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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Oбщинският план за развитие на община Перник за периода 2014 – 2020 г. е 

приет от Общински съвет - Перник с Решение № 582 от 19.09.2013 г. Той очертава 

средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и 

екологично развитие на общината. Настоящата актуализация се налага поради 

извършената Междинна оценка и отразяването на констатциите и препоръките за по-

пълното и удовлетворяващо гражданите и общината изпълнение на ОПР. 

Oбщинският план за развитие на Перник е съобразен с националната политика 

за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при 

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в 

посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да съчетае 

местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури 

мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища. 

Основните задачи на плана за развитие на община Перник са: 

а) да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 

2020 г.; 

б) да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на 

основните приоритетни направления, мерки и проекти; 

в) да дефинира институционалното и финансово осигуряване на плана; 

г) да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси 

за постигането на мотивираните цели; 

д) да въвлече всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените 

мерки и така да разшири социалната основа на стратегическото планиране и 

демократизацията на управлението. 

ОПР има характер на отворен документ, който може да се развива, 

усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и 

фактори. 

След приемането на Общинския план за развитие на Перник настъпват 

съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална 

среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан. 

Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Перник 

2014-2020 г. е разработена за остатъка от периода на неговото действие 2017-2020 г. 

Актуализираният документ за изпълнение на ОПР е 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., Закона за регионално 

развитие и Правилника за неговото прилагане. 

Едни от главните задачи на актуализацията на Общинския план за развитие на 

община Перник са анализ на последните тенденции в икономическите и социалните 

процеси, протичащи в периода след приемането на документа и засилване на 

стратегическата ориентация по отношение на общоевропейските цели за развитие, 

отразени в “Стратегически насоки за развитие на Общността”, както и адаптиране към 

финансовите инструменти, които се прилагат в периода 2014 -2020 г.  
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Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка на 

съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за развитие, 

представена предварително на общинското ръководство и партньорите. 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. Актуализираният документ 

съдържа анализ на текущата ситуация в община Перник в предметните области, където 

са настъпили промени в периода от 2014 до 2017 година. 

Визията за развитие на общината, и стратегическите цели и приоритети са 

запазени, тъй като на този етап те не се нуждаят от актуализация и редакция.  

Визията за развитие е: Община Перник – реализация на потенциала за 

интелигентен растеж в европейски контекст. 

Формулирани са две стратегически цели за общинското развитие: 

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна местна икономика чрез 

балансирани териториални инвестиции, подобряване на техническата инфраструктура и 

на физическата среда и Стратегическа цел 2: Развитие на общество на знанието и 

подкрепа за местния растеж чрез прилагането на иновативни решения. 

Реализацията на генералната и стратегическите цели до 2020 г. е свързана с 

изпълнението на специфичните цели и мерки от четири приоритета за общинско 

развитие, обхващащи всички сфери на обществено-икономическия живот: 

 Приоритет 1. Подкрепа за запазване на конкурентноспособните предприятия 

в общината и развитие на регионалната инфраструктура за привличане на 

нови инвестиции 

 Приоритет 2. Рехабилитация и развитие на техническата инфраструктура и 

подобряване на физическата среда 

 Приоритет 3. Развитие на човешкия капитал в общината като ресурс за 

създаване и привличане на нови бизнеси 

 Приоритет 4. Подобряване на капацитета и ефективността на работа на 

администрацията 

Финансовото осигуряване на изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Перник се осъществява чрез средства от общинския бюджет, държавния 

бюджет и европейските фондове, в допълнение с частни капитали и други привлечени 

средства. 

В ОПР са заложени дейности за мониторинг, оценка, контрол, публичност и 

прозрачност при неговото изпълнение. 

Актуализираният план за развитие на община Перник съответства на 

Националната концепция за пространствено развитие; Оперативните програми: 

„Развитие на човешките ресурси”, „Региони в растеж”, „Околна среда” и „Добро 

управление”; Националната стратегия за регионално развитие; Стратегия за развитие 

на Югозападен район 2014-2020 г.; Областна стратегия за развитие на област Перник 

2014-2020 г., секторни и местни стратегии и планове в областта на образованието, 

здравеопазването, социалнат сфера, човшките ресурси, околната среда, енергийната 

ефективност, ВЕИ и други. 
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1.1. Контекст  

Настоящият Общински план за развитие (ОПР) на Община Перник (2014-2020 

г.) e разработен в съответствие със Закона за регионалното развитие, като в него се 

определят средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в 

съответствие с областната стратегия за развитие. Също така, документът е в синхрон с 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Националната концепция 

за пространствено развитие 2013-2025 г., с приоритетите, целите и мерките, заложени в 

Националната програма за развитие „България 2020” и тези, заложени в Регионалния 

план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) и Областната стратегия за 

развитие на област Перник (2014-2020 г.). ОПР взема предвид 11
те

 тематичните цели, 

заложени в Проекта на Споразумението за партньорство на Република България, 

очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014-2020 г. 

В по-широк контекст, ОПР на община Перник отчита основните постановки на 

Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с кохезионната политика на Европейския 

съюз. Документът определя средносрочните цели и приоритети за развитието на 

община Перник и ще служи като инструмент за взимане на решения и управление на 

общината като цяло, а също и за планиране и управление на дейността на общинската 

администрация. 

Спазвайки методическите указания, разработени от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, разработването на ОПР на Община 

Перник 2014-2020 г. отчита стратегическата рамка, залегнала в актуализираните 

документи за изпълнение на действащите планове и стратегии, като в него се 

формулират изводи, поуки и предложения, надграждащи постигнатите до момента 

резултати. 

Актуализацията на Общинския план за развитие на Община Перник за периода 

2014-2020 г. е разработена от външни консултанти (с помощта на екип общински 

служители). 

 

1.2. Времева рамка за изпълнение на Общинския план за развитие  

Приоритетите, заложени в ОПР обхващат 7-годишният период от началото на 

2014 до края на 2020 г. Тази времева рамка се характеризира със следните особености: 

 До 2015 г. са изпълнявани проекти, финансирани от Европейските фондове, 

действащи през предния програмен период (2007-2013 г.); 

 Периодът на изпълнение на Плана съвпада с новия програмен период в 

Европейския съюз (2014-2020 г.), което е намерило отражение в редица 

стратегически документи на национално ниво, като Споразумение за 

партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и 

основаващите се на него оперативни програми; 
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 През новия програмен период започна изпълнението на Интегрирания план 

за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Перник, чиято цел е 

осигуряване на координация и баланс на пространствените и секторните 

аспекти на градското развитие на базата на три дефинирани зони на 

въздействие (с преобладаващ социален характер, с потенциал за 

икономическо развитие и с публични функции с висок обществен интерес). 

Имайки предвид, че населението на гр. Перник е близо 84% от цялото 

население на общината, реализацията на ИПГВР ще има съществено 

значение за местната общност. 

Тези особености може значително да допринесат за постигането на заложените в 

ОПР приоритети, чиято успешна реализация зависи от наличието на адекватно 

финансиране и добре формулирани проекти. 

 

1.3. Целеви групи 

Целевите групи са вътрешни за общината и външни за нея: 

 Вътрешни: 

- Населението на община Перник; 

- Местния бизнес; 

- Служители на общинската администрация и кметствата в общината. 

 Външни: 

- Потенциални потребители на произвежданите продукти и предоставяните 

услуги – купувачи, търговци, съседни общини, туристи, нови заселници и др.; 

- Подизпълнители и доставчици на вече установили се предприятия в 

общината; 

- Потенциални инвеститори. 

И двете целеви групи ще имат значителна полза от реализацията на ОПР. 

Местното население и бизнесът ще почувстват ползи от изпълнението му благодарение 

на повишената заетост, увеличените доходи, подобреното състояние на околната среда 

и качеството на живот. Служителите на общинските администрации ще приложат на 

практика политиката за местно развитие на региона, която е част от техните 

задължения. 

Потенциалните потребители на произвежданите продукти в общината ще бъдат 

облагодетелствани от: 

 По-голямото предлагане 

 По-високото качество, по-голямото разнообразие, по-добрите екологични 

характеристики и по-изгодните цени на предлаганите продукти 

Подизпълнителите и доставчиците на вече установили се предприятия в 

общината ще подобрят икономическото си представяне и конкурентноспособността си, 

докато външните инвеститори ще успеят да реализират проекти, които ще им донесат 

устойчива възвращаемост на вложените средства. 
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1.4. Допускания 

Успешната реализация на ОПР зависи от набор от допускания - фактори, които 

се очаква да останат непроменени в периода на реализация на плана. При тяхната 

промяна е необходимо извършването на промени в документа, които да отразят новото 

състояние на нещата. Допусканията са следните: 

 В периода на реализация на ОПР макроикономическата и политическата 

ситуация в България и Европейския съюз остана и ще остане стабилна; 

 Обемът на входящите преки чуждестранни инвестиции в България ще 

нараства устойчиво или ще се запази на нива от поне 1,5 – 3,0 милиарда евро 

на годишна база в периода до 2020 г. (за сега тази тенденция не се 

изпълнява); 

 Страната ни ще продължи устойчиво да усвоява средства по оперативните 

програми; 

 До 2020 г. не се предвижда да бъдат закривани структороопределящи 

предприятия в община Перник. 

Понастоящем, въздействието на икономическата и финансовата криза не 

предполага оказването на съществено негативно влияние върху горните предпоставки. 

Финансовата стабилност на българската банкова система и на икономиката се запазва, в 

съчетание с ниска инфлация и сравнително стабилен фискален резерв. Растежът на 

икономиката нараства, но не толкова значително, колкото в други държави-членки на 

Европейския съюз. Не се наблюдава съществено влошаване на социално-

икономическите параметри на макро ниво.  

Макар размерът на преките чуждестранни инвестиции в периода 2009-2016 г. да 

е значително по-нисък в сравнение с предкризисните нива (2006-2008 г.) съществуват 

всички предпоставки за активизиране на инвестиционната активност от страна на 

чуждестранни компании в България през следващите години. Стабилен резерв за 

развитие на местната икономика представляват средствата от Европейския съюз, чието 

усвояване се очаква значително да се подобри през следващите години, на база на 

опита, натрупан през първия програмен период (2007-2013 г.), като бъде съществен 

стимул за развитието на частния сектор, както и да насърчи местните инвестиции в 

инфраструктура и околна среда. Предвижда се този програмен период в оставащите 

години (2017-2020) да се надграждат създадените условия за развитие на общината в 

посока удовлетворяване потребностите на населението и повишаване на качеството на 

предлаганите услуги. 
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2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

2.1. Обща характеристика на общината 

2.1.1. Местоположение и територия 

Община Перник е разположена в Югозападна България, в живописната 

Пернишка котловина, по протежението на р. Струма, между три планини - Голо бърдо 

на юг, Витоша и Люлин на изток и югоизток. Общината е част от област Перник и 

съответно от Югозападния район за планиране. Състои се от 24 населени места - 2 

града (Перник и Батановци) и 22 села. Тя се намира на кръстопът на два 

Трансевропейски транспортни коридора - № 4 и 8. Коридор № 10 минава на 20 км от 

гр. Перник, като с него съществува високоскоростна пътна връзка посредством 

автомагистрала “Люлин”. 

Трансевропейски транспортни коридори, минаващи през територията на 

България са показани на фиг.1 

 

 
Източник: Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата 

Фиг.1 

 

Общината има площ от 484,2 км
2
, което представлява дял от 20,2% от 

територията на областта, като попада в групата на средните общини в страната. 

Граничи с две общини от Софийска област - на север с Божурище и на югоизток – със 

Самоков, както и има обща граница със Столична община на изток. Останалите 

гранични общини са от Пернишка област: на северозапад и запад – с Брезник, на юг – с 

Ковачевци и Радомир. 
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2.1.2. Релеф 

Община Перник е разположена в границите на Краищенско-Средногорската 

физико-географска област, влизайки изцяло в пределите на нейната Краищенско-

Ихтиманска подобласт, както и частично в пределите на Витошката й подобласт. 

Територията на общината включва Пернишката котловина, оградена на север и 

северозапад от планините Люлин и Вискяр, на изток и югоизток – от Витоша, на юг и 

югозапад – от Голо бърдо и на запад – от Черна гора.  

Хипсометрично площта на територията варира между 600 и над 1600 м 

надморска височина (н. м.), със средна н. м. от около 750 м. Оградните склонове на 

Пернишката котловина са добре очертани, най-често от разседи, предопределящи 

развитието на свлачищно-срутищни процеси. Тук се наблюдават три типа 

гравитационни явления и процеси: плитки свлачища, дълбоки, но относително 

стабилизирани свлачища, както и свлачища, активизирани през последните години. 

Потенциалната сътресяемост на територията е от VІІІ степен (по IX-степенната скала 

на Медведев-Шпонхойер-Карник).  

Степента на разчлененост и дълбочината на врязване на речната мрежа по 

склоновете на оградните планини нараства значително в сравнение с дъното на кот-

ловината, а проломите са тесни и ограничават транспортната достъпност към нея. 

Котловинното дъно е широко, с хълмист характер и среден наклон около 30, което 

улеснява селскостопанската дейност и транспорта. Основната посока на разчленение на 

дъното е север-юг, обуславяйки същата посока и на транспортната мрежа. Ерозионните 

процеси на територията на общината, провокирани и от обезлесеността и, варират от 

втора степен (от 1 до 150 t/ср. год./km
2
) до четвърта степен (от 501 до 1000 t/ср. 

год./km
2
) по шест-степенна скала. В южната и югоизточната част на общината е 

разпространен карст с карстови извори с дебит до 1000 л/сек., а карстовите форми, вкл. 

пещери, са обект за рекреационно-туристическа дейност. С рекреационна значимост са 

пещерите Духлата, Врелото и Живата вода. 

 

2.1.3. Климат 

Община Перник попада в умереноконтиненталната климатична област на 

България, като включва и нейния планински вариант, представен по склоновете на 

планините, ограждащи Пернишката котловина. Съществен фактор на климата в района 

са местните физикогеографски особености, обуславящи формирането на температурни 

инверсии. Те са предпоставка за увеличаване на мразовитото време и за повишаване на 

концентрацията на замърсители в приземния въздушен слой, което води до влошаване 

на санитарно-хигиенните условия. Средната температура на най-студения месец – 

януари, в ст. Перник е - 2,00 
о
С, а средната температура на най-топлия месец – юли, е 

19,60 
о
С. Годишната сума на валежите е 606 мм, със сезонно разпределение от 

преходен тип – два максимума (пролетен и късноесенен) и два минимума – летен и 

зимен. Преобладаващите ветрове са от север (27,3%) и северозапад (20,0%), но 

значителен е и делът на южните ветрове (18,0 %). Средната годишна скорост на вятъра 

в ст. Перник е твърде ниска – 1,1 м/сек. Тук се наблюдава и един от най-високите 

проценти за страната на тихо време (66,4%), което е сериозна предпоставка за 

понижаване на самоочистващата способност на атмосферата. 
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2.1.4. Почви 

Община Перник се намира в Балканската подобласт на Средиземноморската 

почвена област, от субтропичния ксерофитно-горски европейски почвен сектор на 

канелените почви, лептосолите и смолниците. В периферията на котловината са 

оформени обширни пролувиални шлейфове. Мощността на хумусния хоризонт достига 

до 0,4 м. На територията на общината преобладават канелени, алувиални, горски и 

планинско-ливадни почви, както и излужени смолници. Първите два типа почви, със 

своите благоприятни физически свойства, са подходящи за отглеждане на зърнени, 

фуражни и технически култури, зеленчуци и трайни насаждения.  

Теренните условия и характерът на растителната покривка провокират 

развитието на водна ерозия и дефлационни процеси. На територията на общината се 

наблюдават два типа почвени терени според степента на ерозия и дефлация: 1 – 

извънпланински, с разредена горска покривка и обширни обезлесени участъци, 

подложени на силна и много силна ерозия, и 2 – безлесни планински райони, 

подложени на силна и много силна ерозия. 

 

2.1.5.  Полезни изкопаеми 

На територията на общината е разположен Пернишкият въглищен басейн, 

обусловил една от основните насоки на икономическото й развитие особено с оглед на 

факта, че относителния дял на териториите, от които се добиват полезни изкопаеми е 

сравнително висок – 11,7% от цялата територия на общината. 

Находищата са от палеогенски кафяви въглища и са в напреднала фаза на 

експлоатация, довела до силно съкращаване на запасите и съответно на въгледобива. 

От рудните полезни изкопаеми при с. Чуйпетлово има находище на медни руди, 

а при с. Боснек – разсипни Au, които са без стопанско значение. От нерудните 

изкопаеми в Пернишката община е застъпен добивът на инертни материали, варовик, 

гранит. Варовиците (с големи запаси) са пригодни за добив на цимент и вар (Перник, 

Батановци). Кариерите за добив на варовик са затворени, но при възстановяване на 

циментопроизводството те отново ще функционират. Доломитите при кв. “Калкас” и с. 

Боснек са подходящи с флюси в металургията. Тук има подходящи находища за добив 

на монцонит и сиенит като облицовъчен камък. 

 

2.1.6. Води 

Речната мрежа на територията на община Перник включва основните 

отводнителни артерии – р. Струма и р. Конска. Реките се характеризират със 

значително снежно подхранване, с понижена водоносност при по-малък отточен ефект 

на валежите. По степен на поройност реките от територията на общината попадат в 

групата на слабо поройните, а по честота на речните прииждания – в групата от 3 до 8 

случая годишно. Заливните тераси на реките имат потенциал от подпочвени води, 

който се използва за промишлени и битови нужди.  

На територията на общината се намира яз. Студена, който е с общ завирен обем 

от 25,2 млн. м
3
 и служи за осигуряване на общото водопотребление на гр. Перник. 

Язовир Пчелина (граничещ с територията на община Перник) е със завирен обем 54,8 
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млн. м
3 

и служи като вторичен утайник на река Струма и източник за промишлено 

водоснабдяване с условно чисти води. Микроязовири има и край селата Мещица 

(изпуснат), Ярджиловци и Лесковец (бракуван).  

Подземните води в района на Перник имат преобладаващо дъждовно-снежно 

подхранване, така че режимът им е пряко свързан със сезонните количества на 

повърхностните води. Върху формирането и състоянието им оказват влияние също 

геоложките, литоложките и хидрогеоложките условия на района. Плитки подземни 

води са установени по цялата територия на гр. Перник – с ниво1-5 м в алувиалните 

отложения, и по-малко – с ниво 10-12 м. В района има два основни минерални 

водоизточника – в кв. “Бела вода” (с дебит 3.3 л/сек, температура 27°С и 

експлоатационни запаси на находището 104 хил. м
3
) и в с. Рударци (с дебит 10.3 л/сек, 

темпеатура 28°С и експлоатационни запаси 33 хил. м
3
). Минералната вода при  

с. Рударци се използва се използва за балнеопрофилактични цели, както и като 

трапезни води. В перспектива тези води могат да намерят различно приложение в бита 

като възобновими източници на енергия. С рекреационно значение са карстовите 

извори в Боснешкия карстов район, най-значими от които са Попов извор, Врелото и 

Живата вода. 

 

2.1.7. Биологично разнообразие  

Климатичните фактори, разнообразието на релефа и почвите на територията на 

община Перник създават условия за развитието на разнообразна растителност. Тя спада 

към средноевропейския тип. Основните дървесни видове са дъб (благун, цер), акация, 

келяв габър и др. От храстите най-разпространени са глог, шипка, трънка, дрян, къпина 

и др.  

Преобладаваща част от флората е унищожена от антропогенната дейност, 

предимно от рудодобива, строителството, замърсяването на атмосферата, усвояването 

на териториите за селско стопанство и изграждането на рекреативни бази. От голямо 

значение за увеличаване на благоприятните биоклиматични условия в Перник и 

неговите околности са зелените площи - градски паркове и гори. Една от най-

интересните забележителности в това отношение е Централната градска градина, която 

през 1995 г. е обявена от за паметник на градинското и парковото изкуство.  

Животинските видове в Перник се отнасят към евросибирските и 

средноевропейските зоогеографски елементи. Поради много голямата степен на 

урбанизация и индустриализация са настъпили сериозни изменения в условията на 

обитаване на животните. Множество дребни индивиди са унищожени, а други са 

напуснали естествените си местообитания. От птиците се срещат селска лястовица, 

яребица, сойка, бял щъркел, качулата чучулига, домашно и полско врабче. От 

бозайниците: сърна, благороден елен и лопатар, диво прасе, мечка, вълк, лисица, 

таралеж и др. Белият щъркел и таралежът са защитени видове. 

Общата територия на горския фонд в общината е 174 866 дка, 142 114 дка са 

горите със специално предназначение. Преобладават горите с издънков произход, 

разстроена структура и ниска продуктивност (ІІІ-V бонитет). Те се използват основно 

за добив на дърва за огрев.  
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2.1.8. Защитени територии 

На територията на община Перник се намират три защитени територии – 

природен парк „Витоша”, поддържаният резерват „Острица” и природната 

забележителност с международно и национално значение – пещерата “Духлата”. Тези 

територии съответстват на съвременните международни изисквания и категории за 

защитени територии.  

Природен парк „Витоша” обхваща територия с обща площ 26 577 ха, от които 

9988 ха на територията на община Перник, включващи южните склонове на планина 

Витоша. В Пернишкия дял на Витоша се срещат 32 редки, застрашени от изчезване 

растения, включени в Червената книга на Република България. 

Южно от гр. Перник, на 5 км отстояние от него, се намира резерватът Острица, 

разположен в централната част на планината Голо бърдо. Площта му е 134.6 ха и 

обхваща връх Острица (1146 м. н.в.) и склоновете му – доловете Белите кладенци, 

Широки дол и Рибна вода. В резервата преобладават издънкови насаждения от габър, 

келяв габър, мъждрян. Флората се състои от 358 вида и 4 подвида, отнасящи се към 212 

реда и 56 семейства. Въпреки малката си територия това представлява 1/10 част от 

флористичното богатство на България. Защитени от закона са 7 вида растения: ниско 

бясно дърво, урумово лале, горска съсънка, източна ведрица, урумов лопен, длановиден 

ветрогон и сръбско звънче. 

Пещерата “Духлата” е разположена в землището на с. Боснек. Обявена е за 

защитена територия през 1969 г. и има площ 48,3 ха. Проучени са 15 км от нея и са 

открити повече от 50 зали с площ над 50 кв. км всяка. В момента има статут на 

природна забележителност с международно и национално значение. 

В рамките на проект на Института по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания, за създаване на „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове 

от българската флора по модела “растителни микрорезервати” са предложени нови 

защитени територии на територията на община Перник. Те не в границите на защитени 

зони по Натура 2000, но с тяхното обявяване се цели да бъдат опазени уникални видове 

от българската флора и такива с единични находища в България, чиито популации се 

намират извън съществуващите защитени територии и са изложени на голям риск от 

унищожаване. Ще бъдат избегнати потенциалните заплахи (добив на инертни 

материали, изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични паркове, залесяване с 

неподходящи дървесни видове), които биха повлияли негативно на видовете и на 

тяхното местообитание. 

 

2.2. Състояние на местната икономика 

 

2.2.1. Обща характеристика 

Икономическите, социалните, административните и инфраструктурните 

функции на община Перник заемат важно място в структурата на регионалната и 

националната селищна структура. По силата на административния си статут град 

Перник изпълнява функциите на областен и общински център, което също допринася за 

неговото определящо значение като фактор за развитие в района. 
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В община Перник са концентрирани по-голямата част от населението, 

администрацията, икономическите субекти и производствените територии на област 

Перник, тоест всички лостове и фактори за социално-икономическо развитие и 

управление.  

Според демографските си показатели общината попада в групата на големите 

общини в страната. Демографската характеристика на общината е неблагоприятна – 

броят на населението намалява, вкл. и в общинския център. Предвид динамиката в 

движението на населението според данни на служба ГД ГРАО населението на 

общината по настоящ адрес е 93 115 души живущи в 24 населени места, в т.ч. 2 града -

Перник и Батановци, а по постоянен адрес към – 101 233 жители. По данни на НСИ към 

31.12.2016 г. жителите в община Перник са намалели с 15 539 души за 6 години.  

В град Перник е съсредоточено 84% от населението на общината. Средната 

гъстота е 189 д./кв.км или е спаднала с 29 д./кв.км.Човешкият ресурс се превръща във 

все по-важен фактор за социално-икономическо развитие на дадена територия. 

Коефициентът на икономическа активност населението в общината е около 72% 

(според НСИ 2015 г.), което е над средното равнище за България от 69,3 %. Характерна 

за община Перник е изявената мобилност на работната сила към столицата София, 

което също е следствие от географската близост до столицата и е типично за селищните 

агломерации явление. 

В икономиката на община Перник са застъпени почти всички отрасли на 

материалното производство като традиционни са секторите на черната металургия, 

производството на електро- и топло-енергия, машиностроителна и металообработваща 

промишленост, въгледобива и др. В последните години нараства делът на леката 

промишленост (предимно шивашка дейност), търговията и услугите. 

В структурата на предприятията най-голям дял имат микропредприятията, 

формиращи дял от почти 96,2% от икономически активните предприятия в общината. 

На следващо място се нареждат малките, средните и големите предприятия. 

Важна отличителна черта на съвременния социално-икономически комплекс на 

община Перник е засилената роля, която се пада на малкия и среден бизнес. 

Таблица 1. Ново регистрирани стопански субекти 

Ново регистрирани стопански обекти в 

община Перник, в броя 

 2014 2015 2016 

ЕТ 48 50 37 

ООД 67 79 108 

ЕООД 395 465 476 

АД+ЕАД 4 1 3 

СД 1 2 0 

Кооперации 0 1 0 

Източник: Агенция по вписванията - гр. Перник 
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Таблица 2. Видове новорегистрирани предприятия според заетите в тях 

Групи предприятия според заетите в тях лица Години 

2014 2015 

Микро-предприятия (до 9 заети) 514 554 

Малки предприятия (от 10 до 49 заети) 20 9 

Средни предприятия (от 50 до 249 заети) 1 2 

Големи предприятия (над 250 заети) - - 

Общ брой предприятия 535 565 
Източник: ТСБ - гр. Перник 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 

99,6% при 99,2% за страната от регистрираните предприятия попадат в 

категорията “Малки и средни предприятия” (МСП), съгласно обстоятелствата посочени 

в чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия, т.е. само 0.4% от предприятията 

попадат в категорията ,,големи”. 

Съотношението микро, малки, средни предприятия е представено посредством 

Фиг.2. От фигурата е видно, че преобладаващата част 96% са микро предприятия със 

средно списъчен брой на персонала, по-малък от 10 души.  

За настоящия анализ е използвана предимно статистическа информация 

обхващаща периода до 2015 г. От ТСБ подават само обобщена информация за областта 

и не може да се направи анализ на тренда на развитие в общината, а от общината се 

подава информация само на общинските предприятия и свързаните с тях икономически 

показатели. 

През последните няколко години в община Перник се реализираха и 

продължават да се реализират редица инфраструктурни и социални проекти, които 

освен чисто икономически ефекти, имат огромно значение за подобряване облика и 

средата за живот в общината. 

Основна част от заетите лица в Перник е в търговията и ремонта на коли. 

Шивашки фирми също дават препитани на много хора.  

Изградените и утвърдили се нови модерни магазини от големите търговски 

вериги осигуряват работни места за населението. Всичко това изигра положителна роля 

за по-доброто жизнено равнище и подобряване имиджа на общината като цяло. Не 

случайно през последните години се отбелязва значителен ръст на раждаемостта и броя 

на децата в общината, което е показател за дългосрочните намерения на населението и 

дори наложи откриването на нови детски градини в град Перник. 
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2.2.2. Селско и горско стопанство 

Община Перник обхваща територия от около 465 700 дка. Стопанисваната 

земеделска земя е в размер на 237 221 дка, която включва 155 367 дка обработваема 

земя (65,5% от стопанисваната земеделска земя, в т.ч. 108 907 дка са нивите) и 81 854 

дка мери и пасища (34,5% от стопанисваната земеделска земя). Естествените ливади на 

територията на община Перник са 45 666 дка. От стопанисваната земя най-голям дял 

имат земите от VI, VII, VIII и IX категория, а основен почвен тип са кафявите горски 

почви. 

Аграрният сектор винаги е бил с подчинено значение в икономиката на общината. 

Причините за това са в провежданата в миналото политика на ускорена 

индустриализация на общината и в липсата на достатъчно стимули за използване 

потенциалите на територията за развитие на аграрния сектор. Развит е предимно 

частния сегмент на аграрния сектор. Тук има налична информация и може да се 

направят съответните анализи. 

 

Таблица 3. Обработваема земя 

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

Обработваема земя (дка) 27 000 30 000 29 900 20 200 26 600 

Мери и пасища (дка) 3 000 3 420 2 600 3 250 1 870 

Трайни насаждения (дка) 4 000 3 600 3 100 2 000 980 

Регистрирани 

земеделски стопани (бр)  

1 800 2 400 2 800 1 200 330 

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ - гр. Перник 

 

Фиг. 3 
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През последните 20 години има съществено изменение в използваемостта на 

поземления фонд. Посевната площ през 1990 г. е била 90 605 дка, като през 2005 г. е 

намаляла почти трикратно до 30 880 дка. и достига до 29 780 дка. през 2016 г. 

На територията на общината са регистрирани и функционират 12 земеделски 

кооперации, 1 потребителна кооперация, 2 частни ферми и няколко сдружения (по 

данни от 2013 г.). Основните селскостопански култури, които се отглеждат в 

различните земеделски структури са пшеница, ечемик, овес, царевица, картофи, фасул 

и зеленчуци, като последните три изключително в частния сектор. 

Изхождайки от почвено-климатичните условия, типа на почвите, наличната 

производствена база, изградените структури, потреблението, пазара, инвестициите от 

вътрешни и външни фондове селскостопанското производство в община Перник следва 

да се развива в четири направления: фуражно производство, включващо зърно 

производство; животновъдство (говедовъдство и овцевъдство); ленопроизводство и 

производство на картофи. 

Посевната площ на основните за общината селскостопански култури също се е 

намалила през последните години, като особено характерно това е за площите, засети с 

пшеница и овес. 

 

Таблица 4. Посевни култури 

Вид култура 
Площ, дка 

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

Пшеница 145 953 164 270 162 850 133 348 132 610 

Есенен и пролетен 

ечемик 
13 178 14 653 12 910 11 960 8 854 

Овес 13 199 10 933 9 635 8 260 4975 

Фуражни култури 4 185 4795 4 265 2 569 2 879 

Царевица (за зърно и 

силаж) 
13 322 11 258 13 125 12 480 9 807 

Източник: Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Перник 

 

Фиг. 4 
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На таблица 4 и фиг. 4 е показана посевната площ на основните селскостопански 

култури в община Перник 

На територията на кметствата Църква, Калкас и Кралев дол има 2 500 дка земи, 

които са негодни за селскостопанско производство, поради техно генно замърсяване с 

тежки метали (цинк и олово). 

Над 98% от селскостопанските животни са съсредоточени в частния сектор. 

Само в две от земеделските кооперации (ЗК с. Витановци и ЗК с. Вискяр) се отглеждат 

общо 183 бр. говеда, в т.ч. 89 бр. крави. 

 

Таблица 5. Вид животни  

Вид животни 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Броя едър рогат добитък 1516 1216 1012 1038 1084 

Броя дребен рогат добитък 2941 2784 2710 2620 2846 

Източник: Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Перник 

 

 
 

 

Фиг.5 

Горското стопанство е с допълващи функции в икономиката на общината. От 

териториалния баланс е видно, че горският фонд заема 37% от площта на общината. 

Голяма част от горите попадат в народен парк Витоша. С възстановяване на 

собствеността в горския сектор са уточнени реалните площи на общинските гори – 25 

хил. дка, които са обособени в няколко масива. 

Около 75% от горския фонд на общината са заети от иглолистни гори, а 

останалите 25% от широколистни и смесени гори. Преобладават горите с издънков 

произход, разстроена структура и ниска продуктивност, които се използват основно за 

добив на дърва за огрев. 

От дивеча най-често се срещат зайци, диви свине, яребици и фазани. 
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2.2.3. Промишленост 

Град Перник е един от главните промишлени центрове в страната, 

специализиран в тежката промишленост. Почти всички отрасли на материалното 

производство са развити в регионалната икономическа система. Водеща роля в 

структурата на икономиката на общината имат черната металургия, производството на 

електро- и топлоенергия, машиностроителната и металообработващата промишленост, 

въгледобивът. В Перник се добиват кафяви въглища, произвеждат се висококачествена 

стомана, прокат и изделия от него, стоманени профили и строително желязо, 

голямогабаритни металообработващи машини, машини за добив и обработка на 

скалнооблицовъчни материали, съоръжения за бензиностанции и оборудване на 

асфалтови бази, кариери, вародобив и добив на чакъл, токоизправители, електронни 

елементи - магнити и ферити, различни видове стъкла и цимент.  

Традиционно с водещо, структуроопределящо значение в икономиката на 

общината е индустрията. Перник е основния център на черната металургия и развит 

енергиен район на страната. Индустрията е основен двигател за икономиката и нейният 

растеж във всяка териториална система. С ефективността на нейното развитие се 

свързва и общото подобряване на стопанската ситуация и условия на живот, 

рефлектиращи върху ръста на доходите, заетостта и стандарта на живот на населението 

в общината като цяло. 

През 2015 г. броят на наетите в общината според информацията от ТСБ е над  

21 630 хил. души, което представлява 78,5% от наетите в областта лица. Структурата на 

наетите лица по сектори в общината не търпи особени промени през последните 

години. Разпределението през 2015 г. е следното: 47% са наетите в индустрията, 51,2% 

в сектора на услугите и 1,8% в аграрния сектор. 

От отраслите най-голям е делът на работещите в Преработващата промишленост 

– 36,8%, следван от отраслите “Търговия и ремонт” и “Строителство”, съответно с 

19,1% и 0,7% от наетите лица. С най-голямо значение за икономиката и пазара на труда 

от подотраслите на промишлеността в община Перник продължава да бъде подсектор 

„Металургия и производство на метали” с 28,4% от наетите в отрасъла. В подсектора 

оперират фирми със запазено място на вътрешния и международния пазар („Стомана 

индъстри” АД „Метал трейд 66”, “Колхида метал” ООД, “Инкомс-Токоизправители” 

АД, “Минералмаш” АД, и др. продължават да функционират. 

В промишления профил на общината се очертава нова производствена ниша. Тя 

се заема от предприятията на леката и хранително-вкусовата промишленост (основно в 

отрасъл “Производство на текстил и изделия от текстил” и “Месопреработка”). Като 

съвременни и конкурентоспособни на българския пазар се утвърждават 

месопреработвателните предприятия “САМИ – М”, “Колбасо” ООД и “Прим” ООД. 

Със запазено място в икономическата структура на общината са и двата 

традиционни отрасъла - „Добивна промишленост” и „Енергетика”, съответно с 7,1% и 

4,6% от наетите лица. 

Добивната промишленост днес е представена скромно в общинския социално-

икономически комплекс. Тази промишленост е свързана с въгледобива и добива на 

строителни и инертни материали. Технологичните и експлоатационните запаси на 

кафяви въглища вече са почти изчерпани и днес въгледобива е силно свит. 

Обработващата промишленост е застъпена в няколко отрасъла. Отрасъл 

“Производство и снабдяване с електро и топлинна енергия, газ и вода е представен от 
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ТЕЦ “Република” ЕАД и “Топлофикация Перник” ЕАД, както и от “Водоснабдяване и 

канализация” ООД Перник“, които въпреки проблемите, продължават да работят. 

Леката промишленост в региона е представена от производство на текстилни 

изделия. Застъпена е конфекционната промишленост с производство на конфекция и 

различни видове трикотаж. 

С привличане на чуждестранни инвестиции в общината са разкрити нови 

производствени мощности в шивашката промишленост – „СУП-България“. В 

текстилната и хранително–вкусовата промишленост, които също са традиционно добре 

развити в общината, са наети съответно 18,2% и 14,6% от работещите в 

промишлеността. 

В последните години се развива хранително-вкусовата промишленост. 

Положителен пример в тази насока са фирмите “Сами-М” ЕООД и “Прим” ООД, които 

се занимават с месопреработка, както и фирмите “Мелбон” АД (производство на 

шоколадови изделия), “Прокафин” ЕООД (печене и пакетиране на кафе) и „Славяна 

фиш” ООД (рибни консерви). 

Към момента на територията на общината има обособени 2 индустриални зони – 

„Перник Изток” и „Индустриална зона Перник”. Зоната „Перник Изток” е действаща и 

обхваща фирмите в района на „Стомана индъстри” АД и тези около ул. „Владайско 

въстание”. 

„Индустриална зона Перник” се намира в кв. „Караманица”, с терен в рамките на 

350 дка, до нея е изградена (частично) довеждаща инфраструктура и се разработват 

процедури за избор на потенциални инвеститори. Цел на общината е да разработи 

зоната и за да се разкрият нови работни места. Към момента на територията й няма 

функциониращо нито едно предприятие. Община Перник разполага и с други имоти 

общинска собственост, които могат да отговорят на бъдещ инвеститорски интерес. 
 

2.2.4. Търговия и услуги 

През годините на преход към пазарна икономика голяма част от хората, които 

създадоха фирми, се насочиха към сектори, които не изискват значителни инвестиции 

за започване и развитие на самостоятелен бизнес. От отраслите на третичния сектор, 

които освен обслужващи функции, осъществяват и стопанска дейност, с по-голяма 

тежест са отраслите “Търговия и ремонт” и „Транспорт” съответно с 19,1% и 6,3% от 

работещите в сектора. Големи надежди за разнообразяване на икономиката чрез 

промоциране на туристическите ресурси в общината, се възлагат на богатото културно-

историческото наследство (исторически хълм и крепост “Кракра”) и съхраненото 

природно богатство (ПП „Витоша”). 

До голяма степен тази тенденция към ориентиране на масовия български 

предприемач към най-бързо ликвидните отрасли от сферата на услугите се запазва и до 

днес отчасти обусловена от липсата на собствени средства и затруднения достъп до 

кредити, силната конкуренция на местния и особено на външния пазар, както и от 

свитото потребление в региона и в цялата страна. И в Пернишки регион се запазва 

тенденцията от предходните години най-големият брой фирми да е в отрасъла 

„Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, като в последните години се 

развиват и услугите, влизащи в дейността на неправителствени организации. 

Строителството днес се реализира основно на предприемачески принцип, като 

водещ е частният сектор. На територията действат преди всичко малки и средни 

строителни предприятия. 
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2.2.5. Инвестиции 

В община Перник е обособена индустриална зона от 350 дка. Планира се на тази 

територия да бъдат настанени технологични и промишлени производства, но заради 

замърсяването от индустрията в минали години новите производства трябва да бъдат 

чисти. При интерес от по-голям брой компании, има възможност за добавяне на още 

300 дка към новата индустриална зона.  

Разположението на града до главния път, както и в близост до столицата се 

очаква да привлече фирми, които се занимават със складова дейност и с логистика. 

Въпреки условията на икономическа и финансова криза в последните няколко 

години, някои от най-големите фирми в общината правят сериозни инвестиции за 

разширяване и оптимизиране на собственото производство. Сред тях могат да бъдат 

посочени „Стомана индъстри” АД, в която последните инвестиции в предприятието са 

на стойност 60 млн. лв. Открит е нов цех, пусната е допълнителна пещ, извършват се 

различни инвестиции за подобряване на ефективността и екологията. „Феромагнити” 

ЕАД извършва газификация на предприятието, както и се монтират фотоволтаични 

панели на покрива на предприятието за подобряване на енергийната ефективност и за 

намаляване вредното въздействие върху околната среда. Месопреработвателната фирма 

„Сами-М” ЕООД е инвестирала до момента почти 20 млн. лв., в т.ч. за собствена верига 

магазини на територията на гр. Перник.  

През 2017 на територията на общината отвори врати гръцка компания 

„Лализаз“за корабно оборудване. Досега са инвестирани над 3 млн. евро. Компанията 

инвеститор Lalizas е с над 30-годишна традиция в производството на спасителна 

техника и корабно оборудване и продава продукцията си в 106 държави.  

Еднолични търговски дружества с ограничена отговорност към община 

Перник, които работят към 01.09.2017 г. са: 

 „Детско и ученическо хранене” ЕООД – гр. Перник 

 „Дезинфекция” ЕООД– гр. Перник 

 „Медико - техническа лаборатория 1 – Перник” ЕООД 

 „Дентален център 1 – Перник” ЕООД 

 „Диагностично – консултативен център 1 - Перник” ЕООД 

 „СБДПЛР” ” ЕООД – гр. Перник 

 „Перник Инвест” ЕООД – гр. Перник  

 „Обреден дом” ЕООД – гр. Перник 

 „Жилфонд” ЕООД – гр. Перник 

 „Комуналстрой” ЕООД – гр. Перник 

 „ОБЩИНСКИ ГОРИ“ ЕООД  

 „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ПЕРНИК“ ЕООД 

Състоянието на общинската собственост и нейното управление са фактори, от 

които до голяма степен зависят собствените приходи на общината.  

За онагледяване работата по прилагане на ОПР и въздействието му върху 

обществото е необходимо: В общната да се изискат от ТСБ ежегодните данни 

подавани от фирмите работещи в общината, да се събират, обработват и съхраняват 

данните за икономическата им активност. Да се изискват тримесечни доклади от 

представителите на общината в дружествата, където общината е мажоритарен 

собственик. 
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2.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 

2.3.1. Брой и динамика на населението 

Броят на населението е резултат и от естествения прираст, т.е. резултативна 

величина от раждаемостта и смъртността. По данни към края на 2016 г., населението на 

община Перник, в която влизат 24 населени места (2 града – Перник и Батановци и 22 

села), по данни на ГРАО е 95 195 души, което представлява близо 72% от населението 

на цялата Пернишка област.  

Общината се отличава с висока гъстота на населението (броя на хората на 

единица площ) - 196,3 ч/кв. км, като се нарежда сред най-гъсто населените общини в 

страната (София, Пловдив, Варна, Добрич, Ямбол, Русе и др.).  

Териториалната диференциация в броя на населението по населени места в 

общината показва, че 84% от него е концентрирано в гр. Перник и гр. Батановци. С по-

висок брой на населението С оглед на демографските си показатели общината попада в 

групата на големите общини в страната. Към 15.06.2017 г. в община Перник живеят 100 

777 души по постоянен адрес според ГРАО, което я нарежда сред 10-те най-населени 

общини в България. 

Таблица 6. Население по постоянен адрес 
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15.06.17 24 100 777 86 861 2057 11 859 93 115 86 861 2057 4197 

31.12.16 24 101 083 87 111 2052 11 920 93 298 87 111 2052 4135 

31.12.15 24 101 863 87 859 2047 11 957 93 974 87 859 2047 4068 

31.12.14 24 102 730 89 408 1655 11 667 94 970 89 408 1655 3907 

Източник: ГРАО 

Видно от таблицата населението на община Перник ежегодно намалява, а 

разликата между постоянен и настоящ адрес показва мигриралите жители на общината.  

 

 

Таблица 7. Структура на населението към 31.12.2016 г. 

 Общо В т.ч. в градовете  

Възрастови категории всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо  90195 43755 46440 76244 36709 39535 

Под трудоспособна възраст 12064 6304 5760 10674 5559 5115 

В трудоспособна възраст 54641 28827 25814 46973 24493 22480 

Над трудоспособна възраст 23490 8624 14866 18597 6657 11940 

Източник: ТСБ 2016 – гр. Перник 
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Фиг. 6 

Възрастовата структура на град Перник е по-благоприятна сравнено със 

средните за страната и областта стойности, особено що се касае за дела на 

трудоспособното население. Концентрацията на население в трудоспособна възраст е 

обусловено от натрупването на работна сила. 

Над 60% от общото население на град Перник е в трудоспособна възраст. 

Влияние върху обхвата на трудоспособното население оказват както демографските 

параметри, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на 

населението в трудоспособна възраст. 

Населението над трудоспособна възраст през 2016 г. е 25% от цялото население 

на град Перник (средно за страната 22,3%), а делът на младите хора е 14%, което е над 

средното ниво за общината и областта, но под това за страната. 

Влияние върху структурата на населението на града оказва както естественото 

възпроизводство, така също и нето-миграцията.  

Естественият и механичният прираст на населението на гр. Перник е постоянно 

отрицателно 

Таблица 8. Естествения и механичния прираст на населението на община Перник 

Период 
Сключени 

бракове 

Естествен и механичен прираст Естествен 

прираст 
Родени Починали Изселени Заселени 

2012 г. 
 

197 736 1509 1220 891 -773 

2013 г. 
 

225 703 1460 1323 927 -757 

2014 г. 
 

236 703 1448 1624 1023 -745 

2015 г. 221 665 1452 1905 1388 -787 

2016 г. 
 

226 738 1429 1341 987 -691 
Източник: Национален статистически институт 
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Фиг. 7 

Таблица 9. Механично движение на населението по местоживеене 

Перник 

общо 
2012 2013 2014 2015 2016 

Заселени 891 927 1023 1388 987 

Изселени 1220 1323 1624 1905 1341 

Механичен 

прираст 

-329 -396 -601 -517 -354 

Източник: Национален статистически институт 

 

Фиг. 8 

Броят на нселението в малките населени места е както следва: в селата 

Драгичево (ок. 2 100 души), Дивотино (ок. 1 900 души) и Студена (ок. 1 800 души), а в 

много малките села (с население под 200 души) са Планиница, Чуйпетлово, Радуй, 

Зидарци, Лесковец и др. 

Най-голям е делът на лицата във възрастова група 30-49 г. – съответно 26878,1 

души или 29,8% от населението на общината, а на следващо място е групата между 50-

64 г. – 21286,00 лица или 23,6%.  
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Таблица 10. Население на община Перник и на област Перник по възрастови групи (2016 г.) 

Община/ 

Област 

Брой/ 

дял  

Възрастови групи Общо 

0-14 г. 15-29 г. 30-49 г. 50-64 г. 65-79 г. над 80 г. 

Община 

Перник 

брой 11003,8 12988,1 26878,1 21286,00 13980,2 4058,8 90 195 

дял 12,2 14,4 29,8 23,6 15,5 4,5 100 

Област 

Перник 

брой 14768 14969 35 362 28 192 22 939 7 538 123 768 

дял 11,9 12,1 28,5 22,8 18,5 6,2 100 

Източник: Национален статистически институт 

 

Характерно е намаляване на броя на децата в последните години, с изключение 

на възрастовата група от 0-4 г., която бележи ръст.  

Видно от посочените данни, разпределението на населението показва, че във 

възрастовата му структура са настъпили съществени промени. Най-общо те се 

изразяват в намаляване на относителния дял на младото и увеличаване дела на 

възрастното население. Макар и бавно, продължава процесът на демографското 

остаряване на населението в общината. Застаряването на населението изисква и 

адекватни управленски действия не само в социалната сфера, а и в производството, тъй 

като рязко се нарушава нормалната диспропорция работещо (производително) и 

непроизводително население (деца, ученици, пенсионери и др.).  

2.3.2. Етническа структура 

Населението на община Перник е със смесен етнически състав. По данни на 

НСИ от преброяването през 2011 г., то наброява 91 246 бр. души, от които: 

 88 831 лица с българска принадлежност; 

 1 781 лица с ромска принадлежност; 

 176 лица с турска принадлежност; 

 208 лица с друга принадлежност; 

 250 лица не се самоопределят. 

Процентното разпределение на населението, според неговото самоопределение 

е представено във фигура 10.  

 

 
Източник: Национален статистически институт 

 

Фиг. 9 
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2.3.3. Демографски процеси 

 

Демографските процеси в община Перник отразяват негативните демографски 

процеси, характерни за цялата страна. Това е най-вече видно от стойностите на 

следните показатели. 

Слабо се увеличава броят на родените деца, достигайки до 738 през 2016 г. За 

сравнение, през 2015 г. са родени 665 деца, а увеличението е с около 10%. 

Слабонамалява и броя на починалите лица като за 2012 г. техният брой е 1 509. 

През 2016 г. те са били 1 429, като намалението е със 7%. 

Естественият прираст е отрицателен, но все пак намалява от -745 през 2014 г. до 

-691 само за период от 3 години. Най-голямо нарастване на показателя се наблюдава 

през 2015 г. 

 

Таблица 11. Данни за естествения и механичния прираст на населението на община 

Перник, 2012-2016 г.  

 

Период 
Сключени 

бракове 
 

Естествен и механичен прираст 
 

Естествен 

прираст 
 

Родени 
 

Починали 
 

Изселени 
 

Заселени 
  

2012 г. 
 

197 736 1509 1220 891 -773 

2013 г. 
 

225 703 1460 1323 927 -757 

2014 г. 
 

236 703 1448 1624 1023 -745 

2015 г. 221 665 1452 1905 1388 -787 

2016 г. 
 

226 738 1429 1341 987 -691 
Източник: Национален статистически институт 

 

В периода, в който община Перник е икономическо средище на основата на 

въгледобива, металургията и машиностроенето, е характерен голям брой на заселилите 

се лица и незначителен брой на изселилите се. Към настоящия момент, в резултат на 

закриването на редица икономически отрасли, тенденциите са коренно променени. Не 

само, че броят на лица, които са се изселили значително надвишава броя на заселилите 

се в общината (разликата е 773 лица през 2012 г. и 691 лица през 2016 г.), но и 

наблюдаваните равнища са сравнително високи. С малки изключения (без най-

малолюдните села в общината) във всички останали селища (вкл. и общинския център) 

продължаващият превес в броя на изселилите се се очертава не само като демографски, 

а и като сериозен икономически проблем. 

Наблюдават се процеси на депопулация, при които е ясно изразена 

териториалната диференциация – от процесите по-силно са засегнати периферните 

територии на общината (в полите на оградните планини на Пернишката котловина) и 

по-слабо общинския център. 

 

2.3.4. Благосъстояние на населението  

 

В периода 2012-2016 г. се наблюдава устойчиво увеличаване на 

средногодишната работна заплата на наетите лица в община Перник с около 8%. Този 

темп на нарастване е по-нисък спрямо страната с около 4 процентни пункта. 
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Таблица 12. Доходи на населението - средногодишна работна заплата на 

домакинство в страната и в община Перник, лв. 
 

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 2015 г. 2016 г. 

България  5 399 6 067 6 327 6 541 6 579 

Община Перник 6 417 8 200 6 887 6 446 6 590. 

Източник: Национален статистически институт 

 

Таблица 13. Доходи на лице - средногодишна работна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение в страната и в община Перник, лв. 
 

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 2015 г. 2016 г. 

България  2 281 2 557 2 610 2 726 2 807 

Община Перник 2 786 3 483 3061 2 965 2 849. 
Източник: Национален статистически институт 

  

Видно от цифрите заплащането на труд и доходите в домакинствата са по-

високи от средните за страната, което от своя страна бъди недоумения защо има 

миграция към други градове. 

В община Перник има 40 193 домакинства (2011 г.), като средният брой на 

лицата в едно домакинство е 2,4 души. Пенсионерите в община Перник те са около 43% 

от общия брой на населението на общината виж Таблица 7. Средния доход на 

пенсионерите е около 1800 лв на човек или на двучленно домакинство около 3 400 

лева. 

За справяне с намаляващата популация и подобряване условията на живот в 

общината е необходимо да се разработят дългосрочна и краткосрочна стратегия по 

отношение полагането на грижи за младите майки и за социално слабите и нуждаещите 

се възрастни хора в общината. Да се привлича бизнесът в кампаниите за трайно 

уреждане на живота на младите хора в общината. 

 

2.3.5. Заетост и безработица 

Броят на заетите лица в община Перник за 2015 г. се равнява на 27 560 души. 

Наблюдава се тенденция на тяхното намаляване - спрямо 2012 г. с 694 души или 

4,61%., но пък се наблюдава и увеличаването на нетите през 2013, 2014 и 2015 година. 

Най-много работни места се осигуряват от микропредпритията, които са с 

преобладаващ дял в общинската икономика, както и от големите предприятия.  

 

Таблица 14. Наети лица по трудово и служебно правоотношение  

Години 2012 2013 2014 2015 

Перник 28 254 27 239 27 164 27 560 

Източник: Национален статистически институт 
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Фиг. 10 

Таблица 15. Заетост в различните категории предприятия  

Номенклатура на икономическите дейности  
Среден списъчен брой на 

наетите лица 

Област Перник 2011 2014 2015 

Общо 28396 27164 27560 

Селско, горско и рибно стопанство 548 521 564 

Добивна промишленост 1704 1368 1268 

Преработваща промишленост 7706 7361 7975 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива 
.. … ,, 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване 
498 717 495 

Строителство 1889 1566 1629 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 4282 4225 4172 

Хотелиерство и ресторантьорство 1233 1255 1363 

Транспорт, складиране и пощи 1087 1034 1012 

Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 
201 .. .. 

Финансови и застрахователни дейности 215 214 226 

Операции с недвижими имоти 234 235 232 

Професионални дейности и научни изследвания 335 348 351 

Административни и спомагателни дейности 1576 1502 1225 

Държавно управление 1547 1483 1462 

Образование 2249 2363 2292 

Хуманно здравеопазване и социална работа 1762 1693 1880 

Култура, спорт и развлечения 273 225 251 

Други дейности 441 386 397 

Дейности на домакинства като 

работодатели;недиферинцирани дейности на домакинства по 

производство на стоки и услуги за собствено потребление 

- - - 

Дейности на екстериториални организации и служби - - - 

  
  

Община Перник 22519 21619 21447 

Селско, горско и рибно стопанство 137 105 104 

Добивна промишленост 1701 1338 1238 

Преработваща промишленост 5788 5401 5393 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива 
.. .. .. 

26500

27000

27500

28000

28500

2012 2013 2014 2015

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  
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Номенклатура на икономическите дейности  
Среден списъчен брой на 

наетите лица 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване 
472 655 434 

Строителство 1810 1494 1528 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3485 3432 3425 

Хотелиерство и ресторантьорство 1020 1108 1166 

Транспорт, складиране и пощи 932 854 845 

Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 
186 .. .- 

Финансови и застрахователни дейности 211 209 221 

Операции с недвижими имоти 170 205 210 

Професионални дейности и научни изследвания 321 324 328 

Административни и спомагателни дейности 849 1207 1113 

Държавно управление 1060 995 970 

Образование 1755 1832 1749 

Хуманно здравеопазване и социална работа 1426 1340 1541 

Култура, спорт и развлечения 253 193 217 

Други дейности 328 275 294 

Дейности на домакинства като 

работодатели;недиферинцирани дейности на домакинства по 

производство на стоки и услуги за собствено потребление 

- -- - 

Дейности на екстериториални организации и служби - - - 

Източник: ТСБ Перник  

Подотраслите на леката промишленост - текстилна и хранително–вкусова 

промишленост са традиционно добре развити в общината. Броят на наетите в тези 

производства е над 25% от наетите в промишлеността. Сред по-големите фирми от 

шивашката промишленост е „СУП–България” АД. По-известните представители на 

хранително–вкусова промишленост са предприятията „Мелбон” и „Зайо Байо”. 

Със запазено място в икономическата структура на общината са и два 

взаимообвързани отрасъла - „Добивна промишленост” и „Енергетика” съответно с 

около 7% и 4% от наетите лица. Въпреки проблемите в тези отрасли продължават да 

оперират едни от най-големите пернишки предприятия като „Мини открит 

въгледобив” ЕАД и „Топлофикация Перник” ЕАД. Производството и преноса на 

топлинна енергия са с подчертано местно значение (топлофикация на по-голямата част 

от гр. Перник). За развитието на сектора енергетика допринесе и реализацията на 

големия инвестиционен проект „Рехабилитация на Топлофикация Перник ЕАД” 

(финансиран от Световна банка и държавния бюджет завършен през 2005 г.), чиито 

инвестиции достигнаха 13 млн. долара. В отраслите “Търговия и ремонт” и 

“Строителство” са заети, съответно 19,1 % и 0,7 % от наетите лица. И в двата отрасъла 

се забелязва известно намаление на заетостта, което в голяма степен се дължи на 

икономическата криза. 

Към 31.05.2017 г. в общината е регистрирана безработица от 4,4 % 

средногодишно равнище (средно за страната 6,49 %). Сравнено с предходните няколко 

години се отбелязва снижаване на безработицата.  

Нивото на регистрираната безработица в общината е както следва: 

 31.12.2014 г. - 3724 безработни, което е 8.0 %; 31.12.2015 г. - 3005 безработни, 

което е 6.5 %;  
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 31.12.2016 г. - 2059 безработни, което е 4.4 %; 31.05.2017 г. - 2046 безработни, 

което е 4.4 % 

 
Фиг. 11 

От регистрираните в края на 28.02.2017 година от 2267 безработни лица 338 

(14,9 %) са с висше образование, 1380 (60, 87%) са със средно образование и 459 

(20,24%) са хора с по-ниско образование. Това показва, че най-засегнати са хората със 

средно образование, които са тясно специализирани или лицата без определена 

специализация. Безработните работници са 683 (30,12%), специалисти 638 ( 28,14%) и 

без квалификация 856 (37,75) души. Трайно безработните са 306 (13,49%)души. 

Притеснителен е големият брой на безработните жени 1253 (55,27 %) и лицата до 29 г. 

– 285 (12,57 %) души. Постъпилите на работа са 211 души, от които на първа работа 

201, по програми 9 и двама по мерки на общината. Заявените свободни места са общо 

84 бройки, като за квалифицирани работници 16, за специалисти – 11 и за 

неквалифифицирани 57 души. 

Характерна за община Перник е изявената мобилност на работната сила към 

столицата София, което е следствие от географската близост до столицата и 

традиционните икономически връзки между двете общини. Продължителността на 

регистрация характеризира състоянието на трудовия пазар. Тя зависи преди всичко от 

образователната и професионална структура на безработните, като върху 

продължителността на регистрация влияние оказва и състоянието на пазара на труда в 

района. Анализът на безработицата по периоди на продължителност показва, че 

нараства абсолютният брой на безработните с престой на борсата от 1-2 години и тези 

клиенти на ДБТ за период от 6-12 месеца. 

Необходимо е спешно общината да разработи краткосрочна и дългосрочна 

програма за справяне с безработицата. Да се набележат мероприятия за привличане на 

бизнеса в процесът на ликвидиране на безработицата в община Перник. 

Безработните лица в неравностойно положение в община Перник са около 25% 

от всички. 

На пазара на труда, процентът на хората с ниско образование и съответно с 

ниска квалификация, е голям. Липсата на образование и квалификация води до 

трудности при включване в първичния пазар на труда, защото работодателите все по-

често търсят квалифицирани хора. По тази причина, именно тези лица най-често 

попадат в групата на дълготрайно безработните. Съществен дял сред тях има ромското 

население в общината.  
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2.3.6. Програми и мерки за развитие на човешките ресурси 

 

В община Перник се реализират значителен брой проекти, съфинансирани по 

европейски, национални и регионални програми, насочени към осигуряване на заетост. 

- Програми за заетост по НПДЗ:  

а) По програма „Старт в кариерата“ до момента са назначени 68 лица; 

б) По националната програма „Асистент на хора с увреждания) са назначени до 

момента 151 лица; 

в) По националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания‘ са 

включени 20 лица; 

г) По националната програма „Активиране на неактивни лица“ са включени до момента 

6 лица; 

д) По националната програма „Помощ за пенсиониране“ са включени 12 лица; 

е) По програма „Мелпомена“ – 3 лица; 

ж) По програма за обучение и заетост на продължително безработни лица до момента 

са включени 17 лица; 

з) По регионална програма за заетост работят до момента 34 лица, предимно с по-ниско 

образователно ниво. 

и) По проект на АИКБ са вклчени 41 лица;  

й) По проект на КНСБ работят 27 лица; 

к) По проект на БСК са обхванати до сега 44 лица. 

- Мерки за обучение и заетост 

Обхванати в мерките по заетост по ЗНЗ до момента 144 лица 

- По ОПРЧР 2014-2020 г.: 

а) Обучения и заетост са обхванати до момента 75 лица; 

б) Обучения и заетост на младите хора са обхванати 94 лица; 

в) Младежка заетост са обхванати 103 лица. 

 Общият брой на обхванатите в програмите за развитие и обучение на човешките 

ресурси в цитираните по-горе програми е 839 лица, като тези програми са отворени и 

до края на програмния период 2020 година ще продължат да функционират. 

Община Перник ще продължи да участва в националната програми за включване 

в трудова заетост на ромското население „От социални помощи към осигуряване на 

заетост”.  
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2.3.7. Образование  

По данни за 2015 г., относителният дял на населението на общината с високо 

образователно ниво (с висше и полувисше образование) е 22,2% от цялото население – 

най-висока за всички общини от Пернишка област. Въпреки това, налице е известно 

изоставане в сравнение със средното равнище за страната от 27,5%. 

Структура на населението в община Перник по степен на образование към 2015 г. е 

показана на фигура 13. Посочени са  относителните дялове на населениeто на възраст 

между 25 и 64 навършени години с различни степени на образование (%) 

 
Източник: Национален статистически институт 

Фиг.12 

 

Със средно образование (средно специално и средно общо) са 56,6% от жителите 

на общината, а с по-ниско образователно равнище (основно и по-ниско образование, 

както и неграмотните лица) са обхваща 29,9% от неговия брой.  

По-голямата част от лицата с висше образование живеят в градовете на 

общината и най-вече в гр. Перник, докато диференциацията на населението със средно 

образование не е силно подчертана; населението с нисък образователен статус 

преобладава в селата на общината. 

На територията на община Перник функционират 15 детски градини, от тях 13 в  

гр. Перник, една в гр. Батановци и една в с. Драгичево. Функционират и 6  филиала в 

следните села: Дивотино, Студена, Кладница, Рударци, Ярджиловци и Мещица. 

Към 01.01.2017 г. общият брой деца от 3  до 6 години са 2891, разпределени в 

117  групи. От тях 2 яслени групи с 233 деца, 115  целодневни групи с 2608 деца и 2 

полудневни групи с 50 деца. В училищата са формирани 11  полудневни подготвителни 

групи с 207 деца. 

През 2015 г. са закрити детските градини към ОУ „Св. Климент Охридски” с. 

Рударци и  ОУ „Отец Паисий” с. Ярджиловци, като същите са преобразувани във 

филиали съответно към ДГ № 3 „Пролетен цвят” гр. Перник и ДГ „Валентина 

Терешкова” гр. Батановци. 

Броят на децата през учебната 2016/2017 г. е намалял спрямо учебната 2013/2014 

г. с 212. Средната пълняемост в групите за учебната 2016/2017 г. е 24.70, при 24,81 за 

учебната 2015/2016 г. 

Състоянието на сградния фонд на детските градини е добро. След 

земетресението от 22.05.2012 г. са изградени две нови детски градини –ДГ №2 

„Родолюбче” гр. Перник и ДГ „В. Терешкова” гр. Батановци. Извършено е 

Висше 

средно 

основно или 
никакво 
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конструктивно укрепване на ДГ № 14 „Славейче” гр. Перник и конструктивно 

укрепване и основен ремонт на ДГ № 3 „Пролетен цвят” гр. Перник. 

Мрежата от детски градини е достатъчна, за да се осигури пълен обхват на 

децата на територията на община Перник. 

Общинската образователната система включва 28 училища, от които: 16 

основни, 3 средни, 2 профилирани гимназии, 1 спортно училище, 5 професионални 

гимназии и  1 помощно училище. Функционират и два центъра за подкрепа за 

личностно развитие – Обединен детски комплекс и Ученическо общежитие. 

Броят на учениците и паралелките в общинските училища, съгласно 

националната електронна информационна система  по години е както следва: 

 

Таблица 16. Брой ученици 

Етапи на 

образование 

учебна 

2012/2013 

учебна 

2013/2014 

учебна 

2014/2015 

учебна 

2015/2016 

учебна 

2016/2017 

Начален етап      

Паралелки 142 144 147 151 156 

Брой ученици 2843 2927 3020 3095 3228 

Прогимназиален 

етап 

     

Паралелки 131 123 120 124 127 

Брой ученици 2727 2589 2517 2517 2631 

Гимназиален 

етап 

     

Паралелки 52 53 55 56 56 

Брой ученици 1228 1213 1240 1283 1295 

Общ брой 

паралелки 

 

325 

 

320 

 

322 

 

331 

 

339 

Общ брой 

ученици 

 

6798 

 

6729 

 

6777 

 

6895 

 

7154 

Персонал 
 

860 

 

882 

 

897 

 

903 

 

918 

В т.ч. 

педагогически 

 

625 

 

644 

 

655 

 

655 

 

679 

Източник: Общинска администрация – гр. Перник 

 

Броят на паралелките през учебната 2016/2017 г. се е увеличил спрямо учебната 

2012/2013 г. с 14, а броят на учениците  с 356.  

Училищата и детските градини успешно работят в условията на делегирани 

бюджети. Същността на системата на делегираните бюджети се изразява в промяната 

на ролите и отговорностите на общината и училищата и детските градини, като на 

директорите се предоставят по-големи управленски и финансови правомощия. 

Определянето на общия размер и начина на разпределение на средствата между 

училищата и детските градини е прозрачно и обективно, извършено по приета и 

съгласувана с всички директори формула. Системата на делегираните бюджети се 

оказва ефективно средство за намаляване на разходите и по-ефективно използване на 

ресурсите. По-големите правомощия за вземане на решения позволяват на 

ръководствата да поемат отговорността за поддържане на материалната база, за 

закупуване на необходимия инвентар и учебни пособия, за участие в олимпиади и 

други състезания. 
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Сградният фонд на училищата е в добро състояние. Ежегодно се извършват 

текущи и основни ремонти, като приоритетните са топлоизолация  и шумоизолация  

(поетапна смяна на дограма и саниране на сградите), осветление (проекти за енергийна 

ефективност) и ВиК системи. 

Сградният фонд на училищата през 2012 – 2016 г. се обновява и подобрява. 

Напълно е обновено и ремонтирано ІХ ОУ „Темелко Ненков” по фонд „Козлодуй” през 

2012/2013 г. 

Ежегодно се извършват текущи и основни ремонти. Приоритет са покривни 

конструкции, ВиК инсталации, физкултурни салони, спортни и детски  площадки. 

Със Заповед № РД-14-175 от 15.12.2012 г. на МОН е закрито ОУ „Васил Левски” 

с. Студена.  

Със Заповед № РД-14-58 от 26.06.2013 г. на МОН ІV СОУ „Св. Климент 

Охридски” и ХІІІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са преобразувани в ХІІІ ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”. 

Забележка: В подадената информация не са включени данни за 

професионалните гимназии, които са на държавно финансиране. 

В момента се изпълнява проект „Обследване на енергийна ефективност и 

прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на 

енергоспестяващи мерки) на ДГ № 8 „Изворче” и ДГ № 1 „Миньорче” по оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014 -2020. 

В оставащия период от действието на ОПР общината да се предприеме мерки за 

намаляване на миграционните процеси и отпадането на ученици от училищата. Да се 

разработи стратегия за образованието и се провеждат кампании с местният университет 

за прием на деца от общината. Да се организират спортни и други състезания между 

учениците от общинските училища. 

2.3.8. Здравеопазване 

Здравната система на общината е териториално добре ситуирана, добре развита 

и удовлетворява нуждите на населението от първична, специализирана извън болнична 

и болнична помощ в необходимия обхват. 

По-конкретно по данни на общинска администрация в гр. Перник към 31.12.2016 

г. на територията на общината функционират следните болници и здравни заведения 

(посочени са някои от по-големите) : 
 

Многопрофилна болница за активно лечение: МБАЛ ”Рахила Ангелова” АД, 

гр.Перник  

Структурата на болницата е изградена в съответствие  с Наредба № 49/2010 г. на МЗ 

(ДВ бр. 22 от 22.03.2016 г.) на функционално обособени структурни блокове: 

1. Консултативно – диагностичен блок  се състои от: 

- Консултативни кабинети - 12 стационарни отделения; 

- Медико-диагностични лаборатории – 2 лаборатории; 

- Отделения без легла – 6 отделения 

- Трудово експертна лекарска комисия; 

- Спешно отделение – с 5 легла (места краткотраен престой); 

- Регистратура   

2. Стационарен блок с общо 294 легла и 15 отделения 

3. Административно-стопански блок; 
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4. Аптека 

Здравното заведение има необходимата акредитация и работи по договор с 

Районната здравноосигурителна каса. 
 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД  

(СБПЛР 
Болницата е приемник на разкрития през 1951 г. профилакториум на миньорите.  

Днес разполага с 60 легла и 2 отделения: 

- Отделение по „Физикална  и рехабилитационна медицина“ с 50 легла;  

- Отделение за „Продължително лечение  по вътрешни болести“ с 10 легла 
 

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - 

Перник“  ЕООД (СБАЛББ – Перник) 

СБАЛББ – Перник е правоприемник на Държавна белодробна болница, като 

следствие от преобразуването и през 2000 г. в еднолично търговско дружество с 

ограничена отговорност по ТЗ и изискванията на ЗЛЗ. 

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник“  

ЕООД изпълнява високоспециализирани диагностични дейности по договор с 

РЗОК. 
 

Център за спешна медицинска помощ град Перник 

ЦСМП – Перник е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта 

на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица 

в дома на местопроизшествието и по време на транспорт до евентуалната им 

хоспитализация. 
 

Регионална здравна инспекция  

Регионална здравна инспекция Перник е административна структура на 

Министерството на здравеопазването организира и осъществява държавната здравна 

политика на територията на Пернишка област.Регистрирани са амбулатории за 

първична медицинска помощ, специализирана медицинска помощ, медицински 

центрове, лаборатории, аптеки. 
 

Регионална Инспекция за Опазване и Контрол на Общественото Здраве – Перник 
РИОКОЗ - Перник осъществява  държавната политика по опазването на общественото 
здраве и държавният здравен контрол. 
Регионална здравно осигурителна каса (РЗОК) 

Следи и заплаща оказваната медицинска и дентална помощ на ЗОЛ 
 

Таблица 17. Лечебни и здравни заведения 

 

ОбщинаПерник 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общо 
брой легла брой легла брой легла брой легла брой легла 

278 514 275 514 274 477 282 477 284 477 

Заведения за болнична 

помощ 

4 514 3 514 3 477 4 477 5 477 

Заведения за 

извънболнична помощ 

238 - 235 - 234 - 240 - 241 - 

Други здравни 

заведения 

36 - 37 - 37 - 38 - 38 - 

Санаториални 

заведения 

- - - - - - - - - - 

Информацията е предоставена  от РЗОК град Перник на Община Перник 
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Таблица 18. Медицински лица в детските ясли 
 

Перник - общо 2012 2013 2014 2015 2016 

Заведения 2 2 2 2 2 

Места към 31.12. 135 130 138 140 89 

Обслужени деца в детските 

ясли са: 

     

От началото на годината   109 92 127 106 105 

През годината:      

- Постъпили 115  123 121 98 104 

- Изписани  102 120 127 101 117 

 

 

Здравни кабинети в детските заведения и училища 

Здравните кабинети в училищно и детско здравеопазване са създадени на 

основание чл. 26 от Закона за здравето и функционират на базата на Наредба № 3 от 

27.04.2000 г. 

На територията на община Перник осъществяват дейност 2 детски ясли, 15 

детски градини и 28 училища.  В детските градини, както в общинските и държавни 

училища, здравеопазването е организирано в 47 здравни кабинети с общо 93 

медицински сестри, вкл. детските яслии 1 помощно училище.   

В здравните кабинети се осъществяват дейности по промоция на здравето на 

децата и учениците, осъществява се и медицинско обслужване при спешни състояния 

до пристигане на екипите на спешна медицинска помощ. Провежда се профилактична 

дейност за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските 

заведения и училища. 

Здравното образование, физическото развитие и физическата дееспособност на 

децата и подрастващите са приоритет в работата на медицинския специалист. 

Възпитанието и утвърждаване на здравословен начин на живот и здравословно хранене 

са в основата на всяка дейност на специалистите от здравните кабинети. 

Здравният медиатор също така съдейства за осъществяването на прегледи по 

програми и проекти, а именно: профилактични прегледи за белодробни заболявания – 

туберкулоза, рак на гърдата при жените, майчино и детско здравеопазване и др. 

 

Таблица 19. Лекари на основен трудов договор към 31.12. 

 

Община Перник 2012 2013 2014 2015 2016 

Общо 754 773 812 824 826 

Лекари  145 117 126 136 133 

Лекари по дентална 

медицина  

117 119 138 157 163 

Медицински специалисти 

по Здравни грижи 

492 537 548 531 530 

В това число:      

- Акушерки 32 30 26 32 34 

- Медицински специалисти 321 373 390 373 371 
Източник: РЗОК – гр. Перник 
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Таблица 20. Осигуреност на населението с лекари и лекари по дентална медицина 
 (на 10 000 човека от населението)      

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

Общо за 

областта 

Л
ек

ар
и

 
Лекари 

по 

дентална 

медицина 

Л
ек

ар
и

 

Лекари 

по 

дентална 

медицина 

Л
ек

ар
и

 

Лекари 

по 

дентална 

медицина 

Л
ек

ар
и

 

Лекари 

по 

дентална 

медицина 

Л
ек

ар
и

 

Лекари 

по 

дентална 

медицина 

Общо за 

областта 

24,24 12,15 25,69 11,25 24,96 11,54 24,17 10,96 23,52 11,09 

Перник 34,07 14,27 32,36 13,67 31,56 13,90 30,74 13,26 30,01 13,27 

Източник: РЗОК – гр. Перник 

 

Демографските процеси, увеличената заболеваемост, физическото развитие, 

факторите на риска на здравето, бедността, безработицата, слабото икономическо 

развитие, както и други фактори, свързани с тях, формират социалният статус на 

населението в Община Перник. Най-общо, здравно-демографското състояние на 

населението се характеризира с: 

 Тенденция за намаляване на раждаемостта; 

 Тенденция за увеличаване на смъртността; 

 Влошаване на съотношението между населението в трудоспособна и 

нетрудоспособна възраст. 

Промяната във възрастовата структура на населението води до промяна в 

структурата на здравните потребности и увеличаване разходите за здравни нужди. 

Увеличението на дела на лицата над 60 годишна възраст е предпоставка за увеличаване на 

заболеваемостта в общината, хронифициране на заболяванията и повишаване на 

инвалидността. Застаряването на населението води до увеличаване на демографския 

товар, с всички произтичащи от това затруднения за здравното обслужване на 

населението. Увеличават се разходите за издръжка на възрастните поколения. Намаляват 

възможностите за защита на децата и на хората в активна възраст. 

Общинска администрация трябва да предвиди мерки (да се разработи програма) 

за профилактика на здравето в детските градини, училищата и на работните места. Да 

се предвидят мерки за привличане на лекарски и дентални кадри за работа и в по-

малките населени места на общината, чрез стимули и др. Да се стимулира практиката 

здравните заведения да получават дарения от бизнеса и физически лица. 

2.3.9. Социално включване и борба с бедността 

Община Перник полага усилия за гарантиране на социалното включване на 

всички свои жители, съгласно приоритетите на националната политика за социално 

включване на България. По-специално внимание се отделя на лицата, попадащи в една 

от следните групи, при които опасността от социално изключване е по-голяма: деца, 

безработни, работещи бедни, неграмотни, нискоквалифицирани и нискообразовани 

хора в трудоспособна възраст, клошари, самотно живеещи без близки и роднини, 
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многодетни семейства, самотни родители с деца, пенсионери, ромски фамилии в гета, 

хора с увреждания.  

Правилникът за прилагане на закона за социалното подпомагане определя 

социалните услуги в две групи: предоставяне на социални услуги в общността и 

предоставяне на социални услуги в специализирани институции. Приоритет по 

предоставянето на социални услуги са услугите в общността, съобразно потребностите 

на населението и като превенция срещу настаняването в институции. В Община 

Перник има разгърната мрежа от социални услуги в общността и в домашна среда за 

всички рискови групи от населението.  

Подробна информация е представена в Таблица 21. Специализирани институции 

за предоставяне на социални услуги на територията на община Перник към 31.12.2016 г. 

 

Таблица 21. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги 

Перник 2012 г. 3 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Социални услуги, извършвани в общността 
Дневен център за 

деца с увреждания 
1 36 36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 

Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания 
- - - - - - - - - - - - 1 15 15 

Дневен център за 

възрастни с 

увреждания 
1 46 40 1 36 36 1 36 36 1 36 36 1 36 36 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция за деца 
1  40  40  1  40  40  1   40  40  1  40  60  1  40  60 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

незрящи 

1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 

Център за 

обществена 

подкрепа 
1 60 80 1 60 85 1 60 90 1 60 70 1 60 80 

Кризисен център за 

деца 
- - - - - - - - - 1 6 6 1 6 6 

Приют за деца 1 10 10 1 10 10 1 10 10 - - - - - - 
Кризисен център за 

жени и деца 
1 8 8 1 8 8 1 12 12 1 12 12 1 12 12 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

и младежи с 

увреждане 

1 14 14 1 14 14 1  14 14 1 14 14 1 14 14 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

и младежи без 

увреждане 

1 12 10 1 12 12 1 12 10 1 12 8 1 12 11 

Защитено жилище 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги 
Дом за медико-

социални грижи за 

деца 
1 56 56 1 56 56 1 56 30 - - - - - - 

Източник: Общинска администрация – гр. Перник към 31.12.2016 г. 



Стр. 40 от 120 

 

Като цяло тенденцията в развитието на социалните услуги на територията на 

община Перник е в унисон с тенденцията на национално и европейско ниво и е в 

посока предоставяне на социалните услуги и в домашна среда. 

Общината е разработила Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

в унисон държавната политика, проектобюджет, програма за реализация с конкретни 

дейности и са определени критериите за мониторинг. 

Успешно се развиват различните по вид и обем социални дейности и услуги. Те 

са разделени по възрастов признак и по местопребиваване; в домашна обстановка и в 

общността. Основната цел на предоставяните услуги в община Перник е осигуряването 

на качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на социално 

изключване на всяко дете и лице чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и 

подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за гражданите. 

 

Общината е реализирала редица проекти както следва: 

- По линия на приемна грижа – „ И аз имам дом и семейство“ по ОПРЧР, а през 

2015 е надграден по схема „Приеми ме 2015“ 

- По линия обществен център – услуги за деца от 0-3 години и 3-7 години, като 

са обхванати 148 деца в 3 детски заведения. Проектът е продължен през 2016 г. като 

проект „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР. 

- По линия на обществена трапезария са реализирани три проекта и към 2015 г. 

са били обхванати 80 лица. Проектът е надграден за срок от една година от програма 

„Осигуряване на топъл обяд в Перник“, а допълнителното финансиране възлезе на 

57 718,50 лв. През 2016 година проектът беше продължен за още една година и бяха 

обхванати още 100 лица. 

- По линия на социалната услуга „Личен асистент“ са реализирани три проекта 

Първият по ОПРЧР приключи през 2015 г. и бяха обхванати 250 лица, вторият „Нови 

възможности за грижа“ стартира през 2015 г. и обхваща 300 лица. Третият проект 

стартира през 2016 г. е по схема „Независич живот“ и предоставя социални услуги 

„Личен асистент“, „социален асистент“, „Здравен асистент“ и „Домашен помощник“ на 

315 лица. Проектите се финансират по ОПРЧР. 

- По линия на домашен социален патронаж общината е създала домашен 

социален патронаж за обслужване на лица над 65 години по домовете и инвалиди първа 

и втора група, болни с решение на ТЕЛК, които са затруднени самостоятелно или с 

помощта на близки да организират своя бит. Обхванати са 360 места и работят 23 лица. 

В община Перник е разкрит център за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и 

туберкулоза, където се набляга на информационните кампании и работата на терен. 

Целта е да бъдат намалени нивата на разпространение на ХИВ сред лицата 

употребяващи венозно наркотици. 

Освен горепосочените институции в общината има функциониращи 21 клубове 

на пенсионери с членуващи 1050 лица, Клуб на инвалидите, Клуб на ветерани от 

войните и военноинвалиди. Само през последните три години са създадени нови 6 

клуба на пенсионера. 

Здравният медиатор също така съдействат за осъществяването на прегледи по 

програми и проекти, а именно: профилактични прегледи за белодробни заболявания – 

туберкулоза, рак на гърдата при жените, майчино и детско здравеопазване и др. 
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Във връзка с разработването и изпълнението на Национални стратегически 

документи в областта на социалните услуги, включително и да се ползва в 

предстоящата работа за подготовка на план за действие за изпълнението на 

Националната стратегия за дългосрочна грижа, основен приоритет на Община Перник е 

реализацията на ключовата за България реформа на системата за подкрепа на 

уязвимите общности. 

С оглед установените потребности от разкриване на социални услуги за 

пълнолетни лица, Община Перник е предприела действия за включването й в Плана за 

действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, като следва 

да бъдат заложени дейности по: 

 Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип за 

настаняване на пълнолетни лица с увреждания и самотни хора, които имат нужда от 

резидентна грижа в среда, близка до семейната: 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция; 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства; 

 Предвиждане на повече и разнообразни форми за превенция на 

настаняването в институции и предоставянето на широк спектър от услуги в общността 

и в домашна среда: 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

физически увреждания; 

- Център за настаняване от семеен тип за стари хора; 

- Приют за бездомни и скитащи лица. 

 

2.3.10. Състояние на жилищния фонд 

 

Общият брой на жилищата в общината към 31.12.2015 г. по данни на ТСБ 

Перник е 25 472, което показва нарастването им с 634 броя спрямо 31.12.2008 г. или 

има увеличение с 2,49% . Над 97 % от жилищата са частна собственост (на граждани 

96% и на частни юридически лица 1%). Няма данни каква част от жилищата се 

обитават от един човек и каква част от жилищата се ползват със сезонни и епизодични 

намерения. Има също така жилищен фонд, който е необитаем, но той е предимно в 

частния сектор. 

Таблица 22 Жилища на населението 

Показател Мерна единица 2011 2012 2013 2014 2015 

Жилищен фондсъществуващи сгради и жилища 

1. Жилищни сгради 
брой 25 246 25 272 25 223 25 400 25 472 

   По материал на външните стени на сградата 

- стоманобетонни и 

панелни 

брой 1 738 1 758 1 789 1 864 1 934 

- тухлени 
брой 22 788 22 794 22 794 22 804 22 804 

- други 
брой 720 720 720 732 734 
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Показател Мерна единица 2011 2012 2013 2014 2015 

2. Жилища  
брой 52 227 52 258 52 226 52 463 52 564 

   По брой на стаите 

- едностайни 
брой 5 540 5 541 5 542 5 553 5 560 

- двустайни 
брой 20 994 20 999 21 004 21 083 21 115 

- тристайни 
брой 15 563 15 583 15 595 15 629 15 654 

- четиристайни 
брой 5 560 5 566 5 584 5 601 5 626 

- петстайни 
брой 2 183 2 182 2 193 2 196 2 203 

- с шест и повече стаи 
брой 2 387 2 387 2 388 2 401 2 406 

Полезна площ кв. м 3 697 877 3 700 927 3 707 731 3 720 373 3 731 339 

-    жилищна 
кв. м 2 755 832 2 757 697 2 762 081 2 770 962 2 777 114 

- спомагателна 
кв. м 511 194 511 983 513 518 515 599 519 069 

- площ на кухни 
кв. м 422 851 431 247 432 132 433 812 435 156 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

1. Сгради  
брой 95 27 36 98 72 

2. Жилища  
брой 188 32 53 158 101 

  Полезна площ  кв. м 15 499 3 139 7 218 12 727 10 966 

   в т.ч. жилищна  кв. м 9 296 1 923 4 635 8 941 6 152 

Източник: ТСБ  – гр. Перник 

Общинските жилища са около 3%  и включват 673 апартамента, 20 къщи и са 

разпределени с решение на Общинския съвет на гр. Перник по следния начин: 

1. Жилища за отдаване под наем – 628 апартамента и 20 къщи; 

2. Резервни общински жилища – 8 апартамента; 

3. Ведомствени общински жилища – 37 апартамента. 

Преобладаващите жилища тухлени, следвани от други видове строителен 

материал и най-малкият брой са класифицирани като други. 

По отношение големината на жилищата преобладават двустайните и 

тристайните жилища. Най-малък е делът на петстайните и шестстайните.  

В преобладаващата си част жилищата са строени в средата и третата четвъртина 

на миналия век, а само 0,56% (на по-малко от 17 години) през този век по данни от 2015 

г. Новопостроените жилища 101 броя  в 72 сгради.Този факт дава основание на 

експертите да оценят към настоящия момент общото състояние на жилищния фонд – 

общински и частен е незадоволително. 

Като цяло от анализа на жилищния фонд се открояват следните проблеми: 
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- Значителен дял влошено състояние на жилищния фонд: остарели водопроводни 

инсталации, амортизирана хидроизолация; 

- Висока енергоемкост – лоша термоизолация на стените и уплътненията на 

физически остарелите дограми, в резултат на което се увеличават разходите за 

отопление; 

- Недобра организация на управлението на сградите в режим на етажна 

собственост. 

- Затруднения от страна на общината по отношение на грижата и поддържането 

на общинския жилищния фонд; 

- Затруднения от страна на общината при събирането на дължим наем. 

 

Необходимо е Общината да продължи поетапното паспортизиране на сградния 

фонд, да разработи програма за ЕЕ на общинския жилищен фонд, да санира същия и да 

препоръча на частните собственици също да се ориентират към саниране и намаляване 

на енергията за отопление на жилищата си. Общината да въведе стимули за постепенно 

намаляване на използването на твърди горива в бита съгласно нормативите на ЕС за 

опазване чистотата на околната среда. 

 

2.3.11. Култура и туризъм 

 

Перник е град с добра културна инфраструктура и значими културни събития. 

Сред културните институти водещо място заема общинският комплекс „Дворец на 

културата”. В него дарованието на музиканти, художници, поети, писатели, певци, 

танцьори и артисти се разгръща в професионални и самодейни форми. В структурата на 

комплекса са обособени три професионални оркестри (камерен оркестър „Орфей”, 

духов оркестър и народен оркестър), както и обединена школа по изкуствата. 

Общинският драматичен театър „Боян Дановски” е единственият театър на 

територията на общината и разгръща активна професионална дейност за деца и 

възрастни. Богата дейност в своето направление реализират регионалния исторически 

музей, специализирания минен музей, представящ развитието на въгледобива в Перник, 

художествената галерия и регионалната библиотека „Светослав Минков”. 

Общинският младежки дом работи предимно с младите хора, докато 

профилиран за работа с деца е обединеният детски комплекс. 32 читалищата в 

населените места в община Перник извършват широка и разнообразна културна 

дейност. 

Община Перник реализира културната си политика чрез сектор „Култура”, 

общинските и регионални културни институти, читалища, творчески съюзи и други, в 

които се осъществяват специализирани и комплексни културни дейности. 

Основна цел в работата на сектор „Култура”, на общинските и регионалните 

културни институти е обновяването на културния облик на Перник и осигуряване на 

програмен, богат, разнообразен, пълноценен и балансиран във времето по публика и по 

места културен живот на територията на общината. 

В процеса на реализация на културната програма сектор „Култура” осъществява 

администриране на културната дейност, перспективно планиране и оперативно 

съгласуване. 
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На територията на община Перник функционират 6 културни института (т.е има 

един новооткрит) и 32 читалища. По смисъла на ЗЗРК към 2014 г. са били 5 културни 

института. 

През 2017 г. е учреден още един културен институт – Общински младежки дом. 

 

1. Културни институти: 

- Общински комплекс „Дворец на културата”; 

- Общински драматичен театър „Боян Дановски”; 

- Художествена галерия;  

- Регионален исторически музей; 

- Регионална библиотека „Светослав Минков”. 

-  Общински младежки дом – обединени Общински младежки дом и Районен 

младежки дом Мошино/новоучреден от 2017 г./ 

 

2. Читалища 

1. Народно Читалище “Елин Пелин – 1903 г.” 

2. Народно Читалище “Миньор – 2005 г.” 

3. Народно Читалище “Данчо Иванов – 1927 г.” - кв.Калкас, гр. Перник 

4. Народно Читалище “Пробуда – 1935 г.”- кв.Бела вода, гр. Перник  

5. Народно Читалище “Съзнание – 1922 г.”- кв.Мошино, гр. Перник  

6. Народно Читалище “Искра – 1960 г.” - кв.Изток, гр. Перник 

7. Народно Читалище “Просвета – 1909 г.”- кв.Църква, гр. Перник 

8. Народно Читалище “Просвета – 1909 г.” - град Батановци 

9. Народно Читалище “Рудничар – 1997 г.”- кв.Рудничар, гр. Перник 

10. Народно Читалище “П.К. Яворов – 1926 г.” – с.Мещица  

11. Народно Читалище “Христо Ботев – 1963 г.”- с. Люлин  

12. Народно Читалище “Чичо Стоян – 1927 г.” – с. Дивотино 

13. Народно Читалище “Отец Паисий Хилендарски – 1927 г.” - с. Кралев дол 

14. Народно Читалище “Светлина – 1919 г.”- с. Студена 

15. Народно Читалище “Пробуда – 1922 г.”- с. Драгичево 

16. Народно Читалище “Васил Левски – 1968 г.”- с. Рударци 

17. Народно Читалище “Пробуда – 1937 г.” – с. Кладница 

18. Народно Читалище “Наука – 1967 г.” – с. Черна гора 

19. Народно Читалище “Христо Ботев – 1940 г.”- с. Ярджиловци  

20. Народно Читалище “Люлински изгрев – 1903 г.” – с. Голямо Бучино 

21. Народно Читалище “Солидарност – 1922 г.” –с. Лесковец 

22. Народно Читалище “Отец Паисий – 1928 г.” – с. Витановци 

23. Народно Читалище “Димитър Полянов – 1927 г.” – с. Расник 

24. Народно Читалище “Трудолюбие – 1926 г.”- с. Боснек 

 

Съществуващи читалища, но не включени в сегашния списък: 

1. Народно Читалище “Ралица – 1969 г.” – кв. Ралица, гр. Перник 

2. Народно Читалище “Седми септември - 1961 г.” – кв. Димова махала, гр. Перник 

3. Народно Читалище “Нови хоризонти – 2009 г.” – гр. Перник 

4. Народно Читалище “Рома - 2001 г.” – Перник 
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5. Народно Читалище “Пробуда – 1928 г.” – с. Богданов дол 

6. Народно Читалище “Св.Св. Кирил и Методи – 1933 г.” – с. Вискяр 

7. Народно Читалище “Васил Левски – 1975 г.” – с. Зидарци 

И едно ново читалище: Народно Читалище “Аврора - 2013 г.” – гр. Перник 

Основният проблем предчиталищната дейност е демографската криза в селата, 

финансовият недостиг на средства за читалищна дейност, остарялата материална база и 

лошото състояние на сградния фонд. 

Община Перник има богат културен календар, включващ прояви като: 

 Празничен календар – включващ отбелязването на официалните и 

традиционни празници и годишнини 

 Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” 

 Великденска програма 

 Майски културни празници 

 Летен културен отдих 

 Програма „Ден на града” 

 Ноемврийски музикални дни 

 Коледна и Новогодишна програма 

От първостепенно значение в календара са сурвакарските игри, провеждани в 

общината през месец януари. Традицията на Фестивала на маскарадните игри “Сурва” 

датира от 1966 г. От 1985 г. фестивалът е международен и с всяка следваща година 

привлича все повече участници и зрители. Игрите “Сурва” са основание град Перник да 

бъде член на Федерацията на европейските карнавални градове – членство, което 

осигурява международни перспективи за развитието на фестивалната дейност и за 

популяризирането на българския фолклор. Жизнеността на традициите, свързани с 

маскарадните игри, се потвърждава и от наличието на състави към много от 

читалищата в малките населени места с успешни прояви на място, в страната и в 

чужбина. Народният обичай “Сурва” в Средна западна България (в Пернишко) е 

включен в Националната листа на нематериалното културно наследство на България и е 

е вписан в представителната листа на ЮНЕСКО за световно културно наследств през 

2016 г. 

Недвижимите паметници на културата, намиращи се на територията на 

общината са сравнително малобройни, с неравномерно териториално разпределение и с 

разнородни характеристики предвид научната и културната област, както и по 

отношение на историческия период, към които се отнасят. По отношение на оценката 

на културно-историческата им стойност (категоризацията), направена по установения 

от закона ред, в общината има 15 паметника на културата с категория “национално” 

или “местно” значение.  

 

Таблица 23. Структура на паметниците на културата в община Перник  

(по брой и вид)  

№ 

Вид на паметниците, според 

научната и културната 

област, към която се 

отнасят 

Брой 

В т.ч. брой 

обявени в ДВ 

или с решение 

за обявяване 

Брой на 

ПК с кат. 

“нац. 

значение” 

Брой на 

ПК с кат. 

“местно 

значение” 

1 Исторически  8 1 1 6 

2 Археологически  28 1 3 24 



Стр. 46 от 120 

 

№ 

Вид на паметниците, според 

научната и културната 

област, към която се 

отнасят 

Брой 

В т.ч. брой 

обявени в ДВ 

или с решение 

за обявяване 

Брой на 

ПК с кат. 

“нац. 

значение” 

Брой на 

ПК с кат. 

“местно 

значение” 

3 Архитектурно-строителен  16 - - 16 

4 Архитектурно-строителен и 

художествен 
8 1 1 6 

5 Художествен 7 2 2 3 

6 Индустриалнотехнологичен - - - - 

7 Паметник на градинското и 

парковото изкуство 
1 - - 1 

 ОБЩО 68 5 7 56 

Източник: Община Перник 

 

Най-голяма концентрация на обекти, декларирани или регистрирани като 

паметници на културата, има на територията на гр. Перник.  

Сред паметниците на културата в общината, с по-голяма значимост се 

открояват: 

 Средновековна крепост „Кракра ” (гр. Перник) – паметник на културата от 

национално значение 

 Църква “Св. Пророк Илия” (кв. Мошино) 

 Археологически обект “Тракийско светилище” (кв. Църква) 

 „Мала Света гора” - църкви и манастири в и край населените места в 

общината, които принадлежат на средоточието на култови обекти от 

Средновековието. Особен интерес в тази група представляват църквите в с. 

Студена 

 

Община Перник има многобройни естествени природни дадености, които са 

предпоставка за развието на различни форми на туризъм. На първо място, това са трите 

защитени територии в общината – природен парк „Витоша”, ботаническия резерват 

„Острица” и пещерата “Духлата”. Около 37% от територията на природен парк 

„Витоша” попада в община Перник, като в нея се срещат 32 редки, застрашени от 

изчезване растения, включени в Червената книга на Република България. 

Ботаническият резерват „Острица” е с обща площ от 600 дка и осигурява защита на 

уникални растителни видове. Флората се състои от 358 вида и 4 подвида, които 

съставляват 1/10 част от флористичното богатство на България.  

Пещерата “Духлата” е природната забележителност с международно и 

национално значение. Проучени са 15 км от нея и са открити повече от 50 зали с площ 

над 50 кв. м всяка. 

Освен нея, в община Перник се намират също и “Врелото”, водна монокална и 

етажна пещера в Боснешкия карстов регион и пещерата “Живата вода”, обградена от 

вековни дървета. 

Близостта на Витоша и намиращият се в региона комплекс “Рударци” са добра 

предпоставка за бъдещо развитие на туризъм и ски-спорт. Великолепни условия за 

ловен туризъм и отдих предоставя ловно стопанство “Витошко”, където функционира и 

държавната дивечовъдна станция “Витошко-Студена” с развъдник за планинска 

пъстърва. 
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В планинските части на общината са изградени туристически хижи и заслони. 

Хижа “Селимица” се намира на югозападните склонове на Витоша в местността 

Ленищата под едноименния връх Селимица, разположена сред иглолистна и 

широколистна гора на 1 305 м надморска височина. На Голо Бърдо под връх Ранчово 

градище е разположена х. “Славей”. На територията на общината функционират 2 

хотела с категория 3 звезди. 

Да се разработи стратегия за туризма, като същата се обезпечава със средства за 

културни мероприятия и да се активизира администрацията отговаряща за културната 

дейност в общината. В заключения може да бъде отбелязано, че специфичният профил 

на културното пространство на общината позволява наред с богатия културен живот в 

Перник, да се осъществяват и други културни прояви, в това число и на трансгранична 

основа. 

 

2.3.12. Анализ на състоянието на спорта 

Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм включват всички видове 

занимания с физически упражнения, спорт и туризъм, като свободна и спонтанна 

дейност за укрепване на здравето и физическата годност н населението. Заниманията 

по вид спорт са достъпни за всички и се осъществяват чрез доброволно сдружаване по 

възможности и интереси. 

В сферата на спорта, Община Перник подпомага развиването на спортна дейност 

в няколко направления: 

- Масов спорт  

- Ученически спорт 

- Елитен спорт - спорт за високи спортни постижения 

- Спорт за хора с увреждания 

Община Перник организира и  ровежда масови  портни прояви и спортни 

празници, свързани с отбелязването на значими за спортната общественост и за града 

ни дати – 3-ти март – Национален празник на Република България, 17 май –Ден на 

българския спорт, Ден на Левски, Ден на Земята, Ден на Екологията,  19 октомври – 

Ден на град Перник и др..  

При финансова възможност, се включва в различни спортни мероприятия, 

инициирани от Българските спортни федерации, най-често в такива, организирани от 

Българска асоциация спорт за всички, Българска асоциация спорт за учащи и Българска 

работническа федерация. 

Организира и координира дейности и мероприятия, свързани със спорта и 

социалния туризъм при децата, юношите и младежите. 

Липсата на повече средства, с които да се подпомага подготовката на най-

добрите ни спортисти за участие на състезания от държавния и международния спортен 

календар в спортните клубове води след себе си редица затруднения и невъзможност за 

протичане на нормална спортна подготовка на клубно ниво. 

Материалната база, която не отговаря на съвременните изисквания за нормално 

провеждане на учебно – тренировъчен процес по клубове, както и лошото състояние на 

училищната спортна база са в основата на редица проблеми, които стоят за решаване в 

дългосрочен план и водят до негативни последствия и тенденции в развитието на 

спорта в Община Перник. 
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В Община Перник, спортът като организирана форма се развива и администрира 

от спортни клубове, които са регистрирани на нейната територия. Подобно на 

финансовото осигуряване от Министерството на младежта и спорта (ММС), Общината 

подпомага финансово дейността на спортните клубове на базата на показатели, в 

основата на които се поставят постигнатите резултати, социалната значимост, интереса 

и обхвата на дейността. При двата футболни клуба „Миньор“ и „Металург 1957“, 

водещ фактор е обхватът на спортистите, които се обучават в тях, както и интереса и 

обществената значимост на спорта. 

В общинския регистър към момента са вписани 43 Спортни клуба и 1 

туристическо дружество, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел като Сдружения с нестопанска цел в обществена полза. Спортните клубове са 

членове на лицензирани спортни организации, развиващи и администриращи съответен 

вид спорт в страната и са вписани в Публичния регистър на Министерството на 

младежта и спорта. 

Взаимодействието между Община Перник и лицензираните спортни клубове е 

на много добро ниво, като през 2017 г. година общината е подпомогнала финансово 

дейността на 26 от тях, в това число детско – юношеския спорт, който развиват и 

администрират повечето от тези клубове. Общо над 3 500 деца, ученици и младежи са 

обхванати от СК на територията на Община Перник и водят целенасочена спортна 

подготовка по съответно над 30 вида спорт. 

Традиционно силни в изявите са: СК „Миньор“ - борбакласически стил,СК 

„Кракра“ и СК „Перун“ – по джудо и самбо, СК „Калоян Ладимекс“ и СК „Василена - 

Перник“ по таекуон–до ITF, ВК “Миньор“, който се състезава във волейболната Супер 

лига, БШ „Миньор“, БК „Миньор 2015“, който се представя успешно в Аматьорската 

баскетболна лига при мъжете,  СК по бокс „Перник и ССК „Перник Ладимекс“, който 

през 2017 г. чества 25 годишен юбилей., СК по делта и парапланеризъм Перник и др. 

Заради добрите изяви на СК по бокс „Перник“, след близо 25 годишно 

прекъсване, Община Перник бе определена за домакин на Държавния шампионат по 

бокс за младежи до 18 год. Като съорганизатор, Община Перник подпомогна 

провеждането на държавния спортен форум, който премина при отлична организация. 

На официалното откриване бяха връчени специални награди – плакети на ветерани и 

деятели, допринесли за боксовата слава на Перник, между които бе и бронзовият 

медалист от Олимпиадата в Мексико през 1968 г. – Георги Станков. 

Община Перник подпомага финансово спортен клуб по ориентиране за 

ветерани, спортен клуб за адаптирана физическа активност и спорт за деца с 

увреждания и клуб за интеграция на хората със зрителни увреждания. 

Община Перник подпомага финансово и спортни клубове, работещи с деца със 

СОП / СК „Калоян Ладимекс“ – таекуон – до ITF. 

От декември 2016 г. в Община Перник е регистриран СПОРТЕН КЛУБ 

„ОБИЧАМ ДА СПОРТУВАМ“, чиято основна дейност е насочена към масовия спорт и 

е свързана с провеждането на различни масови спортни прояви и турнири. Под същия 

надслов „Обичам да спортувам“, заедно с ТК „Асат“, клубът организира един от най-

големите турнири по тенис за деца в няколко възрасти, като в изявата се включиха над 

100 участника 
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Община Перник изготвя общински спортен календар, в който са включени 

традиционни изяви и състезания, които се организират и провеждат по повод 

отбелязването на важни дати и чествания.  

В по-голямата си част, материално-техническата база, която е основна 

предпоставка за високо ниво и нормално развитие на спорта и дейностите, свързани с 

него е амортизирана и не отговаря на международните стандарти за провеждане на 

такива дейности. Община Перник търси възможности, и чрез проекти по Наредба 2 от 

08.05.2014 г. на Министерството на младежта и спорта /за сега/, реализира поетапно 

възстановителни ремонти на ключови спортни съоръжения, като тренировъчната зала 

по Футбол в Спортен комплекс „Миньор“ и бившата зала по волейбол в Спортен 

комплекс „Дружба“. ОП ”ОССТО” управлява и поддържа спортната база, собственост 

на Община Перник.  

 

2.3.13. Анализ на работата с гражданските организации 

Създаването и развитието на граждански организации, установяването им като 

ключови фигури в общинския живот, има сравнително кратка история – от средата на 

90-те година насам. Към края на 90-те години по Закона за лицата и семейството в 

Община Перник са регистрирани 34 сдружения. По действащия от 2001 година Закон за 

юридическите лица с нестопанска цел се пререгистрират около една трета от 

предишните организации. 

На фона на голяма част от български общини в Община Перник към настоящият 

момент е налице сравнително добре развит неправителствен сектор. По данни от сайта 

на общинска администрация Перник, водещи и функциониращи негови представители 

на територията на общината са: 

1. Асоциация за лица с интелектуални затруднения „Вяра, Надежда, Любов“  

2. Асоциация здраве и бъдеще 

3. Областна организация на Български червен кръст – Перник 

4. НПО „Бяло, Зелено, Червено”  

5. Сдружение „Бъдеще и просперитет”  

6. Дом на туриста „Васил Апостолов” 

7. Сдружение „Дар за здраве 

8. Женска либерална мрежа – Перник 

9. Сдружение с нестопанска цел „Младеж” 

10. Фондация „Младежка инициатива 

11. Сдружение с общественополезна дейност „Обектив” 

12. Пернишка Търговско-промишлена палата 

13. Фондация „П.У.Л.С. – Позитивни умения на личността в социума“ 

14. Регионален бизнес център за подпомагане на МСП – Перник 

15. Ромски обществен съвет „Купате“ 

16. Регионално Дружество „Знание” 

17. Съюз на пенсионерите-2004 – Общински съвет 

18. Съюз на военно-инвалидните кооперации в България; 

19. Съюз на инвалидите в България – клон Перник; 

20. Сдружение Училищно настоятелство – ОДК /Общински детски комплекс/- 

Перник 
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Освен това други сдружения с нестопанска цел, фондации и организации на 

територията на общината, с които си сътрудничи общинска администрация са: 

 

СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

1. Балканска агенция за устойчиво развитие 

2. Бъдеще за децата на България 

3. Българска асоциация за детска безопасност 

4. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения- Перник 

5. Дай, бабо, огънче 

6. Евро старт 

7. Иновационно дружество за напредък и развитие на Перник 

8. Клуб на гълъбовъдите на спортните гълъби братя Янсон 

9. Клуб на дейците на културата- Перник 2011 

10. Клуб на интелигенцията Перник 

11. Либерално сдружение "Европа 2007" 

12. Младежко сдружение " Полет " 

13. Младежко културно сдружение Арт Форум 

14. Обектив 

15. Регионален център за общностно развитие 

16. Сдружение Активни За Перник 

17. Сдружение на иновационни проекти- Инно Про 

18. Туристическо дружество "Кракра Пернишки" 

19. Център По Приложна Психология - Тонус 

20. Шахматен клуб Юри Бендерев-1912 

21. Фондации 

22. Алианс - А.Н.А - Мария  

23. Ана - Мария 

24. Балкани без граница 

25. Дай Лапа България 

26. Отворена врата 

27. Позитивни умения на личността в социума " П.У.Л.С. " 

 

Всички регистрирани юридически лица с нестопанска цел са вписвани в 

Централен регистър, които се поддържа от Министерството на правосъдието и е 

създаден със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. По силата на чл. 38 от 

ЗЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на 

обществено полезна дейност имат право да разходват имуществото си изключително за 

развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, 

здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или 

физическата култура; подпомагането на социалната интеграция и личностна реализация 

и защитата на човешките права или на околната среда. Юридическите лица с 

нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност подлежат 

на регламентирана от Закона по-висока степен на публичен контрол. 

 

  

https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=JeSeVYYVluw%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=CPwzMF%2FbacQ%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=bWvTYkf66uk%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=GHXCl1EQfQg%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=n46PsYBxsH8%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=fLk6GnTe1pY%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=RnamroEKcbw%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=2Zu9vTEmw%2F4%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=KKkeXMOwCFM%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=SrrqkJ3EqPU%3D
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https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=Q%2FB8Vx65TkY%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=vl3sdAt4X3Y%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=lAeoNkaJoLQ%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=0YQ4o7G3uEk%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=xkY%2B%2Bli%2FxaQ%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=2w3slb%2BhVZ4%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=cyOCo%2F9ZZOA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=OF%2Bm1BtGwHY%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=cCJDL7pVsw4%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=byFETIcf09A%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=8eeg4qoCLyA%3D
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/RegisterDetails?id=Km%2BnOx4%2FITQ%3D
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2.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

 

2.4.1. Транспортна мрежа  

Мястото на пернишкия транспортен възел в националната и европейската 

транспортна система се анализира и оценява в контекста на взаимодействието на 

транспортните системи, представени в града и крайградската зона на най-високите си 

нива. Характерно за него е пресичането на два важни европейски транспортни 

коридора - транспортен коридор № 8 и транспортен коридор № 4. 

Транспортен коридор № 8 от албанските адриатически пристанища през 

Македония към българските черноморски пристанища и направлението на североизток 

представлява връзка на европейските транспортни системи с транспортните коридори 

на ТРАСЕКА към Закавказието, Каспийския регион и Централна Азия. Коридорът се 

явява връзка между Албания, Македония и България, но и много повече като връзка на 

страните с румънските, украинските и руските пазари. Трансевропейските транспортни 

коридори са показани на фигура 12. 

Транспортен коридор № 4 от Германия през Унгария и Западна Румъния и по 

моста по р. Дунав при Видин към София-Перник-Солун е признат за една от 

европейските транспортни оси с най-висок континентален приоритет. Поради тази 

причина, към него се насочват сериозни финансови ресурси за изграждане на пътна и 

железопътна инфраструктура. 

В допълнение, северната част на община Перник граничи с транспортен коридор 

№ 10 (Залцбург-Любляна-Загреб-Белград-Ниш-София-Пловдив-Истанбул по коридор 

4).  

Комбинацията от транспортни връзки в региона създава сравнително 

предимство от гледна точка на възможностите за изграждане на интермодални 

терминали за комбинирани превози, които към този момент са все още неизползвани за 

логистични цели. 

 
Източник: Европейска комисия 

Фиг. 13 
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2.4.1.1. Автомобилен транспорт 

 

Община Перник има добре развита мрежа от първокласни, второкласни и 

третокласни пътища. През територията й преминават 112,15 км. пътища от 

републиканската пътна мрежа, като най-голямо значение за транспортните връзки на 

града има главен път Е-79. Автомобилният транспорт е подпомогнат от АМ “Люлин” 

(изградени 9,065 км – открита 2011 г.). 

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура” и Областно пътно управление – 

гр. Перник, настилката на пътищата от републиканската мрежа е преобладаващо 

асфалтобетон, отделни пътища или части от пътища са изградени от паваж, биндер, 

трошенокаменна настилка. По данни от 2017 г. състоянието на настилката е 

преобладаващо добро и средно. В лошо състояние е път III - 1003 Драгичево – Рударци 

– Кладница – Селимица , за който е обявена обществена поръчка за основен ремонт по 

цялата дължина. През отчетния период е извършена рехабилитация на пътища -ІV-ти 

клас: Перник-Вискяр (2014 г.), Перник-Радуй (2014 г.) и в с. Студена(2016 г.) с обща 

дължина 4 км. В не добро състояние е и участък от пътя III-802 Дивотино – Перник. 

Констатирани са участъци, които следва да бъдат ремонтирани и рехабилитирани.  

По данни от общинска администрация през отчетния период е извършена 

рехабилитация на пътища - ІV-ти клас: Перник-Вискяр (2014 г.), Перник-Радуй (2014 

г.) и в с.Студена (2016 г.) с обща дължина 4 км. 

Гъстотата на пътната мрежа на областно ниво, сравнена с тази на аналогични 

територии на страната, показва добра покриваемост на територията на общината. 

 

Таблица 24. Републикански пътища на територията на община Перник 

№ на пътя Наименование на пътя Обща 

дължина 

 Автомагистрали  

АМ „Люлин” От км 10+430 до км 19+495 9,065 км 

 Пътища І клас  

Път І-1 (Е-79) „София-Кулата” от км 282+485 до км 299-300 14,16 км 

Път І-6 
Кюстендил-Радомир Перник – ок.п. София (в участъка Бела 

вода – Перник – кв. Даскалово) от км 75+015 до км 87+720 
13,705 км 

 Пътища ІІ клас  

Път ІІ -63 
Перник - Мещица - Брезник - Трън – Стрезимировци (в 

участъка Перник – Мещица) от км0+000 до км 15+300 
15,3 км 

 Пътища ІІІ клас  

Път ІІІ - 605 

(Радомир - Перник) Батановци – Пали лула – Ноевци – 

Габров дол – Мурено – Враня стена (в участъка Батановци – 

Пали лула ) от км. 0+000 до 8+200 и от 10+200 до 11+800 

9,8  км 

Път ІІІ - 802 
(Калотина – ок.п. София) Банкя-Дивотино-Перник” от км 

13+400 до км 27+200 
13,8 км 

Път ІІІ - 1003 
Драгичево-Рударци-Кладница - Селимица от км 0+000 до км 

9+340 
8,64 км 

Път ІІІ - 6032 
(Копаница - Косача) Лесковец-Батановци от км 1+700 до км 

7+200  
5,5 км 

Път ІІІ - 1801 
О.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-кв. Мошино, Перник 

от км 10+125 до км 18+265 
8,14 км  

Пътни връзки  14,04 
Източник: Областно пътно управление – гр. Перник 
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Следва да се отбележи, че в периода 2014-2016 г. на пътищата на територията на 

община са извършвани редица дейности по ремонт и рехабилитация, като подобни се 

планират и до края на 2017 г. Планирани са и следните обекти за изпълнение в периода 

2017-2020 г. 

 

Таблица 25. Перспективи за развитие на пътната инфраструктура на територията на 

община Перник 

№ Обект Година на 

започване/ 

завършване 

Дължина, км Забележка 

1 Път ІІІ – 1003 Драгичево-

Рударци-Кладница - 

Селимица от км 0+000 до км 

9+340  

2018 - 2020 г 8,64 Обявена обществена 

поръчка за основен 

ремонт на път ІІІ – 1003 

по цялата дължина 

Източник: Областно пътно управление – гр. Перник 

 

Основен обект за подобряването на пътната мрежа в общината беше 

завършването на участъка от АМ „Люлин”, преминаващ през него. По такъв начин, 

значителна част от транзитното и тежкотоварното движение от урбанизираните зони 

беше отклонено. По-слабо това се усеща в потоците по пътя І-1 към София през 

Драгичево, Владая и Княжево, заради свързването на магистрала “Люлин” със 

северозападните райони на гр. София. 

Същевременно, изграждането на АМ “Струма” създаде добри условия за 

движение на автомобилния поток към Кюстендил-Скопие през Дупница (особено за 

тежкия товарен транспорт), което облекчи път І-6, сегашния транзитен булевард на гр. 

Перник. 

Гъстотата на пътната мрежа на областно ниво, сравнена с тази на аналогични 

територии на страната, показва втора по големина стойност на национално ниво, 

значително над средната за страната. 

 Пътищата са в средно и лошо състояние и е необходимо да се води отчет за 

ремонтните дейности на пътищата за които отговаря общината. Необходимо е 

общината да заделя капиталови средатва за поддържане на пътната мрежа, за която 

носи отговорност. 

 

2.4.1.2. Железопътен транспорт 

 

През територията на община Перник преминават две железопътни линии, които 

са с важно стопанско значение - ж.п. линия № 5 София-Перник Благоевград-Петрич и 

ж.п. линия № 6 София-Перник-Кюстендил-Гюешево. Перник е със стратегическа 

позиция за развитието на транс-европейския коридор №4. 

Състоянието на железният път е сравнително добро с възможност за 

подобряване и по-добро поддържане на гаровите станции. 

Железопътният транспорт е в добро състояние. Проблем се оказва опазването на 

собствеността на НКЖИ и подвижния състав и кражбите на ромите. 
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2.4.1.3. Въздушен транспорт 

Най-близкото летище до общината е летището в гр. София, отстоящо на около 

50 км от общинския център. Логистиката по въздуха се извършва като се докарват 

стоките чрез автомобилния транспорт до аерогара София и от там се транспортират до 

далечни дестинации. Анлогичен е процесът и с доставката на стоки за община Перник. 

 

1.4.2. Енергетика  

1.4.2.1. Електроснабдяване 

На територията на община Перник функционира топлоелектрическата централа 

ТЕЦ “Република” АД (в кв. Мошино).  

ТЕЦ “Република” е построена в периода 1951-1967 г., като техническите и 

параметри са: 

 Инсталирана електрическа мощност - 105 MW 

 Топлинна мощност - 502 MW  

 Годишно производство на електрическа енергия - около 500 000 МWh 

 Годишно производство на топлоенергия - около 400 000 МWh 

Общината получава захранване с електроенергия от общата електроенергийна 

система на страната, посредством две разпределителни трансформаторни подстанции 

110/20 kV, разположени в гр. Перник. Подстанциите са свързани помежду си с 

множество електропроводи с високо напрежение 110 kV., което осигурява сигурността 

на захранване и възможност за превключване при аварии. 

Всяко от населените места получава захранване от електроразпределителната 

мрежа средно напрежение посредством въздушни изводи 20 kV., а в градската част 

кабелна мрежа 20 kV. Всички населени места са електрифицирани. Електроенергийната 

мрежа е оразмерявана за товари, по-големи от сегашните и с редки изключения, има 

възможност за поемане на допълнително натоварване. 

Проблемите са по-скоро в състоянието и поддържането на мрежата с ниско 

напрежение в селата, както и на кабелната мрежа в града. 

 

1.4.2.2. Топлоснабдяване 

Всички жилищни комплекси, административни и обществени сгради на гр. 

Перник са изградени върху концепцията за централизирано топлоснабдяване, като през 

от 2012 г. съществува възможност и за битово газоснабдяване. 

Основен източник на топлоенергия е ТЕЦ „Република”. В последните години, 

сериозни финансови средства са инвестирани в съоръженията му, за да бъде приведен в 

съответствие с екологичните норми и издаденото от Министерство на околната среда и 

водите комплексно разрешително.  

Сериозен проблем са високо напорните топло преносни мрежи и поддържането 

им в изправност през зимния сезон. 

 

1.4.2.3. Газоснабдяване 

Проектирането и строително-монтажните дейности във връзка с газифицирането 

на гр. Перник се изпълняват от частна фирма. През 2012 г. са изградени газопроводи с 

дължина 34 км, посредством които ще се обхванат 5 000 души.Започнало е 
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присъединяването на абонати към мрежата.Към мрежата са включени малък брой 

абонати и няма изградена допълнителна газопреносна мрежа към момента на 

междинната оценка. 

След финализиране на проект, инвестицията ще достигне 21 млн. лв., с които ще 

се изградят 187 км газопроводи, а потребителите на услугата ще са 28 464. 

За момента, газифициране на други населени места в общината не е планирано. 

 

1.4.2.4. Възобновяеми енергийни източници  

Енергия от слънце 

Територията на страната е районирана по слънчев потенциал, като са обособени 

три региона в зависимост от интензивността на слънчевото греене и средногодишното 

количество слънчева радиация попадаща на единица хоризонтална повърхност. 

Община Перник обхваща част от Югозападен регион със средно годишно слънчево 

греене от 400 ч. до 1 640 ч., което прави общината подходяща за изграждане на 

фотоволтаични инсталации.  

Съществува пряка връзка има между изграждането на фотоволтаични централи 

и опазването на околната среда. Важен ефект за община Перник е намаляването на 

емисиите и на парните газове в атмосферата. Оползотворяването на потенциала от 

възобновяема енергия ще доведе до намаляването на зависимостта на общината от 

конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а също и до оптимизиране на 

общинските разходи. Слънчевото отопление е конкурентно (в сравнение с нагряването 

на вода чрез електричество) и може да намери изключително широко приложение на 

територията на общината.  

Вятърна енергия 

Потенциалът на страната ни за оползотвоворяване на вятърната енергия не е 

особено голям. Икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия се 

постига при скорост на вятъра е около и над 6 м/сек. Община Перник попада в зона на 

ветрови потенциал със следните характеристики: средногодишна скорост на вятъра: 2,8 

- 4,5 м/сек. и плътност 100-150 W/м
2
. Поради това, възможностите пред общината за 

оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на основата на 

вятърната енергия се свързват с развитие на вятърната енергетика в подходящи 

планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра, прилагайки нови 

технически решения. Съвременните вятърни технологии дават възможности да се 

използват генериращи мощности при скорости на вятъра 3–3,5 м/сек. Малките вятърни 

генератори са добра инвестиция за собственици на къщи, ферми, оранжерии, както и за 

малкия и среден бизнес.  

Енергия от вода 

Водният потенциал в района на община Перник позволява да бъде изградена 

малка водноелектрическа централа с мощност от около 50 kW, като за целта са 

достатъчни малки речни течения със сравнително ниска скорост на течение. 

Потенциала на общината за оползотворяване на геотермална енергия се свързва с 

наличието на два основни минерални водоизточника - в кв. "Бяла вода" (с дебит 3.3 

л/сек, температура 27°С и експлоатационни запаси нанаходището 104 хил. м3) и в с. 

Рударци (с дебит 10.3 л/сек, температура 28°С и експлоатационни запаси 33 хил. м3).  
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1.4.3. Водоснабдяване и канализация 

 

1.4.3.1. Водоснабдяване 

Общината се водоснабдява основно от яз. “Студена”, където се събират водите 

на р. Струма, р. Матница и р. Кладница, както и води от съседни водосборни, 

посредством деривационни канали. Водите на язовира са предназначени за питейно-

битово водоснабдяване на населени места в община Перник, и за промишлено 

водоснабдяване на предприятията в гр. Перник. Язовир “Студена” има общ обем 25,2 

млн. куб. м и полезен обем 22,9 млн. куб. м. В проверявания период му е извършван 

ремонт. 

Гравитачно водата се довежда до пречиствателната станция за питейни води 

“Перник”, с капацитет 520 л/сек, като е предвидено и разширение за още 220 л/сек. 

Пречистената вода отговаря на БДС “Вода за пиене”. 

Външната водопроводна мрежа свързва пречиствателната станция с помпените 

станции и водоеми, откъдето се водоснабдяват съответните села или обособени зони от 

града. 

Водоснабдителната система включва още помпените станции “Могилино”, 

“Тева”, “Църква”, “Самоков”, ”Дивотино”, “Бучино” и редица водоеми. Докато за 

селата изградеността на водоемите е 100%, за град Перник тя е едва около 50%, което е 

восновата на проблемите във водоснабдяването. За нормализиранена водоснабдяването 

на града е необходимо доизграждане на предвидените водоеми и разширяване на 

пречиствателната станция. 

Останалите населени места се водоснабдяват чрез местни водохващания, като 

само Чуйпетлово не е водоснабдено. Общата дължина на водопроводната мрежа в 

общината е 437 км, като 45% от нея е за гр. Перник, а 55% - за селата. Уличната 

водопроводна мрежа е с дължина 311 км, като разпределението е подобно - градската 

мрежа представлява 43% от общата улична мрежа. Дължината на външните 

водопроводи е почти 126 км, като е разпределена приблизително поравно между гр. 

Перник и останалите населени места. Данните са от 2013 г., тъй като нямаме актуална 

информация за дължината на водопроводната мрежа и не можем да направим анализ и 

да отбележим напредък. 

Така изградената водоснабдителна мрежа осигурява водоснабдяване за 98,7% от 

населението на община Перник, което е колкото средния показател за страната. 

Общото състояние на мрежата, обаче (недоизградени обекти, амортизирани 

водопроводи с чести аварии и високи загуби) налага режим на водоподаване. 

Водопроводните мрежи на всички населени места в община Перник са 

изградени от азбесто-циментови тръби (над 62%), през 60-те и 70-те години на 20 век, 

които са с отдавна изтекъл амортизационен срок. Физическите загуби на вода 

надхвърлят 60%, като водят до лошо качество на услугата. Голяма част от тръбите са с 

малки диаметри (изградените съоръжения са оразмерени за по-малко население), не 

позволяващи подаване на необходимите количества за задоволяване на питейно-

битовите нужди на консуматорите. По тези причини е необходимо изготвяне на 

инвестиционни проекти и подмяна на остарялата и амортизираната водопроводна 

мрежа. Необходимо е както нейното дострояване, така и увеличаване на водоемите. 

Капацитетът на пречиствателните станции също е недостатъчен. 
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1.4.3.2. Канализация 

В гр. Перник няма изградена канализация само в кв. “Рудничар“, но общината 

разполага с одобрен Технически проект, който е включен в големия „воден“ проект, за 

който се чака финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

Уличната канализационна мрежа на гр. Перник е проектирана като разделна, но 

е изградена като смесена (около 93%). Това поражда чести запушвания и препълвания 

при дъжд и снеготопене. Малките диаметри на уличните канали и наличието на 

запушени такива са сред съществуващите проблеми на града. 

Канализационна система има и в гр. Батановци, като отпадните води се 

пречистват от градската пречиствателна станция, намираща се в землището на гр. 

Батановци, която през 2000 г. е модернизирана със средства от Националния фонд за 

опазване на околната среда (НФООС). Съоръжението осигурява качества на 

пречистените води, отговарящи на водоприемник ІІ категория. НФООС и общината 

финансират изграждането на градския канализационен колектор, а със средства от 

ОбФООС се изграждат битовите канализации, довеждащи до главната колекторна 

мрежа. 

В отделни села на общината (Кралев дол, Студена, Кладница, Дивотино) има 

частична канализация, по-често смесена - за дъждовни и отпадни води, Особено 

тревожно е това положение в с. Кладница, с. Чуйпетлово и с. Боснек, където има 

опасност от замърсяване на яз. Студена. В общината се работи по пълното финансиране 

от ПУДООС, МРРБ и собствени средства за завършване на частично започнатите 

канализации и за изграждането на нови, където няма. 

Основните проблеми в степента на канализация на населените места са свързани 

с липсващата битова канализационна мрежа в селата, наличието на участъци от 

съществуващата канализационна мрежа, които са силно амортизирани или разрушени. 

Водопроводната мрежа в общината не удовлетворява нуждите на населението, особено 

в гр. Перник. Канализационните системи са морално остарели и причиняват чести 

аварии в населените места. Най-тревожно е положението в селата, където има 

изградена частична канализация и отпадните води се заустват направо в реките. Има 

готов проект за „водния цикъл“, но поради липса на финансиране от ОПОС до 

настоящия момент се налага актуализация. Има частично финансиране от ПУДООС на 

по-малки проекти. 

 

1.4.4. Комуникации 
 

2.4.4.1. Телефонизация  

Телекомуникациите на територията на региона са добре развити. Съществуват 

една цифрова и няколко аналогови телефонни централи, свързани помежду си. Всички 

мобилни телефонни оператори имат покритие. 
 

2.4.4.2.Достъп до Интернет 

На територията на община Перник функционират повече от 10 доставчика на 

Интернет. В допълнение към тях, услугата се предлага и от мобилните оператори 

(МТел, Глобул и Виваком). 
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2.5. Екологично състояние и рискове 

2.5.1. Въздух 

Измерванията на лабораторията на Изпълнителната агенция по околна среда 

показват концентрация на прах в община Перник между 20 и 30 мг/нм
3
, при норма от 

50 мг/нм
3
. Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха в общината. Основни 

антропогенни източници на прахови емисии са промишлеността, транспорта, битовото 

отопление и поддържането на уличната мрежа. Основни емитери на прах от различните 

промишлени дейности са изградените и функциониращи горивни инсталации, пътният 

трафик на тежкотоварни моторни превозни средства (МПС) и най-вече тези, които 

извозват прахообразуващи материали. Съществен принос при замърсяването с прах има 

транспорта – отработени газове и сажди от движението на МПС. Друг основен 

замърсител е енергетиката, както и битовият сектор, като неговия принос се увеличава 

през отоплителния сезон, когато за отопление се използват нискокачествени твърди и 

течни горива с високо съдържание на пепел.  

Естествени източници за увеличаване на замърсяването на околната среда с прах 

са вятърната ерозия, влажността на въздуха и други климатични и метеорологични 

фактори. В общината се наблюдава и един от най-високите проценти за страната на 

тихо време (66,4%), което е сериозна предпоставка за понижаване на самоочистващата 

способност на атмосферата. През зимният период са характерни дните с безветрие и 

мъгла. За района на гр. Перник съществен е приноса в замърсяването на откритите 

руднични терени и депа. 
 

2.5.2. Почви 

Естественият релеф на територията на общината е антропогенно променен и има 

значителна техногенна натовареност с кариери, открити рудници, табани и 

баластриери. 

Тревожна е тенденцията за реализацията на инвестиционни намерения за 

промяна на предназначението на земите от земеделски в парцели за стопанско или 

жилищно ползване. Размерът на нарушените терени преобладава спрямо този на 

рекултивираните, тъй като по-голямата част от обектите са в експлоатация и не се 

предвижда поетапна рекултивация. Наблюдава се и замърсяване на почвите с тежки 

метали, радиоактивни вещества и нефтопродукти, за очистването на които се прилагат 

екологично безопасни методи като варуване, гипсуване, промиване и внасяне на 

материали с високи сорбционни свойства. Като цяло, съдържанието на тежки метали в 

почвата е под пределно допустимите концентрации. 

 

2.5.3. Води 

Формирането и състоянието на повърхностните води в община Перник се 

определя от водосбора на р. Струма. Оттокът на реката е регулиран чрез язовирите 

“Студена” (предназначен за питейно водоснабдяване на гр. Перник) и “Пчелина” 

(представлява утайник на р. Струма и служи за промишлено водоснабдяване). 

Основните отводнителни артерии на община Перник са р. Струма и р. Конска. 

Река Струма е приемник на отпадните пречистени битови и промишлени води на 

всички населени места по поречието й, вкл. и на гр. Перник.  
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Върху качествата на водите най-неблагоприятно влияние оказва индустриалното 

производство – минно-добивната дейност, работата на ТЕЦ, други производства, 

свързани с използването на различни химични вечества, вкл. от месопреработвателните 

предприятия.  

Качеството на водите на р. Струма в участъците преди и след гр. Перник 

показват категорични разлики. При навлизане в града реката е Іа категория 

водоприемник, а при напускане – ІІІа категория, което се отразява крайно 

неблагоприятно на поречието след града. Нарушени са показателите 

електропроводимост, БПК5 и ХПК, окисляемост, хлориди и сулфати, амониев, 

нитритен и нитратен азот. Присъствието на метали показва много високи стойности (до 

10 пъти ПДК), което се обяснява със залпово замърсяване от различни източници.  

В яз. “Студена”, който е източник на питейна вода за гр. Перник, се заустват без 

пречистване отпадъчните води на с. Боснек и с. Кладница.  

Подземните води в по-голямата част от Пернишката котловина са предимно 

плитки - 1 до 5 м. ниво на залягане. Те са с дъждовно–снежно подхранване, поради 

което режимът и качествата им са в пряка зависимост от атмосферните валежи и 

състоянието на течащите води. 

На територията на общината има два основни източника на минерална вода – 

извор Бялата вода с дебит 3,3 л/сек., температура от 27 
о
С, експлоатационни запаси 104 

х. м
3
 и извор Рударци – с дебит 10,3 л/сек., температура от 28 

о
С и експлоатационни 

запаси от 33 хил. куб. м.  

 

2.5.4. Битови отпадъци 

Със Заповед № РД-19/03.02.2016г. на Директора на РИОСВ- гр.Перник се 

закриват депата за твърди битови отпадъци. 

В експлоатация е регионалното депо за региона на Перник. изградено в 

землището на гр. Перник и обслужващо община Перник и останалите 5 общини на 

територията на Пернишка област. Съоръжението е предназначено за неопасни 

отпадъци и включва сепарираща инсталация и условия за компостиране на разделно 

събраните зелени отпадъци и превръщането им в компост, годен за използване при 

рекултивация, озеленяване и изграждане на зелени площи. 

Със Заповед на Кмета на Община Перник № 590/2016г. се упълномощават 

Кметовете на населените места на територията на Община Перник да налагат санкции, 

ако има нерегламентирани сметища, т.е. реално няма нерегламентирани сметища. 

Извършват се регулярни проверки от отдел ИЕО и Общински инспекторат към Община 

Перник , които следят за коректното изпълнение на заповедта. 

Съгласно договор от 2017г. сключен между община Перник и фирма 

„Екопартнерс” АД , са обособени 151 точки за поставяне на съдове за разделно 

събиране на отпадъци. На всяка една точка има разположени по два съда за разделно 

събиране – едниния е за стъкло, а другия е за хартия, картон и пластмаса. 

Не се поддържат достатъчно добре и създават потенциален здравен риск 

Не отговарят на екологичните изисквания 

В тях не се извършва запръстяване, а утъпкване се прави, когато на сметището 

се докарат строителни отпадъци 
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Техниката за събиране и извозване на отпадъците е недостатъчна и в по-

голямата си част амортизирана 

Техниката за поддържане на отредените и контролирани сметища е 

недостатъчна и в по-голямата си част амортизирана 

Въпреки усилията на общината и на РИОСВ – гр. Перник, на територията на 

община Перник има значителен брой нерегламентирани сметища, в които освен битови 

отпадъци, има и промишлени такива с с неизяснен произход и характер.  

Проблеми все още се установяват в опитите за разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци (от опаковки, хартия и картон, пластмаса, стъкло и др.) на 

територията на общината. Освен поставяне на съдове и провеждането на 

информационни капмании, общината инициира поставянето на съдове за разделно 

събиране в класните стаи на училищата с цел ранни формиране на подходящи навици. 

На следващ етап, такива съдове са поставени и в административни сгради на 

територията на община Перник.  

 

2.5.5. Основни екологични рискове 

Сериозен проблем за общината е въздействието, което промишлените обекти и 

битовата дейност оказват върху качествата на водите на р. Струма, особено влиянието 

на гр. Перник върху тях. Непречистени битови и промишлени води се заустват в р. 

Струма, а особено опасно е, че това се случва дори в близост до яз. „Студена”, който 

осигурява питейната вода на населението в общината. 

Мащабната в миналото минно-добивна дейност, липсата на канализация в 

населените места и характерът на геоложката основа са мотивирали формиране на 

значителни по обхват и дълбочина свлачищни процеси, голяма част от които са активно 

действащи. 

Също така, в резултат на минно-добивната и другата промишлена дейност на 

територията на общината, голям относителен дял от земите са нарушени, замърсени 

или заети от депонирани промишлени, производствени и строителни отпадъци.  

Не е намерено решение с третирането на болничните и други опасни отпадъци 

като леярски пясък, филтърен прах и т.н. 

Намаляването на замърсяването на въздуха също е сериозно предизвикателство 

пред общината. Заради регистрирани превишения на допустимите норми, община 

Перник е в списъка на общините, които трябва да имат изработена Програма за 

управление на качеството на атмосферния въздух. Такава програма е разработена и 

периодично се актуализира, като в последната й актуализация е направено ново 

моделиране на разпространението на замърсителите и са идентифицирани основните 

източници, които търпят промяна спрямо предишната програма за управление на 

качеството на въздуха.  

Друг сериозен фактор за замърсяването на въздуха са емисиите от битовото 

отопление както заради вида на използваните горива, така и заради остарелите битови 

отоплителни инсталации. 

Екологичен риск за общината представлява и високото ниво на шум. Най-

съществен източник на шумово натоварване се явява автомобилния транспорт в 

градската среда, по-значително през деня. Шумовото натоварване от индустриални 

източници и жп транспорт е незначително. 
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Общината има сериозни проблеми с опазването на околната среда, като: 

замърсяването на въздуха, водите и почвата. Не е намерено решение с биологично 

опасните болнични отпадъци. Има голям брой (почти във всяко село) 

нерегламентирани сметища. Проблем е и амортизираната техника на 

сметоподдържащите и сметоизвозващите компании.Необходимо е да се спазват 

изискванията на разработените от общината Програма за опазване на околната среда и 

Програма за управление на отпадъците. Да се разработи програма за качеството на 

атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“. Да се реши съвместно с МЗ да се 

извозват и изгарят опасните био отпадъци от болничната дейност в екселератора в 

София. Околна среда, BG16M1OP002-5.002 - Разработване/Актуализация на 

общинските програми за качеството на атмосферния въздух 

 

2.6. Административен капацитет  

Ръководството на Община Перник се осъществява от кмет, подкрепян от 

четирима заместник кметове и секретар в следните направления: 

- „Образование и култура“ 

- „Строителство и устройство на територията“ 

- „Икономическа политика“ 

- “Социална политика“ 

В Общинска администрация Перник осъществяват своите служебни и трудови 

задължения общо 181,5 служители. От общият брой служители:  43,5 бр. са  кметове на 

кметства, кметски наместници и служители в кметствата, 147,5 бр.  са на трудово 

правоотношение и 34 бр. – държавни служители. Извън тази бройка са : 10 бр. 

служители  УОМП и сигурност, ПИЦ – 5 бр. и  по 66 ПМС – 14 бр.  

Служителите в общинска администрация функционално са разпределени в 3 

дирекции с по 2 отдела и  14 самостоятелни отдела. 

 

2.6.1. Специализирана администрация  

Специализираната администрация е организирана в 3 Дирекции и 6 

самостоятелни отдела: 

1. Дирекция „Местни приходи и такси” 

- Отдел „Регистрация и обслужване“ 

- Отдел „Ревизии и проверки“ 

2. Дирекция “Инвестиционно проектиране и устройство на територията” 

- Отдел „Устройство на територията“ 

- Отдел „Инвестиционно проектиране и контрол по строителството“ 

3. Дирекция „Строителство, инфраструктура и 

екология“ 

- Отдел „Строителство и инфраструктура“ 

- Отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“ 

 

а) Отдел „Общинска собственост и контрол на търговия, транспорт и земеделие” 

б) Отдел „Образование, култура, младежки дейности и духовно развитие” 

в) Отдел „Здравеопазване, жилищна политика, порт и социални дейности” 

г) Отдел „Европейски и национални оперативни програми” 



Стр. 62 от 120 

 

д) Отдел „Общински инспекторат” 

е) Отдел „Вътрешен одит“ 

Обща численост на персонала: 91 бр.  

 

2.6.2. Обща администрация 

Общата администрация е организирана в 8 отдела:   

1. „Счетоводство“ 

2. „Бюджет, финанси” 

3. „Гражданско регистрация” 

4.  „Подпомагане и организиране работата на общинския съвет, информационно 

обслужване и канцелария“ 

5. „Управление на човешките ресурси и деловодство“ 

6. „Управление на отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност“ 

7. „Правно обслужване 

8. „Обществени поръчки“ 

Обща численост на персонала: 40 бр. 

 

Обща численост на персонала /по отдели и дирекции/ в едно с Кмет, Зам. кмет – 

4 бр., Секретар и Финансов контрольор: 138 бр. 

Общата численост на персонала на общината спрямо 2013 година е намалена от 

184 бр. на 181,5 бр. 

Община Перник работи успешно в партньорство с редица неправителствени 

организации, фондации и представители на бизнеса. Общината е член на Националното 

сдружение на общините в Република България.  

С цел оценка на работата на общинска администрация и подобряване на 

дейността й, общината се включи в изпълнение на проект „Въвеждане на общата рамка 

за оценка /CAF/ в администрациите“ по ОПДУ. Беше извършена самооценка върху 

дейността на общинска администрация, изготвен е доклад за резултатите и е разработен 

План за действие на Община Перник за реализиране на мерките за подобрение от 

доклада за самооценка по CAF за периода 2017- 2020 г. /. Дейността е изпълнена от 

специално сформирана група за самооценка, включваща служители от различни нива и 

звена към Общината. който да извърши самооценката и да представи доклад за 

резултатите. 

От 19.04.2017 г. Община Перник е сертифицирана по  БДС EN ISO 9001-2008. 

 

2.6.3. Общински бюджет 

През периода 2014-2016 г. приходите на община Перник намаляват, като от 

57,88 млн. лв. през 2014 г. достигат до 56,39 млн. лв. през 2016 г., бележейки спад от 

10,26% (планът за 2015 г. е 56,34 млн. лв.). Общите приходи на общината се формират 

основно от собствените приходи и от получените трансфери от централния бюджет 

(ЦБ). От своя страна, неданъчните приходи заемат основен дял в собствените приходи 

на общината – 61,79% през 2016 г., запазвайки умерения си темп на нарастване. Като 

цяло, през трите години собствените приходи са нараснали с 0,92%, а получените 

трансфери от ЦБ – с 0,48%. 
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Таблица 26. Приходи на община Перник за периода 2014-2016 г. 

Приходи 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

План Изпълн. План Изпълн. План Изпълн. 

I. Собствени приходи 26 564 617 18 111 757 26 339 908 18 737 265 26 809 227 20 305 733 

1.  Данъчни приходи 9 175 000 7 180 017 8 554 100 7 311 736 8 895 786 7 756 868 

2.  Неданъчни приходи 17 389 617 10 931 740 17 785 808 11 425 529 17 913 441 12 548 865 

II. Взаимоотношения с 

ЦБ 
30 511 058 30 503 020 28 962 320 28 958 486 30 347 516 30 347 516 

1.  Получени трансфери 30 511 058 30 494 982 28 962 320 28 954 652 30 347 516 30 347 516 

2.  Възстановени 

трансфери 
 -8 038  -3 834   

III. Трансфери -4 010 508 624 051 -1 662 813 -6 288 836 1 763 078 2 747 201 

IV. Временни 

безлихвени заеми 
-4 383 008 2 186 915 802 965 5 982 378 -4 200 000 -292 802 

V. Финансиране на 

дефицит/излишък 
9 201 314 -860 453 1 895 831 1 692 475 1 666 930 -317 959 

ВСИЧКО ПРИХОДИ 57 883 473 50 565 290 56 338 211 49 081 768 56 386 801 52 789 689 

Депозити и средства по 

сметки 
99 6832 -2 084 657 3 081 489 1 131 907 1 949 582 400 583 

Всичко приходи, с вкл. 

депозити и средства по 

сметки 

58 880 305 48 480 633 59 419 700 50 213 675 58 336 383 53 190 272 

Източник: Общински бюджети на Перник за 2014г., 2015 г. и 2016 г. 

 

Получените трансфери от ЦБ в бюджета на общината намаляват с 0,52% през 

периода 2014-2016 г., но запазват високият си дял от общите приходи в бюджета. 

Значително нарастват временните безлихвени заеми на общината, като от отрицателна 

величина през 2014 г. достигат до 4,2 млн. през 2016 г. Значително намаление се 

наблюдава и при дефицита в бюджета – от 0,86 млн. излишък през 2014 г., през 2016 г. 

тя отчита 0,317 млн. финансиране на дефицит. 

В периода 2014-2016 г. раходите на община Перник са нараснали с 9,72% - от 

48,48 млн. лв. през 2014 г. на 53,19 млн. лв. през 2016 г. Основен дял в общите разходи 

в бюджета на общината имат текущите разходи, като техният дял се е намалил от 90% 

през 2014 г. на 86,4% през 2016 г. Разходите за субсидии заемат относително малък дял 

в общите разходи на общината – около 2%, като в същото време отчитат нарстване с 

159% през 2016 г., в сравнение с 2014 г. Другите разходи на общината състоящи се 

главно от разходи за лихви и заемат общината не отчита. Значително увеличение 

отчитат капиталовите разходи в бюджета на общината – 176% в периода 2014-2016 г., в 

резултат на което относителният им дял в общите разходи от 5,2% през 2014 г. е 

увеличил на 8,3% през 2016 г. 

От гледна точка на плана за изпълнение на бюджета през 2016 г., отчетът за 

изпълнението му е с 10,8% по-висок. През 2014 г. общината е изпълнила 82,3%, а през 

2016 г. – 91,2% от плана за изпълнение на бюджета, в резултат на ефектите на 

икономическата криза, като от своя страна той е намалял с 10% за същия период. По 

отношение на приходите, най-висок процент на неизпълнение имат собствените 

приходи в бюджета на общината – 31,2% през 2014 г. и 24,3% през 2016 г. Данъчните 

приходи запазват относително постоянен темп на неизпълнение – около 22-30%, докато 

процентът на неизпълнение на неданъчните приходи намалява от 37,2% през 2014 г. на 

30% през 2016 г. Предвид разходите на общината, най-висок процент на неизпълнение 
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се наблюдава при капиталовите разходи – 18%, следвани от текущите разходи – 8,6%, а 

разходите за субсидии нрастват с – 7,5%.  

 

Таблица 27. Разходи на община Перник за периода 2014 - 2016 г. 

Разходи 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

План Изпълн. План Изпълн. План Изпълн. 

I. Разходи 48 167 315 43 799 601 48 943 965 44 954 049 50 267 227 45 963 420 

II. Субсидии 986 278 957 413 1 413 905 1 520 985 1 413 905 1 520 985 

III. Други       

IV. Капиталови разходи 8 492 147 2 527 230 7 934 873 2 670 680 5 435 133 4 460 034 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 57 645 740 47 284 244 58 292 743 49 145 714 57 116 265 51 974 439 

Разходи за ДД за сметка 

на общинските приходи 1 234 565 1 196 389 1 126 957 1 067 961 1 220 118 1 215 833 

ОБЩО РАЗХОДИ 58 880 305 48 480 633 59 419 700 50 213 675 58 336 383 53 190 272 

Източник: Общински бюджети на Перник за 2014г., 2015 г. и 2016 г. 

 

От гледна точка на функционалното разпределение на разходите на община 

Перник, най-голямо нарастване се отчита при другите разходи, некласифицирани 

другаде – 402% от 136 х.лв през 2014 г на 547 х.лв през 2016 и при разходите за 

жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и околна среда – от 

7,1 млн. лв. през 2014 г. на 10,36 млн. лв. през 2016 г. През разглеждания период 

увеличение отчитат и разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 2,1%, 

разходите за изпълнителни и законодателни органи – 3,3%, разходите за образование – 

5,5%, разходите за здравеопазване – 9,9% и разходите за почивно дело, култура, 

религиозни дейности – 2,1%. Разходите за икономически дейности и услуги намаляват 

със– 7,5% и за отбрана и сигурност с – 46,3%. 

През 2012 г. най-голям относителен дял в общите разходи от бюджета на 

общината имат разходите за образование – 39,6%, следвани от разходите за жилищно 

строителство, благоустройство, комунално строителство и околна среда – 19,48% и 

разходите за изпълнителни и законодателни органи – 13,56%. Под 6% дял в общите 

разходи имат разходите за почивно дело, култура, религиозни дейности – 5,5%, 

разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 5,4% и разходите за 

здравеопазване – 2,6%. 

 

Таблица 28. Разходи по функции на Община Перник за периода 2014-2016 г. 

Разходи по функции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

План Изпълн. План Изпълн. План Изпълн. 

1. Образование 21 542 246 19 992 500 21 576 056 20 613 991 21 510 483 21 106 926 

2. Отбрана и сигурност 3 791 013 1 914 040 2 485 076 1 251 405 1 536 239 1 020 584 

3. Икономически 

дейности и услуги 

7 969 286 6 132 170 5 826 034 5 423 206 5 673 318 5 694 097 

4. Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално 

строителство и околна 

среда 

11 634 293 7 114 034 14 132 602 7 823 958 15 153 467 10 363 519 



Стр. 65 от 120 

 

Разходи по функции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

План Изпълн. План Изпълн. План Изпълн. 

5. Изпълнителни и 

законодателни органи  

7 466 266 6 986 424 7 526 976 7 499 709 6 760 446 7 217 927 

6. Почивно дело, 

култура, религиозни 

дейности 

2 227 643 2 862 763 2 816 717 2 693 908 2 875 281 2 923 323 

7. Социално осигурява-

не, подпомагане и 

грижи 

2 357 488 2 055 566 2 863 338 2 703 901 2 976 313 2 901 601 

8. Здравеопазване 1 497 425 1 287010 1 768 162 1 778 858 1 500 836 1 415 185 

9. Други 394 645 136 126 424 739 424 739 350 000 547 110 

Всичко разходи 58 880 305 48 480 633 59 419 700 50 213 675 58 336 383 53 190 272 

Източник: Общински бюджети на Перник за 2014г., 2015 г. и 2016 г. 

 

В заключение, анализът на бюджетите на община Перник за периода 2014-2016 

г. показва, че въпреки трудностите в резултат на икономическата криза, поставящи 

редица ограничения върху развитието на местната икономика, което има негативно 

въздействие и върху общинския бюджет, общината разполага с добра база за 

реализация на Общинския план за развитие в периода 2014-2020 г. – както за съ-

финансиране на проекти, по които основните средства ще бъдат привлечени от 

Европейските финансови инструменти, така и за собствени инвестиции за 

изпълнението на заложените в плана приоритети. 
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3. SWOT анализ  
 

За разработването на стратегическата част на Общинския план за развитие на 

община Перник е използван настоящият анализ на силните, слабите страни, 

възможностите и заплахите. 
 

Силни страни Слаби страни 

 Територия с кръстопътно положение на 

три Трансевропейски транспортни 

коридора (№ 4, 8 и 10) 

 Компактна селищна мрежа от 

функционално свързани селища 

 Близост до София-град с пазар от над 

1,5 милиона души 

 Сравнително ниска безработица 

 Наличие на извори с рекреационно 

значение 

 Подходящи находища за добив на 

облицовъчен камък 

 Наличие на почти всички отрасли на 

материалното производство в 

икономиката 

 Традиции в тежката промишленост 

 Ръст на посевната площ 

 Ръст на ХВП 

 Наличие на терени за индустриално 

развитие 

 Нарсатване дела на населението с 

високо образование 

 Наличие на мрежа от училища 

отговаряща на нуждите на населението 

 Добре развита система от лечебни 

заведения 

 Добре развита мрежа от пътища 

 Подходящи условия за ФВИ 

 

 Наличие на населени места с влошени 

демографски, икономически и социални 

показатели 

 Амортизирана техническа инфраструктура 

 Слаба застъпеност на високотехнологични 

производства 

 Затруднена транспортна достъпност 

между централната част и периферията на 

общинската територия 

 Ниска покупателна способност на 

населението 

 Влошено екологично състояние 

 Нарастване на депопулацията с ярко 

изразена териториална диференциация 

  По-нисък темп на нарстване на работната 

заплата спрчмо средните стойности за 

страната 

 Увелчаване броя на безработните 

 Проблеми с материалната база в секторите 

на образованието и здравеопазването 

 Проблеми с електроснабдяването в селата 

 Неизползван потенциал за производство 

на енергия от биомаса 

 Проблеми във ВиК сектора 

Възможности Заплахи 

 Развитие на предприятия в отрасли, 

алтернативни на въгледобива и 

металургията 

 Засилване на инвестиционната привле-

кателност на общината 

 Развитие на туристическия потенциал 

на общината 

 Използване на възможностите за 

интегрирано развитие на град Перник 

като катализатор за развитие на 

агломерационния ареал на града 

 Създаване на нови малки и средни 

предприятия 

 Обезлюдяването на населените места води 

до забавено икономическо развитие в 

периферията на общината 

 Засилване на процеса на “изтичане” на 

квалифицирана работна ръка от общината 

към столицата 

 Продължаващото въздействие на 

икономическата криза може да доведе до 

фалити на местни фирми и продължително 

“свиване” на пазара на труда  

 Намаляващата роля на въгледобива може 

да доведе до освобождаване на работна 

ръка в общината  
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 Трансгранично сътрудничество и 

капитализиране на достъпа до вътреши 

и външни пазари 

 Достъп до НИРД инфраструктурата на 

столицата 

 Създаване на условия за отдалечена 

работа в екологичночистите райони 

 Увеличаване на броя на хората в 

пенсионна възраст и допълнителен натиск 

върху осигурителната и социалната 

система 

 Липсата на средства за автономен живот 

 Невъзможност за предоставяне на условия 

за качествен живот в селат с основно 

възрастно население 

 Липсата на бърз и постоянен достъп до 

основни социални и здравни услуги 

поради нарушена мобилност 

 Социално изключване на 

неравнопоставени сегменти от обществото 

(етнически малцинства, инвалиди, 

възрастни хора и семейства под прага на 

бедността) 

 Липсата на инфраструктура, ресурси 

(вкл.мрежи) за иновации 

 Продължаващо замърсяване на околната 

среда от промишлеността и битовите 

уреди на твърдо гориво 

 Остаряване на съществуващата 

технологична база и липсата на средства 

за поддържането й 

 

Факторите на SWOT впоследствие са изследвани и превърнати в стратегически 

цели, приоритети и мерки чрез използването на метода на стратегическата ориентация 

(SOR анализ). Този метод позволява да се прецени кои фактори/взаимодействия са най-

важни за община Перник и помага за извършването на оценка на връзката между 

вътрешната (силни и слаби страни) и външната среда (възможности и заплахи). Целта 

му е да приложи методологичен подход за оценка на стратегията и да помогне за 

идентифицирането на нови възможности за развитие. Това се извършва чрез 

противопоставяне на силните-слабите страни срещу възможностите-заплахите: 

 

 Възможности (В) Заплахи (З) 

Силни страни (С) 
Помагат ли ни С да 

сграбчим В? 

Помагат ли ни С да 

преодолеем З? 

Слаби страни (Сл) 
Пречат ли ни Сл да 

сграбчим В? 

Пречат ли ни Сл да 

преодолеем З? 

 

По този начин конфронтацията се превръща в стратегически цели. 

Включеният в ОПР SWOT анализ следва стандартната матрица и описва 

вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и 

заплахи) В резултат на изводите от социално-икономическият анализ е целецъобразно 

да бъдат включени предложения, които охарактеризират по-добре общината в 

настоящата актуализация. 
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4. Визия, цели и приоритети за развитие на община Перник за периода 

2014-2020 г. 

 

Общинският план за развитие предлага механизъм за интегриране на 

стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване и 

регионално развитие след 2013 г., основаващи се на общия стремеж за интелигентен 

икономически растеж чрез технологично обновление и иновации, развитие на знанията 

и уменията, устойчиво развитие на базата на използване на “зелени” технологии и 

енергии и постигане на социална интеграция и социална включеност. 

Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в 

общинския план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети 

за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством 

изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, 

финансирането и изпълнението на конкретни проекти.  

 



  
 

 
 

Фиг. 14. Визия, стратегически цели и приоритети на Общинския план за развитие на община Перник  

за периода 2014-2020 г. 
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4.1. Визия  

Визията представлява пожелателно описание на това, което общината иска да 

постигне или да реализира в средносрочен план. Тя има за задача да покаже посоката, 

на база на която ще бъдат избрани настоящите и бъдещите възможности за действие. 

Визията, която ще бъде основа за изпълнението на ОПР на община Перник е: 

Община Перник – реализация на потенциала за интелигентен растеж в европейски 

контекст 

Във визията се акцентира върху три основни тези: 

1. Община Перник разполага с добра основа (потенциал) за развитие и 

достатъчно предпоставки, чрез които да постигне растеж, изпълнявайки 

заложените в ОПР приоритети 

2. Този растеж ще бъде базиран на модернизацията на всички системи и 

прилагането на иновации (интелигентно развитие) 

3. Европейският контекст е посоката на движение, т.к. изпълнението на ОПР 

ще има за задача да гарантира конкурентно позициониране на община 

Перник като устойчиво развиваща се и привлектелна за живеене общност не 

само в Република България, но и в Европейския съюз 

Във визията за Община Перник е направена препратка към интелигентния 

растеж, който е един от основните приоритети на Стратегия Европа 2020, но не са 

покрити елементи на устойчивия и приобщаващ растеж. Предвид обстоятелството, че е 

поставн акцента върху бизнеса и инфраструктурата за постигане на привлекателност на 

общината предлагаме да не се променя визията. 

На база на визията, се дефинират общата цел, стратегическите цели, приоритети, 

специфични цели и т.н. 

 

4.2. Обща цел 

Общата (генералната) цел на ОПР на община Перник дава рамката, която 

впоследствие се прецизира със специфичните цели и чрез включените в тях 

приоритети. Общата цел е дефинирана по следния начин: 

 Запазване и диверсификация на съществуващия бизнес, привличане на нови 

инвеститори и подобравяне на техническата и социалната 

инфраструктура за превръщането на община Перник в една от 

привлекателните за живеене общини в България 

Имайки предвид, че средата за работа и живеене има основно значение за 

задържането на жителите (човешкия капитал) на общината и за осигуряването на 

високо качество на живот на хората, това ще бъде постигнато чрез запазването и 

предоставянето на подкрепа на съществуващите предприятия и, едновременно с това, 

чрез привличането на нови такива, което ще има директен ефект върху заетостта, 

доходите и благосъстоянието на населението. Подобряването на всички елементи на 

инфраструктурата (физическа и социална) ще допринесе за постигането на 

европейските стандарти в сферата на мобилността, здравеопазването, образованието и 

социалната дейност, за запазването и развитието на съществуващите местни ресурси. 

Комплексът от предложени решения в рамките на ОПР, чиято реализация е 

подкрепена от местни, национални и европейски (финансови) ресурси ще позволи на 



Стр. 70 от 120 

 

община Перник да се превърне в една от привлекателните за живеене общини в 

България, където хората може да намерят оптимална личностна и професионална 

реализация, съчетана с високо качество на живот, сигурност и възможности за активен 

спорт и почивка. 

Общата цел е съотносима с външните и вътрешните документи, поради което 

предлагаме да не се променя. 

 

Фиг. 15. Йерархия на планирането в ОПР на община Перник 
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4.3.Стратегически цели 

Изпълнението на ОПР е базирано на две стратегически цели, които впоследствие 

са детайлизирани чрез отделните приоритети: 

 Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна местна икономика 

чрез балансирани териториални инвестиции, подобряване на техническата 

инфраструктура и на физическата среда 

 Стратегическа цел 2: Развитие на общество на знанието и подкрепа за 

местния растеж чрез прилагането на иновативни решения 

Първата стратегическа цел поставя като основна задача постигането на 

“конкурентноспособна местна икономика”, която да позволи на община Перник да 

заеме своето място сред водещите общини в България, което от своя страна, да има 

ролята на мотиватор за задържането и развитието на бизнеса и осигуряването на високо 

качество на живот и благосъстояние на местното население. Това ще бъде постигнато 

чрез балансирано развитие на територията на общината (както икономически, така и 

социално), чрез инвестиции в рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова 

инфраструктура и чрез подобряване на физическата среда за нуждите на населението. 

Втората стратегическа цел се фокусира върху развитието на социалната 

инфраструктура, образованието, здравеопазването, социалното подпомагане и т.н., чрез 

прилагането на иновативни подходи. Едновременно с това, се поставя фокус върху 

подобряването на ефективността на работата на администрацията на всички нива, 

интегрираното управление и постигането на дългосрочни комбинирани ефекти в 

резултат на прилагането на принципите на устойчивото развитие. 

В рамките на всяка една от двете стратегически цели са заложени по два 

основни приоритета – общо четири за ОПР на община Перник. 

 Стратегическите цели покриват изцяло визията и предлагаме да не се променят и 

допълват. 

 

4.4. Приоритети 

В рамките на всяка една от дефинираните стратегически цели са формулирани 

по два приоритета. Впоследствие, на по-ниско йерархично ниво те са детайлизирани 

чрез: 

 Специфични цели 

 Мерки 

 

4.4.1. Приоритети в рамките на стратегическа цел 1 

Първата стратегическа цел има два приоритета: 

 Приоритет 1. Подкрепа за запазване на конкурентноспособните предприятия 

в общината и развитие на регионалната инфраструктура за привличане на 

нови инвестиции 

 Приоритет 2. Рехабилитация и развитие на техническата инфраструктура и 

подобряване на физическата среда 
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Приоритет 1. Подкрепа за запазване на конкурентноспособните 

предприятия в общината и развитие на регионалната инфраструктура за 

привличане на нови инвестиции 

Първият проритет се фокусира върху реализацията на дейности, целящи 

запазването на съществуващия бизнес, създаването на условия за привличане на нови 

предприятия и развитие на инфраструктурата за привличане на инвестиции. В рамките 

на този приоритет са включени 5 специфични цели и 8 мерки. 

 

Специфична цел 1.1. Запазване на съществуващите конкурентноспособни 

предприятия 

Община Перник ще бъде реален партньор на местния бизнес, който е основа за 

устойчивото местно икономическо развитие, осигурява заетост, създава на доходи за 

работещите в предприятията и техните семейства, както и реализира приходи в местния 

и националния бюджет. В рамките на настоящата специфична цел ще бъдат 

реализирани мерки, които ще спомогнат за запазване на съществуващите предприятия 

в общината с цел постигане на устойчивост в заетостта на техния персонал и доходите 

им. Мерките за постигането на тази специфична цел са следните: 

 

Мярка 1.1.1. Подкрепа за съществуващите средни и големи предприятия 

Работещите на територията на община Перник средни и големи фирми са едва 

около 60 (2011 г.), но въпреки малкия им брой те осигуряват работа на около 45% от 

заетите в общината. Освен това, част от тях са структуроопределящи за местната 

икономика и проблеми в тяхната работа или закриване на подобни структури би имало 

съществено негативно въздействие върху заетостта и доходите на населението. 

Следователно, тези предприятия следва да бъдат подкрепени максимално чрез 

предоставянето на пълно административно съдействие за решаването на техни 

конкретни проблеми, свързани с екологични въпроси, повишаване на подготовката и 

мотивацията на персонала, както и по отношение на тяхната конкурентноспособност.  

 

Мярка 1.1.2. Подкрепа за съществуващите микро и малки предприятия 

Тази група от фирми играе основна роля в дългосрочното осигуряване на заетост 

и доходи на малки групи от работници. Голяма част от тях са семейни фирми, които по 

този начин осигуряват препитание на своите домакинства. Поради своя размер, те са 

най-силно повлияни от негативните ефекти на икономическата криза и имат най-голяма 

нужда от подкрепа. В община Перник (2011 г.) има около 3 800 микро и малки фирми, 

които наемат около 12 000 души, т.е. в едно предприятие работят средно около трима 

души. За периода 2009-2011 г. са закрити около 210 подобни фирми.  

Следователно за подкрепа на тази група икономически субекти, в рамките на 

настоящия ОПР ще бъдат реализирани дейности за запазване на конкуретноспособните 

фирми чрез административна подкрепа на браншови принцип, както и предоставянето 

на съдействие за по-пълно използване на средствата, предоставяни от Европейския 

съюз, основно чрез оперативните програми. По тези програми малките и средните 

фирми могат да бъдат както директни бенефициенти, така и да участват като 

подизпълнители по проекти, реализирани от държавната и общинската администрация. 



Стр. 73 от 120 

 

Специфична цел 1.2. Насърчаване на предприемаческата активност 

Запазването на съществуващия бизнес е добра предпоставка за прилагането на 

целенасочени действия за подкрепа и насърчаване на предприемачеството в общината, 

което ще допринесе за създаването на нови фирми, повишаване на заетостта и 

подпомагане на доходите на местното население. 

 

Мярка 1.2.1. Насърчаване създаването на нов малък бизнес 

В рамките на настоящата мярка ще се активизират дейностите по насърчаване 

създаването на нови микро- и малки предприятия и семейни фирми за диверсификация 

на икономическия профил на местната икономика. В град Перник работи бизнес 

инкубатор, който следва да се превърне в един от стълбовете за насърчаване на 

фирмите в ранния етап на тяхното развитие. Едновременно с това, ще бъдат 

реализирани дейности за повишаване на предприемаческата култура и умението да се 

управлява бизнес на база на съществуващия Европейски политехнически университет в 

гр. Перник.  

Специфична цел 1.3. Изграждане на индустриалната зона и логистични 

центрове 

 

Индустриалните зони и логистичните центрове са едни от основните средства за 

повишаване на икономическия растеж на местно ниво, като оказват благоприятно 

влияние върху икономиката, привличайки нови инвеститори, генерирайки капитал и 

заетост, допринасяйки за увеличаването на приходите от данъци/такси и подпомагайки 

местните бизнес организации. Тези бизнес пространства концентрират в себе си голямо 

количество финансови, производствени и човешки ресурси. Наличието на 

организирано управление отличава зоните и логистичните центрове от обикновена 

концентрация на предприятия в даден район по случаен начин.  

 

Мярка 1.3.1. Изграждане на Индустриална зона Перник и привличане на 

фирми на нейната територия 

Община Перник разполага с обособена територия (350 дка) за изграждането на 

индустриална зона, която е в географска близост да автомагистралите “Люлин” и 

“Струма”. В рамките на ОПР ще бъде изградена вътрешната подземна и надземна 

инфраструктура за пускането в експлоатация на тази зона, като едновременно с това, 

фокусът ще бъде поставен върху привличането на преработвателни предприятия и 

високотехнологични компании. В рамките на тази мярка ще бъде разработен модел за 

управлението на зоната. В нея ще бъдат привличани както местни малки и средни 

фирми, така и външни инвеститори.  

Работата на зоната ще подобри достъпа на предприятията в община Перник до 

технологии чрез получаването на лицензи, създаването на съвместни производства 

(джойнт венчърс) и увеличена търговия. Местните служители в чуждестранните 

фирми, разположени в зоната ще могат да приложат придобития в процеса на работата 

си ноу-хау, да създадат нови компании или да започнат работа във вече съществуващи 

местни фирми, като по този начин ще се стимулира и предприемаческата култура в 

общината. 
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Мярка 1.3.2. Подготовка за изграждането на логистични центрове 

Изключително благоприятното географско положение на общината на три 

Трансевропейски транспортни коридора (№ 4, 8 и10) създава условия за повишен 

трафик от Западна Европа през България към Гърция/Близкия и Средния 

Изток/пристанищата във Варна и Бургас/Русия и Азия. В рамките на тази мярка ще 

бъдат разгледани възможностите за изграждане на логистични центрове/терминали за 

мултимодални превози на територията на общината, които да обслужват както местни, 

така и международни товари, минаващи през територията на България. 
 

Специфична цел 1.4. Привличане на външни инвестиции в община Перник 

За да може община Перник да бъде успешна в привличането на външни 

инвестиции, тя следва да приложи методологичен подход, който да гарантира успех в 

периода на реализацията на плана. 
 

Мярка 1.4.1. Разработване на инвестиционен профил на община Перник 

Профилът ще обобщи информацията за основните характеристики (вътрешен 

одит и анализ на възможностите), които ще дадат основата за реализиране на 

дейностите по привличане на инвеститори. Целта е да се идентифицират всички 

положителни характеристики на територията, които да позволят на общината да 

привлече следните видове инвестиции  

 Търсещи ресурси 

 Залагащи на развитието на пазари 
 

Мярка 1.4.2. Разработване и реализиране на Стратегия и План за 

привличане на инвестиции в община Перник 

Стратегията представлява инструмента, който ще даде рамката за изпълнението 

на последователен и резултатно-ориентиран комплекс от дейности за привличането на 

инвеститори в общината. Планът дефинира периода за реализация на отделните 

дейности в рамките на стратегията, необходимите средства, източниците на 

финансиране и отговорните лица за реализацията на дейностите по привличане на 

инвестиции. 

На база на дефинираните дейности в рамките на стратегията и плана, ще започне 

систематична работа по привличане на външни инвеститори в общината, като 

основните дестинации ще бъдат индустриалната зона и логистичните центрове. 
 

Специфична цел 1.5. Развитие на туризма 

Община Перник не е сред традиционните туристически дестинации в България. 

Въпреки това, в отрасъла “Хотелиерство и ресторантьорство” работят около 9% от 

всички фирми в общината. Местното културно-историческо наследство, природните 

дадености и наличната спортна база са добра предпоставка за допълнително развитие 

на този сектор, особено чрез предлагането на интегрирани туристически продукти. 

През последните години общината се е утвърдила и като позната дестинация за 

фестивален туризъм (напр. Международния фестивал на маскарадните игри, Рок 

фестивала „Китариада”, парада на ретро автомобили и т.н.), което е добра основа за 

бъдещо развитие.  
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Мярка 1.5.1. Създаване на интегриран туристически продукт 

На база на извършването на цялостна оценка на наличните туристически 

ресурси (както физическа инфраструктура, така и подготвеност на персонала в 

съответните туристически заведения), ще бъдат разработени пакети за интегриран 

туризъм в общината. Едновременно с това, ще бъде проведена рекламно-

информационна кампания за привличане на туристи в специализирани развлекателни 

ниши, като фестивален туризъм, спортен туризъм (вкл. екстремни спортове), музеен 

туризъм, селски туризъм и т.н. 

В рамките на тази мярка ще бъдат изпълнени и дейности за: 

 Разработване на „бранд” (туристическа марка) на туристическата 

дестинация Перник 

 Предоставяне на услуги (информационни, екскурзоводски, др.), както и 

оборудване, свързано с туристическите посещения 

 Стимулиране създаването на настанителна база за туристите 

 Участие в туристически изложения и други мероприятия по връзки с 

обществеността и реклама 

 Въвеждане на модерни информационни технологии при представяне и 

маркетиране на дестинацията 

 

Приоритет 2. Рехабилитация и развитие на техническата 

инфраструктура и подобряване на физическата среда 

Реализацията на този приоритет е свързана с разбирането, че публичните власти 

могат да въздействат основно върху рехабилитацията и изграждането на пътната 

инфраструктура, ремонта и изграждането на водопроводната и канализационната 

мрежа, както и във връзка с дейностите по изграждането на депа за съхранение и 

преработка на отпадъците.  

Дейностите, които засягат железопътната инфраструктура, изграждането, 

поддържането и развитието на системата за пренос и разпределение на електроенергия, 

както и телекомуникационната мрежа, предвид обичайната търговска практика и 

законодателната уредба, са приоритет на частни търговски дружества или държавни 

компании, върху които биха могли да се осъществяват контролни функции, но не може 

директно да се влияе. Същото се отнася за изграждането и работата на газопроводната 

мрежа. Настоящият приоритет ще се реализира чрез изпълнението на четири основни 

специфични цели и десет мерки, при чието изпълнение следва да се покрият всички 

изисквания по отношение на опазването на околната среда. 

 

Специфична цел 2.1. Реконструкция и изграждане на 

структуроопределящите елементи на точковата и на линейната пътна 

инфраструктура 

Пътната инфраструктура има основно значение за развитието на местната 

икономика и за осигуряването на мобилност на факторите на производството.  
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Мярка 2.1.1. Рехабилитация на съществуващата пътна инфраструктура 

В рамките на тази цел ще бъде извършен анализ на състоянието и необходимите 

средства за реконструкция, ремонт и рехабилитация на съществуващата точкова (напр. 

гари, спирки и т.н.) и линейна (пътища от втори до четвърти клас) инфраструктура. На 

база на приоритизация на състоянието на съществуващите обекти, сравнено с 

наличните финансови ресурси или такива, които могат да бъдат мобилизирани от 

местния и националния бюджет (вкл. от Европейските финансови инструменти) в 

периода на реализация на ОПР, ще бъдат дефинирани отделни обекти, които ще бъдат 

приоритетни за реализация – както от гледна точка на финансови възможности, така и 

предвид тяхната значимост за гражданите и бизнеса. 

 

Мярка 2.1.2. Изграждане на нови елементи на пътната инфраструктура 

На база на анализ на съществуващите идейни/технически проекти и проектна 

готовност, ще бъде предложен за реализация приоритетен списък от проекти, които да 

бъдат реализирани в рамките на ОПР до края на 2020 г. 

 

Мярка 2.1.3. Въвеждане на интегриран градски тарнспорт на гр. Перник 

В рамките на обхвата на ОПР ще бъде подготвен и изпълнен проект за 

Интегриран градски транспорт на гр. Перник. Неговата цел е подобряване на 

жизнените и екологични условия в града с акцент върху създаване на по-ефективен и 

бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна 

вторична инфраструктура на обществената транспортна мрежа и въвеждане на 

природосъобразен градски превоз. Чрез поддържането на градска транспортна система 

от различни видове превозни средства ще бъде постигнато балансирано разделение и 

ще се намали отрицателното влияние върху околната среда. 

 

Специфична цел 2.2. Възстановяване на съществуващата и изграждане на 

нова ВиК инфраструктура 

 

Мярка 2.2.1. Анализ на съществуващата изграденост и проблеми с ВиК 

мрежата в общината 

Настоящата мярка може да бъде реализирана в зависимост от проектната 

готовност (напр. наличие на идейни/технически/работни проекти) и на ефекта, който 

реализацията на подобни мерки ще има върху населението. Като се има предвид, че 

водоснабдителната инфраструктура е в голямата си част изградена, при нея фокусът ще 

бъде поставен върху нейната реконструкция и обновяване, където е необходимо. 

Основните усилия ще бъдат насочени върху възстановяването и изграждането на нова 

канализационна инфраструктура в селата от общината чрез подготовката на технически 

проекти. 

Едновременно с изграждането на ВиК инфраструктура на населените места (вкл. 

пречиствателни станции за отпадни води от домакинствата или от индустриалното 

производство), ще бъде адресирана и нуждата от изграждане на подобна 

инфраструктура за бъдещата индустриална зона и логистични центрове. 
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Мярка 2.2.2. Изпълнение на Проекта за водния цикъл на община Перник 

Фокусът в рамките на настоящата мярка ще бъде поставен върху успешното 

изпълнение на Проекта за водния цикъл на община Перник (по процедура 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”).  

 

Специфична цел 2.3. Инвестиции в екологичната инфраструктура 

Мярка 2.3.1. Изграждане на система за управление на отпадъците 

Настоящата цел има за основна задача успешното приключване на проектите за 

изграждане на система за управление на отпадъците (строителство на депо за неопасни 

отпадъци) в регион Перник, както и за изграждането на завод за сепариране и 

компостиране, финансирани по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 

Мярка 2.3.2. Насърчаване на разделното събиране на отпадъците  

В рамките на мярката се предвижда реализацията на комплекс от дейности, 

които да повишат дейностите и ефектите от разделното събиране на отпадъци в 

общината от страна на местното население.  

 

Мярка 2.3.3. Възстановяване на територии, увредени от въгледобива и от 

индустриална дейност  

На територията на общината има редица територии, които са предмет на 

индустриално замърсяване в резултат на въгледобива и активната дейност на 

индустриалните предприятия (тежка промишленост) в региона. Част от тях са 

държавни и общински, докато друга част са частни. В рамките на настоящата мярка ще 

бъде извършено картиране на замърсените територии, както и ще бъде разработен план 

за тяхната рехабилитация и възстановяване, вкл. предвиждащ изпълнението на 

инвестиционни мерки.  

Също така, в рамките на общината (най-вече в гр. Перник) има голям обем 

неактивен промишлен сграден фонд, основно приватизиран – големи заводски халета, 

административни и промишлени сгради и инфраструктура, която не се използва поради 

липсата на инвеститорски интерес. В рамките на мярката ще бъдат картирани тези 

територии и ще бъде разработена стратегия за тяхната рехабилитация и бъдещо 

използване. 

 

Специфична цел 2.4. Подобряване на сградния фонд и физическата среда 

Тази специфична цел поставя фокус върху реновирането и санирането на 

жилищните сгради, а също и на такива с обществено значение, с цел да отговорят на 

изискванията за енергийна ефективност и да се постигне унифициран облик на 

сградния фонд в населените места от община Перник. Също така, обхваща дейности по 

подобряване на естетиката на селищата в общината и физическата среда в тях. 

 

Мярка 2.4.1. Повишаване на енергийната ефективност на сградите 

В тази мярка са включени дейности по подобряване на енергийната ефективност 

на сградите в населените места в община Перник. Под енергийна ефективност тук не 

следва да се разбира единствено санирането и поставянето на външна или вътрешна 
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изолация на сградите, но и използването на ВЕИ за отопление и производство на 

електричество. Също така, тази мярка включва въвеждането на нови технологии в 

планирането и строителството и насърчаване на изграждането на т.нар. „пасивни” къщи 

– сгради, които се отопляват и охлаждат сами, без участието на активни отоплителни 

или охладителни системи. 

 

Мярка 2.4.2. Подобряване на естетиката на селищната среда 

Естетиката на селищната среда включва основно облика, външния вид на 

жилищните и обществените сгради – както в гр. Перник и гр. Батановци, така и в селата 

от общината. Целта е визията им да бъде унифицирана откъм стил и предназначение. 

Тук се залага и на развитието на по-изостаналите квартали/махали в населените места, 

където е възможно това да стане с помощта на средства по Европейски програми и 

посредством проекти, координирани от община Перник. 

Фокусът на настоящата мярка е насочен към подобряване на: 

 Къщите (ниско строителство) и вертикалната планировка, вкл. оградите 

 Блоковете и градинките пред тях 

 Обществените сгради 

 Промишлените сгради и техните дворове 

Тази мярка е тясно взаимосвързана с икономическата дейност и инвестициите, 

от една страна, и с висококачествените градски структури, разумно застроените терени 

и съвременната и ефективната инфраструктура и услуги, от друга страна. По тази 

причина, ще бъдат реализирани дейности за подобряване на съществуващия жилищен 

фонд в изостаналите квартали от гледна точка на техния дизайн и физически условия. 

Подобряването на жизнените стандарти в новите сгради, както и в съществуващите 

панелни, стари или нискокачествени сгради/къщи има най-голям потенциал за 

повишаване на енергийната ефективност и по този начин - за неутрализиране на 

климатичните изменения. 

 

Мярка 2.4.3. Подобряване на физическата среда 

Тази мярка включва целенасочени действия за подобряване на обществените 

пространства за развлечение и отдих, като същевременно се залага и на сигурността на 

гражданите. Тя включва две основни под-мерки. 

1. Повишаване на икономическата стойност на урбанизираната територия 

Тази под-мярка е насочена към регенерация на запустели обществени места, 

което води до повишаване на инвестиционният интерес, като добре поддържаните 

паркове, площади и градини насърчават идването на външни инвеститори, създавайки 

усещането за по-високо качество на живот в сравнение със сходни дестинации. 

Регенерацията на обществените места ще се осъществи посредством комплекс от 

дейности, насочени към благоустрояването на парковете, площадите и градинките в 

селищата на общината. Добре поддържаната обществена инфраструктура има ясен 

ефект върху местната икономика, т.к. увеличава стойността на частните сгради в 

близост, което се отразява и върху приходите в общинския бюджет от привлечените 

средства от данъка за сгради и таксата за смет, както и в случаите на продажба на 

имоти или ново строителство. 
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Подобряването на физическата среда има съществен ефект и за намаляване на 

страха от престъпления, който ограничава хората да използват активно обществените 

пространства. Въвеждането на физически промени, както и по-доброто управление ще 

променят това. Основните дейности, които ще бъдат реализирани в тази посока, са 

свързани с повишаване на осветеността на улиците, парковете и новите публични 

обществени места чрез въвеждането на енергийноефективно осветление и такова, 

базирано на фотоволтаични източници на електроенергия. 

2. Подобряване на възможностите за движение във и между обществените 

места 

Една от основните ползи от обществените територии е свързана с възможността 

за прилагането на различни форми на транспорт от/до и в техните рамки – пеша, с 

велосипед, автомобил, мотоциклет/скутер или други форми на обществен транспорт. 

Едновременно с това, предвид очакваната по-висока посещаемост на тези места от 

страна на гражданите, ще бъдат изпълнени дейности за контрол на трафика предвид 

повишаване на безопасността на придвижване, както и осигуряването на места за 

паркиране на превозните средства. За целта, ще бъде предвидено изграждането на 

велоалеи и допълнителни паркинги, както и поставяне на хоризонтална и вертикална 

пътна маркировка. 

 

4.4.2. Приоритети в рамките на стратегическа цел 2 

Приоритетите в рамките на втората стратегическа цел са следните: 

 Приоритет 3. Развитие на човешкия капитал в общината като ресурс за 

създаване и привличане на нови бизнеси 

 Приоритет 4. Подобряване на капацитета и ефективността на работа на 

администрацията 

 

Приоритет 3. Развитие на човешкия капитал в общината като ресурс за 

създаване и привличане на нови бизнеси 

Човешкият капитал в общината е основен субект на работата на общинската 

администрация, като ОПР поставя фокуса върху развитие на всички системи, свързани 

с подобряване на образованието, здравеопазването, социалните дейности (вкл. 

подпомагането на групите в неравностойно положение) и културата. Приоритетът ще 

бъде постигнат чрез изпълнението на 3 специфични цели и 6 мерки. 

 

Специфична цел 3.1. Повишаване на образователното равнище на 

населението предвид изискванията на бизнеса и инвеститорите 

Предвид значимият дял на хората в трудоспособна възраст от общината, 

ангажирани в сектори със сравнително ниска добавена стойност, за да може местната 

икономика да повиши своята конкуретноспособност и да се диверсифицира местният 

бизнес, така че да бъде по-устойчив на външни влияния, ще бъде приложен комплекс 

от мерки за повишаване на образователното ниво на местното население под и в 

трудоспособна възраст, за да може постепенно част от икономиката да бъде 

преориентирана към дейности, които са значително по-устойчиви във времето и ще 

могат да отговорят на очакваното увеличаване на броя на инвеститорите в общината.  
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В този контекст, фокусът ще бъде поставен върху, от една страна, обучението в 

средните училища и осигуряването на възможности за получаване на бакалавърски и 

магистърски степени в Европейския политехнически университет (гр. Перник), а от 

друга страна, в преквалификацията на персонала и въвеждането на програми за учене 

през целия живот. 
 

Мярка 3.1.1. Анализ и оценка на настоящото състояние на подготовка на 

работещите и учащите 

Основен проблем пред бизнеса е необходимостта от работна ръка, която да 

отговаря на неговите конкретни нужди. Твърде често завършващите средно и висше 

образование не притежават необходимата подготовка, за да могат бързо да се 

интегрират в дейността на предприятията, поради което се налага дълъг период на 

обучение, през който фирмата инвестира в професионалната подготовка на новите 

работници. За да се опосредстви периодът на обучение на работното място, ще бъде 

извършен анализ на нуждите на бизнеса в общината от квалифицирана работна ръка и 

предлагането на учебни програми от учебните заведения в общината. Това ще 

неутрализира в известна степен и възможността след завършването им голяма част от 

младите хора да търсят работа в София, където пазарът на труда е много по-голям. 

След обработката на резултатите от проучването ще бъдат извършени промени в 

образователните програми, за да може максимално да отговорят на нуждите на 

съществуващите предприятия, както и ще бъдат въведени такива предмети, които да 

позволят на завършващите учебните заведения да започнат работа в средно- и 

високотехнологични сектори на местната икономика. Това ще бъде резултат от 

моделиране на очакванията от страна на бъдещия бизнес, който ще бъде привлечен, от 

квалифицирана работна ръка. 
 

Мярка 3.1.2. Въвеждане на система за учене през целия живот 

Ученето през целия живот е процес на непрекъснато, преднамерено придобиване 

на знания и умения. То е крайният резултат на съвременната информационна 

грамотност и предполага възможности за учене на всяка възраст и в разнообразен 

контекст - не само чрез традиционните форми в институциите за образование и 

обучение, но и на работното място, вкъщи, или през свободното време. В рамките на 

настоящата мярка се предвижда установяването на потребностите от обучение на 

възрастните и разработване на стратегия за посрещане на тези потребности. 

Едновременно с това, ще бъдат идентифицирани специфичните групи в общината с 

ниска степен на образование и без квалификация с цел включването им в различни 

форми на учене. Ще бъдат осигурени алтернативни образователни програми за рано 

напусналите училище - програми, насочени главно към социална интеграция и 

включване в пазара на труда, курсове за ограмотяване, мотивиране и т.н. Планира се 

разширяване на възможностите за учене в клубове, библиотеки, читалища, младежки 

информационни центрове, регионални и местни центрове в двата града и в селата от 

общината. Също така, ще бъдат създадени възможности за учене в семейството като 

инструмент за интеграция в процеса на пазара на труда, мотивиране на семействата да 
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учат чрез създаването на центрове за учене в общността, отворени за членовете на 

цялото семейство, особено за малцинствените етнически групи. 

 

Специфична цел 3.2. Развитие на образователната инфраструктура 

За получаването на качествено образование е необходимо както наличието на 

добре подготвени програми и преподаватели, така и адекватна физическа среда за 

децата и учениците, където те да получат възможност да реализират напълно техния 

потенциал. 

 

Мярка 3.2.1. Рехабилитация и обновяване на образователните заведения 

Дейностите по тази мярка са насочени към рехабилитацията на сградния фонд 

(вкл. дворното пространство), подобряване на енергийната ефективност и обновяване 

на оборудването и техниката в образователните институции – детски ясли и градини, 

основни и средни училища. Тяхното развитие ще развие у децата и по-високи 

очаквания относно бъдещата им личностна реализация. Едновременно с това, ще се 

работи за подобряването на възможностите за игра и отдих на учениците, което може 

да стане посредством изграждането на детски площадки и друга подходяща 

инфраструктура в близост до училищата или до домовете, където учениците биха 

могли да прекарват свободното си време. Освен инфраструктурни мерки, тук ще се 

заложи и на организация на нови кръжочни и извънкласни форми и събития, които да 

ангажират вниманието на младите и да им предоставят достъп до нови знания по 

иновативен начин. 

 

Специфична цел 3.3. Развитие на социалната инфраструктура, 

здравеопазването и културата 

Основен фактор за определяне качеството на живот в дадена община е 

възможността за жителите й да получават висококачествени здравни, социални, 

културни и други услуги. Те са свързани с инвестиции както във физическите 

параметри на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради, оборудване и т.н.), 

така и с подобряване на т.нар. “мека инфраструктура” – свързана с количеството и 

качеството на предлаганите услуги в тези заведения, подготовката на персонала в тях, 

мотивацията за работа и т.н. В рамките на тази цел се предвижда цялостното развитие 

на елементите от селищната инфраструктура, които могат да бъдат повлияни на 

общинско ниво.  

 

Мярка 3.3.1. Развитие на здравеопазването 

Тази мярка залага на инвестиции както във физическите параметри на здравните 

заведения (сгради, оборудване и т.н.), така и с развитието на т.нар. “мека” 

инфраструктура – свързана с количеството и качеството на предлаганите услуги в тези 

заведения, подготовката на персонала в тях, мотивацията за работа и т.н. Инвестициите 

във физическите параметри на здравните заведения включват подобряване на 

качеството на сградния фонд, енергийната ефективност, а също така и закупуването на 

ново медицинското оборудване и обзавеждане. 
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Основните дейности по развитието на персонала и управлението в здравните 

заведения са свързани със следното: 

 Анализ на количеството и качеството на предлаганите услуги в здравните 

заведения и тяхната оптимизация 

 Отделяне на бюджет за подготовка на медицинския персонал (посещения 

на семинари и конференции), развитие и провеждане на мотивационни 

програми 

 Използване на възможностите за получаване на допълнителна 

квалификация и развитието и на човешкия ресурс в доболничната и 

болничната помощ 
 

Мярка 3.3.2. Развитие на социалните услуги 

Мярката предвижда инвестиции за развитие на услугите, свързани с 

предоставянето на услугата “домашен социален патронаж”, домове за стари хора, както 

и други социални дейности. Едновременно с това, се планират дейности по 

рехабилитация и ремонт на вече съществуващи заведения, предоставящи социални 

услуги (вкл. на общинския комплекс за иновативни интегрирани услуги за 

деинституционализация и превенция на изоставянето). 

В рамките на тази мярка ще бъде извършен анализ на ефективността на 

предлаганите услуги на населението, след което, на база на резултатите, ще се 

пристъпи към реинженеринг или оптимизация на процесите за постигане на 

максимална обществена удовлетвореност и ефект за местното население чрез 

актуализация на Общинската стратегия за развите на социалните услуги.  
 

Мярка 3.3.3. Развитие на културата 

Община Перник разполага с изключително богата културна програма, която е 

равномерно балансирана през цялата година. В рамките на настоящата мярка се 

предвижда реализацията на дейности за превръщането на общината във фестивална 

дестинация от национално значение на база на изключително наситения със събития 

местен календар (вкл. за популяризиране на отделните събития). Едновременно с това, 

ще бъдат инвестирани средства за поддръжка и рехабилитация на сградния фонд на 

различни културни институции (Двореца на културата, музеи, галерии, общинския 

драматичен театър и т.н.), както и на читалищата в общината, които дават място за 

развитие и изява на множество кръжоци, школи, клубове и групи по интереси. В 

рамките на настоящата мярка ще продължи подкрепата и за различни археологически 

експедиции и за експонирането на отделните обекти с историческо значение. 
 

Приоритет 4. Подобряване на капацитета и ефективността на работа на 

администрацията 

Изпълнението на приоритета ще има водеща роля за укрекрепване на 

институционалния капацитет на общинско ниво за подобряване на процеса на 

управление. Той ще допринесе за подобряването на процеса на стратегическо 

планиране, контрол и мониторинг на местно ниво, както и за предоставяне на пълния 

пакет от услуги на гражданите и бизнеса. Приоритетът включва две специфични цели и 

пет мерки. 
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Специфична цел 4.1. Подобряване на общинското управление 

В рамките на проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на 

обществото”, финансиран по оперативна програма “Административен капацитет”, 

община Перник ще реализира комплекс от дейности, свързани с: 

 Извършване на Функционален анализ чрез прилагане на Единната 

методология за провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация 

 Оптимизиране на връзките между структурните звена и подобряване на 

работните процеси в общинската администрация  

 Повишаване капацитета на служителите на общинската администрация за 

подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните 

функции 

След приключването на проекта общината ще разполага с пълния набор от 

ресурси и инструменти за ефективно управление на административните дейности на 

местно ниво. В този смисъл, настоящата специфична цел ще има за задача да поддържа 

високото ниво на услугите и да допринеся за тяхното постоянно подобрение. 
 

Мярка 4.1.1. Мониторинг на нивото на предоставяните административни 

услуги  

Настоящата мярка предвижда постоянен мониторинт върху състоянието на 

удовлетвореност по отношение на предоставяните административни услуги с цел 

анализ на функциите и дейностите в общинската администрация и ефективността на 

работа с три основни целеви групи: 

 Граждани 

 Бизнес  

 Администрация 

Основните услуги, които ще бъдат наблюдавани, ще бъдат в следните 

направления: 

 Гражданско състояние (напр. издаване на удостоворения, преписи, заверки, 

издаване на преписи и заверени копия и т.н.) 

 Стопанска дейност (напр. издаване на удостоверения за регистрация, за 

категоризация на обекти, разрешения за търговия и т.н.; обслужване на 

местните данъци и такси и др.) 

 Устройство на територията и екология (напр. издаване на разрешения, 

издаване на скици, разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, 

удостоверения за въвеждане в експлоатация и т.н.) 

На база на дейностите по мониторинг ще може да бъдат извършвани постоянни 

подобрения на работата на общинската администрация: функции и взаимодействие 

между звената на общата и специализираната администрация – хоризонтални и 

вертикални връзки и взаимодействия между тях, системи за документооборот с фокус 

върху електронните деловодни системи с изход към публични потребители чрез 

Интернет страницата на общината. Всичко това ще позволи прилагането на механизми 

за обратна връзка и за текуща оценка на ефикасността и ефективността на отделните 

звена в рамките на общинската администрация. 
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Мярка 4.1.2. Развитие на административното обслужване 

В рамките на настоящата мярка ще бъде приложен модел за постоянно 

подобряване на административното обслужване с дейности, свързани с инвестиции в 

ИТ инфраструктура и за повишаване на квалификацията на заетите лица в общинската 

администрация и в отделните кметства с цел подобряване управлението на процесите и 

дейностите. Едновременно с това, ще включва дейности по подобряване на вътрешните 

връзки в администрацията и връзката им с централната администрация.  

В допълнение, ще бъдат анализирани оперативните програми, които ще 

функционират в периода 2014-2020 г. и ще бъде разработен План за действие, който ще 

дава взаимовръзката между приоритетните за изпълнение проекти на територията на 

общината и източниците на финансиране през новия програмен период. По този начин 

ще бъде постигната предвидимост по отношение на инвестициите за развитието на 

общината и по-адекватно планиране на необходимите за това ресурси (както човешки, 

така и финансови). 

 

Мярка 4.1.3. Прилагане на механизмите на публично-частното 

партньорство за развитието на община Перник 

Публично-частното партньорство (ПЧП) представлява механизъм за 

дългосрочно договорно сътрудничество между община Перник, от една страна, и един 

или повече частни партньори, от друга страна, за извършването на дейности от 

обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични 

средства и при разпределение на рисковете между партньорите. Приетият през 2012 г. 

Закон за ПЧП (обн. ДВ. бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм. ДВ. бр. 87 от 9 ноември 2012 г., 

доп. ДВ. бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013 г.) дава 

правната основа за насърчаване на частните инвестиции в строителството, 

поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура 

и в извършването на дейности от обществен интерес. В рамките на настоящата мярка 

ще бъде разработена програма за реализацията на проекти на базата на ПЧП, която да 

бъде реализирана от общинската администрация в периода на изпълнението на ОПР. 

 

Специфична цел 4.2. Електронизация на общината 

С развитието на новите технологии се създават множество възможности за 

улесняване на достъпа до информация и пестене на време, като все повече услуги 

започват да се предлагат по електронен път, без да се изисква физическо присъствие на 

гражданите или на представителите на бизнеса. От тази гледна точка, община Перник 

може да повиши привлекателността си сред потребителите на услугите, които 

предоставя, като заложи на модерни подходи за тяхното администриране и обслужване. 

 

Мярка 4.2.1. Въвеждане на електронна платформа за предоставяне на 

общински услуги  

Въвеждането на електронна комуникация с външни на общинската власт 

субекти ще отговори на приоритетите на т.нар. “Електронна продукционна мрежа” 

(англ. Еlectronic Production Networks, съкр. ePN) - електронното подпомагане на 

сътрудничеството между публични или между публични и частни институции с цел 
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съвместно предоставяне на услуги или изпълнение на обществени задължения. Това 

увеличава потенциала на електронното правителство за увеличаване на ефикасността и 

ефективността, тъй като организации, които интегрират дейностите си, обикновено 

постигат икономии от значителен мащаб. В рамките на мярката се предвижда 

извършването на инвестиции за постепенно преминаване към електронна 

администрация и електронни услуги. Ще бъде въведена многофункционална система за 

автоматизация на работата с хартиени документи и с електронни документи, подписани 

с електронен подпис.  

Ефективното въвеждане на електронните услуги зависи от нивото на техническа 

подготвеност (ниво софтуер и хардуер) за управление на документооборота и контрола 

по изпълнение на задачите, като в настоящата мярка ще бъдат изпълнени дейности за 

тяхното привеждане спрямо добрите практики в тази сфера. Като краен ефект ще бъде 

постигнато автоматизиране на регистрирането и управлението на електронни 

документи, постъпващи през електронната поща и страницата в Интернет на общината 

и многократно оптимизиране на процеса на административно обслужване, вкл. 

оптимизиране на електронната комуникация в общинската администрациа. 

 

Мярка 4.2.2. Подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до интернет 

инфраструктура  

За да могат жителите на общината да се възползват максимално ефективно от 

електронната платформа за предоставяне на обществени услуги, публичната 

комуникационна мрежа ще бъде подобрена посредством високотехнологично 

комуникационно осигуряване и изграждането на свободни интернет (wi-fi) зони в 

зоната за въздействие с публични функции от Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Перник, а впоследствие и в централните части на гр. 

Батановци, както и в по-големите села в общината с население над 1 000 жители, като с. 

Драгичево, с. Дивотино, с. Студена, с. Рударци, с. Кладница и с. Ярджиловци. 

Активното използване на информационните технологии ще съдейства за 

подобряване на управлението на енергийното потребление и на транспортните системи, 

както и в сферата на здравеопазването (телемедицина). Община Перник ще се 

присъедини към инициативата на Европейската комисия “Европейско иновационно 

партньорство за умни градове и общности”. 

Заложените Приоритети и Специфични цели отговарят на предвидените в ОПР 

Визия, Обща цел и Стратегическите цели поради което предлагаме да се запазят 

същите. 
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Таблица 29. Обобщение на стратегическата част на ОПР на община Перник (2014-2020 г.) 

 

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна местна икономика чрез балансирани териториални инвестиции, подобряване на техническата инфраструктура 

и на физическата среда 

Приоритет 1. Подкрепа за запазване на конкурентноспособните предприятия в общината и развитие на регионалната инфраструктура за привличане на нови 

инвестиции 

Специфична цел 1.1. Запазване на съществуващите 

конкурентноспособни предприятия 

Мярка 1.1.1. Подкрепа за съществуващите средни и 

големи предприятия 

Мярка 1.1.2. Подкрепа за съществуващите 

микро и малки предприятия 

Специфична цел 1.2. Насърчаване на предприемаческата активност Мярка 1.2.1. Насърчаване създаването на нов малък бизнес 

Специфична цел 1.3. Изграждане на индустриалната зона и 

логистични центрове 

Мярка 1.3.1. Изграждане на Индустриална зона 

Перник и привличане на фирми на нейната 

територия 

Мярка 1.3.2. Подготовка за изграждането на 

логистични центрове 

Специфична цел 1.4. Привличане на външни инвестиции в община 

Перник 

Мярка 1.4.1. Разработване на инвестиционен профил 

на община Перник 

Мярка 1.4.2. Разработване и реализиране на 

Стратегия и План за привличане на 

инвестиции в община Перник 

Специфична цел 1.5. Развитие на туризма Мярка 1.5.1. Създаване на интегриран туристически продукт 

Приоритет 2. Рехабилитация и развитие на техническата инфраструктура и подобряване на физическата среда  

Специфична цел 2.1. Реконструкция и изграждане на 

структуроопределящите елементи на точковата и на линейната пътна 

инфраструктура 

Мярка 2.1.1. Рехабилитация на съществуващата 

пътна инфраструктура 

Мярка 2.1.2. Изграждане на нови елементи на 

пътната инфраструктура 

Мярка 2.1.3. Въвеждане на интегриран градски тарнспорт на гр. Перник 

Специфична цел 2.2. Възстановяване на съществуващата и 

изграждане на нова ВиК инфраструктура 

Мярка 2.2.1. Анализ на съществуващата изграденост 

и проблеми с ВиК мрежата в общината 

Мярка 2.2.2. Изпълнение на Проекта за 

водния цикъл на община Перник 

Специфична цел 2.3. Инвестиции в екологичната инфраструктура 

Мярка 2.3.1. Изграждане на система за управление 

на отпадъците 

Мярка 2.3.2. Насърчаване на разделното 

събиране на отпадъците 

Мярка 2.3.3. Възстановяване на територии, увредени от въгледобива и от индустриална дейност 

Специфична цел 2.4. Подобряване на сградния фонд и физическата 

среда 

Мярка 2.4.1. Повишаване на енергийната 

ефективност на сградите 

Мярка 2.4.2. Подобряване на естетиката на 

селищната среда 

Мярка 2.4.3. Подобряване на физическата среда 
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Стратегическа цел 2: Развитие на общество на знанието и подкрепа за местния растеж чрез прилагането на иновативни решения  

Приоритет 3. Развитие на човешкия капитал в общината като ресурс за създаване и привличане на нови бизнеси  

Специфична цел 3.1. Повишаване на образователното равнище на 

населението предвид изискванията на бизнеса и инвеститорите 

Мярка 3.1.1. Анализ и оценка на настоящото 

състояние на подготовка на работещите и учащите 

Мярка 3.1.2. Въвеждане на система за учене 

през целия живот 

Специфична цел 3.2. Развитие на образователната инфраструктура Мярка 3.2.1. Рехабилитация и обновяване на образователните заведения 

Специфична цел 3.3. Развитие на социалната инфраструктура, 

здравеопазването и културата 

Мярка 3.3.1. Развитие на здравеопазването Мярка 3.3.2. Развитие на социалните услуги 

Мярка 3.3.3. Развитие на културата 

Приоритет 4. Подобряване на капацитета и ефективността на работа на администрацията  

Специфична цел 4.1. Подобряване на общинското управление 

Мярка 4.1.1. Мониторинг на нивото на 

предоставяните административни услуги 

Мярка 4.1.2. Развитие на административното 

обслужване 

Мярка 4.1.3. Прилагане на механизмите на ПЧП за развитието на община Перник 

Специфична цел 4.2. Електронизация на общината 

Мярка 4.2.1. Въвеждане на електронна платформа за 

предоставяне на общински услуги 

Мярка 4.2.2. Подобряване на достъпа на 

гражданите и бизнеса до интернет 

инфраструктура 
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5. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана 

 

Индикативната финансова таблица (вж. Приложение 1) обобщава необходимите 

ресурси за реализацията на Общинския план за развитие на община Перник през 

периода 2014-2020 г. и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по 

изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното развитие при 

водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската 

администрация.  

Индикативният общ размер на необходимия ресурс за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на област Перник (2014-2020 г.) възлиза на 97 500 000 лева при 

индикативен ресурс за постигане целите на Регионалния план за развитие на 

Югозападен район за периода 2014-2020 г. от 3,9 милиарда лева. При разработването на 

индикативната финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация 

на ОПР на община Перник, тези суми са взети предвид като ориентири при 

бюджетирането на отделните приоритети и мерки. 

Общият планиран бюджет за изпълнението на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Перник възлиза на 337 295 154 лв. (без ДДС), разделен 

както следва: 

 Зона за въздействие със социален характер – 175 051 955 лв. В зоната са 

включени за реализация редица проекти, свързани с подобряване и 

разнообразяване на социалните услуги, обновяване на образователната 

инфраструктура, рехабилитация на обектите на градската среда (улици, 

междублокови пространства, изграждане на детски и спортни площадки) и др.  

 Зона с публични функции от висока обществена значимост – 123 651 234 лв. 

Тук са концентрирани проектиq свързани с подобряване на елементите на 

градската среда, на техническата инфраструктура, както и проекти от 

образователната и културната инфраструктура  

 Зона с потенциал за икономическо развитие – 38 591 965 лв. Тук са включени 

проекти, които да съдействат за нарастване на икономическия и инвеститорския 

интерес, както и за подобряване на качеството на средата. За проектите, които 

ще бъдат инициирани в тази зона се разчита на осигуряване на финансов ресурс 

от страна на бизнеса (на базата на публично-частно партньорство и чрез 

прилагането на механизмите на финансовия инженеринг). 

Ресурсите за реализацията на ОПР на община Перник включват само 

планираните средства за реализацията на ключовите за развитието на общината мерки 

и проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират 

допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. В този смисъл индикативната 

финансова таблица не включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси 

(собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като 

безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства 

и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за 

развитието й през периода до 2020 г. 

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: 
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 Определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната 

реализация 

 Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на 

общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени 

в конкретна програма за реализация на плана 

 Относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в 

общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана. 

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация 

на приоритетите на плана, включват три групи финансови източници: 

 Местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни 

публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни) 

 Външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, 

Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на 

земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други източници – 

банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови 

институции, средства на неправителствени организации в обществена полза и 

др. публични финансови източници 

 Частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, 

проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна 

полза 

Следва да се има предвид, че общата сума на поетите финансови ангажименти 

(задължения), включително по отделните приоритети, е индикативна и може да 

претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на 

приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление 

и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 

приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

Предвид обстоятелствата, че не се променят Визията, Общата цел. 

Приоритетеите, Специфичните цели и планираните проекти за тяхното постигане не се 

налага да се променя финасовата инфдикативна таблица. Единственото в нея са 

отбелязани само онези проекти и стойности, които са изпълнени. 

 

6. Индикатори за наблюдение и оценка на плана 

 

Стратегическите цели на ОПР представят желаното и възможно бъдещо 

състояние, докато приоритетните области представляват областите на действие и 

въздействие.  

Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за 

проследяване на степента на изпълнение на ОПР и е неразривно свързана с цялостната 

система за наблюдение, оценка и актуализация на стратегическия документ. Изборът на 

индикаторите се основава на специфичните характеристики на стратегическата част на 

ОПР и методите за мониторинг на стратегическото планиране. 
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Планираната система от индикатори се определя и от информационната 

осигуреност на общинското планиране и управление към момента на разработване на 

ОПР. Оперативността на системата зависи от точното определяне на начални стойности 

на отделните индикатори. Съответно, липсата на изходни данни и наличен механизъм 

за събиране на последващи стойности на определен индикатор обезсмисля неговото 

включване в системата.  

Основното средство за събиране на информация е базата данни, поддържана от 

Националния статистически инстритут, включително публикуваната от института 

текуща статистика и издаваните сборници. Други източници на информация са 

Българската народна банка, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия, Агенция „Пътна инфраструктура” и 

др. Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България позволява да се прецени ефективността на прилагането 

на финансови ресурси на ЕС в България, както и концентрацията на ресурси в 

определена област. 

Ключов източник на информация представлява и общинската администрация на 

Перник и поддържаните от нея регистри и бази-данни. Поддържането на адекватна 

информационна система за целите на наблюдението и оценката на ОПР следва да се 

осигурява именно от информационните масиви и наблюдения на общинските звена.  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие на Община Перник е структурирана в два основни компонента – индикатори 

за въздействие и индикатори за резултат, в съответствие с „Методическите указания за 

разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

(2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), 

Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), Общински планове за развитие (2014-

2020 г.)” на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Двата вида 

индикатори съвместно позволяват да се определи степента на постигане на целите и 

приоритетите на ОПР.  

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за периода 

2014-2020 г. 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. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои 

от мерките или приоритетите те се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни 

проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните 

индикатори са (в голямата си част) количествено измерими и осигуряват обективност 

по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за 

развитие на общината до 2020 г. са представени в матрица на индикаторите (вж. 
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Приложение 2). За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение 

за всеки индикатор са посочени мерните единици, в които се измерва, източниците на 

информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за 

отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се 

очаква да бъде достигната до края на периода на действие на общинския план за 

развитие.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на общинския план за развитие са взети предвид общите 

индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост 

чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. Новата кохезионна политика 

на ЕС предвижда съвкупност от индикатори, съобразени с трите цели на стратегията 

Европа 2020 и предвидени за използване на регионално и местно ниво. Индикаторите 

са организирани около темите за социалното, икономическото и териториалното 

сближаване в Европа и предлагат методология за измерване на научно-техническия 

прогрес, конкурентоспособността, образованието, транспорта, състоянието на околната 

среда, социалната интеграция, бедността и здравния статус на населението. 

Планираните индикатори дават необходимата информация и не се налага 

тяхното преформулиране. 

 

7. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на 

плана 

 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на 

целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите 

за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка 

на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите 

на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и 

изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на 

плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. 

За целите на наблюдението и оценката се предвижда изграждането на система 

съгласно нормативните изисквания и стандарти, която включва формите и начините за 

събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и 

организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на 

докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на 

наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът на 

общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, 

общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените 

организации, представителите на гражданското общество в общината.  

При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и 

оцени динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху 

социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на 
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околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна 

стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края 

на съответния период. 

Оценката на плана ще се извършва в следните времеви периоди: 

 Предварителна оценка на ОПР на община Перник: 2013 г. 

 Междинна оценка на ОПР на община Перник: 2017 г. 

 Последваща оценка на ОПР на община Перник: 2022 г. 

Ще бъде извършвано текущо наблюдение на ОПР с отчитане на постигнатите 

резултати в рамките на първото тримесечие на всяка следваща година, като ще се дава 

информация за постигнатото през предходната година, вкл. идентифицираните 

проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване. 

Актуализация на ОПР ще бъде извършвана при промяна на допусканията, 

дефинирани в настоящия план и при необходимост. 

 

8. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност 

 

Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните 

органи и организациите, с икономическите и социалните партньори, както и с 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към 

развитието на общината.  

Кметът на общината и общинският съвет като органи, осигуряващи информация 

и публичност на дейностите по изпълнението на плана, са натоварени да осигурят 

активен обмен на идеи и координирани действия между всички заинтересовани страни, 

както при разработването на документа, така и при неговото изпълнение. По такъв 

начин планът се превръща в ефективен инструмент за управление и развитие на 

общината, тъй като коректното публично представяне на пълния набор от информация 

е предпоставка за формирането на партньорства и за откриването на повече 

възможности за съвместни действия.  

Законът за регионалното развитие и правилника за прилагането му определят 

търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като като ръководен принцип за 

на разработването и реализацията на общинските планове за развитие. Главната цел на 

действията за прилагане на този принцип е да се осигури прозрачност и да се 

информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и 

прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно 

очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се 

мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

Специфичните цели на действията обхващат: 

а) Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни 

материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за 

развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение 

определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и 

очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата 

инфраструктура и околната среда 
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б) Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, 

насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса 

в) Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока 

ефективност при изпълнението на плана 

г) Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 

развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и 

осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината 

д) Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското 

общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска 

позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за 

реализация на плана. 

Националното законодателство предвижда няколко основни инструмента за 

управление на реализацията на всеки общински план за развитие – годишни доклади за 

изпълнението, както и извършването на междинна и последваща оценка. 

Разработването на тези документи задължително включва представяне на информация 

за постигнатия напредък по ОПР, както и за отчетените несъответствия между 

планираното и реалното състояние на общината към конкретния момент. Също така, 

тези документи следва да бъдат публично представени - чрез публикуването на 

официалната страница на община Перник и чрез изпращане до ключовите 

заинтересовани страни. Успоредно с това, е препоръчително провеждането на 

публични дискусии, на които отговарящите за управлението на плана звена да 

представят основните ограчничения за постигане на целите на ОПР и да се обсъдят 

мерките за преодоляването им.  

Освен това, успешната реализация на приоритетни проекти от ОПР на община 

Перник зависи от изградените партньорства за изпълнение на всеки един от тези 

проекти. Процесът по формирането на такива партньорства може да бъде улеснен чрез 

създаването на организационна основа за изпълнение на проектите – основа, която 

включва едновременно отговарящата структура и участващите партньори. По такъв 

начин се гарантира наличието на постоянен обмен на информация и общо използване 

на ресурсите на определените участници. 

 

9. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се 

конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните 

финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите 

 

Общинският план за развитие представлява стратегически документ относно 

политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на община Перник, докато 

програмата за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина, 

практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на 

развитието. 
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Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-

2020 г. има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, 

залегнали в плана, 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. 

С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните финансови 

ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на 

проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на 

общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и 

публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. 
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Таблица 30. Програма за реализация в Общинския план за развитие на община Перник в периода 2017-2020 г. 
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Индикативна 

стойност, лв. 

У
св

о
ен

и
 с

р
ед

с
т
в

а
 д

о
 

3
0

.0
6
.2

0
1

7
 г

.,
 л

в
. 

И
зт

о
ч

н
и

к
 н

а
 

ф
и

н
а

н
с
и

р
а

н
е
 

У
ч

а
ст

и
е
 „

В
 

п
о

д
к

р
еп

а
 з

а
 

сл
ед

в
а

щ
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

ен
 п

е
р

и
о

д
”
 

В
к

л
ю

ч
е
н

 в
 И

П
Г

В
Р

 

н
а

 г
р

. 
П

ер
н

и
к

 

О
т
г
о

в
о

р
н

а
 

ст
р

у
к

т
у

р
а

 

П
а

р
т
н

ь
о

р
ск

и
 

ст
р

у
к

т
у

р
и

 

Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПРИОРИТЕТ 1. ПОДКРЕПА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНАТА И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ 

Специфична цел 1.1. Запазване на съществуващите конкурентноспособни предприятия 

1 

Анализ на състоянието и нуждите 

на бизнеса в общината и 

идентифициране на основните 

области на подпомагане 

85 000 0 
ОбА Пк, 

ЧБ 
- - ОбА Пк СБ               

2 

Реализация на фискални и 

нефискални мерки за подпомагане 

на бизнеса 

- 0 ОбА Пк - - ОбА Пк ЧБ               

Специфична цел 1.2. Насърчаване на предприемаческата активност 

3 

Повишаване на предприемаческата 

активност в общината чрез 

провеждането на курсове за 

обучение на възрастни 

300 000 0 ОПНОИР - - ЕПУ 
ОбА Пк, СБ, 

ЧБ 
              

4 

Обновяване, рехабилитация и 

реконструкция на общинските 

пазари 

1 600 000 0 
ОПРР, 

ОбА Пк 
- - ОбА Пк 

ОбА Пк, СБ, 

ЧБ 
              

5 
Изграждане на Експо център за 

бизнес форуми и изложби 
2 000 000 0 

ОПРР, 

ОбА Пк 
- - ОбА Пк СБ, ЧБ               

Специфична цел 1.3. Изграждане на индустриалната зона и логистични центрове 

6 
Изграждане на Индустриална зона 

Перник 
30 000 000 0 

ОПРР, 

ОбА Пк 
- - ОбА Пк СБ, ЧБ               

7 

Изграждане на транспортно-

логистичен център – гара 

Разпределителна 

9 516 000 0 
ОПРР, 

ОПТТИ 
- Да ОбА Пк СБ, ЧБ               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Специфична цел 1.4. Привличане на външни инвестиции в община Перник 

8 

Подготовка на инвестиционно 

представяне и рекламно-

информационни материали за 

привличане на инвеститори в 

Община Перник 

80 000 0 
ОПИК, 

ОбА Пк 
- - ОбА Пк СБ               

9 

Реализация на Стратегия и План за 

привличане на инвеститори в 

община Перник 

250 000 0 
ОПИК, 

ОбА Пк 
- - ОбА Пк СБ               

Специфична цел 1.5. Развитие на туризма 

10 

Разработване на пакети за 

интегриран туризъм в община 

Перник и провеждане на рек-ламна 

кампания за популяри-зиране на 

дестинация Перник 

300000 0 
ОПРР, 

ОбА Пк 
- - ОбА Пк ЧБ               

11 

Развитие на фестивалния туризъм в 

община Перник (Международен 

фестивал на маскарадните игри 

„Сурва” и др.) 

700000 400000 
ОПРР, 

ОбА Пк 
- - ОбА Пк 

ЧБ, музеи, 

читалища и 

т.н. 
              

12 

Създаване на туристически 

маршрути чрез изграждане на 

екопътеки, места за отдих в 

подножието на планините Люлин и 

Витоша 

300000 0 ОбА Пк - - ОбА Пк 
Туристи-чески 

дру-жества 
              

ПРИОРИТЕТ 2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА 

Специфична цел 2.1. Реконструкция и изграждане на структуроопределящите елементи на точковата и на линейната пътна инфраструктура 

13 
Изграждане на пътен възел на ТМ и 

ул. „Младен Стоянов“ (гр. Перник) 
1 719 503 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

14 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в кв. „Рудничар“ (гр. 

Перник) - готов проект 

9 832 783 22 200 ОПРР Да Да ОбА Пк -               

15 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Перник, в т.ч. 

тротоари и създаване на достъпна 

среда – кв. „Варош”, част от 

залесителния пояс, „Драгановец”, 

„Клепало”, „Проучване”, 

„Байкушева махала”, част от 

"Димова махала", част от „Твърди 

ливади”, „Тева”, „Стара Тева” 

33 872 492 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

16 

Рехабилитация на улична мрежа 

(тротоарни настилки, достъп за 

хора с увреждания) и изграждане на 

техническа инфраструктура по 

новите улици части от кв. 

„Мошино”, кв. „Караманица” и кв. 

„Сини вир” (гр. Перник) 

25 740 706 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

17 
Изграждане на паркинг - кв. 558, 

УПИ II (гр. Перник) 
152 526 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

18 

Изграждане на паркинг при ТЕЦ 

“Република“ 

 

366 000 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

19 

Реконструкция и рехабилитация на 

мост над р. Струма при ул. „Искър” 

(гр. Перник) проект, изпълнява се 

 

409 500 25000 ОПРР Да Да ОбА Пк -               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

20 

Реконструкция на надлез Иван 

Вазов, в т.ч. пешеходна връзка от 

централната градска част на Перник 

с кв. "Христо Ботев" и "Ралица" над 

транзитна магистрала и жп линията 

Перник-София, готов проект 

 

899 602 35000 
ОПРР, 

ОбА 
- Да ОбА Пк -               

21 

Изграждане на кръгово кръст-

овище в кв. „Димова махала“ и нова 

транспортна връзка през кв. 

„Твърди ливади“ до кръгово 

кръстовище при Изчислителния 

център – централната градска част 

на гр. Перник 

 

2 527 048 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

22 

Изграждане на кръгово кръстовище 

на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, 

ул. „Бяла Слатина” и ул. Брезник”, 

ЦГЧ на гр. Перник 

342 825 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

23 

Реконструкция на подлез и 

изграждане на връзка от кв. 

„Христо Ботев“ към централната 

градска част на гр. Перник по 

трасето на бившата жп линия 

321 170 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

24 

Изграждане на транспортна връзка 

между транзитна магистрала и 

централната градска част на гр. 

Перник в района на 

комуникационен възел „Марина 

бара“ 

100 055 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

25 

Реконструкция и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в 

кв. „Тева” и кв. „Проучване” – 

подписани договори за 16 сгради 

41 261 207 2 655650 
НПЕнЕф

МЖС 
- Да ОбА Пк -               

26 

Благоустрояване на вътрешно-

кварталното пространство, кв. 

„Димова Махала” 

427 000 50000 
ОПРР 

- Да ОбА Пк -               
ОбБ 

27 

Реконструкция и рехабилитация на 

улици и тротоарни настилки – 

квартали в публична зона - проект 

"Зелена и достъпна градска сдреда" 

21 394 393 6 400000 
ОПРР, 

МФ 
- Да ОбА Пк -               

28 Създаване на алтернативен 

вход/изход към магистрала 

„Люлин” през с. Големо Бучино 

4 200 000  
ОПРР, 

ОПТТИ 
- - ОбА Пк -        

29 

Реализация на проект за 

Интегриран градски транспорт на 

гр. Перник, ПИП и ФА 

11 283 520 100000 ОПРР Да Да ОбА Пк -               

Специфична цел 2.2. Възстановяване на съществуващата и изграждане на нова ВиК инфраструктура 

30 
Реализация на проект за водния 

цикъл на община Перник 
45 000 000 0 ОПОС - Да ОбА Пк -               

31 Подмяна на водопровод и 61 375 600 0 ОПРР, - Да ОбА Пк -               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

канализация (разширение и 

рехабилитация на ВиК мрежата) в 

гр. Перник - II етап - кв. 

„Рудничар“, кв. „Варош“, кв. 

„Проучване“, кв. „Тева“, кв. 

„Димова махала“, кв. „Клепало“ и 

кв. „Байкушева махала“ 

ОПОС, 

ОбА 

32 

Подмяна на водопровод и 

канализация – квартали в публична 

зона - II етап 

27 596 400 0 

ОПРР, 

ОПОС, 

ОбА 

- Да ОбА Пк -               

Специфична цел 2.3. Инвестиции в екологичната инфраструктура 

33 

Изграждане на система за 

управление на отпадъците 

(строителство на депо за неопасни 

отпадъци) в регион Перник 

26 000 000 19132569 ОПОС - Да ОбА Пк -               

34 

 Изграждане на завод за сепариране 

и  компостиране на отпадъци в 

община Перник 

42 000 000 0 ОПОС - Да ОбА Пк -               

35 

Изграждане на система за събиране, 

оползотворяване и обезвреждане на 

биоразградими и строителни 

отпадъци 

2 800 000 0 ОПОС - - ОбА Пк -               

36 

Изграждане на информационна 

система за отчет и контрол на 

дейностите с отпадъци на 

територията на общината 

 

300 000 0 ОПОС - - ОбА Пк -               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

37 

Изграждане на система за разделно 

събиране на отпадъците и 

общински центрове за предаване на 

разделно събрани отпадъци от 

домакинствата - Договор, вл. в сила 

от 2.04.17 г. , програма и протокол 

за организиране на система за 

разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на 

Община Перник 

2 200 000 0 

ЕКО 

ПАРТНЪ

РС 

БЪЛГАР

ИЯ АД 

- - ОбА Пк 

ЕКО 

ПАРТНЪРС 

БЪЛГАРИЯ 

АД 

              

38 

Изготвяне на шумови карти и 

извършване на оценка на шумовото 

натоварване на територията на 

общината с План за действие за 

намаляването му 

 

120 000 0 ОПОС - - ОбА Пк -               

39 

Изпълнение на мерки за 

рекултивация на почви, предмет на 

минни разработки и възстановяване 

на терени, предмет на 

индустриално замърсяване 

4 500 000 256488 
ОПОС, 

ОбА Пк 
- - ОбА Пк -               

40 

Изпълнение на мероприятия 

(методически, информационни и 

строителни) за осигуряване на 

здравословна среда за живот и за 

опазване и защита на почвите, 

растителността и ландшафта 

 

1 000 000 0 
ОПОС, 

ОПРР 
- - ОбА Пк -               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

41 

Картиране на увредените територии 

от производствата през 20 в. 

(въгледобив и тежка индустрия) и 

разработване на план за тяхната 

рехабилитация и възстановяване 

400 000 0 
ОбА Пк, 

ОПРР 
- - ОбА Пк - 

       

42 

Картиране на неизползвания 

промишлен сграден фонд и 

разработване на Стратегия за 

рехабилитация и бъдещо 

използване на тези сгради и 

инфраструктура 

200 000 0 
ОбА Пк, 

ОПРР 
- - ОбА Пк -               

Специфична цел 2.4. Подобряване на сградния фонд и физическата среда 

43 

Обновяване, саниране, ремонт и 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност (ЕЕ) в публичните 

сгради, намиращи се в гр. Перник и 

в селищата в общината - проект, 

изпълнява се 

19 642 181 50000 ОПРР - Да ОбА Пк 

Кметства в 

община 

Перник 
              

44 

Благоустрояване на кв. „Тева“ (гр. 

Перник) – изграждане на зони за 

социални контакти и отдих, алеи, 

тротоари и др.м проект, изпълнява 

се 

10 003 500 30000 ОПРР Да Да ОбА Пк -               

45 

Рехабилитация на междублокови 

пространства и изграждане на 

детски и спортни площадки, 

озеленяване и алейна мрежа в кв. 

301 584 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

„Проучване” (гр. Перник) 

46 

Въвеждане на енергоспестяващо 

улично осветление в квартали от гр. 

Перник: „Варош“, „Драгановец“, 

„Клепало“, „Проучване“, 

„Байкушева махала“, част от 

„Твърди ливади“, „Стара Тева“, 

„Тева“, част от „Димова махала, 

„Красно село”, „Селото”, „Рено”, 

„Монте Карло”, „Христо 

Смирненски” - готов проект 

 

6 488 235 22200 ОПРР Да Да ОбА Пк -               

47 

Рехабилитация на зона за отдих в 

Централния градски парк на 

Перник – английска ливада - готов 

проект 

3 786 975 21600 ОПРР - Да ОбА Пк -               

48 

Рехабилитация на парк „Митко 

Соколов“ – кв. “Драгановец", кв. 6, 

етап II (гр. Перник) - готов проект 

 

5 158 450 28800 ОПРР Да Да ОбА Пк -               

49 
Рехабилитация на паркова зона 

"Алея на спорта" (гр. Перник) 
30 744 50000 ОбБ - Да ОбА Пк -               

ПРИОРИТЕТ 3. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ОБЩИНАТА КАТО РЕСУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ БИЗНЕСИ 

Специфична цел 3.1. Повишаване на образователното равнище на населението предвид изискванията на бизнеса и инвеститорите 

50 

Анализ на човешкия ресурс в 

община Перник предвид нуждите 

на бизнеса 

 

50 000 0 ОПНОИР - - ОбА Пк ЕПУ               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

51 

Въвеждане на система за учене и 

професионална квалификация през 

целия живот 
500 000 0 ОПНОИР - - ОбА Пк 

ЕПУ, 

образоват. 

инсититуции, 

читалища 

              

Специфична цел 3.2. Развитие на образователната инфраструктура 

52 

Обследване на ЕЕ и прилагане на 

мерки за ЕЕ на обекти в гр. Перник: 

4 312 421 

  

ОПРР Да Да ОбА Пк 

Съответните 

образователни 

заведения 

          

    

- VIII ОУ „Кракра Пернишки” (кв. 

"Клепало") 
            

- 9 ДГ „Калина Малина“ – 

централна сграда (кв. "Клепало") 
            

- 9 ДГ „Калина Малина“ – филиал 

(кв. "Проучване") 
            

- 8 ДГ „Изворче“ (кв. „Твърди 

ливади“) – изпълнен проект 
            

готови проекти  136000           

53 

Изграждане на физкултурен салон 

на СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон"  (гр. 

Перник) 

581 000   ОПРР - Да ОбА Пк -               

54 

Обследване на ЕЕ и прилагане на 

мерки за ЕЕ на обекти в гр. Перник: 

готови проекти, ДГ 1 се изпълнява 

4 179 213 

  

ОПРР Да Да ОбА Пк -               
- VI СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”– бул. „Кракра”  

- ДГ №1 „Миньорче“ 134500 

- ДГ №15 „Райна Княгиня“   
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

55 

Реконструкция и обновяване на 

обекти в гр. Перник: 

9 678 387 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               
- ОУ „Св. Иван Рилски”и ПМГ 

„Христо Смирненски”  

- ПГЕМП “Христо Ботев“ 

- V СУ „П. Р. Славейков”“ и ПГ 

по икономика 

56 

Реконструкция и обновяване на ОУ 

"Св. Константин Кирил Философ" 

(кв."Тева", гр. Перник) 

2 518 006 0 ОПРР - Да   -               

Специфична цел 3.3. Развитие на социалната инфраструктура, здравеопазването и културата 

57 

Реконструкция и рехабилитация на 

сграда на Дентален център (кв. 

"Димова махала", гр. Перник) и 

прилежащите й пространства за 

изграждане на Център от семеен 

тип на лица с увреждания и на 

Център за настаняване на възрастни 

хора 

1 717 034 36000 ОПРР Да Да ОбА Пк -               

58 

Изграждане на социални жилища в 

кв. „Тева“, гр. Перник (общинска 

сграда с капацитет 100 души) 

1 830 000 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

59 

Изграждане на консултативен 

(квалификационен) център за хора 

от маргинализираните групи 

 

72 639 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

60 

Реконструкция и ремонт, мерки за 

ЕЕ и обзавеждане на 

Рехабилитационен център 

 

208 734 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

61 

Рехабилитация на център за спешен 

прием на деца в риск (гр. Перник) 

 

35 254 0 ОбА Пк - Да ОбА Пк -               

62 

63 

Обследване за ЕЕ и прилагане на 

мерки за ЕЕ (основен ремонт и 

въвеждане на енергоспестяващи 

мерки) на Общински младежки дом 

в гр. Перник - готов проект 

660 529 24000 ОПРР Да Да ОбА Пк -               

64 
Реконструкция на Регионален 

исторически музей – гр. Перник 
5 002 566 0 ОПРР - Да ОбА Пк -            

65 

Изграждане на Парк на 

предизвикателствата – 

алтернативни занимания и 

забавления за деца и младежи, 

културни изяви (кв. “Войниковец” 

на гр. Перник) готов проект, 

изпълнява се 

5 782 725 
      

              

66 
Реконструкция на зала "Дружба" 

(гр. Перник) 
152 354 300000 ММС - Да ОбА Пк -               

67 
Ремонт на спортна зала "Кракра" 

(гр. Перник) 
5 441 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

68 

Ремонт на спортен комплекс 

"Миньор", кортово игрище 

"Миньор" – настилка 

800 302 200000 ММС - Да ОбА Пк -            
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Време за реализация, 20.. г. 

14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

69 
Тренировъчно игрище "Парка" – 

настилка (гр. Перник)        
         

70 

Подмяна на настилка на футболно 

игрище "Драгановец" (гр. Перник) 

 

13 200 0 ОПРР - Да ОбА Пк -               

71 

Реконструкция на Мемориала на 
пернишките миньори и 
превръщането му в Галерия на 
модерните изкуства 

2 000 000  ОПРР, 

ОбА 

- Да ОбА Пк -        

ПРИОРИТЕТ 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

Специфична цел 4.1. Подобряване на общинското управление 

72 

Прилагане на резултатите от проект 

„Община Перник – ефективна 

администрация в услуга на 

обществото” 

100 000 0 ОПДУ - - ОбА Пк Кметства               

73 

Разработване на План за действие 

за усвояване на средства по 

европейските фондове до края на 

2020 г. – разработена 

инвестиционна програма по ОПРР 

15 000 17940 ОбА Пк - - ОбА Пк Кметства               

74 

Разработване и реализация на 

програма за изпълнение на проекти 

на базата на ПЧП 

60 000 0 ОбА Пк - - ОбА Пк Кметства               
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Таблица 30а. Индикативни бъдещи проекти за подобряване на водоснабдяването в 

община Перник* 

 

№ Име на проекта Индикативна 

стойност, млн. лв. 

1 Агломерация на с. Студена, с. Кралев дол – захранване на 

тези населени места от централен водоизточник (язовир 

„Студена”). Изготвяне на инвестиционен проект 

7,30 

2 Подобряване и развитие на инфраструктората за питейни 

води, в агломерации Драгичево и Батановци 

20,20 

3 Допълнително водоснабдявате от централен водоизточник 

на с. Рударци. Изготвяне на инвестиционен проект 

1,70 

4 с. Кладница – инвестиционен проект и изграждане на 

локални пречиствателни станции за питейна вода 

(ЛПСПВ) за водите от Витошките водохващания 

2,50 

5 с. Расник – инвестиционен проект и изграждане на 

допълнителни водоизточници 

0,24 

6 Инвестиционен проект и изграждане на язовир „Раянци” 

(гр. Перник). От него ще се подава вода за част от община 

Земен, община Ковачевци, община Радомир и община 

Брезник. Община Перник се водоснабдява на 98% от 

язовир „Студена”, който е едногодишен изравнител. При 

завиряването му през 1953 г., ретензионният обем е 68 

млн. м
3
, който постоянно намалява и през последните 

десет години, не надвишава 30 млн. м
3
. Малките населени 

места се водоснабдяват най-вече от плитки грунтови 

водоизточници. С намаляване на повърхностният отток 

драстично се намалява и дебита на тези водоизточници. 

Това обославя изграждането на нов водоизточник като 

язовир „Раянци”, който ще бъде многогодишен изравнител 

200,0 

7 Инвестиционен проект и изграждане на помпена станция и 

напорен водоем за с. Дивотино 

0,40 

8 Инвестиционен проект и изграждане на помпена станция и 

напорен водоем за с. Г. Бучино 

0,40 

9 Инвестиционен проект и изграждане на допълнителен 

водоизточник за с. Радуй 

0,07 

10 Инвестиционен проект и изграждане на допълнителен 

водоизточник за с. Планиница 

0,25 

11 Инвестиционен проект и изграждане на допълнителен 

водоизточник за с. Селищен дол 

0,20 

12 Инвестиционен проект и изграждане на допълнителен 

водоизточник за с.Чуйпетлово 

0,30 

13 Инвестиционен проект и изграждане на допълнителен 

водоизточник за с. Вискяр 

0,06 

 ОБЩО 233,62 

 Без проекта за изграждане на язовир „Раянци”  33,62 

Бележка: *Бюджетът им не е включен в Приложение 1 
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Таблица 30б. Индикативни бъдещи проекти за подобряване на канализацията в 

община Перник* 

 

№ Име на проекта Индикативна 

стойност, млн. лв. 

1 Изготвяне на инвестиционен проект и изграждане на 

охранителни канали за отвеждане на скатовите води в гр. 

Перник 

5,8 

2 Изграждане на дъждовна канализация на кв. “Калкас” и кв. 

„В. Левски” - гр. Перник 
27,0 

3 Подобряване и развитие на инфраструктората за 

отпадъчни води агломерации с. Драгичево и гр. Батановци 
30,0 

4 Изготвяне на инвестиционен проект и изграждане на 

битова и дъждовна канализация на агломерации Дивотино 

и Люлин и заустването им в каналната мрежа на гр. 

Перник 

35,0 

5 Изграждане на битова и дъждовна канализации в селата 

Рударци, Кладница, Боснек и Чуйпетлово 
55,0 

6 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация на агломерации Студена и Кралев дол 
27,0 

7 Инвестиционен проект и изграждане на канализационен 

колектор от гр. Брезник до ПСОВ – Перник, в който ще се 

включат гр. Брезник, с. Ноевци, с. Слаковци, с. Велковци, 

с. Кошарево, с. Расник, с. Ярджиловци, с. Богданов дол и 

с.Мещица 

25,0 

8 Инвестиционен проект и изграждане на ЛПСОВ на селата 

Боснек, Чуйпетлово, Студена, Кралев дол и Г. Бучино 
7,2 

9 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация в с. Ярджиловци 
18,5 

10 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и главен колектор в с. Расник 
12,0 

11 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и главен колектор на с. Богданов дол 
12,5 

12 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и ЛПСОВ в с. Зидарци 
13,0 

13 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и ЛПСОВ в с.Черна гора 
13,0 

14 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и ЛПСОВ в с. Лесковец 

12,5 

15 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и ЛПСОВ в с. Планиница 
8,2 

16 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и ЛПСОВ в с. Вискяр 
12,0 

17 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и ЛПСОВ в с. Радуй 
5,8 

18 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битово 

канализация и ЛПСОВ в с. Селищен дол 
8,5 

19 Инвестиционен проект и изграждане на дъждовна и битова 

канализация и главен колектор в с. Мещица 
27,0 

 ОБЩО 355,0 

Бележка: *Бюджетът им не е включен в Приложение 1 
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Таблица 30в. Индикативни бъдещи инвестиционни проекти за подобряване на 

образователната инфраструктура в община Перник* 

 

№ Име на проекта 

Индикативна 

стойност, 

млн. лв. 
1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност, рехабилитация, ремонт и 

изолация на покривите на сградите в общинската образователна 

инфраструктура: ОУ „Св. Иван Рилски”, СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон”, 

ГПЧЕ “С.Радев”, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, V СУ „П. Р. 

Славейков” (ПГИ), ПГЕМП „Хр. Ботев”, XI ОУ „Елин Пелин”, VIII ОУ 

„Кракра Пернишки”, ОУ „Св. Константин Кирил - Философ” - Тева, XIII 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” кв. Мошино, ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Драгичево, ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Св. 

Климент Охридски” в с. Рударци, ОУ „Св. Климент Охридски” в 

с.Кладница, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Дивотино, ОУ „Христо 

Ботев” в гр. Батановци, ДГ № 1 „Миньорче”, ДГ №7 „Пролет”, ДГ № 8 

„Изворче”, ДГ № 9 „Калина Малина”, ДГ № 11 „Знаме на мира”, ДГ № 15 

„Райна Княгиня”, ДГ № 4 „Чуден свят” 

5,5 

2 Изграждане на системи за техническа безопасност и сигурност на децата 

и учениците в сградите от общинската образователна система: ОУ „Св. 

Иван Рилски”, СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон”, ГПЧЕ “С. Радев”, V СУ „П. 

Р. Славейков” (ПГИ), VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, VII ОУ „Г. С. 

Раковски“, VIII ОУ „Кракра Пернишки”, Обединено училище „Темелко 

Ненков”, X ОУ „Алеко Константинов”, XI ОУ „Елин Пелин”, XII ОУ 

„Васил Левски”, ОУ „Св. Константин Кирил - Философ” - Тева, XIII ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” кв. Мошино, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

с. Драгичево, ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Св. Климент 

Охридски” в с. Рударци, ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Кладница, ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” в с. Дивотино, ОУ „Христо Ботев” в гр. 

Батановци, ОУ „Отец Паисий” в с. Ярджиловци 

0,4 

3 Оформяне на дворни пространства, изграждане и рехабилитация на детски 

и спортни площадки в районите на всички училища и детски градини от 

общинската образователна система: 

- ОУ „Св. Иван Рилски”, СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" , ГПЧЕ “С. Радев”, 

V СУ „П. Р. Славейков” (ПГИ), VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, VII 

ОУ „Г.С Раковски“, XII ОУ„В. Левски”, ОУ„Св. Константин Кирил - 

Философ” -Тева, XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” кв. Мошино, ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгичево, ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Рударци, ОУ „Св. Климент 

Охридски” в с. Кладница, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. 

Дивотино, ОУ „Христо Ботев” в гр. Батановци, ОУ „Отец Паисий” в с. 

Ярджиловци 

- Детски градини: ДГ № 1 „Миньорче”, ДГ № 2 „Родолюбче”, ДГ № 3 

„Пролетен цвят”, ДГ № 4 „Чуден свят”, ДГ № 5 „Вела Пеева”, ДГ № 6 

„Българче”, ДГ „Пролет”, ДГ № 8 „Изворче”, ДГ № 9 „Калина Малина”, 

ДГ № 11 „Знаме на мира”, ДГ № 12 „Радост”, ДГ № 14 „Славейче”, ДГ 

№ 15 „Райна Княгиня”, ДГ „В. Терешкова” - гр. Батановци 

5,7 

4 Изграждане на младежки център със знак за качество на Съвета на 

Европа за интеграция на деца и младежи от ромски произход в района на 

кв. Димова махала (гр. Перник) 

1,0 

5 Рехабилитация и ремонт на водопроводна, електро-, топло- и 

канализационна системи на всички училища и детски градини от 

общинската образователна система: 

4,7 
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- ОУ „Св. Иван Рилски”, СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" , ГПЧЕ “С. Радев”, 

V СУ „П. Р. Славейков” (ПГИ), VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, VII 

ОУ „Г. С. Раковски“, VIII ОУ „Кракра Пернишки”, Обединено училище 

„Темелко Ненков”, X ОУ „Алеко Константинов”, XI ОУ „Елин Пелин”, 

XII ОУ „Васил Левски”, ОУ „Св. Константин Кирил - Философ” -Тева, 

XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” кв. Мошино, ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Драгичево, ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Св. 

Климент Охридски”в с. Рударци, ОУ „Св. Климент Охридски” в с. 

Кладница, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Дивотино, ОУ „Христо 

Ботев” в гр. Батановци, ОУ „Отец Паисий” в с. Ярджиловци 

- Детски градини: ДГ № 1 „Миньорче”, ДГ № 2 „Родолюбче”, ДГ № 3 

„Пролетен цвят”, ДГ № 4 „Чуден свят”, ДГ № 5 „Вела Пеева”, ДГ № 6 

„Българче”, ДГ „Пролет”, ДГ № 8 „Изворче”, ДГ № 9 „Калина Малина”, 

ДГ № 11 „Знаме на мира”, ДГ № 12 „Радост”, ДГ № 14 „Славейче”, ДГ 

№ 15 „Райна Княгиня”, ДГ „В. Терешкова” - гр. Батановци 

6 Оптимизация на общинската образователна система с цел пълен обхват 

на 5 и 6-годишните в предучилищното образование и създаване на 

нормални условия за целодневната организация на учебния процес 

- 

7 Изграждане на архитектурно достъпна среда за всички сгради от 

общинската образователна система: 

- СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон" , ГПЧЕ “С. Радев“, V СУ „П. Р. Славейков” 

(ПГИ), VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, VII ОУ „Г. С. Раковски“, VIII 

ОУ „Кракра Пернишки”, Обединено училище „Темелко Ненков”, X ОУ 

„Алеко Константинов”, XI ОУ „Елин Пелин”, XII ОУ „Васил Левски”, 

ОУ „Св. Константин Кирил - Философ” -Тева, XIII ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” кв. Мошино, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгичево, 

ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Св. Климент Охридски”в с. 

Рударци, ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Кладница, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” в с. Дивотино, ОУ „Христо Ботев” в гр. Батановци, 

ОУ „Отец Паисий” в с. Ярджиловци 

- Детски градини: ДГ № 1 „Миньорче”, ДГ № 2 „Родолюбче”, ДГ № 3 

„Пролетен цвят”, ДГ № 4 „Чуден свят”, ДГ № 5 „Вела Пеева”, ДГ № 6 

„Българче”, ДГ „Пролет”, ДГ № 8 „Изворче”, ДГ № 9 „Калина Малина”, 

ДГ № 11 „Знаме на мира”, ДГ № 12 „Радост”, ДГ № 14 „Славейче”, ДГ 

№ 15 „Райна Княгиня”, ДГ „В. Терешкова” - гр. Батановци 

2,4 

8 Рехабилитация, ремонт и обзавеждане на физкултурни салони с модерни 

технически безопасни съоръжения в сградите от общинската 

образователна система: ОУ „Св. Иван Рилски”, ГПЧЕ “С.Радев”, V СУ 

„П. Р. Славейков” (ПГИ), VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, VII ОУ „Г. 

С. Раковски“, VIII ОУ „Кракра Пернишки”, Обединено училище 

„Темелко Ненков”, X ОУ „Алеко Константинов”, XI ОУ „Елин Пелин”, 

XII ОУ „Васил Левски”, ОУ „Св. Константин Кирил - Философ” -Тева, 

XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” кв. Мошино, ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Драгичево, ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Св. 

Климент Охридски” в с.Рударци, ОУ „Св. Климент Охридски” в с. 

Кладница, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Дивотино, ОУ „Христо 

Ботев” в гр. Батановци, ОУ „Отец Паисий” в с. Ярджиловци 

4,2 

9 Изграждане на нова спортна зала в района на СУРИЧЕ "Д-р Петър 

Берон"  
0,5 

 ОБЩО 24,4 

Бележка: *Бюджетът им не е включен в Приложение 1 
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Таблица 30г. Индикативни бъдещи инвестиционни проекти за подобряване на 

спортната инфраструктура в община Перник* 

 

№ Име на проекта Индикативна 

стойност, млн. лв. 

1 Изграждане на 5 бр. съвременни спортни площадки от 

смесен тип (комбинирани игрища за масов спорт) в 

междублоковото пространство на гр. перник 

0,40 

2 Изграждане на закрит плувен комплекс в гр. Перник и 

създаване на нови възможности за масов плувен спорт 
2,00 

3 Създаване на „Общинска школа за масов спорт” за 

осигуряване на по-големи възможности за масов спорт на 

територията на Община Перник 

- 

4 Адаптиране на спортната инфраструктура към хората с 

увреждания: зала “Дружба”, зала “Б. Гюдеров”, зала 

“Кракра”, зала “Миньор”, зала “Металург”, спортен 

комплекс “Миньор“, спортен комплекс “Металург“ 

0,42 

5 Рехабилитация на спортен комплекс “Металург“ 10,0 

6 Възстановяване на ски-пистата в местността Цоцевица 5,00 

7 Изграждане на картинг писта в кв. Калкас на гр. Перник 0,50 

8 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на всички 

сгради обслужващи спорта, които са общинска 

собственост: зала “Дружба”, зала “Б. Гюдеров”, зала 

“Кракра”, зала “Миньор”, зала “Металург”, спортен 

комплекс “Миньор“, спортен комплекс “Металург“ 

2,40 

 ОБЩО 20,72 

Бележка: *Бюджетът им не е включен в Приложение 1 
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Таблица 30д. Индикативни бъдещи инвестиционни проекти за подобряване на 

културната инфраструктура в община Перник* 

 

№ Име на проекта Индикативна 

стойност, млн. лв. 

1 Рехабилитация и мерки за енергийна ефективност на 

Двореца на културата в гр. Перник 

1,10 

2 Възстановяване и социализация на първата 

електроцентрала в кв. “Хумни дол” 
0,50 

3 Изграждане на Арт център “Градът” в бившата сграда на 

ПГ по облекло и туризъм “Св. Иван Рилски” 
2,00 

4 Изграждане на Музей на маската  1,00 

5 Рехабилитация и модернизация на бившата водна кула на 

жп гара Перник-централна в културен обект за модерно 

изкуство “Лудости” 

0,25 

6 “Нови пространства” - архитектурно преосмисляне на 

Мемориала на миньорския труд, на вътрешния двор на 

Двореца на културата, РМД-Мошино и др. места като нови 

полифункционални пространства за културна дейност 

0,30 

7 Дигитализация на музейните фондове 0,50 

8 Консервация и реставрация на културни ценности 0,50 

9 Поддържане, обогатяване и модернизиране ползването на 

библиотечния фонд 

0,20 

10 Въвеждане на нови технологии – окомплектоване с 

компютри и съвременна техника на културните институти 

и читалищата, изграждане на вътрешни мрежи и 

разширяване на достъпа до интернет 

0,50 

11 Културен маркетинг, съхраняване и развиване на 

традиционното и на съвременно изкуство: обогатяване на 

формите за изява на творци и любители; програмен 

културен календар - организиране на събори, фестивали, 

конференции, пленери, семинари, прегледи на 

традиционния фолклор и на съвременното авторско 

изкуство 

0,20 

12 Разширяване и обогатяване на партньорствата с общините 

от Югозападния регион (София, Благоевград, Кюстендил, 

Перник) – обмен на добри практики и творци 

0,20 

13 Разширяване и обогатяване на международните 

партньорства – обмен на добри практики и творци 

0,30 

14 Рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност за всички читалища-общинска собственост 

6,00 

15 Реконструкция и рехабилитация на РМД-Мошино 2,00 

16 Социализация на Тракийското светилище в кв. Църква (гр. 

Перник) 

0,70 

17 Социализация на средновековната пернишка крепост 

“Кракра” - втори етап 

2,00 

18 Консервация на археологическите разкопки Св. Спас и 

възстановяване на православен храм 

1,50 

19 Археологически разкопки на хълма Кракра 0,20 

20 Изграждане на Музей на индустриалното наследство 0,30 

 ОБЩО 20,25 

Бележка: *Бюджетът им не е включен в Приложение 1 
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Таблица 30е. Индикативни бъдещи интегрирани инвестиционни проекти за едно или 

повече населени места от община Перник* 

 

№ Име на проекта Индикативна 

стойност, млн. лв. 

1 За гр. Перник: ремонт и рекордиране на паважни настилки, 

както и ремонт и доизграждане на асфалтобетонови 

настилки на улиците 

8,00 

 

2 

За гр. Перник: изграждане на транспортна връзка на 

Транзитна магистрала с ул. “Любен Кравелов” и ул. 

“Миньор” 

0,70 

 

3 

За гр. Перник: изграждане на пешеходен подлез на жп 

спирка в кв. “Църква” 

0,20 

 

4 

За гр. Перник: изграждане на пешеходна връзка между 

централна градска част и ул. “Търговска”, като 

същевременно се запази и пътната връзка 

 

- 

 

 

 

 

5 

За с. Богданов дол: ремонт на пътната инфраструктурна 

мрежа и изграждане на нови улици, поддържане на 

общинския сграден фонд (училището) и смяна на неговия 

статут от училище за дом за възрастни хора или музей на 

сурвакарската маска, допълване и актуализация на 

кадастралната карта, почистване и укрепване на дерето, 

минаващо през урбанизираната зона на селото, ремонт и 

обновяване на спортната и детската площадка, 

възстановяване на парка за отдих в урбанизираната зона на 

селото 

 

 

 

 

1.00 

 

 

6 

За с. Радуй: асвалтиране на 4 улици в селото, подравняване 

и насипване с инертни материали на 3 улици, изграждане 

на кътове за отдих и изграждане на 4 селски чешми  

 

0,20 

 

 7 Реконструкция и подмяна на 350 км водопроводна мрежа 

на територията на Община Перник 

70,00 

8 Рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа на 

община Перник 

1,00 

 

9 

Възстановяване проводимостта на р. Струма на 

територията на община Перник: корекция на коритото и 

предпазване от свлачища 

 

1,00 

 

10 

Ремонт на пътната инфраструктурна мрежа и изграждане 

на нови улици в селата Драгичево, Рударци и Кладница, 

както и във всички останали села от община Перник 

 

0.500 

 ОБЩО 90,7 

Бележка: *Бюджетът им не е включен в Приложение 1 

 

Общата стойност на индикативните проекти, включени в таблици 26а до 26е 

възлиза на 744,69 млн. лв. 
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10. Предварителна оценка на плана  

 

Остава без промяна. 

 

11. Списък на приложенията 

- Приложение 1 Индикативна финансова таблица 

- Приложение 2 Матрица на индикаторите за наблюдение на ОПР на община Перник 

 

12. Списък на таблиците 

- Таблица 1. Новорегистрирани стопански субекти 

- Таблица 2 Видове новорегистрирани предприятия според заетите в тях 

- Таблица 3 Обработваема земя 

- Таблица 4 Посевни култури 

- Таблица 5 Вид животни 

- Таблица 6 Население по постоянен адрес 

- - Таблица 7 Структура на населението 

- Таблица 8 Естествен и механичен прираст на населението в община Перник 

- Таблица 9 Механично движение на населението по местоживеене 

- - Таблица 10 Население на община Перник и на област Перник по възрастови 

групи (2012 г.) 

- Таблица 11 Данни за естествения и механичния прираст на населението на 

община Перник, 2012-2016 г. 

- Таблица 12 Доходи на населението – средногодишна работна заплата на 

домакинство в страната и в община Перник, лв. 

- Таблица 13 Доходи на лице – средногодишна работна заплата на наетите по 

трудово и служебно правоотношение в страната и в община Перник, лв. 

- Таблица 14. Наети лица по трудово и служебно правоотношение 

- Таблица 15. Заетост в различните категории предприятия 

- Таблица 16. Брой ученици 

- Таблица 17. Лечебни и здравни заведения 

- - Таблица 18. Брой медицински лица в детските ясли 

- Таблица 19. Медицински персонал на основен трудов договор 

- Таблица 20. Осигуреност на населението с лекари и зъболекари 

- Таблица 21. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги 

- Таблица 22. Жилища на населението 

- Таблица 23. Структура на паметниците на културата в община Перник (по брой 

и вид) 

- Таблица 24. Републикански пътища на територията на община Перник 

- Таблица 25. Переспективи за развитие на пътната инфраструктура на 

територията на община Перник 

- Таблица 26. Приходи на община Перник за периода 2014-2016 г. 

- Таблица 27. Разходи на община Перник за периода 2014-2016 г. 

- Таблица 28. Разходи по функции на община Перник за периода 2014-2016 г. 
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- Таблица 29. Обобщение на стратегическата част на ОПР на община Перник 

(2014-2020 г.) 

- Таблица 30. Програма за реализация на ОПР в община Перник за периода 2014-

2020 г. 

- Таблица 30а Индикативни бъдещи проекти за подобряване на водоснабдяването 

в община Перник 

- Таблица 30б Индикативни бъдещи инвестиционни проекти за подобряване на 

канализацията в община Перник 

- Таблица 30в Индикативни бъдещи инвестиционни проекти за подобряване на 

образователната структура в община Перник 

- Таблица 30г Индикативни бъдещи инвестиционни проекти за подобряване на 

спортната инфраструктура в община Перник 

- Таблица 30д Индикативни бъдещи инвестиционни проекти за подобряване на 

културната инфраструктура в община Перник 

- Таблица 30е Индикативни бъдещи инвестиционни проекти за едно или повече 

населени места в община Перник 

 

13. Списък на фигурите 

Фиг.1 Трансевропейски коридори на територията на България 

Фиг.2 Съотношение на видовете предприятия 

Фиг.3 Икономически активни предприятия според заетия персонал (2009-2011 г.) 

Фиг.4 Обработваема земя 

Фиг.5 Посевни култури 

Фиг.6 Вид животни 

Фиг.7 Структура на населението 

Фиг.8 Естествен и механичен прираст на населението в община Перник 

Фиг.9 Механично движение на населението по местоживеене 

Фиг.10 Структура на населението според етническото му самоопределение 

Фиг.11 Наети лица в трудови и служебни правоотношения по икономически дейности  

Фиг.12 Брой безработни 

Фиг.13 Структура на населението в община Перник по степен на образование към 

2011 г. 

Фиг.14 Трансевропейски транспортни коридори 

Фиг.15 Визия, стратегически цели и приоритети на Общинския план за развитие на 

община Перник за периода 2014-2020 г. 

Фиг.16 Йерархия на планирането в ОПР на община Перник 
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14. Източници и литература:  

За разработването на актуализирания Общинският план за развитие на община 

Перник са използвани: 

- Методическите указания на МРРБ за разработване на ОПР (2014-2020); 

- Насоките на ЕК относно осъществяването на предварителни оценки за периода 2014-

2020 г.; 

- Стратегия „Европа 2020“; 

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 

– 2022 г. 

- Регионален план за развитие на Югозападен район; 

- Областна стратегия за развитие на област Перник (2014-2020); 

- Общинският план за развитие на община Перник 2014 – 2020 г; 

- Предварителна оценка на ОПР (2014-2020) на община Перник.; 

- Оперативната информация от служителите на общината; 

- Информация от ТСБ Перник; 

- Информация от ДБТ към АЗ;  

- Информация от интернет страницата на общината; 

- Анкети сред гражданите, бизнеса и неправителствените организации; 

- Междинна оценка на ОПР (2014-2020) на община Перник 
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Приложение 1 

 

 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

 

Общински план за развитие на община Перник 2014-2020 г. 

 

Период 2014-2020 Местно и публично финансиране Външно публично финансиране Частно финансиране 

ОБЩО 
ПРИОРИТЕТ 

Общински 

бюджет 

Местни 

публични 

фондове 

Общ 

дял (%) 

Централен 

бюджет 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове на 

ЕС
(1-5)*

 

Общ 

дял (%) 

Други 

източници 

Общ 

дял (%) 
Фондове,фирми 

Общ 

дял (%) 

                          

Приоритет 1 2 959 370 1 353 930 10 4 513 100 10 29 335 150 65 2 256 550 5 4 513 100 10 44 931 200 

Приоритет 2 28 920 780 12 394 620 10 41 315 400 10 269 150 099 65 20 657 700 5 41 315 400 10 413 753 999 

Приоритет 3 3 030 661 1 298 855 10 4 329 516 10 25 618 501 65 2 164 758 5 4 329 516 10 40 771 807 

Приоритет 4 173 250 74 250 10 247 500 10 1 608 750 65 123 750 5 247 500 10 2 475 000 

ОБЩО 35 084 061 15 121 655 10 50 405 516 10 325 712 500 65 25 202 758 5 50 405 516 10 501 932 006 

 

 

Бележка: (1-5)* 

(1) Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

(2) Европейски социален фонд (ЕСФ) 

(3) Кохезионен фонд (КФ) 

(4) Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(5) Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 
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Приложение 2 

 

МАТРИЦА ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ПЕРНИК 

 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

 

Приоритет, специфична цел, мярка Индикатор Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Приоритет 1. Подкрепа за запазване на конкурентноспособ-

ните предприятия в общината и развитие на регионалната 

инфраструктура за привличане на нови инвестиции 

      

Специфична цел 1.1. Запазване на съществуващите 

конкурентноспособни предприятия 

      

Мярка 1.1.1. Подкрепа за съществуващите средни и големи 

предприятия 

Създаване на нови 

предприятия 

Бр. НСИ 1 год. 59 65 

Мярка 1.1.2. Подкрепа за съществуващите микро и малки 

предприятия 

Създаване на нови 

предприятия 

Бр. НСИ 1 год. 3 788 4 500 

Специфична цел 1.2. Насърчаване на предприемаческата 

активност 

      

Мярка 1.2.1. Насърчаване създаването на нов малък бизнес Нови предприемачи Бр. НСИ 3 год. 0 100 

Специфична цел 1.3. Изграждане на индустриалната зона и 

логистични центрове 

      

Мярка 1.3.1. Изграждане на Индустриална зона Перник и 

привличане на фирми на нейната територия 

Работеща индустриална 

зона 

Бр. Община Перник 3 год. 0 1 

Мярка 1.3.2. Подготовка за изграждането на логистични 

центрове 

Работещ логистичен 

център 

Бр. Община Перник 3 год. 0 1 

Специфична цел 1.4. Привличане на външни инвестиции в 

община Перник 

      

Мярка 1.4.1. Разработване на инвестиционен профил на 

община Перник 

Публикуван 

инвестиционен профил 

Бр. Община Перник 1 год. 0 1 
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Приоритет, специфична цел, мярка Индикатор Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

 

Мярка 1.4.2. Разработване и реализиране на Стратегия и 

План за привличане на инвестиции в община Перник 

Обем на привлечените 

външни инвестиции 

млн. лв. БНБ 3 год. 0 50 

Специфична цел 1.5. Развитие на туризма       

Мярка 1.5.1. Създаване на интегриран туристически 

продукт 

Създадени интегрирани 

туристически продукти 

Бр. Община Перник 2 год. 0 12 

Приоритет 2. Рехабилитация и развитие на техническата 

инфраструктура и подобряване на физическата среда 

      

Специфична цел 2.1. Реконструкция и изграждане на 

структуроопределящите елементи на точковата и на 

линейната пътна инфраструктура 

      

Мярка 2.1.1. Рехабилитация на съществуващата пътна 

инфраструктура 

Рехабилитирани пътища км Община Перник 1 год. 0 300 

Мярка 2.1.2. Изграждане на нови елементи на пътната 

инфраструктура 

Новоизградени пътища км Община Перник 1 год. 0 50 

Мярка 2.1.3. Въвеждане на интегриран градски тарнспорт 

на гр. Перник 

Реализиран проект Бр. Община Перник 1 год. 0 1 

Специфична цел 2.2. Възстановяване на съществуващата и 

изграждане на нова ВиК инфраструктура 

      

Мярка 2.2.1. Анализ на съществуващата изграденост и 

проблеми с ВиК мрежата в общината 

Анализ Бр. Община Перник 1 год. 0 1 

Мярка 2.2.2. Изпълнение на Проекта за водния цикъл на 

община Перник 

Рехабилитирана 

водопроводна мрежа 

км Община Перник, 

МОСВ 

3 год. 0 100 

Специфична цел 2.3. Инвестиции в екологичната 

инфраструктура 

      

Мярка 2.3.1. Изграждане на система за управление на 

отпадъците 

Система и завод за 

отпадъци 

Бр. Община Перник, 

МОСВ 

3 год. 0 2 

Мярка 2.3.2. Насърчаване на разделното събиране на 

отпадъците 

Въведена система Бр. Община Перник, 

МОСВ 

3 год. 0 1 

Мярка 2.3.3. Възстановяване на територии, увредени от Разработени Стратегия и Бр. Община Перник 3 год. 0 2 
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Приоритет, специфична цел, мярка Индикатор Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

въгледобива и от индустриална дейност План 

Специфична цел 2.4. Подобряване на сградния фонд и 

физическата среда 

      

Мярка 2.4.1. Повишаване на енергийната ефективност на 

сградите 

Намаляване на енерго-

потребл. от сградите 

% Община Перник, 

НСИ 

3 год. 0 15 

Мярка 2.4.2. Подобряване на естетиката на селищната 

среда 

Проекти Бр. Община Перник 3 год. 0 30 

Мярка 2.4.3. Подобряване на физическата среда Проекти Бр. Община Перник 3 год. 0 20 

Приоритет 3. Развитие на човешкия капитал в общината 

като ресурс за създаване и привличане на нови бизнеси 

      

Специфична цел 3.1. Повишаване на образователното 

равнище на населението предвид изискванията на бизнеса 

и инвеститорите 

      

Мярка 3.1.1. Анализ и оценка на настоящото състояние на 

подготовка на работещите и учащите 

Анализ Бр. Община Перник 1 год. 0 1 

Мярка 3.1.2. Въвеждане на система за учене през целия 

живот 

Система на учене Бр. Община Перник 3 год. 0 1 

Специфична цел 3.2. Развитие на образователната 

инфраструктура 

      

Мярка 3.2.1. Рехабилитация и обновяване на 

образователните заведения 

Проект Бр. Община Перник, 

МОМН 

2 год. 0 15 

Специфична цел 3.3. Развитие на социалната 

инфраструктура, здравеопазването и културата 

      

Мярка 3.2.1. Развитие на здравеопазването Проект Бр. Община Перник 2 год. 0 3 

Мярка 3.2.2. Развитие на социалните услуги Проект Бр. Община Перник 2 год. 0 6 

Мярка 3.2.3. Развитие на културата Проект Бр. Община Перник 2 год. 0 5 

Приоритет 4. Подобряване на капацитета и ефективността 

на работа на администрацията 

      

Специфична цел 4.1. Подобряване на общинското 

управление 
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Приоритет, специфична цел, мярка Индикатор Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Мярка 4.1.1. Мониторинг на нивото на предоставяните 

административни услуги 

Проекти Бр. Община Перник 2 год. 0 2 

Мярка 4.1.2. Развитие на административното обслужване Проекти Бр. Община Перник 2 год. 0 5 

Мярка 4.1.3. Прилагане на механизмите на публично-

частното партньорство за развитието на община Перник 

Програма за ПЧП Бр. Община Перник 1 год. 0 1 

Специфична цел 4.2. Електронизация на общината       

Мярка 4.2.1. Въвеждане на електронна платформа за 

предоставяне на общински услуги 

Платформа за е-услуги Бр. Община Перник 3 год. 0 1 

Мярка 4.2.2. Подобряване на достъпа на гражданите и 

бизнеса до интернет инфраструктура 

Създадени свободни 

интернет (wi-fi) зони 

Бр. Община Перник 3 год. 0 10 



Стр. 120 oт 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработена от „Сандериана Консултинг“ ЕООД 
Перник 
2017 г. 


