също наложиха актуализация на Плана за
развитие на Община Перник.

Разработена е и междинна оценка на Актуализирания план за развитие на Община
Перник 2007-2013 г., приет с Решение но Общинския съвет №77/20.03.2008 г. Тя е
осъществена в съответствие с чл.33, ал.1 и 2 от ЗРР и по задание, включващо:

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Актуаризиран план за
развитие на Община Перник. (ОПР) 2007-2013 г;

2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4. Изводи и препоръки за актуализация на Общинския план за развитие 2007-2013 г.
на Община Перник;

Разработен е и Актуализиран план за развитие на Община Перник за периода 2007 – 2013 г.
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Присъща характеристика на всеки процес на планиране е неговата повторяемост.
Динамичните промени във факторите на „външната среда” на всяка икономическа единица в
т. ч. и на териториалните единици, каквито са общините принуждава органите вземащи
решения да променят политиките, приоритетите и целите си за развитие, от което следва, че
те текущо трябва да обновяват стратегиите и плановете за постигането на тези цели. През
изминалата 2012 г. под влиянието на световната финансова криза, навлизането на страната в
рецесия бяха регистрирани сериозни промени в търсенето и предлагането на пазарите на
работната сила, инвестиционните стоки и недвижимите имоти. Задълбочиха се някои стари
проблеми свързани с градското и териториално развитие, инфраструктурата и бита на
гражданите както в страната, така и в региона и общината. Промениха се настройките,
очакванията и изискванията на хората по отношение качеството на живота. На преоценка
вече могат да се подложат някои тенденции свързани с макрорамката и перспективите за
регионално развитие. В съответствие с Националната референтна рамка и с Оперативните
програми на ръководството на Община Перник в по-голяма степен се изясни ролята на
факторите за растеж на местната икономика, приоритетите и методите за използването на
нейния потенциал. Ясни са източниците за финансиране на общинските политики и
регионални стратегии и ролята на социално-икономическите партньори при вземането на
стратегически решения за оставащия период.

Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Перник е
разработена за 2013 г. в съответствие с Методическите указания за актуализиране на
действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра
на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г. и
Закона за регионално развитие и правилника за приложението му в сила от 31.08.2008 г.

Актуализацията на Общинския план за развитие на община Перник за периода до 2013 г.
е осъществена по инициатива на кмета на общината с цел да бъдат отразени социално-
икономическите промени, настъпили в периода 2008-2012 г. и промените в националното и
европейско законодателство в областта на регионалното развитие.

Актуализираният ОПР на община Перник е съобразен с националните и европейски
планови документи, като са отчетени възможностите на Европейските фондове, чрез
националните Оперативни програми, както и спецификите и възможностите на общината.

Актуализираният план за развитие на община Перник съответства на Националната
стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: Развитие на човешките ресурси,
Регионално развитие, Околна среда, Административен капацитет и Националната стратегия за
регионална развитие; Регионалната стратегия за развитие на Югозападен район за планиране;
Областната стратегия за развитие на Област Перник и секторни и местни стратегии и планове
в областта на социалната политика, околната среда, туризма, енергийната ефективност, ВЕИ и
други.

Актуализацията на общинския план за развитие отчита изводите и препоръките от
направената междинна оценка, представена на общинското ръководство. Планът за развитие е
актуализиран, като са отчетени реалните нужди на местната общност и въздействието на
вътрешните и външните фактори, на основата на интегриран подход по отношение бъдещото
социално-икономическо развитие на общината.
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При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на
партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните
проучвания и анализи, срещи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и
изчерпателна информация нужна за актуализацията на Общински план за развитие на община
Перник.

Основното предназначение на тази актуализация е да се поставят на планова основа
местните инициативи и да се създаде конкретна алтернативна политика, включваща цели,
приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на
приоритетни за общината проблеми и задачи за периода 2012 – 2013 г. С това се обосновава
стремежът и усилията на ръководството на Община Перник да използва наличните ресурси и
природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок просперитет и условия за
реализация на своето население.

С ОПР се обективизират действията на местната изпълнителна власт и се създават
условия за планомерно и целенасочено изпълнение решенията на общинския съвет и
дейността на кмета и общинската администрация. той се прилага при отчитане на динамично
променящите се условия, фактори и предпоставки, с оглед реализирането на дългосрочните и
краткосрочните цели на местната политика за развитие.

За целта се налага върху него да се осъществява непрекъснат мониторинг, с помощта на
който да се провежда ефективен контрол при етапното му управление. На тази основа
периодично планът за развитие следва да бъде актуализиран в програмната си част и
поддържан винаги в актуалност при промяна в състоянието на основните социално-
икономически процеси и на средата.

Само при спазването на тези изисквания ще може да се осъществява публичност и
прозрачност при реализирането на общинския план и да се провежда ефективен контрол от
населението върху дейността на местната власт. Планът ще бъде ефикасно средство за диалог
с централните и други власти при решаването на текущите и оперативни задачи на местната
изпълнителна власт.

Оперативни програми – източник на финансиране
на проекти включени в ОПР.

Като член на ЕС България има възможност да ползва сериозен финансов ресурс по
линия на Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд.

Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) е водещият документ на базата,
на който България договори усвояването на средствата от европейските фондове за
програмния период 2007 – 2013 година. НСРР определя основните цели на политиката на
България и съответно приоритетите, по които страната получава европейско съфинансиране в
ключови за нейното развитие сектори.

На база на НСРР, която задава общите стратегии и насоки, са разработени Оперативни
програми за отделните ключови сектори, където по-подробно са описани всички приоритети и
операции, по които може да се кандидатства за финансиране с конкретни проекти.

Стойност на финансираните проекти на община Перник, като бенефициент от областта
за безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми към 2012 година:
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№ ПРОЕКТ СТОЙНОСТ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013 г.

1. Интегриран план за градско възстановяване и развитие  на гр.
Перник

455 100,00 лв.

2. „КИТАРИАДА –  „културна марка” за град
Перник”

515 000,00 лв.

3. Възстановяване проводимостта на река Струма и укрепване на
бреговете в района на квартал  Бела вода, община Перник

941 627,00 лв.

4. Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник 1 074 481,00 лв.
5. Подобряване на туристическа атракция – Средновековна крепост

„Кракра Пернишки” в гр. Перник и свързаната с нея
инфраструктура

4 362 150,00 лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.
Инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура за
управление на отпадъците

21 227 427 лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
1. НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - - социално предприятие за озеленяване и

благоустройство в Община Перник”
278 291,00 лв.

2. Протегната ръка / BG051PO001-4.1.04
„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални
образователни потребности

185 383,00 лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ»
Изграждане и функциониране на областен информационен ценър -
Перник

393 384,00 лв.

ПРОГРАМИ КЪМ МИНИСТЕРСТВА
МТСП/ Проект за социално включване – Във фокус семейството 928 538,00

ОБЩО: 30 361 381,00 лв
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна
Европа -

252 329,23 евро

ОПЕРАТИВНО ПРОГРАМА „МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”
Иновационни центрове в агломерацията на европейските столици
(InnоHubs)

80 305,00 евро

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
Екологосъобразно управление на ВиК, по Седма рамкова програма
за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
- BESSE

18 394,95 евро

ОБЩО: 351 029,18 евро

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите
на Общинския план за развитие

Общата оценка е, че община Перник се развива динамично, целенасочено и се
утвърждава като район на икономически растеж. Темповете на развитие в общината през 2012
г. са в унисон с националните. Независимо от състоянието на икономиката ни в края на 2011
г. следва да отчетем постигнатия напредък по изпълнение на основните приоритети, оценени
на база на предвидените индикатори.

По планираните приоритети са изпълнени или са в процес на изпълнение следните мерки
и проекти:
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1. СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛЕ: ИКОНОМИКА И БИЗНЕС

Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

1.

Конкурентноспособност и
динамичност в развитието на
местната икономика и поощряване
на инвестициите;

1.1.

Стабилизиране на икономическото
развитие на Община

1.2.

Реализиране на териториалните
резерви на гр. Перник, стаби-
лизиране на селищната мрежа,
деконцентриране на икономи-
ческите активности
Перник;

1.1.1.

Активизиране на инвестиционния
маркетинг и реализиране на стра-
тегия за привличането на инвести-
ции;

1.2.1

Разработване на концепция и ме-
морандум за инвеститорите и съз-
даване на целеви ПЧП с инвестици-
онно предназначение;

1.1.1.1.

Подготовка и присъединяване на Община
Перник в Европейската мрежа “Региони за
икономическо развитие”

1.1.1.2.

Разработване на маркетингова стратегия и
маркетингов бюджет за поощряване и прив-
личане на инвеститори в Община Перник

1.2.1.1.

Разработване на Концепция за ПЧП, Марке-
тингов план и Меморандум за инвеститорите за
изграждането на Индустриална зона
“Караманица”

1.2.1.2.

Изработване на Концепция за ПЧП, Марке-
тингов план, Меморандум и Проект за инвес-
титорите за изграждане на трансгранично
селскостопанско тържище за търговия с жи- ви
животни и месо
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

1.

Конкурентноспособност и
динамичност в развитието на
местната икономика и поощряване
на инвестициите

1.2.

Реализиране на териториалните
резерви на гр. Перник, стаби-
лизиране на селищната мрежа,
деконцентриране на икономи-
ческите активности

1.2.2.

Преструктуриране на съществува-
щите и създаване на нови приград- ски
и междуселищни производст- вени и
складови зони

1.2.3.

Въвеждане на клъстерен подход.
Иницииране и подкрепа за създа-
ването на клъстери

1.2.2.1.

Подобряване на инфраструктурата на Индус-
триална зона “Караманица” и създаване на
ефикасни условия за привличането на инвес-
титори

1.2.2.2.

Изграждане на нова техническа инфраструк-
тура, свързана с бизнеса в Индустриална зона
“Караманица” и интегриране на
инфраструктурните технически съоръжения и
терена

1.2.3.1.

Анализ на конкурентоспособността на местната
икономика и набелязване на потенциални
клъстери

1.2.3.2.

Организиране и провеждане на “Кръгла маса” за
клъстерния подход
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2.СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛЕ: УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.1.

Постигане на ефективно разви-
тие на устройство на територи-
ята.

2.1.1.

Създаване на градоустройствена
основа за обслужване на собстве-
ността и реализиране на инвести-
ционни инициативи.

2.1.1.1.

Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие

2.1.1.2.

Изработване и промяна на ПУП на квартали.

2.1.1.3.

Разработване на програма за разкриване на нови
и многообразни социални услуги в общината

2.1.1.4.

Разработване на програма “Общинска
жилищна политика”

2.1.1.5.
Разработване на политика и програма за
преодоляване на вредното влияние (слягания,
пропадания, руднични води и др.) на подземните
минни изработки върху повърхността след
спиране на подземния въгледобив в Пернишкия
промишлен басейн
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.2.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, ре-
хабилитация на уличната нас-
тилка и благоустройство на
жилищните квартали.

2.2.1.

Изграждане на достъпна обществе- на
среда и благоустрояване на отк-
ритите пространства.

2.2.1.1. Рехабилитация и/или изграждане на
уличната мрежа и прилежащи елементи в Перник

2.2.1.2. Естетизиране и обновяване на фасадите
на големи и значими сгради в центъра на гр.
Перник

2.2.1.3. Рехабилитация на улици и прилежащи
елементи в кметствата на община Перник

2.2.1.4. Цялостно оптимизиране на движението в
гр. Перник – реконструкция на съществуваща и
създаване на нова пътна мрежа

2.2.1.5. Цялостно естетическо оформяне на
междублоковото пространство в жилищните
комплекси на гр. Перник, обновяване и
изграждане на зелени зони за отдих и
осигуряване на декоративно осветление –

2.2.1.6.
Реконструкция и изграждане на пешеходни алеи
и вело алеи, тротоари и зони, подобря- ване
достъпа за хора с увреждания
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.2.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, ре-
хабилитация на уличната нас-
тилка и благоустройство на
жилищните квартали.

2.2.1.

Изграждане на достъпна обществе- на
среда и благоустрояване на отк-
ритите пространства.

2.2.2.

Реконструкция на водопроводната
мрежа и подобряване на водоснаб-
дяването

2.2.1.7.

Изграждане на кръгово движение на кръстовище
„Бучински път”

2.2.1.8.

Възстановяване проводимостта и укрепване на
всички реки и дерета, които заливат
прилежащите територии и потенциално
застрашават техническата инграструктура -

2.2.2.1.

Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и
реконструкция на ПСОВ - гр. Перник

2.2.2.2.

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
и водоснабдяване в населените места на община
Перник

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.2.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, ре-
хабилитация на уличната нас-
тилка и благоустройство на
жилищните квартали.

2.2.3.

Обновяване и доизграждане на
канализация и пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води.

2.2.4.

Разширяване и модернизация на
местната транспортна и
комуникационна инфраструктура -
пътища, публичен транспорт.

2.2.3.1.

Реконструкция и доизграждане вътрешна
канализационна мрежа на град Перник.

2.2.3.2.

Изграждане на местни канализационни мрежи с
ПСОВ в населените места на общината

2.2.4.1.

Рехабилитация и ремонт на пътна мрежа
Дивотино – Люлин - Г. Бучино
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.2.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, ре-
хабилитация на уличната нас-
тилка и благоустройство на
жилищните квартали.

2.2.5.

Обновяване на образователна, социална
и културна инфраструктура.

2.2.5.4.
Ремонт на детски заведения, обновяване на
дворното пространство и подмяна на
вътрешното оборудване

2.2.5.5.
Ремонт и оборудване на здравни кабинети в
училища и детски градини (40 кабинета)

2.2.5.7.
Изграждане на защитени жилища за хора с
интелектуални затруднения и хора претър-
пели насилие и жертви на трафик

2.2.5.8.
Изграждане на мрежа от клубове (на пенсионера,
на лица в неравностойно положение и др.)



12

Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.2.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, ре-
хабилитация на уличната нас-
тилка и благоустройство на
жилищните квартали.

2.2.5.

Обновяване на образователна,
социална и културна инфраструктура.

2.2.5.11.
Ремонт на ДМСМГ за деца гр. Перник

2.2.5.12.
Ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на сградите и околното
пространство на СОУ “Св. Кл. Охридски”, VI
СОУ, VIII СОУ, XIII СОУ и X ОУ и училищата
в с.Кладница, с.Рударци, с.Дивотино,
гр.Батановци, с.Ярджиловци

2.2.5.13.
Ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на сградите и околното
пространство на ПМГ, ХI ОУ “Елин Пелин”, V
СОУ и ОУ „Св. Иван Рилски”

2.2.5.14.
Ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на сградите и околното
пространство на VI СОУ, VIII ОУ, XIII ОУ и
училищата в селата

2.2.5.15.
Осигуряване на архитектурно-достъпна среда
в образователния и културния сграден фонд



13

Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.2.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, ре-
хабилитация на уличната нас-
тилка и благоустройство на
жилищните квартали.

2.2.5.

Обновяване на образователна, социална и
културна инфраструктура.

2.2.6.

Достъп до устойчиви и ефективни
енергийни ресурси

2.2.5.16.

Разработване и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност за сградите на
културните институти и читалищата.

2.2.5.17.
Изграждане на „Общностен център и ДГ в кв.
Тева” гр. Перник

2.2.6.1.

Анализ потенциала на общината за възмож-
ности за въвеждане на ВЕИ

2.2.6.2.

Изготвяне/актуализация на енергийни одити на
общинските сгради (училища, детски гра- дини,
социални и здравни заведения и др.)

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.2.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, ре-
хабилитация на уличната нас- тилка
и благоустройство на жилищните
квартали.

2.2.6.

Достъп до устойчиви и ефективни
енергийни ресурси

2.2.6.3.

Поетапно изпълнение на мерките за енергийна
ефективност, предписани в енергийните одити

2.2.6.4.

Саниране на общински жилищни блокове

2.2.6.5.

Газифициране на нетоплофицирани квартали и
общински обекти

2.2.6.6.

Доизграждане на мрежата за улично освет-
ление в неосветени райони и въвеждане на
енергоспестяващи технологии
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, съз-
даваща условия за растеж и
повишаване привлекателността на
общината за инвестиции и
местоживеене.

2.4.

Осигуряване на устойчиви дей-
ности по управление на отпа-
дъците и опазването на околна- та
среда.

2.4.1.

Ефективно управление на отпадъ-
ците.

2.4.2.

Изграждане на зелена система и
предпазване от/намаляване на
ерозията.

2.4.1.1.

Регионално депо за неопасни отпадъци –
Перник

2.4.1.2.

Инсталация за оползотворяване и рециклиране
на ТБО

2.4.2.1.

Проект за намаляване на ерозията на почвата на
територията на община Перник
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3.СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛЕ: КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване на
КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено съз-
даване на туристическа дес-
тинация предлагаща интегри- ран
туристически продукт, за
постигане на многократно уве-
личаване на приходите от спорт и
туризъм и създаване благоп-
риятни условия за отмора, кул-
турни развлечения и възстано-
вяване за местното население.

3.1.
Приоритетно развитие на об-
щинския туризъм чрез гъвкава и
базирана на най-добрите ев-
ропейски практики общинска
политика за поощряване дей-
ността на икономическите су-
бекти и общинските структури за
култура, спорт и туризъм.

3.1.1.
Дългосрочно планиране насоките за
развитие на спорта и туризма и
оползотворяването на културно-
историческото наследство в общи-
ната.

3.1.2.
Промени в местното законодателс- тво
за стимулиране развитието на туризма
въз основа на възприема- нето на най-
успешните европейски практики в тази
област.

3.1.3.

Организационна и институционална
подкрепа при прилагане на полити-
ките и стратегиите в областта на КИН,
спорта и туризма.

3.1.1.1.
Анализ на състоянието и разработване на
стратегия и общинска програма за развитие на
спорта и за ефективно използване на на- личната
спортна материално-техническа база

3.1.2.1
Разработване и приемане на общинска наредба за
развитие на спорта и туризма

3.1.3.1.
Създаване и развитие на Съвет по туризма и
специализирано координационно звено за
проблемите свързани с прилагане на поли-
тиките и стратегиите в областта на КИН, спорта и
туризма
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване на
КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено съз-
даване на туристическа дес-
тинация предлагаща интегри- ран
туристически продукт, за
постигане на многократно уве-
личаване на приходите от спорт и
туризъм и създаване благоп-
риятни условия за отмора, кул-
турни развлечения и възстано-
вяване за местното население.

3.2.
Възстановяване и поддържане на
наложилите се в близкото минало
успешни и възможни форми на
спортни прояви, сво- бодно време,
традиционен ту- ризъм, култура,
духовно нас- ледство и др.

3.2.1.
Подобряване на състоянието и усъ-
вършенствуване на функциите и
предназначението на съществува-
щите спортни съоръжения и свър-
заната с тях инфраструктура.

3.2.1.1.
Ремонт и възстановяване на зала “Дружба” като
подготвително - възстановителен модерен център
на детско-юношеския спорт
3.2.1.2.
Ремонт и възстановяване на зала „Кракра” в
достъпно място за спорт за всички възрасти
3.2.1.3.
Реконструкция, ремонт и възстановяване на
спортен комплекс „Дивотино” за превръщане в
спортно – подготвителен център
3.2.1.4.
Реконструкция, ремонт и възстановяване на зала
„Металург” за превръщането й в градска спортна
база с хотелска част
3.2.1.5.
Възстановяване и реконструкция на наличните
спортни площадки и игрища

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване на
КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено съз-
даване на туристическа дес-
тинация предлагаща интегри- ран
туристически продукт, за
постигане на многократно уве-
личаване на приходите от спорт и
туризъм и създаване благоп-
риятни условия за отмора, кул-
турни развлечения и възстано-
вяване за местното население.

3.2.
Възстановяване и поддържане на
наложилите се в близкото минало
успешни и възможни форми на
спортни прояви, сво- бодно време,
традиционен ту- ризъм, култура,
духовно нас- ледство и др.

3.2.2.
Подобряване на състоянието и усъ-
вършенстване на функциите и
предназначението на културната
инфраструктура.

3.2.3.

Подобряване на състоянието и
функционалното предназначение на
съществуващите културно-
исторически обекти и свързаната с тях
инфраструктура.

3.2.2.1.
Интегриран проект за ремонт, реконструкция и
оборудване на драматичен театър "Б.Дановски" -

3.2.2.2.
Рехабилитация, ремонт и прилагане на мерки за
енергийна ефективност на Двореца на културата

3.2.3.1.

Средновековна пернишка крепост „Кракра” –
фестивален център и място за отдих: I етап –
Частична реконструкция на крепостната стена;
изг- раждане на амфитеатър; осигуряване на
целогодишни условия за разкопки;  II етап –
Средновековни работилници; III етап –
Изграждане на конна база
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване на
КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено съз-
даване на туристическа дес-
тинация предлагаща интегри- ран
туристически продукт, за
постигане на многократно уве-
личаване на приходите от спорт и
туризъм и създаване благоп-
риятни условия за отмора, кул-
турни развлечения и възстано-
вяване за местното население.

3.2.
Възстановяване и поддържане на
наложилите се в близкото минало
успешни и възможни форми на
спортни прояви, сво- бодно време,
традиционен ту- ризъм, култура,
духовно нас- ледство и др.

3.2.4.

Подобряване на състоянието и
функционалното предназначение
на съществуващите природни забе-
лежителности, туристически съо-
ръжения и атракции и свързаната с тях
инфраструктура.

3.2.5.

Съхраняване и продължаващо раз-
витие на традиционното, атрактив- но
и специфично за общината ду- ховно
наследство.

3.2.4.1.
Възстановяване и обновяване на планинска хижа
Славей в местността Голо Бърдо, на- ложила се
като място за еднодневен тури- зъм

3.2.5.1.
Съхраняване, популяризиране и промоция на
международния фестивал на маскарадните игри
“Сурва”.

3.2.5.2.
Съхраняване, популяризиране, промоция и
развитие на професионално – творчески пленери

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване на
КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено съз-
даване на туристическа дес-
тинация предлагаща интегри- ран
туристически продукт, за
постигане на многократно уве-
личаване на приходите от спорт и
туризъм и създаване благоп-
риятни условия за отмора, кул-
турни развлечения и възстано-
вяване за местното население.

3.3.
Увеличаване на възможностите за
упражняване на туризъм
чрез диверсификация и засил-
ване развитието на алтернатив-
ните му форми (селски, пла-
нински, вело, екологичен, кул-
турно-исторически, религио- зен,
познавателен, спортен, пещерен и
т.н.)

3.4.
Подобряване на условията и
разширяване на възможнос- тите
за прекарване на свобод- ното
време - културни прояви,
рекреативни занимания и спорт.

3.3.1.
Валоризация и разработване на
съществуващите в общината кул-
турно-исторически уникати за
включването им в различни форми на
познавателен туризъм.

3.4.1.
Създаване на нови спортни съоръ-
жения.

3.3.1.1
Изграждане на мини експозиции на сурвакарски
маски в селищата на общината.

3.4.1.1.
Създаване на спортна площадка с рампа за
скейтборд
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване на
КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено съз-
даване на туристическа дес-
тинация предлагаща интегри- ран
туристически продукт, за
постигане на многократно уве-
личаване на приходите от спорт и
туризъм и създаване благоп-
риятни условия за отмора, кул-
турни развлечения и възстано-
вяване за местното население.

3.5.
Разширяване на регионал- ното и
международно сътруд- ничество
и засилване на меж- дународния
културен, спортен и туристически
обмен

3.5.1.
Организиране на международни
конференции и прояви свързани с
развитието на културния и спорт- ния
обмен

3.5.2.
Изграждане на дългосрочна парт-
ньорска мрежа в сферата на култу-
рата и фестивалния туризъм и за
обмяната на добри практики

3.5.1.1.
Учредяване и организиране провеждането на
регулярна конференция за ролята на побра-
тимените градове в развитието на културния и
спортния обмен

3.5.2.1.
Инвентаризация на международните контакти в
областта на културата и спорта

3.5.2.2.
Обмяна на добри практики с водещи култур- ни
институции и спортни организации от България
и ЕС
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4. СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛЕ: ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската администрация,
модернизиране на администра-
цията и фокусиране на дей- ността
й към служене на граж- даните и
бизнеса

4.1.
Оптимизиране на администра-
тивната структура и подобряване
ефективността на Общинската
администрация, прозрачността и
механизмите за контрол върху
дейността й.

4.1.1.
Оптимизиране на административ- ните
структури и координацията между
отделните сектори и отдели

4.1.2.
Подобряване на функционирането на
внедрената Система за управле- ние на
качеството според ИСО
9001:2000

4.1.1.1.
Провеждане на функционален анализ на
общинската администрация:
- преглед на функциите, отговорностите и

капацитета;
- анализ и оценка на дейността и работните

процеси;
- анализ на числеността на служителите спрямо

функциите и дейностите, които изпълняват.
- и разработване и прилагане на стратегия за

организационно развитие в т. ч.:
- внедряване на техники за рганизационно

развитие;
- методики за оценка на ефикасността и

ефективността на функционирането на
отделните структури;

- анализ на ползите и разходите;
- обучение на персонала
4.1.2.1.
Преглед, анализ и подобряване на внедрената СУК
съгласно стандарта ИСО 9001:2000:
⋅ анализ и редакция за подобряване на
включените в СУК наръчник;
⋅ процедури, методологии, вътрешни правила;
⋅ инструкции за осъществяване на конкретни

функции, за управление и развитие на
организацията;

⋅ анализ на требностите.
и провеждане на последващо обучение за
ефективното функциониране на СУК и
нейното непрекъснато подобряване
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската администрация,
модернизиране на администра-
цията и фокусиране на дей- ността
й към служене на граж- даните и
бизнеса

4.2.
Подобряване на управлението на
човешките ресурси и пови-
шаване на квалификацията на
служителите в Общинската
администрация

4.1.3
Гарантиране на прозрачност и от-
четност на администрацията и пре-
венция на корупцията

4.2.1.
Повишаване на професионалната
компетентност на служителите в
администрацията

4.1.3.1
Идентифициране на добри практики в областта
на прозрачността, отчетността, антикорупцията и
избягването на конфликти на интереси

4.2.1.1.
Разработване и реализиране на Програма за
повишаване на професионалната компетентност,
чрез включване на служителите в обучения по:
- стратегическо планиране и формиране на

политики;
- оценка на въздействието върху околната

среда;
- използване на методи за събиране на

данни, проучвания и анализи;
- управление на програми и проекти;
- комуникационни умения;
- ефективно управление, координация и

мониторинг;
- финансово управление;
- управление на хора, принципи на адми-
- нистративното обслужване и умения за работа с

клиенти;
- познания за ЕС, европейски институции,

политики;
- етика и антикорупционни практики;

чуждоезикови и компютърни умения за
успешна комуникация с европейските
институции
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската администрация,
модернизиране на администра-
цията и фокусиране на дей- ността
й към служене на граж- даните и
бизнеса

4.3.
Развитие на качествени и насо-
чени към потребителя адми-
нистративни услуги

4.3.1.
Цялостно подобряване на админис-
тративното обслужване на гражда-
ните и бизнеса, чрез развитие и
увеличаване на възможностите за
достъп на потребителите до е- услуги

4.3.2
Създаване на Интернет-базирана
информационна система за подоб-
ряване на бизнес средата

4.3.1.1.
Разширяване обхвата на предоставяните от
Община Перник услуги на едно гише:
⋅ провеждане на анализ на най-често предла-

ганите услуги, на възможностите за подоб-
ряването им и за въвеждане на новативни добри
практики в обслужването, в това чис- ло и
предлагане на услуги на граждани в
неравностойно положение;

⋅ изграждане на система за граждански спра-
вки, чрез персонален код – „Touch screen”.

⋅ предоставяне на комплексни услуги (плаща-
не на местни данъци и такси, издаване на
удостоверения по линия на АПОН и др.) в Център
за информационно и администра- тивно
обслужване в сградата на община Перник;

⋅ изграждане на местни гишета за административно
обслужване в по-големите квартали на Перник
(Калкас, Тева, Църква, Бела вода и др.) с цел
намаляване на личните разходи и времето за
получаването им
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската администрация,
модернизиране на администра-
цията и фокусиране на дей- ността
й към служене на граж- даните и
бизнеса

4.3.
Развитие на качествени и насо- чени
към потребителя адми- нистративни
услуги

4.3.2
Създаване на Интернет-базирана
информационна система за подоб-
ряване на бизнес средата

4.3.2.1.
Създаване на информационен ринг за обслуж- ване
на представители на общинската адми- нистрация (в
това число и кметовете на определените населени
места), гражданите и бизнеса, чрез мултимедийна
връзка между всички кметства и други
администрации на територията на община Перник:

Надграждане и внедряване на универсална
електронна карта на град Перник (УНИМАП) и
включване на нови модули и регистри за
служебно ползване от общинската админист-
рация - разширяване (включване на нови модули и
регистри); обновяване;  поддържане;
Разработване на електронна карта, която да
обслужва гражданите и бизнеса

4.3.2.1.
Разширяване на функциите Интернет портала на
общината и подобряване обслужването по
електронен път:
- редовна актуализация;
- публикуване на определени типове

информация;
- създаване на електронен информационен

бюлетин и бази данни;
- онлайн дискусионни форуми;
- предлагане на е-услуги, обратна връзка с

потребителите
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Приоритет Специфична цел Мерки Проекти

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската администрация,
модернизиране на администра-
цията и фокусиране на дей- ността
й към служене на граж- даните и
бизнеса

4.4.
Създаване на ефективно и ус-
тойчиво партньорство между
общинската администрация,
социално-икономическите пар-
тньори и бизнеса

4.4.1.
Подобряване на комуникацията със
социално-икономическите партньо-
ри и бизнеса

4.4.1.1.
Провеждане на ежегодни информационни
кампании сред бизнеса и гражданското об-
щество относно възможностите за партньорство с
администрацията, чрез организиране на:
- съвместни семинари, конференции, работни

посещения, стажове;
- общи консултации и обучения;
- обмяна на програмни и проектни ръководители и

персонал, обучители, представители
- на заинтересовани страни;
- ⋅ трансфер и въвеждане на добри практики;
- ⋅ общо или координирано разработване, тес-
- тване или утвърждаване на услуги или про-
- дукти;
- публикации в медиите
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3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението

На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от мерките за
постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите 2007-2013
г. за 2012 година се прилагат:

1. През 2012 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията
и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда.

2. С реализацията на проекти по Оперативните програми е:
o подобрена местна инфраструктура, която създава условия за растеж и

повишаване привлекателността на Общината
o подобрено е водоснабдяването, обновяването и доизграждането на

канализация и пречиствателни съоръжения за отпадни води
o обновена образователна, социална и културна инфраструктура
o развити социални услуги
o изпълнени мерки за енерийна ефектевност
o подобрено състоянието на спортните съоръжения и свързаната с тях

инфраструктура
o повишени знанията на гражданите в област Перник по отношение на

възможностите за финансиране на европейски проекти, чрез изграждане на
Областен информационен център Перник

o подобрен капацитет и ефективност на работата на общинската администрация
o подобрена бизнес среда в Индустриална зона Стомана
o промотиране и подкрепа на иновациите и повишаване на иновативната

култура
o проведено иновативно културно събитие в града
o подкрепено и насърчено местно предприемачество и МСБ
o проведени срещи и форуми с бизнеса
o създадени тесни връзки и партньорства с европейски общини и организации
o членство в Мрежа от градове в ареала на европейски столици

3. Ангажиментите на Община Перник са свързани с поддържането на общинската
транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна
инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната
ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на финансови
ресурси за развитието на техническата инфраструкура е сериозно предизвикателство пред
администрацията, предвид нейната значимост за интегрираното социално-икономическо
развитие на общината и привличането на нови инвеститори в града и общината.

4. Местният трудов пазар се характеризира със сравнително ниски нива на
безработица, но с наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; наличие на
нерегламентирана сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно образователно-
квалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо потребностите на
работодателите.

5. Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва са насочени към
изграждането на администрация с много добър капацитет, намаляване на бюрокрацията и
повишаване на прозрачността в управлението и предоставянето на услуги. Развитието на
административния капацитет в Община Перник е свързано с целенасочено обучение и
специализация на служителите, повишаване на езиковите и компютърните им умения, както и
обогатяване на практическия опит чрез участие в експертни мрежи за сътрудничество на
национално и регионално ниво.
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Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2012 г. са постигнати с
финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и Оперативните програми.

Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по
изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. Приоритетите и
дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на Община Перник и се
степенуват според трайността и полезността на последиците от тях за настоящето и бъдещето
на общината.  За

Също с цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо провеждане на
срещи с представители на търговски дружества, организации, културни и учебни заведения на
територията на Община Перник с цел взаимен обмен на информация относно изпълнението на
мерките.

При изпълнението на ОПР и отчитане на резултатите от дейностите осигурява
необходимата публичност, чрез провеждане на пресконференции, форуми, информационни
дни и други публични мероприятия.

Мониторингът се осъществява от Управляващите органи на Оперативните програми и
обсъждания в Общинския съвет и други

Общината остава сигурно място за бизнес и инвестиции.
През 2013 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно

осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално –
икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:

КМЕТ ………………...…..
РОСИЦА ЯНАКИЕВА


