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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

1.1.1. Обхват 

Планът за интегрирано развитие на община Правец (ПИРО) 2021-2027 г. е 

основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на 

общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва 

цялата територия на общината – землищата на град Правец и всичките 10 села. 

Определени са зони за прилагане на интегриран подход при осъществяване на 

инициативи и проекти за преодоляване на съществуващите дефицити; за подкрепа на 

наличните потенциали; и за рационално използване на възможностите за създаване на 

партньорства за развитие на конкретни територии. Планът за интегрирано развитие на 

общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада 

със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година. 

ПИРО, като част от пакета стратегически документи, интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 

потенциалите за развитие на общината, които се отчитат при разработването на 

инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от 

фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на 

интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, 

допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно 

развитие. 

В спецификата на община Правец се съдържат аргументите за очертаване на нейната 

визия за развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от 

комплексните анализи на природните дадености, историята и мястото на общината в 

регионален и национален план от гледна точка на нейното икономическо, социално, 

екологично, културно и управленско ниво на развитие; наличните потенциали и 

съществуващите проблеми и предизвикателства. Последователността на проучванията, 

направените анализи и изводи в процеса на работата по плана са основната предпоставка 

за формулиране на аргументирана стратегическа част и като краен продукт на една 

конкретна програма за действие. 

1.1.2. Цели и задачи 

Планът за интегрирано развитие на община Правец интерпретира и конкретизира 

общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и 

Европа, за да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за 

социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските 

предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината. 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Правец е да предложи 

обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано 

развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО на Правец 

е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при 
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задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Югозападен район от ниво 2 и действащите устройствени планове. 

За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат решени следните 

задачи: 

 комплексно управление на процеса по разработването на ПИРО, включително 

разпределение на дейностите и отговорностите между отделните експерти, 

общинските звена и всички заинтересовани страни; 

 предварително извеждане на ясна и последователна методология за разработването 

на ПИРО; 

 определяне на структура на ПИРО, отчитаща разпоредбите за стратегическо 

планиране на регионалното и пространственото развитие, вкл. Методически 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027; 

 информационно обезпечаване чрез събиране, обработка и синтез на данни от 

разнообразни и надеждни източници на информация; 

 проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането на 

изводи от тях; 

 извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината; 

 поставяне на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, заедно със 

синтезен SWOT анализ; 

 приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически предложения; 

 очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритети и 

съпътстващите ги мерки и дейности; 

 разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана, съобразени с 

Методическите указания; 

 успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни 

целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи. 

1.1.3. Очаквани резултати 

Разработването на ПИРО Правец ще създаде следните резултати в подкрепа на местното 

развитие: 

 приет от Общинския съвет средносрочен планов документ с хоризонт 7 години за 

управление на общината в периода 2021 – 2027 г., осигуряващ единство в социално-

икономическото и пространствено развитие на територията и местната общност; 

 ясно формулирани средносрочни цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината и връзките й с други общини, в съответствие с националните и регионални 

документи за планиране, които съдържат мерки и конкретни инициативи, дейности 

и проекти за развитието на територията и планират ресурсната обезпеченост на 

изпълнението; 
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 практически осъществено основното изискване към ПИРО за прилагане на  

интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните 

публични и секторни политики на базата на местните специфики; 

 приемане на ПИРО като рамка за разработване на секторни програми и бизнес 

планове за координиране на съвместните инициативи и проекти за развитие на 

общината. 

1.2. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПИРО ПРАВЕЦ 

Структурата на плана за интегрирано развитие на община Правец е изцяло съобразена с 

разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическтие указания за разработване и прилагане на 

ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ. Тя е изцяло в синхрон с най-добрите 

практики на стратегическото планиране на териториите. 

Структурата на плана следва използвания методически подход при изготвянето му. 

Документът започва с представянето на резултатите от проведените социално-

икономически и пространствени анализи на територията, които представят ситуацията 

в общината и очертават тенденциите в развитието й. След това продължава с оценка и 

изводи от аналитичната част. На тяхна база е формулирана визия и са отправени 

стратегически предложения (цели и приоритети за развитие на общината). Накрая са 

разписани основните инструменти за успешната реализация, вкл. наблюдението и 

оценката на плана. Неразделна част от документа са съпътстващите го приложения, 

изготвени в процеса на неговото разработване. 

Избраният подход обуславя основните точки (съдържание на плана), които са както 

следва: 

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Правец; 

 Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален 

социално-икономически анализ на районите на национално ниво; 

 Връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да влияят върху 

развитието й; 

 Синтезен SWOT анализ; 

 Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.; 

 Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване 

на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

 Определяне на приоритетни зони за въздействие; 

 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

 Индикативна финансова таблица; 
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 Приложения. 

1.2.1. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Правец 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и 

потенциалите за развитие е изготвен за територията на цялата община. Подробното 

описание на отделните аспекти от общинското развитие завършва с обобщени изводи, 

комбинация от проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми и потенциали са 

основа за извеждането на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои най-важните 

моменти в историческото и съвременното развитие на общината. Обобщени са 

положителните и отрицателните характеристики в рамките на община Правец и 

прилежащия й пространствен контекст – тенденциите на регионално, национално и 

европейско ниво.  

Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната 

характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото 

развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние в границите на 

община Правец. Подробно проучена е транспортната система, количествените и 

качествените измерения на електроснабдителната, водоснабдителната и 

канализационната системи. Административният капацитет на общината е представен 

като единство на възможности и ограничения за приложение на политики и изпълнение 

на проекти при взаимодействие между община Правец, неправителствения сектор и 

бизнеса.  

Аналитичната част включва още описание на взаимовръзките с резултатите проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво. В 

табличен вид са откроени взаимовръзките между двата анализа – на местно и на 

регионално ниво, позволяващи бързото им сравнение и показващи доколко община 

Правец се развива с темпото на региона. 

На последно място, но не по важност, е представена връзката на община Правец със 

съседните територии, които имат потенциал да оказват влияние върху местното 

развитие. Акцент в тази част са възможните общи проекти, които имат надобщинско 

ниво. 

Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското развитие и напълно 

съответстват на Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация, 

становища от институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с 

изводите от проведените публични дискусии и целеви анкети. 

1.2.2. Стратегически цели, приоритети и мерки за развитие за периода 2021-2027 

г. 

Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до края на 

плановия период, формулирането на цели, приоритетни области и мерките към тях. 
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Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и 

съответстващи на местните ресурси и специфика предложения. Използването на 

интегриран подход за планиране на регионалното и пространственото развитие изисква 

целите и приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с 

факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от 

населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична 

инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове 

за развитие на територията. Към подхода се присъединяват и проследените обществени 

потребности и препоръки, заедно с насоките на стратегическите документи от по-високо 

ниво. Разгледаните аспекти са използвани за синтезирането на ключови теми. По този 

начин се постига синергичен ефект между резултатите на отделните приоритетни 

области, като за осъществяването на дадена цел допринасят повече от един приоритет. 

1.2.3. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на 

ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност 

Важен фактор при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа за 

партньорство и сътрудничество. 

В тази част от ПИРО се описва цялостния процес по разработването му – от 

определянето на заинтересованите страни и ангажирането им до създаването на активна 

комуникационна среда, в която да се обменят идеи и опит между хората. 

Приложиха се и се предвиждат подходящите средства за споделяне на информация, 

представяне на ПИРО и съвместно действие между община Правец, кметовете на селата, 

културните институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и 

експертния екип. Положителните контакти и комуникация, формирани по време на 

разработването на плана, следва да бъдат съхранени и продължени през следващите 

седем години. 

1.2.4. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини 

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на 

потенциалите за развитие, са определени приоритетни зони за въздействие на 

територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на 

мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Това са пространствено 

обособени територии с определена характеристика и състояние на физическата среда, 

социална структура на населението и характер и структура на основните фондове. Те са 

определени на базата на общи характеристики на определена територия или общи 

проблеми и потенциали за развитие. Целта на определянето на приоритетни зони за 

въздействие е постигане на максимален ефект с ограничените ресурси. 
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1.2.5. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход 

Програмата за реализация на ПИРО 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. Програмата за реализация е финалният елемент от 

структурата на ПИРО и представлява конкретния начин за осъществяване на неговите 

стратегически предложения. Централно място заема списъкът с проекти, където са 

изброени, описани и обосновани отделните обекти и връзките между тях. Извършена е 

оценка на ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура 

и са посочени заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е 

възможността за актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система 

за наблюдение, оценка и актуализация на плана. Основни компоненти на програмата за 

реализация са: 

 Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 

реализация на плана (по какъв начин са комбинирани отделните елементи на 

секторните политики на местно ниво, така че да доведат до постигане на целите, 

определени в стратегическата част); 

 Индикативен списък на важни за общината проекти, които се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата; 

 Индикативната финансова таблица, която представлява общата финансова оценка на 

необходимите ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. 

Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни 

области от стратегията на плана и поетите ангажименти по неговото изпълнение от 

страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на 

местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация. 

Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно 

управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови 

средства са реалистично предвидени на основата на потенциала на община Правец да 

привлича и управлява средства от Оперативните програми. Приложени са методи за 

оценка и прогнозиране на предполагаемите средства за реализация на проектите, част от 

различните приоритетни области.  

1.2.6. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

Климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия, както и рисковите 

територии, заемат важно място в разработваните концепции и стратегии за 

пространствено планиране на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и 

природните ценности. Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и 

пространствено развитие към глобалното затопляне на климата ще осигури запазването 

на екологичния комфорт в урбанизираните територии и намаляването на рисковете от 

природни бедствия. В тази част от ПИРО Правец е описана връзката между 
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идентифицираните в анализите рискове и проблеми, формулираните цели и приоритети 

в стратегическата част на документа и посочените в програмата за реализация мерки за 

ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени. 

Изпълнението на тези мерки е ресурсно обезпечено и обвързано със система от 

индикатори, позволяващи оценка на напредъка за периода на действие на плана, както и 

при извършване на междинна оценка или актуализация. 

1.2.7. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на плана 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и 

съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. 

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за продукт, 

проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за резултат, 

измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. 

Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията от „Методическите 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ 

Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана 

информационна основа в България и наличните данни в община Правец. Така могат да 

бъдат посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде 

основно средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ОПР, 

междинната и последващата оценка на плана.  

По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е разработена 

система за наблюдение, оценка и актуализация, обвързваща функциите на участващите 

звена и времеви график за действие. Подробно описани са отговорностите и 

компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност 

между отделните функции. Идентифицирани са ключови събития от процеса за 

наблюдение, оценка и актуализация на плана и конкретното участие и принос на 

въвлеченото звено. Ключовите събития са точно разположени във времето за да се 

въведе управляема система от последователни и конкретно разписани стъпки. Посочен 

е начинът за интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и 

оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща 

оценка, както и на актуализация на ПИРО, когато това е необходимо. 

1.3. ПРЕДПОСТАВКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПИРО 

ПРАВЕЦ 

Планът за интегрирано развитие на община Правец е със срок на действие 7 години. Той 

е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, 

териториалното устройство, опазването на околната среда, и в съответствие с целите на 

кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – „Европа по-близо 

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

селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. В него са определени 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с 

други общини. Осигурена е пространствена, времева и фактическа координация и 
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интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели 

за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на 

общинската територия. 

1.3.1. Законодателна рамка 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано 

в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година (изм. и доп. 

ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и правилника за неговото прилагане. В новия 

програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически 

документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните 

планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха в периода 

2014-2020 г. 

Фигура 1. Разлики в системата от документи за стратегическо планиране след изменението на ЗРР 

за новия програмен период 

 

Източник: ЗРР, Авторски колектив ПИРО Правец 2020 г.
®

 

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 

Той е в йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани 

териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 и актуализираната 

Национална концепция за регионално и пространствено развитие. Те се изготвят с 

хоризонт от 7 години и очертават средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината в съответствие с интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона от ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл, 13. ЗРР). В 

този смисъл ПИРО следва да отчете и предвижданията на общия устройствен план на 

общината, ако такъв е изготвен към момента на разработването му или двата документа 

да се изготвят паралелно, ако е възможно. Настоящият Общ устройствен план на 

Община Правец е приет с Решение № 220 от 31.08. 2018 година, като в него не са 

отразени промените, които са в процедура по изменение, съгласно ЗУТ. 
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ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, според чл. 

13 от ЗРР. 

Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за 

реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва раздел, 

който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 ЗТ). 

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко влияние 

върху управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от тях са: 

 Закон за административно-териториалното устройство на Р България; 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за администрацията; 

 Закон за достъпа до обществена информация; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за общинския дълг; 

 Закона за публичните финанси; 

 Закон за местни данъци и такси; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Закон за концесиите. 

Освен изброените закони има и други специализирани административни актове, които 

определят дейността на общините в различни сектори и от които произтичат конкретни 

права и задължения на общинска администрация. Тук следва да се добавят 

Международните конвенции, ратифицирани от правителството на Р България, с които е 

свързана работата в конкретен сектор например права на човека, културно наследство и 

др. 

1.3.2. Стратегическа рамка 

Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на 

ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно 

ниво. Тези документи са: 
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Фигура 2. Глобални цели на устойчивото развитие (ООН)/ Трансформиране на нашия свят: Дневен 

ред 2030 за устойчиво развитие 

 

Всички 17 цели са свързани помежду си и имат срок за постигане до 2030 г. 

Те са насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които сме 

изправени. Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките 

й форми, ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското 

стопанство, поощряване на здравословния начин на живот и съдействието за 

благополучието на всички хора, осигуряването на всеобщо и качествено образование, 

рационална употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста 

енергетика и др. За постигането на целите ще трябва да бъдат изпълнени общо 169 

производни задачи в областта на социално-икономическото развитие. Напредъкът по 

изпълнението на плана ще се обсъжда четири пъти годишно на форум на високо 

равнище под егидата на Общото събрание. 

Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

Този документ замества действащата до сега Стратегия „Европа 2020“ като 

интерпретира отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за 

устойчиво развитие. В Европа е направено много - приоритетите за устойчиво развитие 

са включени в основни хоризонтални програми, както и в секторните политики и 

инициативи. ЕС е сред водещите сили за приемането на Програмата на ООН относно 

устойчивото развитие до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР). За да 

постигнем целите до 2030 г. е необходимо всички страни да съблюдават тези цели в 

цялостната система на стратегическото и програмно планиране от националното ниво, 

през регионалните планове до плановете за интегрирано общинско развитие. ПИРО 

Правец е структуриран и целенасочен в рамките на документа „Към устойчива Европа 

до 2030 г.“ 

Програма за развитие: България 2030 

Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, поставящ 

рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в страната. С 

тази програма се адаптират приоритетите на документа „Към устойчива Европа до 2030 
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г.“ към нашата национална специфика в границите на България. Документът определя 

три стратегически цели: ускорено икономическо развитие, демографски подем и 

намаляване на неравенствата, за реализирането на които са предвидени целенасочени 

политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на 

развитие – Иновативна и интелигентна България; Зелена и устойчива България; 

Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и 

жизнена България. За постигането на стратегическите цели са дефинирани 13 

национални приоритета, като с решението на правителството са определени водещите 

ведомства по отделните приоритети. 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 

Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022 г., Националната 

стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, равнопоставено и 

устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. и очертава 

начините и средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони, 

области и общини в страната. Стремежът за постигането на баланс продължава общата 

Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. НСРР е интегрирана стратегия за 

развитие, осигуряваща координация между управлението на различните сектори и 

условия за реализация на НПР БГ 2030. 

Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво 

развитие на регионите в България. От друга страна тя осигурява координация между 

отделните секторни политики и стратегически документи на националнo ниво и 

подпомага тяхното синхронизиране на по-ниските нива на планиране (NUTS 1, NUTS 2 

и NUTS 3). 

Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, 

формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и 

техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство. 

Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 

Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се 

регламентира от Национална концепция за пространствено развитие, която е 

актуализирана през 2019 г. и с нея се полагат основите за Оперативна програма за 

развитие на регионите 2021-2027 г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни 

насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя 

осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните 

политики и стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен полицентризъм 

(поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са предпоставка за по-

балансирано развитие и съживяване на селските и периферните райони) все още е на 

дневен ред. Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: 

отразени са новите насоки в европейската кохезионна политика и политиката за 

пространствено развитие; стратегическата й част интегрира в още по-силна степен 

регионалното планиране с пространственото такова; и идентифицира конкретни 

територии със специфични характеристики, потребности и потенциали. 
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Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо 

поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа 

След заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г. размерът на средствата в 

рамките на Механизма е установен на 672,5 млрд. евро, от които безвъзмездни средства 

на обща стойност 312,5 млрд. евро и възможност за достъп до заемен ресурс от 360 млрд. 

евро. Механизмът предвижда пряко управление от Европейската комисия и 100% 

финансиране на грантовете без необходимост от съфинансиране с национален ресурс. 

Критериите за разпределение между държавите членки за 70% от безвъзмездните 

средства вземат предвид населението, реципрочната стойност на нейния БВП на глава 

от населението и средното равнище на безработица през последните 5 години (2015-2019 

г.) в сравнение със средното равнище за ЕС. За останалите 30% показателят за 

безработицата за периода 2015-2019 г. ще бъде заменен във формулата с наблюдаваната 

загуба на реален БВП през 2020 г. и наблюдаваната кумулативна загуба на реален БВП 

за периода 2020-2021 г., която ще бъде изчислена до 30 юни 2022 г. Максималният 

размер на заемите за всяка държава членка няма да надвишава 6,8 % от нейния БНД. 

Финансовият пакет, от който България може да се възползва, възлиза на около 6,217 

млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми. 

За целите на програмиране на средствата държавите членки изготвят Национални 

планове за възстановяване и устойчивост като приложение към своите Национални 

програми за реформи. Проектът на регламент за създаване на Механизма предвижда 

датата 30 април 2021 г. като краен срок за официално подаване на Националния план за 

възстановяване и устойчивост пред ЕК. Държавите членки могат да подадат проект на 

план след 15 октомври 2020 г. за предварителни консултации на текста с Комисията. 

Плановете се преразглеждат и адаптират, при необходимост, през 2022 г., така че да се 

вземе предвид окончателното разпределение на средствата за 2023 г. 

Национален план за възстановяване и устойчивост 

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства 

икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 

пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които 

да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на 

икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни 

въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел 

за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, 

Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в 

контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. 

ЕК насърчава държавите членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи 

следните водещи области: 

 Ускоряване – приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти 

технологии и ускоряване на разработването и използването на ВЕИ. 
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 Саниране – Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните 

сгради. 

 Зареждане и презареждане – Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти 

технологии, за да се ускори използването на устойчив, достъпен и интелигентен 

транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване на обществения 

транспорт. 

 Свързване – Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички 

региони и домакинства, включително влакнестооптични и 5G мрежи. 

 Модернизиране – Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, 

включително на съдебната система и здравеопазването. 

 Разрастване – Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в 

облак и разработването на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори. 

 Преквалификация и повишаване на квалификацията – Адаптирането на 

образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и 

професионалното обучение за всички възрасти. 

Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югозападен район 

за периода 2021-2027  

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния район от ниво 2 е 

стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена, 

икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия 

програмен период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с Националната 

концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(Актуализация 2019 г.) и отчита предвижданията на секторните стратегии на регионално 

ниво в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, 

социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите 

комуникации, туризма и околната среда. 

Стратегическата рамка за развитие на общините от Югозападния регион (в частност 

община Правец) произтича от Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Югозападния регион от ниво 2. Приетата визия, която определя рамката за реализация 

на ИТСР на Югозападен район, поради своя дългосрочен характер, остава непроменена 

от заложената визия в Регионалния план за развитие 2014-2020 г., и е следната: 

Югозападен регион – развиващ своите потенциали за достойно място сред европейските 

райони. 

Основните приоритети на Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Югозападен район са следните: 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 1: „Подкрепа на регионалните потенциали за 

устойчив растеж“; 
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 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 2: „Инвестиране в човешкия капитал и 

преодоляване на регионалните дисбаланси в осигуряването на достъп до качествени 

услуги“; 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 3: „По-добре свързан и устойчив регион“. 

Определените приоритети съответстват на най-важните предизвикателства пред 

развитието на района:  

 Осъществяване на преход към ново индустриално развитие, който да допринесе за 

утвърждаване на водещата роля на региона в конкурентоспособността и растежа на 

националната икономика и за доближаване до икономическите резултати на 

столичните региони в сравнимите икономики на ЕС; 

 Постигане на по-добро качество и достъп до публичните услуги от първостепенно 

значение – образование, здравно обслужване, социални услуги, социално 

приобщаване на уязвимите групи, както и ефективно реализиране на пазара на труда, 

които да гарантират съхраняване на регионалните демографски ресурси и 

подобряване качеството на живот, социално сближаване и повишаване 

привлекателността за обитаване на всяка териториална общност; 

 Ефективното поддържане, модернизация и развитие инфраструктурите за постигане 

на по-добра транспортна и цифрова свързаност в региона (външна и вътрешна; 

 Повишаване на устойчивостта на пространствената структура към климатичните 

промени и прилагани мерки за екологична сигурност и стандарти. 

1.4. ОТГОВОРНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИ И ПАРТНЬОРИ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО ПРАВЕЦ 

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО  

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните актьори в 

процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кметът на общината, 

общински съвет, заинтересованите органи и организации, с икономическите и 

социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, 

имащи отношение към развитието на общината. 

Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът на 

общината, който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно 

Методическите указания с негова заповед се сформира работна група по подготовка, 

изготвяне и одобрение на ПИРО. В нея следва да са представени възможно най-много 

представители на заинтересованите страни в общината. Останалите заинтересовани 

лица трябва да имат постоянен достъп до информация за процеса и възможност за даване 

на становища и предложения при изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата 

реализация. 

Със заповед на кмета изготвянето на ПИРО се възлага на външен изпълнител (при 

спазване изискванията на ЗОП) или със собствен капацитет. Кметът е този, който, чрез 

заповед, организира и публично обсъждане на проекта на ПИРО и на ЕО по реда на чл. 
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20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми в случаите, в които такава оценка е била изискана. 

Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира 

осигуряването на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано 

развитие. 

Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при 

изготвянето на ПИРО и да получават информация при поискването й. 

Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината 

пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане 

от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за неговото 

приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за 

обществени консултации на Министерския съвет. 

Изменение и актуализация на ПИРО 

Актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.:  

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС;  

 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана; 

 при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и 

програмата за реализиране на плана. 

Същевременно, изменение на програмата за реализация на плана може и се насърчава 

да бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната 

актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел 

включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране.  

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и 

приемане на плана.  

Наблюдение и оценка на ПИРО 

Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на ППЗРР. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез 

разработване на годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно 

изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва междинна (в средата 

на периода на действие) и последваща (не по-късно от една година след изтичането на 

периода на неговото действие) оценки. Последващата оценка включва:  

 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  
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 2. оценка на общото въздействие;  

 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране 

на ПИРО се осъществява от бюджета на община Правец. 
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2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

2.1.1. Географска характеристика 

Разположение 

По отношение на природогеографското деление на страната, община Правец е 

разположена в един от най-красивите дялове на старопланинската област, включително 

нейната същинска старопланинска и предбалканска част. С обща площ от 316 кв. км, 

общинската територия заема пограничните дялове между Западните и Средните 

Предбалкан и Стара планина. 

По отношение на административно-териториалното деление, общината е част от 

Югозападния район за планиране и Софийска област, като е съседна община с общините 

Ботевград на запад, Роман на север, Ябланица на североизток, Тетевен на югоизток и 

Етрополе на юг. Съседните общини и по-специално община Ботевград с нейния статут 

на градска община бенефициент по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 

2021-2027 са потенциални партньори на община Правец в изпълнението на концепции 

за интегрирани териториални инвестиции. През новия програмен период тези 

концепции ще бъдат основният инструмент за инвестиции в българските региони, с 

който ще могат да се комбинират проекти на различни общински администрации с 

водещ партньор градска община. Община Правец ще има възможност за изпълнение на 

„меки“ мерки по участващите финансиращи програми – Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ (ПРЧР), Програма „Образование“ (ПО), Програма 

„Конкурентоспосбност и иновации в предприятията“ (ПКИП), Програма „Околна среда“ 

(ПОС), или с инфраструктурни мерки по Стратегическия план за развитие на 

земеделието и селските райони за периода 2021-2027. 

По отношение на транспортната достъпност, основно стратегическо предимство на 

община Правец е разположението ѝ по автомагистрала „Хемус“. Отсечката на АМ 

„Хемус“ през общината е с обща дължина от 21 км и е част от пътното направление на 

трансевропейската транспортна мрежа „София–Велико Търново–Русе–Букурещ“. 

Община Правец остава в непосредствена близост до агломерационния ареал и е част от 

сферата на социално-икономическо влияние на София, като отстоянието до столичния 

град е около 60 км. През общината в продължение на 30 км преминава и дублиращото 

направление в посока югозапад-североизток на първокласен път І-3 Бяла–Плевен–

Ботевград/София (Е-83), който на локално ниво осигурява връзките между градовете 

Ботевград, Правец и Ябланица. Второкласната пътна мрежа в общината е представена 

от път ІІ-37 (Ябланица–Ботевград) Джурово–Етрополе–Златица–Панагюрище–

Пазарджик–Пещера–Батак–Доспат–Барутин. Пътят е свързан с І-3 при село Джурово и 

по този начин именно в община Правец се пресичат важни оси, които осъществяват 

връзка между Югозападния и Южен централен регион през Златишкия проход. На 

локално ниво пътят подсигурява транспортната свързаност между Ботевград, Правец, 
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Ябланица и Етрополе, но влошеното качество на пътя ограничава неговото 

функционално и стопанско значение. Връзката с община Роман се осъществява по път 

III-308, който частично следва поречието на река Малки Искър. 

Релеф 

Разположението на границата между западните и средните дялове на Стара планина и 

Предбалкана определя релефните особености в общината. Тя се характеризира от 

планински ридове, които се разгръщат в посока от северозапад на югоизток, както и от 

речни долини, преминаващи напречно на ридовете. Югозападната част на общината, 

където е и общинският център, попада в Правешката котловина с надморска височина 

от 440 м. Северните части са заети от Лакавишкия рид и рида Драгоица, докато южните 

части опират в северните склонове на рида Било планина, достигащ във връхната си 

точка 1439 м и разположен северно от Етрополската планина. 

Река Малки Искър извира от Етрополската планина и се влива в река Искър като нейния 

най-дълъг десен приток. Малки Искър оформя живописна речна долина, като в рамките 

на община Правец навлиза от югоизток, преминава през котловината на село Видраре, 

сменя посоката си на запад, достига село Калугерово, след което сменя посоката си на 

север и преминава село Своде. Именно при село Своде в река Малки Искър се влива река 

Бебреш, която също оформя живописна долина. Комбинацията между котловини, 

заобиколени от хълмисти ивици и планински ридове с различна височина, както и 

криволичещите контури на речните долини, характеризират релефа на община Правец 

и разкриват природните ѝ богатства и потенциали за развитие на отдих и туризъм. 

Климат 

Общината се характеризира от умереноконтиненталния климат, който се проявява със 

съответни особености в предбалканската и старопланинската част. Обобщено, 

годишната сума на валежите е над средната за страната при равномерно разпределение 

на количествата по сезони и при липса на съществени засушавания. Годишната сума на 

валежите нараства с нарастването на надморската височина. Общината се характеризира 

от голям брой на дните със слънцегреене и обратно – малък брой на дните с мъгли, което 

потвърждава подходящите природогеографски условия за отдих. Зимата е студена, като 

особеност за общината са температурните инверсии през зимните месеци в Правешката 

котловина, когато се измерват минимумите за сезона. Същевременно лятото се 

характеризира от по-умерени температури, далеч от максимумите, характерни за 

страната. Преобладават западните ветрове. 

Води 

Общината попада в богатите на водни ресурси Западен Предбалкан и Западна Стара 

планина. Повърхностно течащите води са представени предимно от притоците във 

водосбора на река Малки Искър, които включват река Бебреш, Витомерица, Манаселска 

река, Правешка Лакавица, Брусен, Попов дол, Савин дол и др. В общината липсват 

естествени езера, но са изградени няколко язовира, сред които най-значим като размери 

и стопанско значение е язовир Правец. По-малки язовири са разположени в местността 

„Скърнава“ край град Правец и село Осиковица. Богатството на подземните води е 
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обусловено както от растителността и водорегулиращата роля на горите, така и от 

видовете скали и характерните за региона по-големи количества на валежите. 

Почви 

Почвеното многобразие на общината отразява нейното разположение в 

природогеографската област на Предбалкана и Стара планина. Преобладават сивите 

горски почви, които са почвената покривка на по-голямата част от земеделските 

територии в общината. Хумусното им съдържание варира в границите на 1,5% и 2,3%, 

което определя по-ниската категория на земеделските територии и използването им 

предимно за зърнени култури като ръж и овес, но и за овощни дървета. В по-високите 

пояси на Предбалкана и Стара планина се срещат и светлосивите горски, както и 

кафявите горски почви. По поречията на реките се срещат алувиално-ливадните почви, 

които са подходящи за отглеждането на зеленчукови и зърнени култури. 

Разчлененият релеф и редуването на котловини, поречия и планински ивици 

предпоставят и развитието на ерозионни процеси, свързани с измиването и отнасянето 

на хумусния слой на почвите. С оглед на запазването на тяхното плодородие са 

необходими мерки за ограничаване на ерозията, вкл. залесяване и изграждане на 

укрепителни съоръжения. 

Флора и фауна 

Природните богатства се допълват от съхраненото разнообразие на флората и фауната. 

В рамките на общината попадат части от защитената местност „Висока могила“, 

природната забележителност „Скално образувание Котлите“ и защитената зона 

BG0000374 „Бебреш“. В общината се срещат над 600 вида растения, сред които се 

открояват широколистните видове, множество билки и гъби. Сред най-ценните 

представители на флората са жълта тинтява, петниста тинтява, зайча сянка, лечебна 

иглика, балканска пищялка, обикновен пелин, черен пелин, ранилист, зърнастец, червен 

кантарион, змийско мляко, огниче, синя жлъчка, мразовец, момина сълза, смрадлика, 

кукувича прежда, вълнест зърнастец, полски хвощ, еньовче, обикновен риган, исландски 

лишей и др. 

Защитената зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна BG0000374 „Бебреш“ следва поречията на реките Малки Искър 

и Бебреш и е обособена за опазване местообитанията на различни животински видове, 

вкл. множество риби, земноводни, бозайници, безгръбначни и прилепи. В общ план 

фауната е представена от характерните видове за Предбалкана и северните склонове на 

Стара планина – дива коза, сърна, дива свиня, елен, лисица, заек, язовец, белка, 

чучулиги, синигери, сива врана, сврака, орел и др. 
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2.1.2. Населени места 

Община Правец включва в състава си 11 населени места, вкл. град Правец с 50% от 

общото население. Второто по-големина населено място е село Джурово с 1132 жители 

към края на 2019 г. От останалите села само Осиковица и Разлив са запазили население 

от над 500 души. Демографският ресурс на общината е разпределен както следва: 

Таблица 1. Разпределение на населението в община Правец през 2019 г. 

Население над 1000 

души 

Население между 500 

и 1000 души 

Население между 100 

и 500 души 

Население под 

100 души 

Град Правец – 3573 д. 

Село Джурово – 1132 

д. 

Село Разлив – 608 д. 

Село Осиковица – 568 

д. 

Село Осиковска 

Лакавица – 346 д. 

Село Видраре – 321 д. 

Село Равнище – 190 д. 

Село Калугерово – 121 

д. 

Село Манаселска 

река – 93 д. 

Село Своде – 68 д. 

Село Правешка 

Лакавица – 50 д. 

Източник на информация: НСИ 

Териториалното разпределение на населените места следва няколко основни 

закономерности, които отразяват природогеографските и функционално-

пространствените характеристики на общината: 

 Град Правец и село Разлив са съсредоточени в Правешката котловина в 

непосредствена близост и по този начин формират селищен ареал с население от над 

4000 души. Този ареал може да се разглежда и извън границите на общината по оста 

на път I-3, който обвързва от изток на запад град Правец (3573 д.), село Разлив (608 

д.), село Трудовец (2872 д.) и град Ботевград (19 086 д.) от съседната община; 

 Селата Осиковска Лакавица, Осиковица, Равнище, Видраре и Джурово, разположени 

по протежението на АМ „Хемус“ и в котловинните територии южно от Лакавишкия 

рид с общо население от 2694 души; 

 Селата Правешка Лакавица, Калугерово и Своде, разположени по протежението на 

път III-308, а Калугерово и Своде и в рамките на защитена зона BG0000374 „Бебреш“ 

с общо население от едва 239 д.; 

 Отдалеченото село Манаселска река с под 100 души. 
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2.2. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

2.2.1. Историческо развитие 

Съхранените надгробни могили, пътища, крепости и градежи от различни епохи са 

запазили следите на древни култури, намерили своя дом в удобната котловина на 

Предбалкана през вековете. Най-старите свидетелства за обитаване са свързани с 

откритите погребални могили на тракийското племе трибали. Документирани са и 

римски пътища с прилежащи мостове, както и крепости в местността „Градище“, връх 

Боровец и връх Острома от епохите на Античността и Средновековието. Още през 

Античността са изградени стратегически укрепителни пунктове за защита на 

планинските проходи в посока на река Дунав и Черноморието.  

След завладяването на Второто българско царство, тези стратегически пътища и 

проходи запазват своята важност вече в пределите на Османската империя. През 

Правешката котловина продължава да минава единият от старопланинските проходи, 

заради което османски регистри от Никополския санджак от края на XV век описват две 

дервентджийски селища в Правешката котловина, чието население е било натоварено 

със задължения по опазването на проходите и гарантиране безопасното преминаване на 

пътниците. Тези две дервентджийски селища са документирани с имената Бравидж и 

Осиковиджа, които вероятно са праформите на днешните Правец и Осиковица. Тъй като 

дервентджийското население се е ползвало с предимства, привилегии и данъчни 

облекчения в сравнение с останалото християнско население в империята, двете селища 

забогатяват и не случайно по-късни исторически извори посочват селището алтън 

Бравча (Правча) – златен Правец. Този специален статут на правешката котловина се 

запазва до края на XVIII век, след което в началото на XIX век местността е разорена от 

пoредица кърджалийски нападения и старите селища постепенно западат и местното 

население търси закрила в северните склонове на Било планина.  

По време на възрожденския XIX век идва времето на българското духовно и национално 

възраждане, което достига и до Правешката котловина. Първият значим акт на 

българското просвещение е откриването на килийно училище в дома на поп Тодор през 

1820 г. в Правец. Първата възрожденска църква е наречена на „Свети Атанасий Велики“ 

и е строена в периода 1851-53 година, по-късно обновена в края на XIX век. Църквата с 

елегантна камбанария със заоблен купол е съхранена до днес и е недвижима културна 

ценност с художествена стойност заради своя иконостас, който свидетелства за 

достиженията на българското възрожденско изкуство. Святата сграда се намира в 

близост до центъра на град Правец, грижливо се поддържа от местната общност и 

продължава да бъде духовен център. Едно десетилетие след църквата „Свети Атанасий 

Велики“, правешкото население възстановява и манастира „Свети Теодор Тирон“. Той 

се намира на 3 км източно от Правец, достъпен по асфалтов път и с благоустроена 

прилежаща среда. Църквата към манастира е от 1866 г. и също пази иконостас с висока 

художествена стойност. 

Значението на правешката котловина като част от важно транспортно направление се 

възвръща през втората половина на XIX век, когато по времето на Мидхад паша е 

прокаран пътят София-Русе през Арабаконашкия проход и южно от Лакавишкия рид – 
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историческо транспортно значение, което се е запазило до днес по направлението на АМ 

„Хемус“. По това време се променя и поминъкът на местното население, след като по 

северните покрайнини на Правец се изгражда поредица от ханове за настаняване на 

пътуващите от Софийското поле към река Дунав и Черно море. 

Така забогателият отново Правец посреща и последния етап от българското възраждане 

– борбите за национална независимост. През 1870 г. делото на Васил Левски достига до 

тук. Създадена е гъста комитетска мрежа в региона. В Правешкия хан, собственост на 

Цвятко Вълков, Димитър Общи планира, организира и извършва ограбването на 

турската хазна в Арабаконак през 1872 г. със съдействието на местните съзаклятници. 

След обира са арестувани много от местните дейци, а един от тях, поп Марко Тодоров 

се отравя, за да не предаде другарите си и да не провали делото. Но не само той се 

посвещава на родолюбивото дело, а и редица други правчани вземат участие в четите на 

Стефан Караджа, Хаджи Димитър и Христо Ботев, както и в Българското опълчение през 

Освободителната война. Битката при Правец е едно от големите светли имена през 

Руско-турската освободителна война. Дните са 9, 10 и 11 ноември стар стил (21, 22 и 23 

нов стил) 1877 г. Бойните действия при Правец са първата успешна битка по пътя на 

войните на генерал Гурко от легендарното зимно преминаване на Балкана, завършило с 

боевете при Арабаконак и освобождаването на София. 

След бленуваното Освобождение през 1878 г., Правец попада в обхвата на Орханийската 

(Ботевградска) околия като е едно от най-големите и развити селища в околията. 

Следващият важен етап в историята на Правец настъпва след 1944 г. Правец е родното 

място на Тодор Живков – генерален секретар ЦК на БКП и Председател на ДС на НР 

България в периода 1956-1989 г. Това предопределя постепенното разрастване и 

благоустрояване на селището. Най-съществената част от модернизацията на Правец, от 

1981 г. обявен за град, е изграждането на Приборостроителният завод. През 1980 г. 

Правец става мястото, където се произвежда първият български компютър, а по-късно 

заводът е превърнат в Комбинат по микропроцесорна техника, открита е професионална 

гимназия за компютърни технологии, а градът се превръща в емблема на българските 

информационни технологии. 

2.2.2. Недвижимо културно наследство – обща характеристика 

Съхранените обекти на недвижимото културно наследство са свидетелство за древната 

история на общината. Съгласно Закона за културното наследство, класификацията на 

недвижимите културни ценности се извършва на база принадлежност към исторически 

период, принадлежност към културна област и пространствена структура. В общината 

се срещат археологически, архитектурно-строителни, художествени и исторически 

обекти. Различните ценности според тяхната културна област свидетелстват за живота 

през античния, средновековния, възрожденския и следосвобожденския период от по-

ново време. 

По данни на ОУПО Правец, в рамките на общинската територия са регистрирани общо 

427 недвижими културни ценности. Археологическите обекти са общо 125, като 124 от 

тях са с категория „национално значение“. За целите на планирането на общинските 
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политики и определянето на приоритетите в ПИРО следва да се уточни, че значителна 

част от тези обекти са само с предварителна категория „национално значение“. Съгласно 

Закона за културното наследство, всички недвижими материални следи от човешка 

дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, са с категория 

„национално значение“ до окончателната им класификация и категоризация. Редица 

обекти са само декларирани и за тях не е обявявана окончателна категория и режими на 

опазване. Съгласно ОУПО, значителна част от декларираните обекти са вече или 

унищожени и не съществуват, или са без перспектива за последващо проучване. 

Основна дейност по отношение на археологическите обекти през следващия програмен 

период следва да бъде систематизирането на обектите с потенциал и поетапното им 

проучване, консервация, реставрация и социализация. ОУПО идентифицира обектите с 

потенциал за следващи археологически проучвания, разпределени по землища и 

представени в Таблица 1. 

Архитектурно-строителните ценности включват стари жилищни и търговски сгради, 

ханове, стари училища, църкви и храмове. Художествените ценности са свързани с 

достижения на изкуствата и в общината са представени от някои църкви с тяхната ценна 

стенописна украса, дърворезби по иконостасите и пластична украса по фасадите. 

Историческите ценности са свързани с конкретни исторически личности и събития и в 

общината са представени от войнишките паметници. В общината са регистрирани общо 

63 възпоменателни знака за жертвите на България във войните, като най-много от тях 

могат да бъдат намерени в село Видраре. 

В общината са регистрирани и 179 оброка – места за поклонение и почитане на 

християнски светци, най-често извън населените места и в близост до течаща вода, 

вековно дърво или могила. Обичайно оброците са маркирани с каменна плоча или кръст 

(каменен), на които понякога се различават издялани символи или текст. Най-много от 

тях са разположени отново в землището на село Видраре – 45 броя. Оброците нямат 

статут на недвижимо културно наследство, но са важна част от духовните традиции и 

следва да бъдат обвързани с маршрутите за поклоннически туризъм в общината. 

За разлика от повечето български общини, община Правец разполага с актуална и 

систематизирана информация за собствеността и физическото състояние на обектите, 

вкл. идентифициране на тези, за които има висока степен на застрашеност от щети и 

дори разрушаване. Действащият Общ устройствен план включва раздел, посветен на 

недвижимото културно наследство с картотекиране и картографиране на 

съществуващите обекти. ОУПО Правец разполага с подробна информация за видовете, 

разположението и състоянието на недвижимите културни ценности в отделните 

землища. За съжаление данните от плана сочат, че немалко декларирани сгради вече са 

унищожени, множество археологически обекти нямат потенциал за проучвания, 

респективно за консервационно-реставрационни дейности, а редица архитектурно-

строителни обекти са в лошо състояние. След като първата стъпка по актуализирането 

на информационната основа вече е направена, необходимо е през следващите години да 

се премине към следващите стъпки: 



30 

 

 цялостна актуализация на списъка с културни ценности в община Правец, вкл. 

завършване на цялата процедура по обявяване на сградите и археологическите 

обекти, които към момента са само декларирани, без категория и конкретен режим 

на опазване. Провеждането на процедури за археологическите обекти следва да бъде 

съобразено с направените констатации от ОУПО за обекти със и без потенциал за 

последващи проучвания; 

 приоритизиране на обекти от списъка – определяне на тези, които са или най-ценни, 

или с най-голям риск от загуба на автентичен вид и разрушаване на конструкцията. 

Те следва да бъдат обект на активно взаимодействие между собственици, общинска 

администрация и Националния институт за недвижимото културно наследство 

(НИНКН) в търсене на средства и подходящи технически и финансови решения за 

обновяване. 

2.2.3. Обекти на недвижимото културно наследство в селата 

Сред най-ценните археологически забележителности в община Правец са: 

 Средновековният калугерски манастир „Св. Архангел Михаил“ в землището на село 

Калугерово. Средновековният манастирски храм се възстановява в периода 1830-47 

г., като от този период е иконостасът, дело на прочутата Тревненска школа. В близост 

до стария храм има аязмо, а потенциалът за поклоннически туризъм на мястото се 

допълва от новоизградения манастирски комплекс с параклис, посветен на Св. 

Генадий Цариградски; 

 Манастирски комплекс с църква „Света Богородица“ от ХІV век в подножието на 

връх Острома и землището на село Осиковица. В резултат на три археологически 

сезона до момента са разкрити градежи от еднокорабна църква от периода на 

Второто българско царство, вероятно част от манастирски комплекс. Обектът е 

представен като част от туристическите маршрути в общината; 

 Античната крепост „Боровец“, разположена на връх Голям Боровец и в землището 

на село Разлив. Систематизираните археологически проучвания на обекта започват 

през 2008 г., като до момента са разкрити фрагменти от масивната крепостна стена и 

над 15 сгради. Установено е, че поселение и светилище съществува още от V-ІV век 

пр. н. е. Крепостта е построена и обитавана между ІІІ-VІ век. Освен, че крепостта е 

подсигурена с достъп по асфалтов път, са реализирани и инвестиции за изграждане 

на подходяща туристическа инфраструктура, вкл. пешеходни алеи, места за отдих и 

престой; в момента се работи по проект по Програмата за ТГС за консервация, 

експониране и социализация на Антична крепост „Боровец“ до средата на 2022 г. с 

цел популяризиране на археологическия обект като атрактивна туристическа 

дестинация; 

 Могилният некропол „Пешова могила“ в село Правешка Лакавица е проучен изцяло, 

като са документирани над 70 единични гроба, датирани в периода IV-III в. пр. н. е. 

Обектът е с потенциал за допълнителни археологически проучвания и бъдеща 

социализация като част от туристическите маршрути на общината. 
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Значимите обекти на културното наследство в общината се допълват и от няколко 

архитектурно-строителни и художествени ценности: 

 Църквата „Възнесение Господне“ в село Калугерово, отличаваща се със своята 

камбанария, построена през 1837 г. В съседство е подредена и етнографска сбирка; 

 Къщата на Стоян Василев в Калугерово; 

 Старото класно училище в село Видраре, отворило врати през 1848 г., разположено 

в двора на внушителната трикорабна църква „Света Параскева“ от 1834 г. и с 

камбанария от 1888 г. Двете сгради са ансамбъл паметник на българското възраждане 

и днес оформят добре поддържана групова архитектурно-строителна ценност. 

Обособена е и музейна експозиция с възстановка на класна стая, отразяваща 

историческото развитие на с. Видраре – едно древно селище, кръстопът на епохи от 

древността до първите години след Освобождението; 

 Туняковският хан на Вутьо Попиванов във Видраре е сред най-старите съхранени 

сгради в общината и е образец на архитектурата от началото на XIX век, завършен 

през 1820 г. Старият хан днес е с музеен статут и разкрива експозиция на хан и едно 

от запазените скривалищата на Апостола на свободата, Васил Левски; 

 Параклисът „Свети Николай“ също в богатото на културно наследство Видраре е от 

1897 г. със специфичен архитектурен образ с приблизително квадратен план, 

двускатен покрив, арковиден главен вход и каменна обшивка по ъглите; 

 Голямата художествена стойност на църквата „Св. Николай“ от 1881 г. в село Своде 

е свързана с нейния иконостас, който е уникален. Върху него с едри 

църковнославянски букви е изписана българската азбука по цялата му дължина; 

Църквата „Свети Архангел Михаил“ в с. Осиковица впечатлява с историята си, че е 

построена за 54 дни през 1834 г., но и с архитектурата си с два елегантни купола. 

Въпреки категоричните художествени качества на сградата, тя е била отписана като 

обект на културното наследство през 1998 г. Тя е Архитектурно-художествен паметник 

на културата от местно значение.     

Следващата таблица обобщава обектите с най-голяма приоритетност за проучвателни 

консервационно-реставрационни дейности, както и с най-голям потенциал да формират 

културно-туристически продукт в община Правец: 

Таблица 2. Значими обекти на недвижимото културно наследство в селата от общината 

Населено място Обекти 

Село Разлив 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Античната крепост „Боровец“; 

Могила с оброк „Св. Богородица“; 

Могила с оброк „Св. Св. Константин и Елена“; 

Могила, Куевска махала; 

Надгробна могила , мах. „Влъчковска“; 

Антично/Средновековно селище; 

Антично/Средновековно селище, м. „Пазарището“; 



32 

 

Населено място Обекти 

Село Правешка 

Лакавица 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Могилният некропол „Пешова могила“; 

Могила „Могилката“ с оброк на „Св. Никола и Св. Илия“; 

Могила, м. „Кръстов дол“; 

Могила, м. „Чигорния рът“; 

Могила, м. „Газака“; 

Селище, м. „Альова дупка“; 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Две къщи на Васил Цанков; 

Къща на наследници на Петър Цолов; 

Село Калугерово 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Манастир „Св. Архангел Михаил“; 

Поредица от няколко могили в мах. „Рударец“; 

Могила „могилата“, м. „Арта“; 

Могилен некропол, м. „Чекотински ливади“; 

Селище, м. „Кирик“; 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 
Църква „Св. Възнесение Господне“; 

Къща на Стоян Василев; 

Село Своде 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

 

Могилен некропол; 

Могила с оброк "Св. Тодор Летни", мах. „Преход“; 

Могилен некропол - могила № 1, мах. „Преход“; 

Могилен некропол - могила № 2, мах. „Преход“; 

Могилен некропол могила № 3, мах. „Преход“; 

Селище, м. грънча; 

Средновековна църква и селище , м. „Кръста“; 

Средновековна църква и селище , м. „Кръста“; 

Крепост, м. „Градище“; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Св. Николай“; 

Село Осиковска 

Лакавица 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Две могили, м. „Пощата“; 

Могила , м. „Пощата“; 

Могила; 

Могила „Стоянова могила“; 

Могила, м. „Оброка“; 

Трасе на римския път; 

Селище, м. „Имела“; 

Крепост; 

Село Осиковица 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Манастирски комплекс с църква „Света Богородица“; 

Могила с оброк, м. „Св. Никола“; 

Могила, м. „Дреновец“; 

Могила; 

Могила с оброк „Св. Св. Петър и Павел“; 

Могила с оброк „Св. Спас“; 

Могила, мах, „Ямата“; 



33 

 

Населено място Обекти 

Селище, м. „Тъновец“; 

Крепост на връх Острома; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

Църква „Св. Архангел Михаил“; 

Село Джурово 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Три могили, м. „св. Илия“; 

Поредица от няколко могили в м. „Печов лък“; 

Могилен некропол, мах. „Мечитрън“; 

Могила (могилен некропол); 

Плосък некропол, м. „Пряслопа“; 

Крепост (укрепление) с оброк „Св. Дух“, м. „Камилче“; 

Село Видраре 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Възвишение „Баба Братая“ с оброк „Св. Богородица“; 

Могила, мах. „Градище“; 

Три могили, мах. „Черни връх“; 

Могила с оброк „Св. Илия“, мах. „Липа“; 

Могила с оброк „Св. Богородица“, мах. „Печор“; 

Могила с оброк „Св. Иван“, мах. „Черяша“; 

Четири могили, м. „Точището“; 

Две могили, м. „Пряслопа“; 

Могила, м. „Свети Четиридесет Мъченици“; 

Селище; 

Укрепление в м. „Вълчовски връх“; 

Плосък некропол, м. „Преслопа“; 

Селище, м. „Селището“; 

Крепост, мах. „Градище“; 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 
Старо класно училище; 

Туняковския хан; 

 

ХУДОЖЕСТВЕНИ И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

Църквата „Света Парашкева“ 

Село Манаселска 

река 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Поредица от няколко могили в м. „Лиските“; м. „Гложака“; и др.; 

Село Равнище 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

Генова (сейкова) могила, м. „Града“; 

Могила, м. града; 

Лъсковска могила, м. „Крушака“; 

Могила; 

Дългата могила (герговец); 

Могилен некропол с оброк „Света Богородица“, м. „Парка“; 

Селище; 

Крепост града (градището); 

Плосък некропол, м. „Града“; 
Източник на информация: ОУПО Правец 

2.2.4. Обекти на недвижимото културно наследство в град Правец 

От общо 30 архитектурно-строителни недвижими културни ценности в град Правец, 14 

са били унищожени в противоречие със законодателството. Актуализираната 

информация за състоянието на обектите в общинския център следва да направлява и 
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следващите стъпки при опазването на градското културно наследство, като се 

идентифицират най-важните обекти и тяхното обвързване в система от туристически 

маршрути, интегриращи и обектите на цялата община в единна система. По-значимите 

обекти в землището на град Правец са представени по-долу. Най-интересните сгради са 

църквата „Св. Атанасий Велики“ и църквата към манастира „Св. Теодор Тирон“. 

Църквата „Св. Атанасий Велики“ се отличава с трикорабен план с апсида и увенчаваща 

камбанария. Особено оригинална е архитектурата на църквата към манастира „Св. 

Теодор Тирон“. Тя се откроява с внушителна височина, голям триъгълен фронтон, 

каменна рамка около главния вход и барелефи с различни надписи и изображения. 

Църквата формира възрожденски ансамбъл с калугерската къща (къщата на калугера 

игумен на манастира). Интерес представлява и родната къща на Тодор Живков, която 

представлява възстановка на късновъзрожденски тип къща. Тя представлява 

възстановка на късновъзрожденски тип къща. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ: 

 

 Надгробна могила, мах. „Скърнава“; 

 Могила с оброк „Свети Илия“; 

 Могила, м. „Пчелина“; 

 Могила „Могилката“; 

 Могила, м. „Дуковското“; 

 Стара църква, некропол и селище, м. „Черковище“ – гр. Правец; 

 Крепост, м. „Градището“; 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ: 

 

Къща на поп Марко Тодоров; 

 Родна къща на Тодор Живков; 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБЕКТИ: 

 

 Църква „Св. Атанасий Велики“; 

 Църква към манастир „Св. Теодор Тирон“. 
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2.3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

2.3.1. Обща характеристика 

Състоянието и тенденциите в развитието на местната икономика в периода след 2015 

година могат да се проследят чрез анализ на ключовите икономически показатели за 

нефинансовите предприятия, вкл.:  

 Брой предприятия – всички нефинансови предприятия, активни през цялата или част 

от референтната година и представили годишен отчет за дейността си в НСИ или 

НАП. Това са всички предприятия, които са реализирали приходи от продажби или 

имат поне един зает; 

 Произведена продукция – стойността на оборота, намалена с балансовата стойност 

на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. Тук се включва 

и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, а също и 

направените разходи за придобиване на активи по стопански начин; 

 Нетни приходи от продажби – приходи от продажби на продукция, стоки и услуги, 

вкл. приходи от продажби за износ; 

 Приходи от дейността – сбор на 1. нетните приходи от продажби; 2. увеличение на 

запасите от продукция и незавършено производство; 3. разходи за придобиване на 

активи по стопански начин; 4. други приходи, вкл. приходи от финансирания, - 

продажба на суровини и материали и продажба на дълготрайни активи. 

Броят на предприятията в община Правец отбелязва минимално увеличение от 2,34% за 

периода 2015-2018 година. Така към края на 2018 г. в общината развиват дейност 262 

броя предприятия, които се равняват на 2,67% от нефинансовите предприятия за цялата 

Софийска област. Създадената произведена продукция е с финансов еквивалент от 54 

205 000 хил. лв. – едва 0,49% от общата произведена продукция в рамките на областта 

при референтен дял на общинското население от 3,12% за 2019 г. това е категорично 

показание, че община Правец не се нарежда сред водещите икономически и 

промишлени центрове на областта. Подобна е ситуацията и при нетните приходи от 

продажби – общо 84 101 000 лв. за община Правец при стойност от 12 424 083 000 лв. за 

цялата област. Стойността на ДМА в общинската икономика от своя страна формира дял 

от 0,94%. 

Въпреки по-ниските дялове на общинската икономика, през изминалите години се 

наблюдава значителен икономически растеж в дейността на местните предприятия, като 

изменението на всички икономически показатели отбелязват голям ръст. Най-

голямо е увеличението по отношение на  дълготрайните материални активи (ДМА) – от 

26 635 000 лв. до 39 540 000 лв или +48,45%. Произведената продукция бележи ръст от 

36,96% до общо 54 205 000 лв. през 2018 г. Най-малко е увеличението при заетите лица 

в нефинансовите предприятия – малко над 11%.  

Фактът, че броят на предприятията в общинската икономика остава почти стабилен като 

същевременно произведената продукция отчита ръст от над 1/3, показва, че 
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ефективността на местните предприятия и средните стойности на произведената 

продукция от предприятията се увеличават. 

Таблица 3. Ключови икономически показатели за периода 2015-2018 г. 

Показател Мярка Община Правец 
Софийска 

област 

Община 

Правец 

Икономика - година  2015 2018 
Изменение 

(%) 
2018 

Дял от 

областта 

(%) 

Предприятия брой 256 262 2,34 9 827 2,67 

Произведена 

продукция 
хил. лв. 39 585 54 205 36,93 11 015 031 0,49 

Нетни приходи от 

продажби 
хил. лв. 68 755 84 101 22,32 12 424 083 0,68 

Приходи от дейността  хил. лв. 74 043 89 123 20,37 - - 

ДМА хил. лв. 26 635 39 540 48,45 4 200 583 0,94 

Заети лица брой 945 1 049 11,01 60 247 1,74 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Между 2017 и 2018 г. приходите от дейността, които обхващат всички нетни приходи от 

продажби и налични стойности на фирмените запаси и активи, отбелязват най-

съществения ръст през наблюдавания период, което показва, че възходящата крива за 

развитието на икономиката остава в сила. Единствено кривата за броя на заетите лица 

се изглажда между 2017 и 2018 г. Въпреки положителните тенденции, през следващите 

години следва да се очаква съществен спад от над 10% при основните икономически 

показатели, свързан с разпространението на пандемията на вируса COVID-19 и 

очакваното крайно негативно въздействие върху цялата икономическа система, 

намаляване на продажбите, покупателната способност и инвестициите в бизнеса. В тази 

връзка ще бъдат необходими мерки за рестартиране на икономиката чрез 

приоритетна и спешна подкрепа на ключови местни предприятия в най-засегнатите 

сектори в контекста на общоевропейските политики, възстановителния план „Следващо 

поколение ЕС“, който ще се реализира в страната чрез специалния План за 

възстановяване и устойчивост на Република България, Фонда за справедлив преход 

насочен към преминаването на нисковъглеродна икономика и конкретно възможностите 

на новата Програма „Конкурентоспосбност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 

Предприятията следва да се придържат към водещите приоритети за европейската 

икономика през следващите 7 години, включително по пътя към „зелен“ и „дигитален“ 

преход, вкл. чрез развитието на „кръгова икономика“ и внедряването на повече 

информационно-комуникационни технологии в производствения процес. 
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Фигура 3. Динамика на общинската икономика в периода 2015-2018 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

2.3.2. Отраслова структура на икономиката 

Разглеждането на отрасловата структура на местната икономика разкрива кои са най-

важните икономически дейности, като анализът се основава на официалната статистика 

на НСИ за развитието на предприятията по Класификацията на икономическите 

дейности (КИД-2008). Използвани са Агрегирана номенклатура A 21 (представяне на 

структурата на икономиката в 21 икономически дейности) и Агрегирана номенклатура 

A 3 (представяне на окрупнената структура на икономиката в три сектора – 1. „Селско, 

горско и рибно стопанство“; 2. „Индустрия“ и 3. „Услуги“). 

Статистическата информация потвърждава традициите на град Правец като транспортен 

център с водеща роля на търговията и услугите, но и с развити промишлени  дейности. 

На сектор „Услуги“, където попадат всички търговски и обслужващи дейности, както и 

важните за общината транспорт и складиране се падат близо 50% от произведената 

продукция и близо 65% от приходите от дейността. На сектор „Индустрия“ (дейностите 

„Преработваща промишленост“ и „Строителство“) принадлежат 45% от произведената 

продукция и 29% от приходите от дейността  в общинската икономика за 2018 г. Тези 

съотношения отново потвърждават, че община Правец няма профила на промишлен 

център и местната икономика е доминирана от услугите. За това допринасят и развитите 

транспортни дейности, които формират 20% от приходите от дейността в общината. 
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Фигура 4. Разпределение на произведената продукция по сектори за 2018 г. в хил. лв. 

  

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ допринася само с 5,49% от произведената 

продукция и 6,28% от приходите от дейността. Това затвърждава икономическия 

профил на общината като община с водещи търговски и транспортни услуги, на 

второ място се нареждат производствените дейности, а земеделието остава с малък 

дял. Търговията и транспорта съвместно формират 60% от нетните приходи от 

продажби в общинската икономика, което отразява стратегическото разположение на 

общината по АМ „Хемус“ и близостта до столицата. По-долу е представена детайлната 

отраслова структура с дейностите по класификацията А 21. 

Таблица 4. Отраслова структура на икономиката през 2018 г. 
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Икономика - 2018 

година 
брой % 

хил. 

лв. 
% 

хил. 

лв. 
% 

хил. 

лв. 
% 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
                

A Селско, горско и 

рибно стопанство 
25 9,54 2 955 5,45 3 876 4,61 5 517 6,19 

Индустрия                 

B Добивна 

промишленост 
- .. - .. - .. - .. 

C Преработваща 

промишленост 
22 8,40 21 778 40,18 21 585 25,67 22 724 25,50 

2 955 / 

5,49%

24 388 / 

45,27%

26 524 / 

49,24%

Произведена продукция

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

ИНДУСТРИЯ

УСЛУГИ

5 517 / 

6,28%

25 455 / 

29,00%

56 817 / 

64,72%

Приходи от дейността

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

ИНДУСТРИЯ

УСЛУГИ
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Икономика - 2018 

година 
брой % 

хил. 

лв. 
% 

хил. 

лв. 
% 

хил. 

лв. 
% 

D Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна енергия и на 

газообразни горива 

.. - .. - .. - .. - 

E Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци 

и възстановяване 

.. - .. - .. - .. - 

F Строителство 13 4,96 2 610 4,82 2 603 3,10 2 731 3,06 

Услуги                 

G Търговия; ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

98 37,40 5 944 10,97 33 700 40,07 33 988 38,14 

H Транспорт, 

складиране и пощи 
23 8,78 16 623 30,67 16 681 19,83 18 203 20,42 

I Хотелиерство и 

ресторантьорство 
25 9,54 1 037 1,91 1 514 1,80 1 619 1,82 

J Създаване и 

разпространение на 

информация и 

творчески продукти; 

далекосъобщения 

9 3,44 739 1,36 744 0,88 767 0,86 

L Операции с 

недвижими имоти 
6 2,29 329 0,61 308 0,37 343 0,38 

M Професионални 

дейности и научни 

изследвания 

17 6,49 497 0,92 500 0,59 500 0,56 

N Административни и 

спомагателни дейности 
- - - - - - - - 

P образование .. - .. - .. - .. - 

Q Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

8 3,05 274 0,51 255 0,30 274 0,31 

R Култура, спорт и 

развлечения 
.. - 279 .. .. .. 287 .. 

S Други дейности 9 3,44 802 1,48 836 0,99 836 0,94 

Общо 262 100 54 205 100 84 101 100 89 123 100 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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Таблицата показва тежестта на всяка една икономическа дейност в общата икономика 

на общината и по-специално тежестта при формирането на произведената продукция, 

приходите от продажби и приходите от дейността. Проследяването на относителните 

дялове за отделните дейности бързо разкрива най-важните дейности: 

 „G Търговия“ – водещо място по отношение на броя предприятия с 37,40%; поради 

спецификата на дейността нисък дял в произведената продукция с 10,97%, но при 

много висок дял от нетните приходи от продажби с 40,07%; 

 „C Преработваща промишленост“ – 8,40% от броя на всички предприятия; 40,18% от 

произведената продукция; 25,67% от нетните приходи от продажби; 

  „H Транспорт, складиране и пощи“ – 8,78% от броя на всички предприятия; 

забележителна стойност от 30,67% от произведената продукция; както и при нетните 

приходи от продажби – 19,83%; 

 „I Хотелиерство и ресторантьорство“ – отличава се с голям брой на предприятията, 

но при нисък дял на нетните приходи от продажби от едва 1,80% въпреки значимите 

туристически ресурси и потенциали на общината. Стойността показва, че 

преобладават заведенията за хранене със значение предимно за местните 

потребители и липса на значими туристически обекти; 

 „A Селско, горско и рибно стопанство“ – съще се отличава с голям брой на 

предприятията, но само с 5,45% от произведената продукция и 4,61% от нетните 

приходи от продажби. Това разкрива ниската ефективност на земеделието и нуждата 

от инвестиции за механизация и модернизация на отрасъла. 

Фигура 5. Основни икономически отрасли през 2018 г. (големината на кръга показва броя на заетите 

лица) 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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2.3.3. Приоритетни икономически дейности 

Въпреки че остава с по-ниски стойности в сравнение с търговията, транспорта и 

преработващата промишленост, големият брой предприятия и заети в сектора, както и 

природните дадености за развитие на екологично чисти продукти, поставят сектор 

„Селско стопанство“ като структуроопределящ. Земеделските територии в 

котловините южно от Лакавишкия рид, климатичните особености свързани с наличието 

на достатъчно количество валежи и липсата на засушавания, разкриват перспективите 

за отглеждане на зърнени култури и трайни насаждения. Данните на Областна дирекция 

земеделие за 2019 година потвърждават, че най-често срещаните култури в общината са 

зърнените, по-специално обикновената мека пшеница, като по-рядко се срещат ръж, 

овес и твърда пшеница. От маслодайните култури с по-значителни насаждения се 

отличава рапицата. През 2019 г. се отглеждат още слънчоглед и картофи. Трайните 

насаждения са представени от орех, вишни, сливи и др. Значителни площи от 

земеделските територии се използват за пасища и мери, което определя и ролята на 

животновъдството като подсектор на селското стопанство. През 2019 г. се отличават 

значими земеделски стопанства, свързани с отглеждането на птици, вкл. кокошки и 

бройлери. Наличието на язовири в общината рефлектира и върху наличието на няколко 

земеделски стопанства, отглеждащи риби. Овцевъдството също е широко застъпено в 

общината. 

Постигнатите стойности в сектор „Индустрия“ са резултат от дейността на 

предприятията в преработващата промишленост с минимален дял от страна на 

строителството. През 2018 г. 22 предприятия са създали произведена продукция на 

стойност 21 778 000 лв., които отговарят и на нетните приходи от продажбите от 21 585 

000 лв.  

Фигура 6. Разпределение на приходите от дейността за сектор „Индустрия“ през 2018 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Община Правец е исторически свързана с иновативното за страната производство на 

електронни компоненти и микропроцесорни системи в бившия Комбинат по 

микропроцесорна техника. Въпреки изградената техническа инфраструктура и 

материална база, в допълнение с наличното професионално образование за специалисти 

по ИКТ технологиите, тези производствени традиции днес са заменени от други 

дейности, а високотехнологичната база е адаптирана за други типове модерни 

производства. Сред тях се нареждат: 
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 Завод на SIEMENS Energy с високотехнологично производство на високоволтови 

трансформатори с работещ персонал от около 220 човека; 

 Завод на „ДАЕСЕФ“ АД и „ГРИППА“ АД с високотехнологично производство на 

PET фолиа и опаковки от тях, внедрени за първи път на Балканския полуостров през 

2013-2014 г. като най-модерните технологии за производство на PET фолиа за 

фармацевтичната, хранително-вкусовата, козметичната и др. промишлености. 

Крайните изделия на тези предприятия са широка гама от полимерни и алуминиеви 

фолиа и опаковки, както и детайли за автомобилната индустрия. Персоналът в тези 

предприятия е средногодишно над 150 души. 

Към днешна дата водещите производствени дейности са производството на 

електрически съоръжения; производството на PET фолиа и опаковки; 

дървопреработването и производството на изделия от дървен материал; 

металообработването; производството на осветителни тела; производството на изделия 

от хартия, картон и опаковки; производството на фуражи и др. 

В общината няма предприятия с над 250 заети, а сред по-големите по брой на заетите се 

нареждат SIEMENS Energy, „ДАЕСЕФ“ АД, „ГРИППА“ АД и „Ники“ ЕООД за 

производство на метални конструкции и части от тях.  

Териториалната концентрация на промишлените предприятия е в общинския център, 

като в малки по обем предприятия развиват дейност в големите села като Джурово, 

Разлив и Осиковица. 

В сектор „Услуги“ доминират търговията и транспорта, които имат много голям дял за 

сметка на други обслужващи услуги, следвани от хотелиерство и ресторантьорство. 

Незначителни остават дяловете на операциите с недвижими имоти, културните 

дейности, здравеопазването и др. 

Фигура 7. Разпределение на приходите от дейността за сектор „Услуги“ през 2018 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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Отрасловите характеристики на трите сектора от общинската икономика разкриват 

основния икономически профил на община Правец – водещ сектор на услугите с 

развити търговия и транспорт, обвързани с местна земеделска и промишлена 

продукция.  

Неразделна част от местните икономически приоритети следва да бъде и развитието на 

туристическия отрасъл, заедно със свързаните ресторантьорство и хотелиерство. 

Община Правец разполага с великолепна природна среда, планински климат и 

живописен релеф, както и значимо културно наследство от различни периоди. 

Разположението по АМ „Хемус“ и близостта до потребителския пазар на столицата 

София, както и изградените хотелски комплекси и голф-игрище, извеждат 

предпоставките за развитие на разнообразни и интегрирани туристически продукти. 

В общината през 2019 г. има едва две места за настаняване с капацитет над 10 места, но 

общият им капацитет е от 544 легла, които се равняват на 6,5% от всички легла в 

Софийска област. Този дял значително надвишава приноса на община Правец по 

останалите икономически показатели. През 2019 г. в материалната база за настаняване 

са реализирани 103 188 нощувки. Те представляват ръст от 28% спрямо 2014 г. и се 

равняват на внушителните 12,9% от всички реализирани нощувки в областта – 

категоричен признак за туристическата роля на община Правец в региона. Заетостта на 

местата за настаняване, изчислена като съотношение между легладенонощията (общият 

капацитет на местата за настаняване през цялата година) и реализираните нощувки, е 

малко над 55%. Това от своя страна е признак за все още ненапълно усвоения потенциал 

на туристическия отрасъл, което се потвърждава от ниските дялове на хотелиерството и 

ресторантьорството в местната икономика и приходи. Това определя нуждата от 

последователни и взаимосвързани мерки за оползотворяване на туристическите ресурси 

и реализация на туристически продукти – подробно представени в специално 

отредения раздел в Програмата за реализация. 

Таблица 5. Показатели на туристическия отрасъл в периода 2014-2019 г. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Места за настаняване – 

брой  
3 3 3 2 2 2 

Легла в места за 

настаняване - брой 
594 594 594 544 544 544 

Реализирани нощувки в 

местата за настаняване - 

брой 

80 660 87 999 84 100 88 651 98 742 103 188 

Легладенонощия в места 

за настаняване - брой 
194 540 213 830 196 351 189 297 184 106 

184 771 

Заетост на местата за 

настаняване – % 
41,46 41,15 42,83 46,83 53,63 55,85 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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2.4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА 

2.4.1. Демографска характеристика 

Демографските процеси и промени в община Правец следват трайните национални 

тенденции за намаляване на населението, крайно влошаваща се възрастова структура, 

отрицателен естествен и механичен прираст. Статистиката на НСИ за периода 2014-2019 

година разкрива, че броят на жителите в община Правец намалява с -4,85% – от 7430 до 

7070. Населението само в общинския център намалява с 4,03%, докато общото 

население за останалите 10 населени места спада с 5,66%. През 2019 г. в селата живеят 

3497 души, като по този начин съотношението между градското и селското население 

постига пълно равновесие – 50,54% в града срещу 49,46% в селата. През 2019 г. в община 

Правец живеят 3,12% от общото население за Софийска област от 226 671 души. 

От трите основни възрастови групи – подтрудоспособно, трудоспособно и 

надтрудоспособно (възрастовите граници за разпределение на населението в трите 

категории се определят съгласно актуалната възраст за пенсиониране през съответната 

година) спада броят на населението и в трите възрастови групи. При 

подтрудоспособното население намалението е -4,51%, докато при активното население 

в трудоспособна възраст е най-големият спад от -6,91% – явен индикатор за все по-

влошаващото се съотношение между броя на хората в активна възраст, които са част от 

икономическата активност, и броя на хората в „зависимите възрасти“. През 2019 г. 

отношението на „зависимото“ население (сборът на подтрудоспособното и 

надтрудоспособното население) спрямо трудоспособното население се увеличава до 

79,12%. Тази стойност е била 75,24% през 2014 г. В рамките на един 5-годишен период 

този индикатор се е влошил с над 4%. Това доближава общината до състояние, в което 

броят на „зависимото“ население, което не работи и не участва във формирането на 

приходите в икономиката, респективно в гарантирането на осигурителните фондове, ще 

се изравни с активното население.  

За община Правец е характерно, че влошената възрастова структура се дължи на 

намалялото население в трудоспособна възраст – общината разполага с младо население 

под 15 години, но и много висок дял на населението над 64 години. Така например, най-

многолюдната възрастовата група в общината е на възраст между 65 и 69 години, докато 

населението в групата над 80 години е повече от населението както в групата от 20 до 

24 г., така и в тази от 25 до 29 г., както е видно от приложената по-долу демографска 

„пирамида“ (разпределението на населението по отделни възрастови групи). 

Намаляването на населението и влошаващата се демографска пирамида се дължат 

едновременно на естествения и механичния прираст – населението в общината намалява 

и заради по-високата смъртност спрямо раждаемостта, и заради миграциите от общината 

спрямо по-големите градове в страната и в чужбина. През 2019 година намалението на 

населението е значително – с общо 2370 души, следствие преди всичко на негативния 

естествен прираст, който достига до -8,16 промила. За сравнение, за същата 2019 г. 

естественият прираст за цялата софийска област е дори с още по-лоши показатели – -

9,25 промила. 
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Таблица 6. Основни демографски показатели за периода 2014-2019 г. 

Показател Мярка Община Правец 
Софийска 

област 

Община 

Правец 

Демография - година  2014 2019 
Изменение 

(%) 
2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Население към 31.12. - 

общо 
брой 7 430 7 070 -4,85 226 671 3,12 

Население към 31.12. - 

мъже 
брой 3 759 3 573 -4,95 111 249 3,21 

Население към 31.12 - 

жени 
брой 3 671 3 497 -4,74 115 422 3,03 

Население към 31.12. - в 

градовете 
брой 3 723 3 573 -4,03 139 560 2,56 

Население към 31.12 - в 

селата 
брой 3 707 3 497 -5,66 87 111 4,01 

Под трудоспособна 

възраст 
брой 1 396 1 333 -4,51 33 589 3,97 

Трудоспособна възраст брой 4 240 3 947 -6,91 132 072 2,99 

Над трудоспособна 

възраст 
брой 1 794 1 790 -0,22 61 010 2,93 

Дял на под 

трудоспособното 

население от общото 

население 

% 18,79 18,85 - 14,82 - 

Коефициент на 

възрастова зависимост 

(отношение на 

населението в 

„зависимите“ възрасти 

(под трудоспособно и 

над трудоспособно 

население) и 

трудоспособното 

население) 

% 75,24 79,12 - 71,63 - 

Коефициент на 

демографско заместване 

(отношение на 

населението във 

възрастовата група 15-

19 и възрастовата група 

60-64) - наблюдаваните 

години са 2016 и 2019 

% 70,21 77,91 - 63,80 - 

Живородени брой 89 71 - 2 056 3,45 

Коефициент на 

раждаемост 
‰ 11,91 9,99 - 9,02 - 

Коефициент на 

смъртност 
‰ 17,54 18,15 - 18,27 - 

Естествено движение брой -42,00 -58 - -2107 - 

Коефициент на 

естествен прираст (на 1 
‰ -5,62 -8,16 - -9,25 - 
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Показател Мярка Община Правец 
Софийска 

област 

Община 

Правец 

Демография - година  2014 2019 
Изменение 

(%) 
2019 

Дял от 

областта 

(%) 

000 души от 

населението) 

Механично движение брой -38 -17 - -263 - 

Коефициент на 

механичен прираст (на 1 

000 души от 

населението) 

‰ -5,09 -2,39 - -1,15 - 

Източник на информация: НСИ 

Основен актуален демографски проблем за община Правец е ограниченият 

демографски ресурс в трудоспособна възраст, което е риск за пълноценното 

социално-икономическо развитие, поддържането на икономическата активност и 

подсигуряването на социалните и пенсионните системи в общината. За разлика от 

повечето български общини, чиито демографски „пирамиди“ стават с все по-тясна 

основа и все по-широк връх връх, при община Правец основата и върхът са широки и 

приблизително изравнени с активните възрастови групи. На практика „пирамидата“ в 

община Правец се изравнява, като изтъняването е най-видно при групите от 15 до 29 г. 

Това не съответства на благоприятните демографски „пирамиди“, които имат широка 

основа, значителен ресурс при активните възрастови групи и по-тесен „връх“ при най-

възрастните групи, но положителната страна е, че през следващите години 

подтрудоспособното население в момента ще стане част от трудоспособното. С 

оглед и на факта че, по-високата раждаемост и респективно по-висок брой на младото 

население в общината е свързано и с големият дял на ромската етническа група, през 

следващите години ще бъдат необходими две основни социално-икономически мерки 

за подобряване на демографската ситуация: 

 Подобряване на социално-икономическите условия, вкл. достъпа до здравните и 

образователни услуги, както и насърчаването на заетостта, така че да се ограничи 

трудовата емиграция от общината и допълнителното намаляване на трудоспособното 

население; 

 Активна образователна и икономическа интеграция на младото ромско население 

под 15 години, така че то да стане пълноценна част от активното трудоспособно 

население в общината. 
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Фигура 8. Възрастова структура на населението в община Правец през 2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Много важен показател е и коефициентът на демографско заместване, който показва 
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демографско заместване е 77,91% – на всеки 100 лица, напускащи пазара на труда, 
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в общината се наблюдава и рязко увеличение по този показател между 2016 и 2019 г. – 

от 70,21% до 77,91%. Това потвърждава добрите демографски перспективи пред община 

Правец, но и ефективното прилагане на последователни политики за социално-

икономическа интеграция на ромското население. 

Фигура 9. Коефициент на демографско заместване за периода 2016-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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За сравнение, референтната стойност на този коефициент на други нива и общини е 

както следва: 

 За Софийска област – 63,80%;  

 Общо за страната – 66%; 

 За община Видин – 64%; 

 За община Ловеч – 50%. 

Фигура 10. Възрастови характеристики на населението за периода 2016-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

За периода между 2014 и 2018 г. община Правец регистрира естествен прираст, който е 
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от населението в общината се раждат по 10 деца, докато умират 18 души. Наблюдава се 
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населението в надтрудоспособна възраст следва да се предвидят мерки за подобряване 

достъпа до здравни и социални услуги за възрастното население, така че да се намали 

високата смъртност от последните няколко години. 
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Фигура 11. Коефициент на естествен прираст за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

За разлика от наблюдението на естественото движение на населението, по отношение на 
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като за 2019 г. е само -2,39 промила при -0,29 за страната (разлика от 2,1 промила). 

Овладяването на емиграциите от общината следва да бъде приоритетна задача, за да се 

ограничи неблагоприятното намаляване на населението в трудоспособна възраст. 

Фигура 12. Коефициент на механичен прираст за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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Що се отнася до териториалното разпределение на демографските ресурси в общината, 

тя се характеризира с баланс между градското и селското население. Това равенство се 

дължи както на по-малкия размер на общинския център, но и на наличието на едно 

голямо село с население над 1000 души – Джурово, както и на още две села с над 500 

души – Разлив и Осиковица. С относително запазено население са още Осиковска 

Лакавица, Видраре и Равнище, което разкрива основната закономерност в 

разпределението на населението – по протежението на АМ „Хемус“ и в котловините 

южно от Лакавишкия рид. С малък брой на населението остават селата в северните части 

на общината и в обхвата на защитената зона BG0000374 „Бебреш“. Това предполага 

обособяването на две основни зони в общината – 1. зона със значителен демографски 

ресурс и възможности за разнородни икономически дейности по протежението на 

„Хемус“ и 2. зона „Бебреш“ за опазване на природните ресурси и екотуризъм. 

Таблица 7. Разпределение на населението по населени места  

Населено място 2014 2019 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

гр. Правец 3723 1880 1843 3 573 1 776 1 797 

с. Джурово 1152 602 550 1 132 599 533 

с. Разлив 644 326 318 608 317 291 

с. Осиковица 516 261 255 568 299 269 

с. Осиковска Лакавица 352 163 189 346 156 190 

с. Видраре 412 194 218 321 147 174 

с. Равнище 233 118 115 190 104 86 

с. Калугерово 149 83 66 121 68 53 

с. Манаселска река 120 70 50 93 54 39 

с. Своде 89 43 46 68 29 39 

с. Правешка Лакавица 40 19 21 50 24 26 

Общо 7 430 3 759 3 671 7 070 3 573 3 497 
Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

2.4.2. Пазар на труда 

Състоянието и тенденциите на пазара на труда са ключов фактор в социално-

икономическото развитие и включват динамиката на заетостта, безработицата и 

икономическата неактивност. За целите на анализа са използвани следните понятия: 

 Заети лица – лица на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания 

едногодишен период, извършват работа, дори за един час, за което получават работна 

заплата или друг доход; не работят, но имат работа, от която временно отсъстват 

поради болест, годишен отпуск, отпуск поради бременност и раждане, родителски 

отпуск, стачка или други причини; 

 Безработни лица – лицата на възраст 15 - 64 навършени години, които нямат работа 

през наблюдавания период; активно търсят работа; предстои да започнат до три 

месеца след края на наблюдавания едногодишен период; имат възможност да 

започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период; 
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 Икономически активни лица – лицата, които са или заети или безработни и 

съставляват работната сила; 

 Икономически неактивни лица - лицата извън работната сила, които не са нито заети, 

нито безработни през наблюдавания период. 

Следващата фигура комбинира две положителни тенденции, които се наблюдават за 

периода 2014-2018 г. в общината: 

 Средната годишна работна заплата се увеличава трайно от 7707 лв. през 2014 г. до 

10 359 лв. през 2018 г. – ръст от 34% (по данни на НСИ); 

 Равнището на безработицата спада от 21,25% през 2014 г. до 13,98% през 2018 г. (по 

данни на Агенцията по заетостта). 

Фигура 13. Равнище на безработицата и средна заплата за периода 2014-2018 г. 

 

Източник на информация: НСИ и Агенция по заетостта 

Изчисления: ИУПП 
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Фигура 14. Равнище на безработица в общините на Софийска област през 2018 г. 

 

Източник на информация: Агенция по заетостта 

Изчисления: ИУПП 
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ситуация с разпространението на пандемията на вируса COVID-19 и очакваното 

допълнително негативно въздействие върху заетостта и потенциалното увеличаване на 

инвестициите в бизнеса и разкриване на нови работни места. 

Същевременно, общинските политики следва да се фокусират и върху активирането на 

икономически неактивните лица – лицата, които в продължителен период от време 

остават извън пазара на труда, въпреки че са в трудоспособна възраст. НСИ предоставя 

актуална статистическа информация за броя на трудоспособното население, заетите, 

безработните и икономически неактивните лица на 15-64 навършени години на областно 

ниво. Тук са изчислени референтните стойности за Софийска област, вкл. следните 

коефициенти: 

 Коефициент на икономическа активност – относителният дял на икономически 

активното население от населението на същата възраст; 

 Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението на същата 

възраст; 

 Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от 

икономически активното население. 

Фигура 15. Състояние на пазара на труда в Софийска област за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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отделни периода – на намаление и на увеличение след това. Този факт показва, че 

данните за намаляващата се безработица се дължат не на намаление на икономическата 

активност и обема на лицата, които работят или търсят работа, а на новите работни 

места. Софийска област от отбелязва по-добри резултати и от средните за страната. 

Фигура 16. Състояние на пазара на труда в страната за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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Таблица 8. Основни показатели в сферата на образованието 

Показател Мярка Община Правец 
Софийска 

област 

Община 

Правец 

Образование - 

година 
  2013-2014 2018-2019 

Изменение 

(%) 
2018-2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Детски градини брой 4 4 0,00 74 5,41 

Групи в детските 

градини 
брой 14 14 0,00 323 4,33 

Педагози в детските 

градини 
брой 24 27 12,50 661 4,08 

В т.ч. учители брой 22 24 9,09 617 3,89 

Деца брой 328 314 -4,27 7 546 4,16 

Места на 100 деца брой 120 122 1,67 107 114,02 

Общообразователни 

училища 
брой 7 6 -14,29 80 7,50 

Паралелки в 

общообразователни 

училища 

брой 43 43 0,00 923 4,66 

Учители в 

общообразователни 

училища 

брой 93 96 3,23 1 648 5,83 

Учащи в 

общообразователни 

училища 

брой 1 033 852 -17,52 18 650 4,57 

Професионални 

училища 
брой 1 1 0,00 16 6,25 

Учащи в 

професионални 

училища 

брой 558 744 33,33 5 484 13,57 

Източник на информация: НСИ 

Статистическата информация на НСИ за периода между учебната 2013-2014 и 2018-2019 

показва няколко основни закономерности, свързани с развитието на предучилищното и 

училищното образование, подсигурено от 4 детски градини и 7 училища.  

През последните години броят на децата в детските градини остава относително 

стабилен, като все пак намалява с -4,27% – от 328 до 314 деца. В същото време броят на 

ангажирания педагогически персонал, вкл. учители, се увеличава, което посочва 

усилията за подобряване качеството на обучителния процес при най-малките. Към 2019 

година четирите детски заведения на територията на общината осигуряват 122 места на 

100 деца в предучилищна възраст, което показва пълната обезпеченост от този вид 

инфраструктура. 
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Фигура 17. Заетост на детските градини за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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образователна роля на общината, която е свързана преди всичко с Профилирана 

гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ (ПГПЧЕ) и 

Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи (НПГ по 

КТС). ПГПЧЕ разполага с добре изградена материална база, вкл. голямо игрище, голям 

физкултурен салон, библиотека с достъп до компютри и Интернет, 2 компютърни зали, 

дискусионен клуб към „Училище за лидери“, столова и лавка, които се поддържат от 

външни фирми, актова зала, заседателна зала, както и общесжитие със 160 места. 

Значимостта на НПГ по КТС е потвърдена от нейния статут на „национална“, а с оглед 

на нейната надобщинска роля и притегателност към училището има и голямо общежитие 

с 455 легла. 

През наблюдавания период всички показатели за общообразователните училища и 

професионалната гимназия бележат ръст, с изключение на отчетеното сериозно 

намаление в броя на учащите в общообразователните училища. Между учебната 2013-

2014 и 2018-2019 г. броят на учениците в петте основни училища и профилираната 

гимназия намалява от 1033 до 852 или с цели 17,52%. Необходимо е да се направи 

специализиран анализ за причините за тази драстична промяна, както и да се 

предприемат мерки за обхващане на всички деца в училищна възраст в образователната 

система и привличане на ученици от съседни общини, така че да се избегне риска от 

маломерни паралелки и тяхно сливане, което води до затруднен образователен процес. 

Въпреки намалението на учениците, броят на учителите бележи минимално 

увеличение – от 93 през уч. 2013/2014 до 96 през уч. 2018/2019 г., които се равняват на 

5,83% от всички учители в общообразователните и специалните училища на областта. 

По този начин община Правец има много добра обезпеченост от учители, като по 

показателя брой учители на 1000 ученика в общобразователните и специалните училища 

значително надвишава стойностите на областно и национално ниво. 

Фигура 18. Брой учители на 1000 ученика в общобразователните училища 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 
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В общинския център са разположени три от училищата, докато по-големите села също 

са запазили действащи основни училища.  

Таблица 10. Училища в община Правец 

Училище Населено място 

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ Правец 

НПГ по КТС Правец 

ОУ „Васил Левски“ Правец 

ОУ „Христо Ботев“ Джурово 

ОУ „Васил Левски“ Видраре 

ОУ „Любен Каравелов“ Осиковица 

ОУ „Христо Ботев“ Разлив 

Източник на информация: РУО София регион 

Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи е с национално 

значение и вече 35 години привлича в град Правец ученици от цялата страна. Гимназията 

възниква като част от интегрирания проект за развитието на Правец като център на 

високите технологии през 80-те години. Въпреки, че Комбинатът по микропроцесорна 

техника не съществува, гимназията е запазила своята устойчивост и към 2018 г. 650 

ученика от всичките 28 области в страната. Професионалната гимназия разполага с 

изградена материална база, вкл. учебен корпус с 25 класни стаи, 10 компютърни зали, 4 

лекционни зали, както и две общежития и хранителен блок. През програмен период 

2014-2020 г. гимназията изпълни проект по ОП „Региони растеж“ на стойност 1 850 000 

лв. за основен ремонт и саниране на двете общежития. Освен това, за да се оптимизира 

образователния процес през годините, са изпълнени и други проекти като: 

 ИКТ в образованието за въвеждане на нови учебни програми и оборудване на 3D 

лаборатория; 

 ИКТ в образованието и облачните технологии за оборудване на лаборатория със 

сървър и 30 станции; 

 Еразъм + К1 за стажантски програми за ученици; 

 Проект на МОН „Твоят час“. 

Регулярни са и усилията на общинска администрация Правец за подобряване на 

образователната инфраструктура и повишаване качеството на образователния процес. 

През периода 2014-2020 са изпълнени следните проекти: 

 Реконструкция и модернизация на дворно пространство към Детска градина 

„Здравец“; 

 „Подмяна на плочник на част от двора на ОУ „Васил Левски“ и ПГПЧЕ „Алеко 

Константинов“ в УПИ I l кв.101, гр. Правец; 

 Основен ремонт на спортни салони и покрив в сградите на ОУ „Васил Левски“ и 

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“; 

 Оборудване на компютърна зала в ПГПЧЕ „Ал. Константинов“;  
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 Изграждане на тенис зала в ОУ „Васил Левски“; 

 Изграждане на два броя спортни площадки в ОУ „Л.Каравелов“- с. Осиковица; 

 Изграждане на нов подход към входа и нова настилка около северната стена на 

детска градина „Индира Ганди“ гр.Правец; 

 Ремонт на седем класни стаи в сградата на ОУ „Васил Левски“ и ПГПЧЕ „Алеко 

Константинов“ в гр. Правец; 

 Занималня за деца на родители, работещи в администрация в община Правец; 

 Основен ремонт на ОУ „ Любен Каравелов“ с. Осиковица; 

 Ремонт на покрива на ОУ в с. Джурово; 

 Ремонтни дейности бяха извършени и в ДГ „ Слънце“ с. Осиковица; 

 Ремонт на покрив и изграждане на отоплителна инсталация бе направен и в ОУ 

„Васил Левски“ с. Видраре; 

 „Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ- IX-училище, 

кв.11 по плана на с.Осиковица“; 

 Благоустрояване на дворно пространство УПИ – I, кв.101, училище гр.Правец 

 Основен ремонт на общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ И ОУ „Васил 

Левски; 

 „Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и 

волейболно игрище“ в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр.Правец - към момента 

по проекта не са изплатени суми; 

 Игрище за минифутбол - доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми 

съоръжения, находящ се в  УПИ I-Училище, кв.101,по плана на гр. Правец. 

 Изграждане на екозона за деца и младежи за спорт и отдих в парка до река Стара 

река, гр.Правец. 

През следващите години следва да бъдат потърсени подходящите възможности за 

допълнителни проекти, свързани с: 

 Приложението на модела „учене чрез работа“, който е определящ за 

своевременното професионално ориентиране на учениците и изграждането на 

подготвени кадри за местната икономика; 

 Продължаващо обновяване на сградния фонд и осигуряване на качествено 

оборудване и обзавеждане за по-голяма атрактивност и интерактивност на 

образователния процес в съответствие с индивидуалните нужди на учениците. 

Акцент следва да бъдат инвестициите за класните стаи, кабинетите, работилници 

и лаборатории към общата материална база на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и 

ОУ „Васил Левски“; 

 Образователна интеграция и пълноценна среда за ученици със специални 

потребности и от ромската етническа група;  
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  Въвеждането на информационните технологии следва да продължи с акцент за 

обновяване на компютърните системи и осигуряване на скоростен интернет; 

 Хоризонтална и неотменима задача е осигуряването на достъпна архитектурна 

среда за ученици с физически затруднения. 

2.4.4. Здравеопазване 

Системата на здравеопазването в община Правец обхваща филиала за спешна 

медицинска помощ към центъра за спешна медицинска помощ в София, самостоятелни 

лекарски и дентални практики. В община Правец няма действащи лечебни заведения за 

болнична и извънболнична помощ и по този начин общината не изпълнява функциите 

на здравен център. Потребностите от болнично лечение на жителите от общината се 

поемат основно от МБАЛ Ботевград, която разполага със 120 легла, разпределени в 9 

отделения: 

 Отделението по вътрешни болести; 

 АГО; 

 Отделението по педиатрия; 

 Отделението по хирургия; 

 Отделението по урология; 

 Отделението по неврология; 

 ОАИЛ; 

 Отделението по офталмология; 

 Отделението по ОФРМ; 

 Отделение по диализно лечение. 

Таблица 11. Основни показатели в сферата на здравеопазването 

Показател Мярка Община Правец 
Софийска 

област 

Община 

Правец 

Здравеопазване - 

година 
 2014 2019 

Изменение 

(%) 

 

2019 

Дял от 

областта 

(%) 

Лекари брой 6 6 0,00 907 0,66 

В т.ч. 

общопрактикуващи 

лекари 

брой - 5 - 113 4,42 

Лекари по дентална 

медицина 
брой 2 4 100,00 125 3,20 

Медицински 

специалисти по Здравни 

грижи 

брой 8 7 -12,50 1 236 0,57 

Аптеки, регистрирани 

към НЗОК 
брой - 2 - 74 2,70 

Източник на информация: НСИ, НЗОК 

Изчисления: ИУПП 

По данни на НЗОК, през 2019 г. в общината са регистрирани 5 общопрактикуващи 

лекари, 7 медицински специалисти и 4 дентални лекари. Информационната система на 

НЗОК не предоставя информация за изминалите години и за това тук са представени и 

наличните данни на НСИ. Според тях, към края на 2019 г. общият брой на лекарите в 
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община Правец е 6, в т.ч. ОПЛ, както и 4 лекари по дентална медицина. За наблюдавания 

период броят на лекарите остава непроменен, докато денталните лекари се увеличават.  

Данните за броя лица от населението, които се падат на един практикуващ лекар, както 

и на един дентален лекар, разкриват по категоричен начин недостатъчната обезпеченост 

от медицински кадри в община Правец – през 2019 г. се падат по 1178 души на един 

практикуващ лекар и 1768 души на един дентален лекар, докато стойности на 

национално ниво са съответно 235 и 942. 

Като се има предвид демографската ситуация в общината, застаряващото население и 

високата смъртност, общинските усилия следва да бъдат насочени към непрекъснато 

усъвършенстване на здравната система и гарантиране на равния достъп до медицинска 

грижа, както за различните социални групи, така и за различните населени места, вкл. 

по отношение на превенция и ранна диагностика. Мерките и инвестициите следва да 

бъдат разпределени между обновяване и оборудване на филиала за спешна помощ, но и 

за привличането и задържането на кадри, в т.ч. общопрактикуващи и дентални лекари. 

Фигура 19. Брой души на един ОПЛ/дентален лекар през 2019 г. 

 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

За наблюдавания период от 2014 и 2019 г. прави впечатление, че коефициентът за 

населението на един практикуващ лекар остава непроменен, като практикуващите 

лекари за целия период остават без изменение. Същевременно през 2018 г. денталните 

лекари се удвоят и от двама става четирима, което значително подобрява коефициента 

за население на един дентален лекар, макар че стойността продължава да бъде далеч от 

националния стандарт. Това обобщава следващия сериозен проблем, който налага 

политика по привличането на кадри в сферата на здравеопазването – ограниченият 

достъп до базови здравни грижи. 
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Фигура 20. Осигуреност с медицински персонал в община Правец 

 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

2.4.5. Социални услуги 

Социалните услуги са ангажимент на общинската администрация и имат за цел да 

осигурят достоен живот на уязвимите групи от населението, вкл. възрастните хора, 

хората с увреждания или децата със специални потребности. Съответстващата им 

социална инфраструктура включва два типа обекти – специализирани институции и 

обекти за предоставяне на съвременни грижи в общността, включително от резидентен 

тип. В резултат на провежданата политика за деинституционализация на социалните 

услуги, по данни на общинска администрация Правец в общината няма институции за 

грижа в условия на изолация в специализирани заведения. От обектите за предоставяне 

на дневни грижи в общността за различни нуждаещи се групи, както и услугите от 

резидентен тип за живеене в среда, близка до семейната, в общината са изградени 

следните обекти: 

Таблица 12. Социални услуги в община Правец 

Обект Местоположение Целева група 

Услуги за предоставяне на 

грижа в общността 
  

Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания 
Град Правец 

Лица с трайни увреждания и 

самотни стари хора, които имат 

нужда от социални контакти, 

медицинска и социална 

рехабилитация, организиране на 

1 238 1 227 1 212 1 203 1 191 1 178

3 715 3 682 3 637 3 610

1 786 1 768

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019

/н
а

се
л

ен
и

е
/

/м
ед

и
ц

и
н

ск
и

 п
ер

с
о

н
а

л
/

Осигуреност с медицински персонал

Медицински специалисти по Здравни грижи

Лекари по дентална медицина

Лекари

Брой души на един практикуващ лекар

Брой души на един дентален лекар



63 

 

Обект Местоположение Целева група 

свободното време и ежедневно 

приготвена топла храна 

Център за социална 

рехабилитация и интеграция 
Град Правец 

Деца с увреждания за задоволяване 

на базовите им потребности, 

свързани с осигуряване на 

подслон, храна, хигиена и 

социално консултиране 

Услуги от резидентен тип   

Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора 
Град Правец 

Лица, навършили възрастта за 

придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст 

Център за настаняване от 

семеен тип деца и младежи с 

увреждания 

Град Правец 

Деца и младежи с увреждания с 

трайно намалена 

работоспособност/вид и степен на 

увреждане над 71% 

Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост 
Село Видраре 

Лица с умствена изостаналост с 

трайно намалена 

работоспособност/вид и степен на 

увреждане над 71% 

Друг вид услуги   

Домашен Социален Патронаж Град Правец 

Лица с различни увреждания и 

ниски доходи;  

Самотно живеещи 

стари хора с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужването, 

които имат нужда от грижа в 

семейна среда; 

Самотно живеещи 

стари хора в отдалечени населени 

места без достъп до други услуги 

Обществена Трапезария Град Правец 

Лица и деца в неравностойно 

положение, които поради 

здравословни причини, напреднала 

възраст, ниски доходи или без 

доходи имат нужда от подкрепа, 

чрез предоставяне на топло 

приготвена прясна храна 

Приемна грижа - 

Деца, които по различни причини 

не могат да живеят със собствените 

си семейства, т.е. чиито родители 

са починали, неизвестни, лишени 

от родителски права, с ограничени 

права или чиито родители трайно 

не полагат грижи за тях и не е 

възможно връщане в биологичното 

семейство 

Лична помощ - 

Лица и деца с тежко здравословно 

състояние, които поради различни 

ограничения от здравословен или 

възрастов характер не могат да се 
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Обект Местоположение Целева група 

обслужват сами и са изключени от 

социалния живот 

Център за семейно 

консултиране и подкрепа 
Град Правец 

Деца и семейства, при които се 

среща: 

- риск децата да отпаднат от 

образователния процес, поради 

липса на мотивация за обучение и 

проблемно поведение; 

- затруднение за родителите при 

отглеждането им, провокирани от 

невъзможността за 

самостоятелното справяне с 

проблема, както и незначителната 

родителска отговорност и 

капацитет; 

Клубове на възрастните и 

хората с увреждания 

мах. „Скърнава“ в 

град Правец; 

с. Видраре 

с. Джурово 

с. Калугерово 

с. Манаселска 

река 

с. Осиковица 

с. Осиковска 

Лакавица 

с. Правешка 

Лакавица 

с. Равнище 

с. Разлив 

с. Своде 

Лица в надтрудоспособна възраст и 

лица с намалена работоспособност, 

които могат да се обслужват сами 

и да се придвижват 

Източник на информация: Общинска администрация Правец 

Анализът на обектите за предоставяне на услуги в общността и услуги от резидентен 

тип показва, че техният капацитет е надхвърлен, напълно зает или почти зает. В същото 

време справката за регистрираните лица с увреждания показва, че към момента на 

разработване на ПИРО Правец лицата с физически увреждания са 570; лицата с умствена 

изостаналост са 38; лицата с психични разстройства са 20; лицата с друг вид увреждания 

са 151. Това налага осигуряването на допълнителен капацитет за обектите и най-вече за 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, който е със значително надхвърлен 

капацитет, което неминуемо ограничава възможностите за достъп до услугата. Заради 

застаряването на населението и характерната заболяваемост сред възрастните хора 

следва да се осигури и допълнителен капацитет за обекти, отворени да посрещнат 

нуждите на тази целева група. Необходимо ще бъде и допълнителното осигуряване на 

добре подготвен и мотивиран персонал. 
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Фигура 21. Капацитет и брой ползватели на основните социални услуги през 2020 г. 

 

Източник на информация: Общинска администрация Правец 

2.4.6. Култура 

Традиционните духовни средища и културни центрове в общината още от края на XIX 

век са местните читалища. Значението на културата, изкуството и опазването на 

традициите за правчани се потвърждава от факта, че в 10 от общо 11 населени места в 

общината развиват дейност читалища. Читалищата в по-големите села разполагат със 

собствени многофункционални сгради, салони, в т.ч. със сцени, библиотеки и др. 

Единствено в село Манаселска река няма действаща читалищна институция в подкрепа 

на местната общност и култура. 

Първото читалище е изградено в град Правец през 1895 г. Oт тогава до днес НЧ „Заря 

1895“ се отличава с активната си роля да съхранява и популяризира местния бит и 

фолклор, да насърчава любителското творчество и изкуство. През 1981 г. читалището се 

сдобива с нова многофункционална сграда, която включва 5 репетиционни зали, основна 

зала с 500 места с климатик и напълно автоматизирана сценична механизация. Залата се 

използва и за кинопрожекции. Читалището разполага и със собствена библиотека с богат 

книжен фонд от около 30 000 тома, от който се възползват годишно около 600 читатели. 

През същата 1895 г. е поставено началото на организираната културно-просветна 

дейност и в село Осиковица. Местното НЧ „Напредък 1895“ развива няколко вокални 

групи за различни възрасти, детска театрална школа и клуб за приложни изкуства. 

Читалището разполага със самостоятелна сграда с голям и малък салон и библиотечни 

помещения, но има нужда от ремонтни дейности. 

Следващото най-старо читалище е НЧ „Отец Паисий 1897“ в село Калугерово, основано 

през 1897 г. Читалищната библиотека наброява над 9000 тома. Читалището споделя 

обща сграда с местното наместничество, а залата не разполага със сцена. 
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Будното село Видраре, съхранило множество ценни културни паметници от 

възрожденската ни епоха, също се сдобива с читалище в края на XIX век – през 1898 г. 

НЧ „Развитие 1898“ вече десетилетия успешно представя местния фолклор на редица 

национални фестивали. Читалищната библиотека предлага около 5000 тома. Дейността 

на институцията се развива в самостоятелна и добре поддържана сграда със зала със 

сцена. 

НЧ „Васил Левски 1925“ в село Своде е от 1925 г. Въпреки че в периода между 1990 и 

2002 г. читалището е недействащо, потребността от култура, изкуство и честване на 

важни дати от българския календар, водят до възстановяването на институцията. 

Читалището споделя обща сграда с местното наместничество, но основната зала 

разполага с удобна сцена. 

През 1927 г. е основано и НЧ „Възраждане 1927“ в село Джурово, което разполага със 

самостоятелна функционална сграда с голям салон, обзаведен със сцена и допълнителни 

помещения. Библиотеката е втората по-големина в общината с над 13 000 тома. 

Активна културна дейност, свързана с местната фолклорна група и театрален състав, 

развива и НЧ „Димитър Грънчаров 1928“ в село Равнище – наследник на читалище 

„Пробуда“ от 1928 г. Това читалище също разполага със собствена сграда с удобни 

пространства, вкл. салон със сцена и библиотека. 

През същата година започва историята на читалище „Христо Ботев 1928“ в село 

Осиковска Лакавица. 

Читалището „Васил Ценков 1936“ в село Разлив датира от 1936 г., разполага с добра 

материално-техническа база и развива местна фолклорна група. 

Най-новото правешко читалище е открито в село Правешка Лакавица през 2012 г. 

Таблица 13. Читалища в община Правец 

Читалища Населено място 

„Заря-1895“ Град Правец 

„Напредък 1895“ Село Осиковица 

„Отец Паисий 1897“ Село Калугерово 

„Развитие-1898“ Село Видраре 

„Васил Левски 1925“ Село Своде 

„Възраждане 1927“ Село Джурово 

„Димитър Гранчаров 1928“ Село Равнище 

„Христо Ботев 1928“ Село Осиковска Лакавица 

„Васил Ценков 1936“ Село Разлив 

„Светлина 2012“ Село Правешка Лакавица 

Източник на информация: Регистър на Народните читалища 

 

Важна роля за опазването на културното наследство в общината има Исторически музей 

Правец, който е под методическото ръководство на Регионалния исторически музей в 

София. Музеят е основан през 1981 г. ИМ Правец изпълнява дейностите по 

регистриране, събиране, документиране, изследване, опазване, и популяризиране на 
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културни ценности от община Правец. Постоянната сбирка на музея покрива епохите от 

древността до средата на XX век, като освен това включва и атрактивен етнографски 

кът, пресъздаващ атмосферата на стария Правец. Основната музейна сграда се намира в 

центъра на града. Музейният комплекс с родната къща на Тодор Живков е филиал на 

ИМ-Правец, намира се срещу парк „Людмила Живкова“ и включва къщата на Тодор 

Живков и експозиционна зала, в която са изложени експозиция с подаръци на Тодор 

Живков и експозиция за компютрите „Правец“. ИМ Правец включва и следните 

филиали: 

 Старото класно училище в село Видраре, чиято музейна експозиция представя 

историческото развитие на село Видраре и включва оригинална възстановка на 

класна стая от ХІХ век; 

 Ханът на Вутьо Попиванов (Туняковски хан) в село Видраре, който представя 

дейността на Тайния революционен комитет „Хасан Касан“ от времето на Васил 

Левски; 

 Музейна експозиция в ОУ „Васил Левски“, чиято експозиция представя учебното 

дело в Правец от 1820 г. до днес. 

През следващите години следва да се надградят вече постигнатите резултати в 

използването на културното наследство и съвременните културни институции 

като ресурс за развитието на туризма и привличането на посетителски интерес. 

Популяризирането на културно-туристическите обекти и развитието на интегрирани 

туристически продукти, включително със съседни общини, има потенциал да увеличи 

делът на сектор „Туризъм“ в общинската икономика.  

2.4.7. Спорт 

Към момента на разработване на ПИРО Правец в общината функционират 4 спортни 

клуба: 

 КЛУБ ЛЕКА АТЛЕТИКА „АТЛЕТИК“ – ПРАВЕЦ; 

 КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА „ПРАВЕЦ 92“; 

 ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПРАВЕЦ; 

 КРИКЕТ КЛУБ ПРАВЕЦ. 

Тяхната дейност и потребностите от условия и среда за масов спорт в общината се 

посрещат от изградената спортна инфраструктура, която се отличава с добро състояние 

и регулярна поддръжка. Изключение от това заключение е състоянието на покрития 

плувен басейн в общата сграда на ОУ „Васил Левски“ и ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. 

Недостатъчно добро е състоянието и на откритите спортни площадки в три от 

общинските училища: 

 ОУ „Христо Ботев“ в с. Джурово; 

 ОУ „Васил Левски“ в с. Видраре; 

 ОУ „Любен Каравелов“ в с. Осиковица. 
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Тези констатации извеждат обновяването на спортната инфраструктура в училищните 

дворове като приоритет на спортните политики в община Правец. Изграждането на 

допълнителни открити публично достъпни спортни площадки също следва да бъде 

неразделна част от усилията на общинската администрация. Доразвитието на системата 

от спортни площадки за различни типове спорт и тяхното балансирано териториално 

разпределение ще допринесат както за качеството на жизнената среда в общината, така 

и за нейното утвърждаване като дестинация за спорт и отдих. През последните години 

град Правец се утвърди като дестинация за практикуващи голф туризъм, като 

изграденото голф игрище отговаря на стандартите на международната Асоциация на 

професионалните голф играчи. В комбинация с материалната база на Спортен комплекс 

– Правец, която включва многофункционална спортна зала, 3 футболни игрища, 4 

баскетболни и волейболни игрища и 3 тенис корта, потенциалите за спортен туризъм в 

Правец са налице. 

Фигура 22. Спортна инфраструктура в община Правец 

Вид на обекта Населено място Капацитет 
Физическо 

състояние  

Комбинирани 

спортни площадки 

гр. Правец 

(В училищния двор на 

ОУ „Васил Левски“ и 

ПГПЧЕ „Алеко 

Константинов“) 

Площадка за 

провеждане на спортни 

дейности и часове по 

физическо възпитание. 

Застроена площ 2163 

кв.м. На площадката се 

покриват нормативи по 

лека атлетика - 60 м. 

Осигурен е достъп за 

лица с увреждания. 

Отлично 

Покрит плувен 

басейн 

гр. Правец 

(В сградата на ОУ 

„Васил Левски“ и 

ПГПЧЕ „Алеко 

Константинов“)  

Зоната на басейна с 

прилежащите 

обслужващи 

помещения е с площ 

700 кв.м. Самият 

басейн е с размери 

9,50/16,00 м. с 

дълбочина в единия 

край 1,3 м., а в другия 

1,8 м. Има 3 съблекални 

с бани и душове, 2 

технически помещения, 

2 складови помещения, 

стая за треньор. 

Незадоволително 

Физкултурен салон 

№1 

гр. Правец 

Физкултурен салон 

находящ се в сградата на 

ОУ „В.Левски“ и ПГПЧЕ 

„Ал.Константинов“ 

Ш/Д/В в метри –  

14,60 / 23,60 / 7,50 
Отлично 

Физкултурен салон 

№2 

гр. Правец 

Физкултурен салон 

ползван от ОУ „Васил 

Левски“ 

Ш/Д/В в метри –  

7,60 / 23,60 / 7,00 
Отлично 
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Вид на обекта Населено място Капацитет 
Физическо 

състояние  

Стрийт фитнес №1 
гр. Правец 

жк „Север“ до бл. 201 

180 кв. м.  

Застроена площ 
Отлично 

Стрийт фитнес №2 
гр. Правец 

жк „Север“ до бл. 208 

140 кв. м.  

Застроена площ 
Отлично 

Стрийт фитнес №3 
гр. Правец 

жк „Север“ до бл. 306 

150 кв. м.  

Застроена площ 
Много добро 

Скейт площадка 
гр. Правец 

(до велоалея) 

2060 кв. м. 

Застроена площ 
Отлично 

Велоалея гр. Правец 
3 етапа с обща дължина 

1200 метра 
Отлично 

Спортен комплекс – 

Правец  

гр. Правец 

УПИ VIII, кв.9 

Футболен стадион и 

лекоатлетическа писта 

Собственик – Община 

Правец 

Ползвател – БФС  

Площ: 17 385 кв. м. 

Отлично 

Спортен комплекс – 

Правец  

гр. Правец 

УПИ IX, кв. 9 

Футболен стадион и 

съблекалня 

Собственик – Община 

Правец 

Ползвател – 

„Университетски 

недвижими имоти – 

Правец” АД 

Лекоатлетическа писта 

Собственик – Община 

Правец 

Ползвател – БФА  

Площ: 23 423,05 кв. м. 

Отлично 

Спортен комплекс – 

Правец 

гр. Правец 

УПИ XXVI 

Спортна зала, тенис 

корт, баскетболно 

игрище и пристройка за 

спортно оборудване. 

Собственост - 

„Университетски 

недвижими имоти – 

Правец” АД  

Много добро 

Спортен комплекс – 

Правец  

гр. Правец 

УПИ XXVII 

Резервен стадион 

(естествена настилка) и 

футболен терен с 

изкуствена настилка 

Собственост - 

„Университетски 

недвижими имоти – 

Правец” АД  

Много добро 

Спортна площадка  

гр. Правец 

(В училищния двор на 

НПГ по КТС) 

Площадка за 

комбинирани спортове 

с размери 35 / 35 кв. м 

Отлично 

Спортна площадка 

с. Джурово 

(В училищния двор на 

ОУ „Христо Ботев“) 

Площадка за 

комбинирани спортове 

с размери 65 / 30 кв. м. 

Добро 
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Вид на обекта Населено място Капацитет 
Физическо 

състояние  

Спортна площадка 

с. Видраре 

(В училищния двор на 

ОУ „Васил Левски“) 

Площадка за 

комбинирани спортове 

с размери 45 / 15 кв. м. 

Добро 

Спортна площадка 

с. Осиковица 

(В училищния двор на 

ОУ „Любен Каравелов“) 

Футболно игрище с 

размери 40 / 20 кв. м. 
Добро 

Източник на информация: Общинска администрация Правец 

 



71 

 

2.5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ 

2.5.1. Транспортна инфраструктура 

Републиканска пътна мрежа 

Транспортната инфраструктура в община Правец е съставена от републиканските и 

общинските пътища извън строителните граници на населените места, както и улиците 

в тях. Републиканската пътна мрежа в общината е представена от автомагистрален път 

(AM „Хемус“ от км 41+000 до км 71+500), първокласен път (път I-3 Джурово-Ботевград 

от км 170+730 до км 195+540), второкласен път (път II-37 Джурово-Етрополе-Пирдоп-

Пазарджик от км 0+000 до км 3+660) и два третокласни пътя (III-308 Правешка 

Лакавица-Своде от км 0+000 до км 15+100; III-3009 от I-3/Ябланица-Ботевград/-Правец 

до II-37 /Джурово-Етрополе/ от км 0+000 до км 5+964). Общата дължина на 

републиканската пътна мрежа е 80 км, което при територия от 316,7 кв. км означава, че 

гъстота на републиканската пътна мрежа е 25,26 км на 100 кв. км. Гъстотата на 

републиканската пътна мрежа за цялата страна е 18 км на площ от 100 кв. км, което 

потвърждава едно от конкурентните предимства на община Правец – локация по 

трасетата на важни транспортни направления. Разбивката по отделните категории 

пътища, показва, че високата обща стойност се дължи на АМ „Хемус“ с отсечка от 30,5 

км през общинската територия, както и на първокласния път I-3 с неговата от 24,8 км. 

По отношение на второкласните и третокласните пътища, общината има по-ниска 

гъстота от средните стойности за страната. В комбинация с лошото състояние на път 

II-37 става ясно, че транспортните предимства на общината са свързани с АМ „Хемус“ 

и път I-3, които осигуряват бързите връзки по оста Ботевград-Правец-Ябланица, както и 

към столицата София. Близостта и улеснената връзка със столицата потвърждават 

доброто развитие на транспортния отрасъл в общината, което следва да се използва и 

като фактор за по-интензивно развитие на логистиката, промишлеността и туризма. 

Фигура 23. Гъстота на републиканската пътна мрежа в България и община Правец 
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България 110 372 757 0,69 2 925 2,65 4 022 3,64 12 172 11,03 19 876 18,01 

Община 

Правец 
316,7 30,5 9,63 24,8 7,83 3,7 1,17 21 6,63 80 25,26 

Източник на информация: НСИ; ОУПО Правец 

Изчисления: ИУПП 

По данни на ОУПО Правец, състоянието на АМ „Хемус“ на територията на общината е 

добро, докато отделни участъци от път I-3 се нуждаят от обновяване. Макар че този път 

дублира АМ „Хемус“, именно той остава с първостепенно значение за връзките между 

селищата в общините Правец, Ботевград и Ябланица, а на локално ниво между 

общинския център и селата Разлив, Осиковска Лакавица, Осиковица и Джурово.  
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Второкласният път II-37 се характеризира от крайно влошено асфалтово покритие, което 

намалява неговото значение за връзките между община Правец и община Етрополе, 

както и въобще между общините от двете страни на Стара планина по направлението 

север-юг.  

Третокласният път III-308 осигурява връзката между община Правец и община Роман на 

север, а на локално ниво обвързва общинския център със селата Правешка Лакавица, 

Калугерово и Своде. 

Въпреки това, следва да се отбележи, че Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 

ще финансира инвестиции за републиканска пътна мрежа и в селските райони, в 

т.ч. община Правец, ако тези инвестиции са част от интегрирана териториална 

инвестиция. Това още веднъж извежда перспективите за участие на община Правец като 

партньор на община Ботевград в реализацията на концепции за ИТИ. 

Общинска пътна мрежа 

Община Правец се характеризира и с много висока гъстота на общинската пътна мрежа, 

която достига дължина от общо 214,8 км. Част от нея е с влошени технически 

характеристики, вкл. асфалтово покритие, хоризонтална маркировка, непочистени и 

запушени канавки, прилежащи свлачищни процеси и др. Около 10 км от общинските 

пътища са без настилка. Реновираната дължина на общински пътища за периода 

2016/2020 е както следва:  

С. Разлив – 1515 кв. м. общински пътища /в махали и пътища извън регулацията на 

населеното място/; 

С. Правешка Лакавица – 963 кв. м. общински пътища /в махали и пътища извън 

регулацията на населеното място/; 

 С. Калугерово – 2954 кв.м общински пътища /в махали и пътища извън регулацията на 

населеното място/ и още 2622 кв.м положена трошено-каменна настилка/; 

С. Своде – 2924 кв.м. общински пътища /в махали и пътища извън регулацията на 

населеното място/; и още 2622 кв.м положена трошено-каменна настилка/ и още 

6817кв.м положена трошено-каменна настилка/; 

 С. Манаселска река – 2385 кв.м общински пътища /в махали и пътища извън 

регулацията на населеното място/; и още 2850 кв.м положена трошено-каменна 

настилка/ и още 6817кв.м положена трошено-каменна настилка/; 

С. Осиковица – 2284 кв.м общински пътища /в махали и пътища извън регулацията на 

населеното място/; и още 5031 кв.м положена трошено-каменна настилка/ и още 

6817кв.м положена трошено-каменна настилка/; 

Осиковска Лакавица – 4135 кв.м общински пътища /в махали и пътища извън 

регулацията на населеното място/;  

С. Джурово 1440 кв. м общински пътища /в махали и пътища извън регулацията на 

населеното място/;  
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С. Видраре 1215 кв.м общински пътища /в махали и пътища извън регулацията на 

населеното място/; и още 4596 кв.м положена трошено-каменна настилка/ и още 

6817кв.м положена трошено-каменна настилка/; 

С. Равнище 1008 кв.м общински пътища /в махали и пътища извън регулацията на 

населеното място/; и още 450 кв.м положена трошено-каменна настилка/ и още 6817кв.м 

положена трошено-каменна настилка/; 

Същевременно общинските пътища са единствена транспортна възможност за селата 

Видраре, Равнище и Манаселска река и именно тези трасета от общинската мрежа, както 

и тези от първа категория (пътищата с най-голямо икономическо и социално значение 

за развитието на общината, в зависимост от броя на обслужваното население, 

интензитета на трафика, връзката с важни обекти и целогодишната проходимост), следва 

да бъдат приоритет в капиталовите програми на общината. 

Таблица 14. Общински пътища в община Правец 

Път Километраж и дължина Категория 

LOV1254 

/III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене 

- кв. Ламбовци - Граница общ. 

(Ябланица - 

Правец) - Равнище / SFО2473/ 

Километраж: от 7,000 до 13,000 км 

Дължина на отсечката: 6 км 
Първа 

SFО1470  

/I - 3 / - мотел Правец - Правец - / 

SFО1472 / 

Километраж: от 0,000 до 4,000 км 

Дължина на отсечката: 4 км 
Първа 

SFО1471  

/III - 308 / - Калугерово - Видраре- 

Джурово 

- / I - 3 / 

Километраж: от 0,000 до 18,000 км 

Дължина на отсечката: 18 км 
Първа 

SFО1472  

III - 3009, п.к. I-З - Правец / - 

Правец - / III - 

3009 / 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Първа 

SFО2473  

/ SFО1471 , Видраре - Джурово / - 

Равнище - 

Граница общ. (Правец - Ябланица) 

- / I- 3 / 

Километраж: от 0,000 до 5,000 км 

Дължина на отсечката: 5 км 
Втора 

SFО2474  

/ SFО1471 , Калугерово - Видраре / 

- Манаселска река - мах. 

Върбаците 

Километраж: от 0,000 до 7,500 км 

Дължина на отсечката: 7,5 км 
Втора 

SFО2475  

/ III - 308, Калугерово - Своде / - 

мах. Чекотин 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Втора 

SFО3476  

/ SFО1470, мотел Правец - Правец 

/ - резиденция Правец 

Километраж: от 0,000 до 5,400 км 

Дължина на отсечката: 5,4 км 
Трета 

SFО3477  

/ SFО3476, п.к. SFО1470 - 

резиденция 

Километраж: от 0,000 до 1,000 км 

Дължина на отсечката: 1 км 
Трета 
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Път Километраж и дължина Категория 

Правец / - мах. Скърнава 

SFО3478  

/ III - 3009, Правец - п.к. Етрополе 

/ - 

Правешки манастир 

Километраж: от 0,000 до 0,500 км 

Дължина на отсечката: 0,5 км 
Трета 

SFО3480  

/ III - 308 / Правешка Лакавица - 

мах. 

Удавнишка 

Километраж: от 0,000 до 0,500 км 

Дължина на отсечката: 0,5 км 
Трета 

SFО3482  

/I-3, Правец - Ботевград / Разлив - 

мах. 

Куевска 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3483  

/I-3, Правец - Ботевград / Разлив - 

мах. 

Влъчковска 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3484  

/I-3, Правец - Ботевград / Разлив - 

мах. 

Багелейска - гробищен парк Разлив 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3485  

/I-3, Правец - Разлив / - мах. 

Чорбанска - 

мах. Боновска - мах. Миленска 

Километраж: от 0,000 до 3,500 км 

Дължина на отсечката: 3,5 км 
Трета 

SFО3487  

/ III - 308, Калугерово - с. Своде / - 

мах. 

Рударец 

Километраж: от 0,000 до 4,000 км 

Дължина на отсечката: 4 км 
Трета 

SF03488  

/ III - 308 / Калугерово - мах. 

Габрика 

Километраж: от 0,000 до 1,000 км 

Дължина на отсечката: 1 км 
Трета 

SFО3489 

/ SFО3490, мах. Димитровци - мах. 

Кардашица / мах. Бундаците - мах. 

Костадиновец - мах. Кменака 

Километраж: от 0,000 до 7,000 км 

Дължина на отсечката: 7 км 
Трета 

SFО3490 

/ III - 308, Правешка Лакавица - 

Калугерово 

/ - мах. Димитровци - мах. 

Бундаците - мах. 

Кардашица 

Километраж: от 0,000 до 4,500 км 

Дължина на отсечката: 4,5 км 
Трета 

SFО3491  

SFО1471, Калугерово - Видраре / - 

мах. 

Стайковци 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Трета 

SFО3492  

SFО1471, Калугерово - Видраре / - 

мах. 

Трънето - мах. Свиндол 

Километраж: от 0,000 до 2,100 км 

Дължина на отсечката: 2,1 км 
Трета 

SFО3493  
Километраж: от 0,000 до 8,000 км 

Дължина на отсечката: 8 км 
Трета 
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Път Километраж и дължина Категория 

/ SFО1471, Калугерово - Видраре /- 

мах. 

Златовци - мах. Венчарите 

SFО3494  

/ III - 308/ Своде - мах. Преход - 

мах. Бакова 

Могила 

Километраж: от 0,000 до 7,000 км 

Дължина на отсечката: 7 км 
Трета 

SFО3495  

/ III - 308/ Своде - мах. Бурньовица 

- мах. 

Габрика 

Километраж: от 0,000 до 6,000 км 

Дължина на отсечката: 6 км 
Трета 

SFО3496  

SFО3495, Своде - мах. Бурньовица 

/ мах. 

Сводски Курман 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3497  

/I - 3 / Осиковица - мах. Войновци 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Трета 

SFО3498  

/I - 3 / Осиковица - мах. Ямата 

Километраж: от 0,000 до 7,000 км 

Дължина на отсечката: 7 км 
Трета 

SFО3499  

/ SFО3498, Осиковица - мах. Ямата 

/ - мах. 

Баре - мах. Недковци 

Километраж: от 0,000 до 7,000 км 

Дължина на отсечката: 7 км 
Трета 

SFО3500  

/I - 3, Джурово - Осиковица - 

Видраре / - 

мах. Марковци 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Трета 

SFО3501  

I - 3 / Осиковица - мах. Кратунете - 

мах. 

Джамбазете 

Километраж: от 0,000 до 3,500 км 

Дължина на отсечката: 3,5 км 
Трета 

SFО3502  

/I-3, Осиковица - Осиковска 

Лакавица/ - 

мах. Семковци 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3503  

/I - 3 / Осиковица - мах. Балините - 

мах. 

Ниновци 

Километраж: от 0,000 до 2,550 км 

Дължина на отсечката: 2,55 км 
Трета 

SFО3508  

SFО3503, Осиковица - мах. 

Ниновци / - мах. 

Манговци 

Километраж: от 0,000 до 1,500 км 

Дължина на отсечката: 1,5 км 
Трета 

SFО3509  

SFО3503, Осиковица - мах. 

Ниновци / - 

мах.Крушарите 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3510  

/ SFО2473, Равнище - п.к. I - 3 / - 

мах. 

Грозев дол 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3511  Километраж: от 0,000 до 3,000 км Трета 
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Път Километраж и дължина Категория 

/ SFО2473 / Равнище - мах. 

Лисиците 

Дължина на отсечката: 3 км 

SFО3513  

/ SFО2473 / Равнище - мах. 

Големанска 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Трета 

SFО3514  

/ SFО1471, п.к. Манаселска река - 

Видраре / 

- мах. Печор 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Трета 

SFО3515 

/SFО1471, Калугерово - 

п.к.Манаселска 

река / - мах. Градище - 

мах.Станчовец –мах. 

Черни връх 

Километраж: от 0,000 до 6,000 км 

Дължина на отсечката: 6 км 
Трета 

SFО3516  

/SFО1471, Калугерово – Видрере /- 

мах. 

Раздолата 

Километраж: от 2,500 до 2,500 км 

Дължина на отсечката: 7 км 
Трета 

SFО3517  

/SFО1471, Видрере-Джурово/ - 

мах. 

Космата – мах. Марковци/ 

SFО3500/ 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Трета 

SFО3521  

/ III-308 / Правешка Лакавица – 

мах. 

Церица 

Километраж: от 0,000 до 3,500 км 

Дължина на отсечката: 3,5 км 
Трета 

SFО3522  

/ III - 308/ Правешка Лакавица - 

мах. 

Кръстьов дол 

Километраж: от 0,000 до 1,550 км 

Дължина на отсечката: 1,55 км 
Трета 

SFО3524  

/ III - 308/ Правешка Лакавица - 

мах. 

Бръсашка 

Километраж: от 0,000 до 0,800 км 

Дължина на отсечката: 0,8 км 
Трета 

SFО3525 

/ SFО2474, Манаселска река - мах. 

Върбаците / - мах. Пецовци - мах. 

Ташевци 

- мах. Гола могила 

Километраж: от 0,000 до 5,000 км 

Дължина на отсечката: 5 км 
Трета 

SFО3526  

/ SFО2474, п.к. SF01471 - 

Манаселска река 

/- мах. Буджов дол - мах. 

Смолевица 

Километраж: от 0,000 до 4,500 км 

Дължина на отсечката: 4,5 км 
Трета 

SFО3528  

/I - 3, Осиковска Лакавица - п.к. Ill 

- 308 / - 

мах. Равнище - мах. Вутешковци 

Километраж: от 0,000 до 1,500 км 

Дължина на отсечката: 1,5 км 
Трета 

SFО3530  

/ I - 3 / Осиковска Лакавица - мах. 

Километраж: от 0,000 до 1,000 км 

Дължина на отсечката: 1 км 
Трета 
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Път Километраж и дължина Категория 

Грозденска 

SFО3532  

/ SFО3534, Осиковска Лакавица - 

мах. 

Рачовци / - мах. Виденци 

Километраж: от 0,000 до 0,400 км 

Дължина на отсечката: 0,4 км 
Трета 

SFО3533  

/ I - 3 / Осиковска Лакавица - мах. 

Нанковци 0,000 1,000 1,000 

Километраж: от 0,000 до 1,000 км 

Дължина на отсечката: 1 км 
Трета 

SFО3534  

/ I - 3 / Осиковска Лакавица - мах. 

Рачовци 

Километраж: от 0,000 до 1,500 км 

Дължина на отсечката: 1,5 км 
Трета 

SFО3535  

/ I - 3 / Осиковска Лакавица - мах. 

Пековци 

Километраж: от 0,000 до 0,950 км 

Дължина на отсечката: 0,95 км 
Трета 

SFО3538  

/ I - 3 / Осиковска Лакавица - мах. 

Отешанска 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Трета 

SFО3539  

/ SFО3538, Осиковска Лакавица - 

мах. 

Отешанска / - мах. Германска 

Километраж: от 0,000 до 1,000 км 

Дължина на отсечката: 1 км 
Трета 

SFО3540  

/ I - 3 / Осиковска Лакавица - 

Йоловска 

Махала 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3543  

/ SFО1471 / Джурово - мах. Горна 

Герановица 

Километраж: от 0,000 до 3,000 км 

Дължина на отсечката: 3 км 
Трета 

SFО3545  

/ II - 37, Джурово - Малки Искър / 

Беляновец - мах. Камилче 

Километраж: от 0,000 до 4,000 км 

Дължина на отсечката: 4 км 
Трета 

SFО3546  

/ SFО3545, п.к. II - мах. Камилче /- 

мах. 

Отявец 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3562  

/III - 308, Своде - Средни рът / - 

мах. Борова 

Шума 

Километраж: от 0,000 до 2,000 км 

Дължина на отсечката: 2 км 
Трета 

SFО3563  

/III - 308, Калугерово - Своде / - 

мах. Чуката 

- мах. Лъга 

Километраж: от 0,000 до 2,500 км 

Дължина на отсечката: 2,5 км 
Трета 

Източник на информация: Общинска администрация Правец 

Улична мрежа 

Уличната мрежа в населените места се реновира ежегодишно. В таблицата по-долу са 

отразени дължина, реновирани квадратни метри пътно платно за периода 2016/2020 г. и 

разпределението по отделните населени места, както следва: 
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Фигура 24. Улична мрежа в населените места 

Населено 

място 
Дължина 

Километри 

рехабилитирана 

пътна настилка за 

периода 2016/2020 

Състояние 

на 

настилките 

 

Състояние на тротоарите 

Град Правец 114,2 км 
64 336 кв.м  

8557 кв.м тротоари 

Много 

добро 

Много добро, вкл. на на настилките в 

пешеходната зона на града 

Село Разлив 6,4 км 
8700 кв.м пътно 

платно 
Добро 

Добро състояние на площада и част 

от улиците в селото 

Село 

Правешка 

Лакавица 

5,9 км 

 

513 кв.м  Добро 

Липсва изграденост на тротоари; 

Добро състояние на площада; 

Село 

Осиковска 

Лакавица 

3,9 км 

няма 

Добро 

Изграденост от 40% с лошо 

състояние; 

Добро състояние на площада 

Село 

Калугерово 
4 км 

1496 кв.м 

Добро 

Изграденост от 50% с лошо 

състояние; 

Добро състояние на площада 

Село Своде 4,2 км 

 

1893 кв.м  Добро 

Изграденост от 40% с лошо 

състояние; 

Добро състояние на площада 

Село 

Осиковица 
6,5 км 

 

1951 кв.м Лошо 

Изграденост от 40% с лошо състояние 

Площадът е изцяло с подменена 

настилка 1500 кв.м  

Село 

Джурово 
12 км 

 

5835 кв.м  Добро 

Изграденост от 50% с лошо 

състояние; 

Добро състояние на площада 

Село 

Равнище 
11,7км 

 

3062 кв.м  Добро 

Изграденост от 40% с лошо 

състояние; 

Добро състояние на площада 

Село Видраре 6,9 км. 

 

5294 кв.м  Добро 

Изграденост от 40% с лошо 

състояние; 

Добро състояние на площада 

Село 

Манаселска 

река 

31,07км 

 

540 кв.м  Добро 

Изграденост от 40% с лошо 

състояние; 

Добро състояние на площада 
Източник на информация: ОУПО Правец, приет през 2018 г. и Общинска адмнистрация Правец 

 

2.5.2. ВиК инфраструктура 

През последните 5 години ВиК инфраструктурата на община Правец се стопанисва от 

дружеството „ВиК“ ЕООД – София. Водните нужди на общината се посрещат от местни 

водоизточници, вкл. (по данни на „ВиК“ ЕООД – София): 

 Каптирани извори – 22 бр.; 

 Тръбни кладенци – 3 бр.; 

 Шахтови кладенци – 5 бр.; 

 Дренажи – 3 бр.; 

 Речни водохващания – 6 бр. 
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По данни на общинска администрация, към три от шестте речни водохващания (и трите 

в землището на село Разлив) са учредени саниарно-охранителни зони. Необходимо е да 

се изградят и санитарно-охранителни зони около следните източници: 

  (Речно водохващане) РВ „Стара река“ №1 – землище гр.Правец; 

 РВ „Стара река“ №2 – землище гр.Правец; 

 (Тръбен кладенец) ТК „Витомерица“ №1 – землище гр.Правец; 

 ТК „Витомерица“ №2 – землище гр.Правец; 

 ТК „Витомерица“ №3 – землище гр.Правец; 

 (Каптиран извор) КИ „Бабин дол“ – ХГ ( КИ „Удавници“) – землище с.Правешка 

Лакавица; 

 КИ-1“Петровец“ – ХГ – землище с.Видраре; 

 КИ „Градешница“ 1 – землище гр.Правец; 

 КИ „Градешница“ 2 – землище гр.Правец; 

 РВ „Чинков дол“ – землище с.Ямна, общ. Етрополе; 

 РВ „Свинска река“ – землище с.Ямна, общ. Етрополе. 

Помпените станции са разпределени по населени места, както следва („ВиК“ ЕООД – 

София): 

 Град Правец – 1 бр.; 

 Село Видраре – 2 бр.; 

 Село Джурово – 2 бр.; 

 Село Равнище – 1 бр.; 

 Село Правешка Лакавица – 1 бр.; 

 Село Калугерово – 1 бр. 

Лошото качество на остарелите водоснабдителни мрежи и съоръжения в община Правец 

води до значителни загуби на вода за нуждите на битовото водоснабдяване и до 

влошено качество на водата, получавана от крайния потребител. Положителен знак е 

тенденцията за постепенно намаляване на загубите на вода през последните години, 

свързани и с постепенното обновяване на най-критичните участъци от 

водоснабдителната мрежа. Към 2019 г. община Правец регистрира 48,12% загуби на 

вода, и въпреки че остава далече от най-високите стойности за страната, достигащи и 

надминаващи 70%, подобряването на водоснабдяването остава едно от важните условия 

за подобряване качеството на живота в общината. 
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Фигура 25. Загуби на вода във водопроводната мрежа за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: „ВиК“ ЕООД – София 

Изчисления: ИУПП 

През периода 2014-2020 г. инвестициите във ВиК инфраструктура остават недостатъчни. 

Най-значимият проект в областта на водоснабдяването е свързан с реконструкция на 

водопроводната мрежа и пречиствателната станция за питейни води в село Разлив на 

стойност 5 786 830 лв., реализирани през 2014 и 2015 г. и  с финансиране от ПРСР 2007-

2013. Другата съществена инвестиция е реализирана в периода 2014-2017 г. със средства 

от централния бюджет – Изграждане на напорен водопровод в местността „Рътта” в 

землището на гр. Правец; Реконструкция на водопроводна мрежа на ж.к. „Север”  град 

Правец на обща стойност от 1 761 000 лв. Ежегодни са и инвестициите на дружеството 

„ВиК“ ЕООД-София: 

Фигура 26. Рехабилитирана и изградена водопроводна мрежа за периода 2014-2019 г. 

 

Източник на информация: „ВиК“ ЕООД – София 

Изчисления: ИУПП 
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Инвестициите на експлоатационното дружество са равномерно разпределени между 

отделните населени места и приоритетно насочени към най-проблематичните участъци. 

През 2014 г. са направени ремонтни дейности в гр. Правец и селата Разлив, Видраре, 

Джурово; през 2015 г. – в гр. Правец и село Равнище; през 2016 г. – гр. Правец и селата 

Правешка Лакавица, Равнище и Калугерово; през 2017 г. – гр. Правец и село Разлив; 

през 2018 г. – гр. Правец; през 2019 г. – гр. Правец. 

В община Правец няма нито едно населено място, което да бъде със сезонен или 

годишен режим на водоснабдяване. 

Що се отнася до канализационната мрежа, степента на изграденост в населените 

места от общината достига 75% към момента на разработване на ПИРО Правец. 

Общата дължина на мрежата се равнява на 30 км, изграждана в периода от 50-те до 90-

те години. През последните години липсват значителни капиталови разходи, като за 

целия период 2014-2020, експлоатационното ВиК дружество е рехабилитирало едва 

0,026 км. С добра изграденост се отличава общинския център, където са изградени над 

10 км, с технически параметри и дължина както следва: 

 Ф 200 мм – L 6.7 км; 

 Ф 250 мм – L 1.5 км; 

 Ф 300 мм – L 1.0 км; 

 Ф 350 мм – L 0.3 км; 

 Ф 400 мм – L 3.5 км; 

 Ф 500 мм – L 1.2 км; 

 Ф 600 мм – L 0.8 км; 

 Ф 1000 мм – L 0.1 км; 

 Ф 1200 мм – L 0.3 км. 

Селата остават слабо обхванати от мрежите за отвеждане на отпадните води, като 

частична изграденост има в Джурово, Осиковица и Разлив. Мобилизирането на средства 

за доизграждане на канализационната мрежа следва да бъде заложено като приоритет за 

инфраструктурното развитие на общината до 2027 г. 

2.5.3. Електроснабдителна инфраструктура 

Изградената електроснабдителна инфраструктура в община Правец обхваща 100% от 

населението. Всичките 11 населени места в общината са обезпечени от електропроводна 

мрежа с високо и средно напрежение, както и следните трафопостове (по данни на „ЧЕЗ 

– разпределение - България“ АД): 

 гр. Правец – 66; 

 с. Разлив – 9; 

 с. Правешка Лакавица – 4; 

 с. Калугерово – 7; 
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 с. Своде – 8; 

 с. Осиковска Лакавица – 7; 

 с. Осиковица 13; 

 с. Джурово – 12; 

 с. Равнище – 5; 

 с. Видраре – 4; 

 с. Манаселска река – 6. 

Въпреки добрата изграденост на мрежата, необходими са инвестиции в посока 

модернизиране и увеличаване мощностите на трафопостовете, така че да се подсигури 

по-стабилно и устойчиво напрежение във всички населени места. 

Според актуалните данни, уличното осветление на община Правец се осъществява от 

2640 броя осветителни тела. С оглед повишаването на енергийната ефективност и 

намаляването на разходите за енергия в публичния сектор, община Правец е изпълнила 

проект и са подменени 1190 бр. натриеви лампи високо налягане с единична мощност 

36 W, 50 W,70 W,100 W,150 W. Въпреки това, уличното осветление остава с висок 

приоритет и следва да бъде предмет на капиталовите разходи на общината и през 

идващите години. 

Таблица 15. Характеристики на осветителните тела 

Населено 

място 
Тип, мощност и брой на осветителните тела 
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гр. Правец 90 510 69 132 426 54 116 158 75 2 40  1672 

Села  447    5 498      18 968 

Общ брой 

по типове 
537 510 69 132 431 552 116 158 75 2 40 18 2640 

Източник на информация: Общинска администрация 
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2.6. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И ЖИЛИЩНИЯ 

СЕКТОР 

2.6.1. Селищна мрежа 

Селищната мрежа в община Правец се е формирала в исторически план по две основни 

направления: 

 югозапад-североизток по оста на националната връзка София-Русе; 

 север-юг по оста на локалната връзка Роман-Правец. 

Направлението югозапад-североизток преминава южно от Лакавишкия рид през 

поредицата котловини в общината. Това е исторически път още от Средновековието, 

като през османската епоха е един от основните старопланински проходи, защитаван от 

дервентджии. Тази роля на лакавишките котловини е фактор за възникването на 

селищата Правец и Осиковица. Просторните и удобни за застрояване и земеделие 

котловини придобиват днешната си селищна мрежа в края на XIX и XX век. През 70-те 

години на XX век започва строителството на АМ „Хемус“, което се превръща в основен 

фактор за демографското и социалното развитие на всички селища в общината, но най-

вече на тези по оста на магистралата. 

Най-голямо селище като територия и население е общинският център, който е обект на 

съществено благоустрояване и обновяване през 80-те години, когато в общината са 

построени редица обществени и производствени сгради. Град Правец е разгърнат в 

широката Правешка котловина, като от юг заема най-северните старопланински ридове. 

Тази южна „дъга“ на града е заета от махалите Скъравна, Живковска, Драганска, Дивчов 

рът, Манастирица, които се характеризират от ниска гъстота на обитаването, обширни 

дворове, еднофамилни къщи или вили, както и от липса на обслужващи обекти. 

Гъстотата на обитаване се увеличава в посока от юг на север към квартал „Север“, който 

е изграден по модела на многофамилното жилищно строителство с многоетажни сгради 

сред озеленени междублокови пространства. Югозападно от кв. „Север“ е разположена 

и многофункционалната зона на Правец, в която са съсредоточени бившите промишлени 

терени на Комбината по микропроцесорна техника, професионалната гимназия за 

компютърни технологии, както и спортния комплекс на града. Спортният комплекс е 

свързан с централния площад по булевард „3 март“, която заедно с улица „Васил 

Левски“ осигурява вътрешните връзки запад-изток и север-юг. Около градския площад 

„Тодор Живков“ са разположени основните административни и обслужващи сгради, 

решени в градоустройствено и архитектурно отношение в традициите на строителството 

през 70-те и 80-те години на XX век. В годините след 1989 г. се формира и допълнителна 

структурна единица около язовир „Правец“, където са изградени мащабен хотелски 

комплекс, голф игрище, ново мостово съоръжение, велоалеи, скейтбордна площадка. 

В непосредствена близост до голф игрището се намира и село Разлив, което е третото 

по-големина населено място в общината. Село Разлив и град Правец формират 

функционално и пространствено селищен ареал с население от над 4000 души, който 

може да се разглежда и като част от една обща урбанистична ос по път I-3. Тя включва 

от изток на запад град Правец (3573 д.), село Разлив (608 д.), село Трудовец (2872 д.) и 
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град Ботевград (19 086 д.). Посочената селищна концентрация притежава потенциал 

за активно междуобщинско сътрудничество в изпълнението на общи проекти и 

инициативи, свързани с транспорта, промишлеността, образованието, здравеопазването 

и заетостта. 

В посока североизток по път I-3, последователно се подреждат селата Осиковска 

Лакавица, Осиковица и Джурово. Селата Равнище и Видраре също са част от 

направлението югозапад-североизток, но остават северно от първокласния път. От 

изброените села, най-многолюдно е село Джурово с население над 1100 души. Селата 

Осиковица и Осиковска Лакавица заедно наброяват близо 1000 души. По този начин 

именно направлението успоредно на път I-3/АМ „Хемус“ концентрира демографския 

потенциал на общината и разполага с потенциал за развитие на транспортни, 

търговски и логистични дейности. Разположените в непосредствена близост до АМ 

„Хемус“ села Видраре и Равнище разполагат с потенциали за развитие на селски и 

културен туризъм. 

По другото основно направление се разполагат селата Правешка Лакавица, Калугерово 

и Своде. Това са села с по-малко население и разположени в рамките на или в близост 

до защитената зона BG0000374 „Бебреш“. Природните дадености, речните долини на 

Малки Искър и Бебреш и обширните горски масиви, обвързват развитието на трите села 

с опазването на околната среда и екотуризма. Единствено село Манаселска река 

остава изолирано в североизточния край на общината, но също е със съхранена природна 

среда на фона на рида Драгоица и сред един от притоците на Малки Искър – 

едноименната Манаселска река. 

2.6.2. Жилищен сектор 

Системата на обитаването в община Правец обхваща различни типове сгради, които 

могат да се класифицират според няколко критерия: 

 брой на обитателите (еднофамилни и многофамилни); 

 етажност (от един етаж до над шест етажа); 

 конструкция (панели, стоманобетон, тухлени с бетонна плоча, тухлени с гредоред); 

 начин на застрояване (по уличната регулационна линия или на отстояние). 

В населените места от общината традиционно преобладават еднофамилните къщи, 

разположени сред собствени дворове. Достъпните данни от НСИ за периода 2014-2020 

г. обхващат единствено броя на жилищата, без да позволяват да се определи 

ориентировъчната големина на сградите и техния тип. Последните данни за 

съотношението между жилищните сгради и жилищата могат да бъдат извлечени по 

данните от ОУПО Правец. През 2013 г. броят на жилищните сгради в общината се 

равнява на 5294, докато жилищата достигат 6852. Това означава, че средният брой 

жилища в една сграда е 1,29 – показател, че огромният дял от жилищните сгради са с 

едно жилище и еднофамилни. За броя на многофамилните сгради може да се съди и по 

други индиректни показатели като етажността и конструкцията. По наличните данни на 

ОУПО, жилищните сгради над три етажа са 104, докато броят на жилищата с панелна 
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конструкция, строени по индустриален способ са 66. Доколкото многофамилните сгради 

преобладаващо са над три етажа, строени с панелна конструкция, но също така със 

стоманобетонни конструкции, може да се направи заключението, че многофамилните 

жилищни сгради в община Правец са индикативно не повече от 100 или под 2% от 

жилищния фонд в общината. 

Многофамилните сгради са съсредоточени в град Правец и по-специално в кв. „Север“, 

който представлява типичен многофамилен жилищен комплекс, зает от секционни 

сгради с по-няколко входа и в най-честия случай от четири етажа. Сградите са 

комплексно застроени сред междублокови пространства с озеленяване и паркинги. За 

кв. „Север“ са характерни обичайните констатации за жилищните комплекси в страната, 

свързани с нуждата от проекти за реновиране на сградите с внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и благоустрояване на междублоковите пространства с 

подходящи места за отдих, детски и спортни площадки. Община Правец в периода 2014-

2020 г. разполага с програма за енергийна ефективност, но липсва анализ на 

реновираните сгради и постигнатите енергийни спестявания, както и спестени емисии 

на СО2. Политиката по енергийна ефективност на общината следва да обхване и 

жилищните сгради, с оглед на факта, че енергийната ефективност ще бъде приоритет на 

Плана за възстановяване и устойчивост, който ще отключи ресурси и възможности за 

финансиране на сдружения на собствениците. Планът като част от рамката на фонд 

„Ново поколение ЕС“ ще подкрепя проекти, които гарантират минимум клас B на 

енергопотребление. 

По отношение на конструкцията на сградите, най-много са тухлените сгради с гредоред, 

строени в края на XIX и началото на XX век. По данни на ОУПО те са 2872 и съставляват 

54% от жилищния фонд. Конструктивните особености и остарелите материали при този 

тип сгради водят до постепенно нарушаване здравината на конструкцията, което изисква 

регулярна и подходяща поддръжка. На второ място по брой са тухлените сгради с 

бетонови плочи, които са общо 1639 или 30%. Сред този тип се срещат по-късните 

еднофамилни сгради, строени след 20-те години на XX век. Жилищните сгради с 

цялостна стоманобетонна конструкция са 228, докато споменатите панелни – 66. Освен 

това в общината се срещат и 489 сгради, строени със смесени конструкции от дърво, 

камък и кирпич, към които се присъединяват и най-старите къщи в общината, примери 

на предосвобожденската архитектура. Ценните образци със статут на културно 

наследство и ансамблово значение следва да бъдат обект на документиране, оценка на 

състоянието и консервационно-реставрационни дейности в партньорство между 

собствениците и общинската администрация. 

НСИ предоставя актуална информация относно броя и видовете жилища на годишна 

основа. През 2019 г. жилищата в общината са общо 6921, като 40% от тях са разположени 

в общинския център Правец. През последните 20 години броят на жилищата в община 

Правец се е увеличил с 1095 броя – ръст от 18,80%. За сравнение, в съседната община 

Ботевград ръстът е от 11,13%. За цялата Софийска област от общо 22 общини, само 8 

регистрират по-висок темп на увеличение – Божурище, Годеч, Горна Малина, Елин 

Пелин, Ихтиман Костинброд, Своге и Сливница. 
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Таблица 16. Жилища в община Правец през 2019 г. според вида на конструкцията 

Населено 

място 

Общ 

брой 

жилища 

Конструкция 

Дял Панели 
Стомано-

бетон 

Тухлени 

с бетонна 

плоча 

Тухлени с 

гредоред 
Други 

Град Правец 2814 40,66 1159 391 839 386 39 

Село Видраре 477 6,89 1 2 129 259 86 

Село Джурово 610 8,81 24 7 236 295 48 

Село 

Калугерово 
504 7,28 - 2 95 353 54 

Село 

Манаселска 

река 

220 3,18 1 - 37 108 74 

Село 

Осиковица 
771 11,14 13 18 177 516 47 

Село 

Осиковска 

Лакавица 

279 4,03 - 2 88 166 23 

Село Правешка 

Лакавица 
133 1,92 1 - 50 78 4 

Село Равнище 374 5,40 8 7 101 226 32 

Село Разлив 438 6,33 2 4 161 251 20 

Село Своде 301 4,35 - - 61 172 68 

Общо 6921 100,00 1209 433 1974 2810 495 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

Разпределението на жилищата в населените места обаче не е в права пропорционалност 

от броя на жителите. След град Правец най-много жилища са регистрирани в село 

Осиковица – 771 или 11,14%. Едва след това се нарежда първото по брой жители село 

Джурово с 610 от жилищата през 2019 г., равни на 8,81%. Любопитно впечатление прави 

много големият брой на жилищата в село Калугерово, което не съответства на актуалния 

брой на обитателите му. В Калугерово има 504 жилища (7,28% от целия жилищен фонд) 

при едва 121 души население (1,71%). Това е индикатор за големия брой необитаеми 

жилища в селата от общината. През 2019 г., в 504 жилища в това село живеят 121 

души, което означава, че на едно жилище се падат по 0,24 жителя. Картотекирането на 

необитаемите и неизползваеми жилища, анализирането на тяхната собственост и 

състояние, може да бъде предпоставка за привличането на инвеститори за тяхната 

адаптация и повторно използване. Подходяща форма за това са къщите за настаняване, 

които могат да допринесат за развитието на селския туризъм в села като Видраре, където 

според съотношението между броя на жилищата и обитателите има редица необитаеми 

сгради – средният брой обитатели на жилище е 0,67. 
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Таблица 17. Обитаемост на жилищата в община Правец през 2019 г. 

Населено място 
Общ брой 

жилища 
Население 

Среден брой жители 

на едно жилище 

Град Правец 2 814 3 573 1,27 

Село Видраре 477 321 0,67 

Село Джурово 610 1 132 1,86 

Село Калугерово 504 121 0,24 

Село Манаселска река 220 93 0,42 

Село Осиковица 771 568 0,74 

Село Осиковска Лакавица 279 346 1,24 

Село Правешка Лакавица 133 50 0,38 

Село Равнище 374 190 0,51 

Село Разлив 438 608 1,39 

Село Своде 301 68 0,23 

Общо 6921 7070 1,02 

Източник на информация: НСИ 

Изчисления: ИУПП 

През 2019 г. общата жилищна площ в общината достига 377 457 кв. м. От тази стойност 

произлиза, че: 

 Средната големина на едно жилище е 54,54 кв. м; 

 Площта средно на един жител е 53,39 кв. м. 

Стойностите потвърждават, че средно на едно жилище се отнася един обитател. Тези 

важни показатели за съжаление не могат да обосноват заключения за качеството на 

жилищния сектор, тъй като в общината има редица необитаеми сгради, които изкуствено 

увеличават жилищната площ за един жител. 
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2.7. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

2.7.1. Състояние на компонентите на околната среда 

Качество на атмосферния въздух (КАВ) 

Качеството на атмосферния въздух се определя от природните и антропогенните 

фактори, вкл.: 

 Природни фактори – релефните особености, посоката и скоростта на вятърните 

течения, моментната температура и влажност; 

 Антропогенни фактори – промишлени дейности с отделяне на вредни емисии в 

атмосферата, битово отопление, строителство, транспорт, вкл. в комбинация с 

наличието на некачествени пътни настилки, предпоставящи запрашаване на въздуха. 

Наблюдението върху КАВ се осъществява от Националната система за екологичен 

мониторинг (НАСЕМ), която се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда 

към Министерството на околната среда и водите и съответно от нейните подразделения 

– Регионалните лаборатории. Националната система обхваща 48 стационарни пункта, 

вкл. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 30 автоматични 

измервателни станции (АИС), 5 автоматични системи,  работещи на оптичен принцип, 

както и 4 АИС за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в горски екосистеми 

– нито един от стационарните пунктове не се намира на територията на община Правец.  

Община Правец не попада в рамките на специфичен район за оценка и управление на 

КАВ, определен на база изявено замърсяване на въздуха. В рамките на Софийска област 

попадат три общини със специфично замърсяване и нужда от програма за ограничаване 

на замърсяването – общините Златица, Пирдоп и Челопеч регистрират стойности над 

нормите за замърсителите SO2, H2S, H2SO4, прах. Измерванията за КАВ в общината се 

осъществяват чрез мобилни автоматични станции. Основните източници на вредни 

емисии в атмосферата са промишлените предприятия, битовото отопление и 

използването на твърдо гориво като въглища и дърва, както и интензивния транспорт, 

по-специално трафикът по АМ „Хемус“. По данни на Общинската програма за опазване 

на околната среда и управление на отпадъците, в рамките на общината няма 

предприятия, които да надвишават пределно допустимите норми за отделяне на емисии 

във въздуха. Специфична характеристика на община Правец са температурните 

инверсии в Правешката котловина през зимните месеци, което в комбинация с 

отоплението на твърдо гориво влошава качеството на въздуха в дни с безветрие. 

2.7.2. Отпадни води 

Според критериите на МОСВ община Правец е с над 5000 еквивалент жители и по този 

начин попада в обхвата на общините от 2 000 до 10 000 ЕЖ, за които възниква 

задължението за наличие на функционираща канализационна мрежа и ефективно 

пречистване на отпадъчните води. За да отговори на това изискване, през 2016 г. община 

Правец започва реализацията на мащабен проект за реконструкция и модернизация 

на ПСОВ Правец. Обхватът на проекта включва: 
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 Строително-монтажни работи, включително доставка и монтаж на машинно-

технологично оборудване за ПСОВ; 

 Пусково-наладъчни работи до постигане на пълния капацитет на новата технология 

на станцията. 

В резултат от проекта в края на 2019 г. е завършено обновяването на ПСОВ по следния 

технологичен вариант: 

 Пречистване на груби и фини примеси и механични замърсители през груби и фини 

решетки; 

 Пречистване на механичните и минерални замърсители в аериран пясъко и мазнино 

задържател; 

 Измерване на входящото водно количество чрез ултразвуков разходомер; 

 Биореактори с продължителна аерация и стабилизиране на биомасата – две линии; 

 Вторично утаяване чрез вертикални утаители – две линии; 

 Обеззаразяване на пречистената вода в контактен резервоар с натриев хипохлорид; 

 Измерване на пречистеното водно количество чрез ултразвуков разходомер; 

 Уплътняване на вторичната стабилизирана утайка в гравитационен 

утайкоуплътнител; 

 Събиране на уплътнената утайка в дневен изравнител - силоз; 

 Обезводняване на уплътнената утайка чрез лентова филтърпреса; 

 Резервни изсушителни полета. 

Към момента на разработване на ПИРО Правец новоизградената пречиствателна 

станция е в пусков режим, като през 2019 г. е изградена дъждопреливна шахта и отливен 

канал за защита на ПСОВ от интензивни дъждове. С реконструкцията и модернизацията 

на ПСОВ е направена важна стъпка по пътя към устойчивото управление на отпадните 

води в общината. Към октомври 2020 г. ПСОВ е предадена за стопанисване, 

експлоатация и управление на ВиК „София Област“. През следващите години следва да 

се предприемат действия за доизграждането на канализацията в град Правец и по-

големите населени места. 

2.7.3. Отпадъци 

Община Правец изпълнява програма за управлението на отпадъците като основен 

компонент на политиката по опазване на околната среда. Годишните отчети по 

програмата обобщават резултатите по отношение на четирите основни аспекта, свързани 

с управлението на отпадъците: 

 Подобряване дейността по сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците; 

 Провеждане на кампании за разделно събиране на отпадъци за рециклиране; 

 Поддържане чистотата на уличните платна, паркове и градини; 
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 Почистване на нерегламентирани замърсявания. 

Към 2019 г. системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Правец обхваща 

98% от цялото население на общината, която достига до всичките 11 населени места в 

общината. За труднодостъпните махали има поставени контейнери за битови отпадъци 

на места, удобни за живущите и за сметосъбиращите машини. 

Таблица 18. Сметосъбиране в община Правец  

Населено 

място 
Обхват на сметосъбирането 

Честота на 

сметоизвозването 

Град Правец 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички улици, 

площади, паркинги, имоти намиращи се в 

града, имоти в строителен полигон 

граничещи с асфалтиран път в мах. 

„Скърнава“, мах. „Манастирица”, 

включително Манастир „Теодор Тирон”, 

мах. „Дивчов рът”, мах. „Драганска”, мах. 

„Живковска”, мах. „Симидарска” и мах. 

„Ангелиновска” 

- за кофи 110 л. и кофи 240 л. 

– един път в седмицата; 

- за контейнери „Бобър” 1,1 

м3 – два пъти в седмицата. 

Село Разлив 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото 

- за кофи от 110 л. и кофи 

240л. – един път в седмицата; 

- за контейнери „Бобър” 1,1 

м3 – два пъти в седмицата. 

Село Правешка 

Лакавица 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото, всички имоти 

граничещи с третокласен път Правешка 

Лакавица-Своде  

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове 

Село 

Калугерово 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото, мах. „Чекотин” 

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове 

Село Своде 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото 

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове 

Село 

Осиковска 

Лакавица 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти 

намиращи се в селото, всички имоти 

разположени по централната улица на 

селото /път София-Варна/, улицата от 

центъра до училището и улицата зад 

кметството. 

Снегопочистване – всички останали 

имоти, подлежащи на данъчно облагане 

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове. 



91 

 

Населено 

място 
Обхват на сметосъбирането 

Честота на 

сметоизвозването 

Село 

Осиковица 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото и бензиностанция 

OMV 

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове 

Село Джурово 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото с изключение на 

улицата покрай училището 

/перпендикулярна на пътя Джурово – 

Видраре/ 

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове 

Село Равнище 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото 

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове 

Село Видраре 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото 

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове 

Село 

Манаселска 

река 

Сметосъбиране, сметоизвозване, 

поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване – всички имоти, 

намиращи се в селото 

За зимен сезон от 01 

октомври до 01 юни - 2 пъти в 

месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 

01 октомври – 1 път седмично 

за всички съдове 

Източник на информация: Общинска администрация 

Всички генерирани отпадъци на територията на общината се депонират в Регионалното 

депо за отпадъци в град Ботевград. Освен това в общината е въведено разделно събиране 

на непотребни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), като в град Правец са разположени 5 

контейнери за НУБА и един контейнер за ИУЕЕО. Следващата добра практика в 

областта на отпадъците е проведената за пръв път през 2019 г. кампания за събиране на 

лекарства с изтекъл срок на годност. При първата кампания през месец ноември са 

предадени 22 кг. лекарства с изтекъл срок на годност, като плановете на общината са 

подобни кампании да бъдат осъществявани регулярно и през следващите години. 

Разделното събиране на отпадъци от опаковки има десетгодишна история в общината.  
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Таблица 19. Разделно събиране на отпадъци в общината към септември 2020 г. 

Населено 

място 
Контейнери за разделно събиране 

Град Правец 

- 15 сини контейнера тип „Иглу” с обем 1,5 м3 – за събиране на хартиени 

и композитни отпадъци от опаковка; 

- 15 жълти контейнери тип „Иглу” с обем 1,5 м3 – за събиране на 

пластмасови и метални отпадъци от опаковка; 

- 15 зелени контейнери тип „Иглу” с обем 1,5 м3 – за събиране на 

стъклени отпадъци от опаковки 

Село 

Видраре 

- 2 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 

- 2 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на 

пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 

- 2 зелени контейнер тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки 

Село 

Джурово 

- 3 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 

- 3 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на 

пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 

- 3 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м3 – за събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки 

Село 

Осиковица 

- 2 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 

- 2 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на 

пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 

- 2 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м3 – за събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки 

Село 

Равнище 

- 1 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 

- 1 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на 

пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 

- 1 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м3 – за събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки 

Село Разлив 

- 2 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 

- 2 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м3 – за събиране на 

пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 

- 2 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м3 – за събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки 
Източник на информация: Общинска администрация 

Добрата общинска система за управление на отпадъците присъединява и регулярното 

почистване на публичните пространства в град Правец и селата, вкл. отстраняването на 

натрупания прах по асфалтовите и тротоарните настилки, което е един от факторите за 

замърсяване на въздуха през топлите месеци. Въпреки широкият обхват на системата за 

управление на отпадъците, добрите практики за намаляване и ограничаване на 

количествата битови и опасни отпадъци, данните за количествата общо и разделно 

събрани отпадъци разкриват негативни тенденции – общите количества се увеличават 

за периода 2014-2019 г.  
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2.7.4. Защитени територии и зони 

В границите на община Правец се срещат следните защитени територии и защитени зони 

съгласно Публичния регистър на ИАОС: 

Таблица 20. Защитени територии и зони в община Правец 

Наименование 
Основни 

характеристики 
Режим на дейности 

Защитени 

територии 
  

Висока могила 

Категория: 
Защитена 

местност 

Площ:  
164,3 хектара 

Землища само в 

община Правец: 

Село Калугерово; 

Село Правешка 

Лакавица 

1. Забранява се строителството на сгради и пътища 

от републиканската пътна мрежа; 

2. Забранява се разкриване на кариери, изменянето 

на водния режим, замърсяването с химически 

вещества, промишлени и битови отпадъци; 

3. Забранява се лагеруване и палене на огън извън 

определените места; 

4. Забранява се ловуване; 

5. Забранява се залесяването с неприсъщи за 

района дървесни видове; 

6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в 

горите със специално предназначение; 

7. Разрешава се провеждане на ловностопански 

мероприятия; 

8. Разрешава се паша на домашни животни /без 

кози/ в определените площи; 

9. Разрешава се косене на сено и селскостопанска 

дейност традиционно провеждана в района. 

Скално 

образувание 

Котлите 

Категория: 
Природна 

забележителност 

Площ:  
0,2 хектара 

Землище:  

с. Осиковска 

Лакавица 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат 

дърветата, както и да се късат или изкореняват 

всякакви растения 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и 

през всяко време 

3. Забранява се преследването на дивите 

животни,птиците и техните малки и развалянето на 

гнездата и леговищата им 

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, 

пясък и пръст, с което се провежда и изменя 

естествения облик на местността и включително 

водните течения 

5. Забранява се чупенето, драскането и 

повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, 

сталагмити и други скални образувания в пещерите 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи 

главни сечи 

7. Забранява се всякакво строителство 

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и 

изваждане престарелите дървета с влошени 

декоративни качества 
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Наименование 
Основни 

характеристики 
Режим на дейности 

Защитени зони   

 

BG0000374 

Бебреш 

Категория: ЗЗ по 

директивата за 

местообитанията 

Обща площ, вкл. 

други общини:  
6821,91 хектара 

Землища само в 

община Правец: 

Село Калугерово; 

Село Правешка 

Лакавица; 

Село Видраре; 

Село Своде 

 

Източник на информация: ИАОС 
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2.8. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

2.8.1. Обща характеристика на общинската администрация 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 

нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 

Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Общинската 

администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на 

законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и 

ефективност. Общинската администрация: 

1. Организира административното обслужване и публичните услуги за физически и 

юридически лица, възложени по закон; 

2. Обработва постъпилите в общината документи от органи на изпълнителната власт, от 

други държавни органи или от физически и юридически лица; 

3. Подготвя проекти на актове на кмета на община Правец; 

4. Осигурява подготовката на необходимите аналитични и справочни материали по 

разглежданите на заседанията на Общински съвет - Правец въпроси; 

5. Извършва информационно-аналитична работа във връзка с постъпили заявления, 

сигнали, предложения, молби, жалби от физически и юридически лица. 

Според разпределението на дейностите които извършва, общинска администрация е 

структурирана в обща и специализирана. Извън нея са отделни направления, които 

упражняват определени функции по специални закони. Общата администрация 

подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината като ръководител 

на администрацията, създава условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършва техническите дейности по 

административното обслужване. Специализираната администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на кмета на общината, свързани с неговата 

компетентност. Дирекциите, отделите и звената осъществяват ръководство, 

организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинска 

администрация в рамките на предоставените правомощия и функции. 

2.8.2. Административна структура и организация на общинската администрация 

Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие 

с одобрената структура на общинската администрация. Съгласно действащата 

структурата при осъществяване на своята дейност кметът на община Правец се 

подпомага от двама заместник-кметове, които заедно със секретаря ръководят съответно 

звена от общата и специализираната администрации, посочени по-долу в органиграмата 

на административната структура. 
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Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на 

подчинените им структури, както и по изпълнение на задачите, произтичащи от 

функционалната им компетентност.  

Кметът на общината пряко отговаря за дейността на главния архитект, кметовете на 

кметства, кметските наместници и звено „Вътрешен одит“. Секретарят – за сектор 

"Административно и информационно обслужване“ в общата администрация, както 

отдел „Местни приходи“ и сектор „ГРАО“ в специализираната администрация.   

Фигура 27. Структура на Общинска администрация – Правец 

 

Източник на информация: Общинска администрация 

Щатна численост – общо 48 служители: 

 По служебно правоотношение – 7; 

 По трудово правоотношение – 41; 

 Временно наети – 49; 

 Стажанти – 3. 

Общата администрация е организирана в една дирекция „Финансова политика и 

управление на човешките ресурси“, един самостоятелно обособен сектор 

„Административно и информационно обслужване“ и едно звено: „Други дейности“ 

Специализираната администрация е структурирана в една дирекция „Устройство на 

територията и управление на собствеността“, един отдел „Местни приходи“ и два  

сектора – „ГРАО“ и „Проекти, програми и хуманитарни дейности“. Функционира също 

и едно звено „Други дейности“. 

Общият брой на служителите е 48 щатни бройки. Структурата на общинска 

администрация, разпределението на дейностите и отговорностите на екипа на кмета и 

служителите на всички нива на общинска администрация са съобразени с потребностите 

на общността, наличните човешки ресурси и капацитет за предоставяне на качествени 
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услуги на гражданите, осигуряване на благоприятна бизнес среда и добри условия на 

живот в населените места. 

Фигура 28. Помощни звена към общинската администрация 

 

Източник на информация: Общинска администрация 

Човешки ресурси 

Функционирането на структурата на общинската администрация е обезпечено с един 

оптимален и добре работещ екип, чиито действия са обосновани с правната основа, 

регулираща дейността на органите на изпълнителната власт на местно ниво. 

Административната структура на Община Правец е хармонизирана с нормативната 

уредба. Числеността е одобрена от Общински съвет – Правец по предложение на Кмета 

на общината. 

При анализ на административната структура не се наблюдава прекалена 

диверсификация по отношение на функционалните единици. Така изградените елементи 

на структурата разполагат с относителна адаптивност към измененията на външната 

среда и позволяват различна степен на гъвкавост при оперативното управление в 

зависимост от това дали процесът на вземане на решения е свързан с обичайни операции 

или проектна дейност. 

Структурата и организацията на работа в Община Правец е обезпечена в кадрово 

отношение от служители разпределени в две основни категории: служебно 

правоотношение и трудово правоотношение. Служителите отговарят на съответните 

образователни и квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност. Наличният 

човешки ресурс количествено отговаря на структурата на общинската администрация, 

което създава предпоставка за обезпечаване на всички работни процеси. 
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Таблица 21. Кадрова осигуреност на Община Правец в периода 2014-2019 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ОБЩО СЛУЖИТЕЛИ 48 50 48 48 50 48 

Служебно правоотношение  9 8 8 8 7 7 

Трудово правоотношение  39 42 40 40 43 41 

По служебно 

правоотношение на 

ръководни длъжности 

5 5 5 5 4 4 

По служебно 

правоотношение – експертен  
4 3 3 3 3 3 

По трудово правоотношение 

на ръководни длъжности 
0 0 0 0 0 0 

Експертен и технически 

състав по трудово 

правоотношение  

39 42 40 40 43 41 

ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И СТАЖОВЕ 

ОБЩО       

Стажанти 0 0 0 2 2 3 

Временно наети лица 76 43 35 45 38 49 

Източник на информация: Общинска администрация 

Повишаването на  квалификацията на персонала е динамичен процес, отговарящ на 

потребностите от развитие на специфични знания и умения. Подобрява се 

административният капацитет чрез използването на опит и добри практики, както и 

участие в обучения. Ръководството на общината води устойчива политика за 

повишаване на квалификацията на работещите в администрацията, което съответства на 

европейските и световни тенденции за учене през целия живот. 

Високият административен капацитет на общинските служители се поддържа от 

постоянните обучения, на които те присъстват – в периода 2014-2019 г. средногодишно 

се провеждат 55 броя обучения по различни теми, повишаващи управленския и 

административен капацитет на персонала в Общината, вкл. за разработване и 

управление на проекти. Средногодишният брой на обучените за същия период е 106 

души. Средногодишен обем на разходите за обучения за периода 2014-2019 г. са 21450 

лв. Служителите, пряко свързани с подготовка и управление на проекти са двама.  

Списък на действащите вътрешни правилници, инструкции и др. 

1. Правилник за вътрешния трудов ред-в сила от 10.12.2019 г. 

2. Устройствен правилник -в сила от 10.12.2019 г. 

3. Харта на клиента- в сила от 20.05.2019 г. 

4. Етичен кодекс за поведение на служителите- в сила от 30.09.2014г. 

5. Вътрешни правила за изграждане на системи за финансово управление и контрол- в 

сила от 30.09.2014г. 
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6. Вътрешни правила за процеса на подготовка и провеждане на инвентаризации- в сила 

от 30.09.2014г. 

7. Стратегия за управление на риска- в сила от 30.09.2014г. 

8. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни 

прояви и/или/ конфликт на интереси- в сила от 30.09.2014г. 

9. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация- в сила от 

30.09.2014г. 

10. Вътрешни правила за прилагане на антикуропционни процедури- в сила от 

30.09.2014г. 

11. Вътрешни правила за реда и условията на сключване на договори за дарение, 

получаване и управление на даренията- в сила от 30.09.2014г. 

12. Вътрешни правила за документооборота- в сила от 07.12.2012г. 

13. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки- в сила от 

септември 2016г. 

14. Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонала - в сила от декември 2012г. 

15. Вътрешни правила за работната заплата- в сила от август 2012 г. 

16. Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача, включително за 

удостоверяване датата на публикуване на електронни документи в него -в сила от август 

2012 г. 

17. Вътрешни правила за работата на ОЕСУТ- в сила от януари 2013 г. 

2.8.3. Политики, програми, проекти и инициативи 

Общинската администрацията, както и Общински съвет, поддържат актуализирана база 

данни с приетите стратегически, програмни и управленски документи, на сайта на 

Община Правец https://pravets.bg . Освен това Община Правец актуализира периодично 

информацията си в Портала за отворени данни на Република България 

https://data.egov.bg/data?q=pravets  

Действащи стратегии и програми – стратегиите и програмите със срок на 

действие до 2020 г. следва да бъдат актуализирани с перспектива до 2027 г. 

1. Общински план за развитие 2014-2020 на Община Правец;  

2. Общински план за интегриране на ромите в Община Правец 2015 - 2020г. 

3. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Правец 2016 - 2020 

г. 

4. Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците 2014-

2020г. 

5. Програма за енергийна ефективност на община Правец 2015 - 2020г. 

https://pravets.bg/
https://data.egov.bg/data?q=pravets
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6. Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2013 – 2023 година 

7. Програма за управление на отпадъците 2015-2020 

8. Kраткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Правец за период 2017-2020 год. 

9. Програма за намаляване риска от бедствия на община Правец за периода 2019 – 2030 

год. 

10. Програма за развитие на туризма на територията на община Правец за периода 2014-

2020 г. 

11. Стратегия за управление на общинската собственост на община Правец за периода 

2019 - 2023г 

12. Програма на община Правец за управлението и разпореждането с имотите - 

общинска собственост през 2020 година – приема се ежегодно; 

13. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Правец 

14. Програма за управление за мандата 2019/2023 – приема се за текущия мандат 

15. Общински план за младежта в Община Правец за 2020г. – приема се ежегодно. 

Капацитет за реализация на проекти 

Брой служители, пряко свързани с подготовка и управление на проекти – В съответствие 

с действащата структура на Общинска администрация Правец, в общината функционира 

сектор „Проекти, програми и хуманитарни дейности“, в чиито функции са 

организацията и координацията при кандидатстването с проектни предложения, 

иницииране създаването на работни групи за подготовка на проектни предложения и 

участие в тях, оказване на методическа помощ, във връзка с изискванията на съответната 

програма, както и участие в изпълнението на конкретни проекти. При все това, в процеса 

на разработка и, впоследствие, на изпълнението на конкретни проекти, Община Правец 

прилага практиката да сформира работни групи. Същите се структурират със заповед на 

кмета на Община Правец в зависимост от спецификата на проектното предложение и 

насочеността му към конкретна сфера (инфраструктура, социални дейности, култура, 

образование и т.н.). Служителите, пряко ангажирани с подготовка на проектни 

предложения и участващи в реализацията на конкретни проекти са 2 души. В общината 

има практика за ползване на външна експертна помощ – технически сътрудници по 

разработване и реализация на проекти. 

Прегледът на данните показва, че Община Правец демонстрира много добър капацитет 

за реализация на проекти. Общият брой бенефициенти в общината расте. 

Състояние на гражданския сектор 

На територията на общината са регистрирани и функционират около 25 сдружения с 

нестопанска цел, които осъществяват дейности в различни сфери на обществения живот 
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– предимно в областите на физическо възпитание и спорт, култура и изкуство, 

законодателство, застъпничество, публични политики;   младежки въпроси, политики и 

изследвания;   насърчаване на дарителството/доброволчеството;   образование;   околна 

среда и др. Тук осъществява своята дейност и Местната инициативна група „Ябланица 

– Правец“. Тя е учредена на 9 февруари 2011 година и в нея членуват 26 физически и 

юридически лица от двете общини. 

Голяма част от гражданските структури участват активно както при определяне на 

приоритетите за развитие на общината, така и във формирането на политики в различни 

сфери от живота на общността. Подготвят се и се реализират в партньорство проекти и 

различни инициативи както от неправителствени организации, така и от общинска 

администрация в партньорство с представители на гражданския сектор. 

През последните години са направени стъпки към увеличаване на гражданското участие 

в местното самоуправление, като са създадени консултативни съвети, в които вземат 

участие представители на всички заинтересовани страни. Предстои да се създадат 

необходимите предпоставки през следващия планов период добрите практики за 

увеличаване на гражданското участие да се подкрепят и доразвиват, включително по 

отношение на интегрираните териториални инвестиции, които ще се изпълняват по 

Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и по 

същина ще представляват преди всичко партньорство между различни заинтересовани 

страни, обединени от обща визия за развитие. 

В хода на изготвянето на ПИРО всички НПО са идентифицирани и поканени да вземат 

участие в процеса по формулиране на целите и приоритетите в плана. 
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2.9. ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 

Основен източник на достоверна информация за влиянието на големи инфраструктурни 

проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията 

на община Правец, Софийска област или Югозападния район от ниво 2, които пряко или 

косвено могат да дадат отражение в социално-икономическото, екологическото и 

пространственото развитие на общината, е Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Югозападния регион от ниво 2. 

В рамките на ПРИОРИТЕТ 1: „ПОДКРЕПА НА РЕГИОНАЛНИТЕ 

ПОТЕНЦИАЛИ ЗА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“; Специфична цел 1.1. „Насърчаване на 

интелигентен и иновативен икономически преход към неутрална по отношение на 

климата икономика“ е предвидено изграждане на „Регионален дигитален иновационен 

център“, който ще стимулира широкото приемане на модерни цифрови технологии от 

промишлеността, от публичните организации и академичните среди. Дейността на този 

център цели насърчаване участието в проекти за междурегионално сътрудничество и 

интернационализация на местните предприятия и клъстери в приоритетни области на 

интелигентна специализация от общ интерес с други европейски региони (на ниво 

съставна област от ЮЗР).  

Интерес и очаквано въздействие за община Правец е планираното създаване на големи 

по площ индустриални зони в северните райони на столицата – „Кремиковци“, „Нови 

Искър“, „Връбница“. Изграждането на зоните в София е свързано не само с тяхното 

вътрешно инфраструктурно обзавеждане, но и с подобряване на довеждащата 

инфраструктура с оглед осигуряване на удобен и бърз достъп. За зоната в Кремиковци 

Столична община планира да осигури нова връзка със зелен тип градски релсов 

транспорт. Успоредно с това ще бъдат създадени условия за здравно обслужване в 

региона, както и за създаване на учебни центрове. Цялостното реализиране на тези 

намерения е подходящо да се подкрепи чрез интегрирани териториални инвестиции при 

обвързване на различни отделни проекти на различни партньори и с различни източници 

на финансиране. 

Специфична цел 1.2 Подкрепа за включване в растежа на специфичните природни и 

културни потенциали на ЮЗР. 

Югозападен регион (в това число и община Правец) се характеризира със съхранена, 

привлекателна и разнообразна природна среда, богатото културно-историческо 

наследство, чието устойчиво включване в туристически дейности е стимулатор на 

регионалния икономически растеж. Няма предвиден за реализация през следващия 

планов период голям инвестиционен проект на територията на община Правец и 

съседните общини. 

В рамките на ПРИОРИТЕТ 2: „ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИСБАЛАНСИ В ОСИГУРЯВАНЕТО 

НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ“; Специфична цел 2.1 „Образование и 

обучение за квалифицирана работна сила“, значителна част от мерките ще се реализират 
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чрез подхода на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Не се предвижда голям 

инфраструктурен проект. 

Специфична цел 2.2. „Осигуряване на равен достъп до качествени здравни и социални 

услуги“. Системата на здравеопазването в ЮЗР е сравнително най-добре развита в 

страната и покрива нуждите от здравна помощ на региона. Във вътрешнорегионален 

план голяма част от здравната мрежа се концентрира в София (където здравните 

заведения имат не само регионални, но и национални функции). Групата от пет общини, 

която териториално включва община Правец е в непосредствено съседство със 

Столичната община с много добра транспортна свързаност. Като важен проект се залага 

изграждането на модерна многопрофилна детска болница в София.  

В рамките на ПРИОРИТЕТ 3: „ПО-ДОБРЕ СВЪРЗАН И УСТОЙЧИВ РЕГИОН“; 

Специфична цел 3.1 „Подобряване на свързаността на региона в национален и 

международен план и на вътрешнорегионалната достъпност“ важните инфраструктурни 

проекти заложени в ИТСРЮЗР, които оказват пряко влияние върху развитието на 

община Правец са: доизграждане на АМ „Хемус“ и АМ „Европа“ и реализацията на 

скоростен път по направлението Дупница–Самоков–Ихтиман–Вакарел–Елин Пелин–

АМ „Хемус“. 

По останалите специфични цели на третия приоритет няма предвидени големи 

инфраструктурни проекти, които пряко или косвено да влияят на развитието на община 

Правец. 
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2.10. МЕЖДУОБЩИНСКИ ВРЪЗКИ 

Тази част на плана анализира и предлага възможности за съвместни действия със 

съседни общини. Две и повече съседни общини с различно големи територии, 

икономики и население могат да планират заедно, да приоритизират заедно и да правят 

съвместни проекти на базата на взаимния интерес. Те могат да увеличат общо и по 

отделно своя потенциал, ако си партнират. Всяка от тях има своя бранд, но обединени 

заедно в целенасочени политики могат да решат много конкретни свои проблеми. 

Възможностите за съвместни инициативи на Община Правец със съседни общини са 

принципно очертани в Националната концепция за пространствено развитие и в 

ИТСРЮЗР. Община Правец граничи с 5 съседни общини – две от Софийска област 

(Ботевград и Етрополе), две от Ловешка област (Ябланица и Тетевен) и една от 

Врачанска област (Роман). От тях две общини – Ботевград и Етрополе са средно 

урбанизирани (междинни), останалите три Роман, Ябланица и Тетевен плюс Правец са 

слабо урбанизирани (периферни). Центровете на периферните общини са малки и много 

малки градове от 4-то и 5-то ниво. За реализиране на желаното полицентрично развитие, 

както и за укрепване на връзките между селските и градските райони, в Националната 

концепция за пространствено развитие са формулирани следните цели за: а) поддържане 

на широка мрежа от градове от 3-то ниво, чрез подкрепа за тяхното интегрирано 

развитие и синхронизиране на секторните политики и б) следване на национална 

политика за малките градове в периферни територии като доставчици на основни услуги 

за селските райони и подкрепа за тяхното интегрирано развитие. 

В ИТСРЮЗР отчетливо са очертани непосредствените възможности за сдружаване на 

съседни общини за прилагане на интегрирани териториални инвестиции. В рамките на 

региона трите общини Ботевград, Етрополе и Правец не попадат в агломерацията на 

Столична община. Те формират група от три гранични за региона общини, които заедно 

с общините Роман, Ябланица и Тетевен имат териториални, нормативни и 

организационни предпоставки за сдружаване и прилагане на интегрирани териториални 

инвестиции. 

В специфичните цели на приоритетните области за развитие на ИТСРЮЗР са заложени 

стимули за партньорство и съвместни инициативи между община Правец и съседните 

общини:  

 В рамките на Специфична цел 1.1. „Насърчаване на интелигентен и иновативен 

икономически преход към неутрална по отношение на климата икономика“, ще 

бъдат стимулирани производствени инвестиции в МСП, включително стартиращи 

предприятия, водещи до икономическа диверсификация и преструктуриране на 

икономиката на общините, и свързаното с процеса на преструктуриране повишаване 

на квалификацията и преквалификация на работниците. Дейностите по тази 

специфична цел ще се насочат както към обновяване на съществуващи 

производствени зони и терени, така и към изграждане на съвременните форми на 

индустриални зони, паркове и др. 
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 Като важен двигател на бъдещия растеж са определени мерките заложени в 

Специфична цел 1.2. „Подкрепа за включване в растежа на специфичните природни 

и културни потенциали на ЮЗР“. Предвидените дейности, свързани с опазване, 

развитие и популяризиране на културното наследство в Югозападен регион са: 

- реализиране на мерки за опазване на паметниците на културното наследство, 

регламентирани в нормативната база. Една част от тях са в лошо състояние и се нуждаят 

от мерки за реставрация и консервация; 

- цялостни инфраструктурни проекти при археологически разкопки на значими обекти 

– от проучване до изграждане на пътища, посетителски центрове, музеи, места за отдих; 

- изграждане на международни отношения с чужди общини и области 

 В Специфична цел 2.1 „Образование и обучение за квалифицирана работна сила“, 

значителна част от мерките ще се реализират чрез подхода на интегрираните 

териториални инвестиции (ИТИ). Като подходящи пакети от ИТИ с регионален 

обхват в рамките на обособените групи от съседни общини се определят: 

- Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, 

социални и културни бариери; 

- Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на 

вторичната сегрегация и против дискриминацията; 

- Дейности в подкрепа на професионалното образование и обучение; 

- Развитие на дуалната система на обучение; 

- Ограмотяване на възрастни; 

- Валидиране на знания, умения и компетентности. 

 Специфична цел 2.2. „Осигуряване на равен достъп до качествени здравни и 

социални услуги“. Във вътрешнорегионален план голяма част от здравната мрежа се 

концентрира в София. Чрез Националната здравна карта структурата на здравната 

мрежа ще бъде адаптирана към потребностите на населението, така че да гарантира 

равнопоставен достъп до здравни услуги на всички нива в извънболничната и 

болничната помощ във всички области и общини на ЮЗР, промоция и превенция на 

здравето, повишаване ефективността на спешната помощ. Ще продължи 

подобряването на материално-техническата база на държавните болници в 

областните градове и в общинските градове, обслужващи група общини. Мерките, 

които успешно могат да се приложат в рамките на сътрудничеството на община 

Правец със съседните общини са: създаване на мобилни екипи и доразвиване на 

спешната помощ; финансиране на нови условия за предлагане на услуги от 

общопрактикуващи лекари в труднодостъпни райони; Деинституционализацията на 

грижата за деца и възрастни хора ще бъде обект на: 

- целенасочени усилия наред с предоставянето на услуги в домашна среда, в 

специализирана; 



106 

 

- среда, услуги, които се предоставят мобилно, включително изграждането на 

необходимата; 

- инфраструктура и доставка на оборудване. 

 Специфична цел 3.1 „Подобряване на свързаността на региона в национален и 

международен план и на вътрешнорегионалната достъпност“. Подходящи теми за 

съвместни проекти между съседни общини за постигането на тази цел са:  

- Разширяване на дигиталните услуги, в това число достъпа до интернет в средно 

големите и малките населени места; 

- Надграждане и поддръжка на оптичните високоскоростни инфраструктури, 

обслужващи земеделските стопани; 

- Осигуряване на свързаност към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на 

държавната администрация на общините; 

- Изграждане на системи за административни услуги на гражданите и бизнеса в 

общинските администрации, включително информационно обслужване на гражданите 

и населението чрез мобилни приложения – към настоящия момент община Правец 

предлага по електронен път 127 административни услуги, чрез официалния интернет 

сайт на администрацията. 

 Специфична цел 3.2 „Инвестиции за екологичната инфраструктура и 

биоразнообразие“. Набелязаните мерки в ИТСРЮЗР за осъществяването на тази 

специфична цел в сътрудничество между съседни общини са: 

- Да продължи изграждането и реконструкцията на ВиК инфраструктура въз основа на 

регионални прединвестиционни проучвания в съответствие с нормативната база, 

приоритетно в агломерации с над 10 000 екв. ж., а там където е възможно – и в 

агломерации с над 2 000 екв.ж.; 

- Да се оптимизира събирането и третирането на отпадъци като се внедрят съвременни 

технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на 

биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и 

стимулиране на повторната употреба;  

- Да продължи приоритетно рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не 

отговарят на нормативните изисквания. 

 Ще бъде поставен фокус върху преминаването от депониране към предотвратяване, 

повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на голямата част от 

формираните отпадъци в индустриалните процеси и бита. 

 Биоразнообразието е не само природно богатство, но и потенциал за бъдещото 

развитие на региона. Важен елемент от цялостната дейност е поддържането на 

благоприятно природозащитно състояние на природните местообитания, 

осъществяването на мониторинг за установяване на промени с оглед иницииране на 

природозащитни мерки. 
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 Специфична цел 3.3 „Териториално развитие и сближаване“. Спецификата на 

селищната мрежа дава шансове чрез малките градове да се подобрява качеството на 

предлаганите услуги в заобикалящите ги селски райони, което е в унисон с 

европейските политики за териториално сближаване. От значение е и укрепването 

на общинските центрове от 5-то йерархично ниво, какъвто е Правец. Предвидените 

мерки за интегрираното развитие на малките градове включват: 

- Активизиране на бизнеса чрез насърчаването на предприемачество; 

- Създаване на предпоставки за диверсифициране на икономическите активности; 

- Развитие на образователната инфраструктура; 

- Подобряване на услугите; 

- Подкрепа за развитието на цифровите умения; 

- Изграждане на свързващата инфраструктура, с което да се подобри достъпът до услуги, 

качеството на живот и капацитетът на територията; 

- Развитие на туристическия профил с фокус върху културно-историческия, 

алтернативният и познавателния туризъм; 

- Дейности за модернизиране на селското стопанство, биоземеделие, изграждане на 

напоителни системи, въвеждане на иновации и др. 

За да развият определените им функции и да повишат и подобрят своя ареал на влияние, 

всички градове от региона се нуждаят от използване на интегрирани политики за 

насърчаване на социално-икономическото развитие в тях (ИТИ и ВОМР). Дейностите, 

осъществени от МИГ и МИРГ, ще допринесат за повишаване на устойчивостта на 

местните общности и тяхното развитие в желаните от тях направления. 

 Специфична цел 3.4 „Укрепване на трансграничните перспективи“. Местните 

специфики, анализираният опит и добри практики, както и дефинираните в АНКПР 

потенциали и пречки за развитие са отправна точка за мерките в трансграничното 

сътрудничество с очакван положителен ефект от регионална гледна точка: 

 Планиране и реализиране на съвместни проекти за опазване на природата и 

биологичното разнообразие и инвестиране в съвместни действия за смекчаване на 

изменението на климата, със силен акцент върху устойчиви и екологични мерки; 

 Подпомагане на съвместни трансгранични действия за подобряване на процента на 

рециклиране и насърчаване на прехода към нисковъглеродна икономика, 

включително кампании за повишаване на осведомеността за насърчаване на 

устойчиви практики и поведение; 

 Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно 

значение, включително опазване и защита на материалното и нематериалното 

природно, историческо и културно наследство; 
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 Подобряване на конкурентоспособността и стимулиране на растежа на МСП в 

трансграничната област с цел разширяване на тяхната икономическа активност към 

търговия и инвестиции; 

 Разработване на електронно управление на регионално и местно равнище; 

 Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани с историческото, природното и 

културното наследство, със силен акцент върху създаването на заетост за малките и 

семейните предприятия; 

 Насърчаване на инвестиции, свързани с предлагането на местни продукти; 

 Инвестиране в образование, повишаване на квалификацията и обмен на информация; 

 Разработване на съвместни политики, протоколи, процедури и подходи за 

предотвратяване на риска и бързо реагиране на потенциални извънредни ситуации; 

 Съвместни мерки за предотвратяване замърсяването на въздуха чрез по-ефективно 

използване на ресурсите; 

 Подкрепа на политиките на ЕС за интегрирано управление на границите с цел 

повишаване сигурността на външните граници и използване на опростени финансови 

инструменти с възможен компонент на безвъзмездна финансова помощ. 
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2.11. ВЗАИМОВРЪЗКИ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЙОНИТЕ 

НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Анализът на социално-икономическото развитие на регионите в България е изготвен от 

Националния център за териториално развитие през 2019 г., за да подпомага изготвянето 

на оперативните програми и секторни политики за програмен период 2021-2027. 

Конкретните цели са да се обобщят проблемите, потенциалите и тенденциите на шестте 

района за планиране, областите и общините в България, както и регионалните промени 

през периода 2014-2020.  

Анализът има за цел и да предложи цялостен преглед на текущото състояние и 

тенденциите относно социалните, икономическите и екологичните сектори в контекста 

на териториалното развитие. Документът обхваща всички аспекти на развитието, които 

са важни за подготовката на регионални или секторни стратегически документи в 

България, вкл. за подготовката на определящите Национална концепция за 

пространствено планиране (НКПР) и Интегрираните териториални стратегии за 

развитие (ИТСР). 

Анализът предоставя детайлна информация за всички различни сектори на 

регионалното развитие, включително демография, икономика, образование, 

здравеопазване, социални услуги, спорт, култура и културно наследство, транспорт и 

техническа инфраструктура. Обхванати са набор от различни показатели със 

статистически данни, но също така и много описателни анализи, обхващащи цялата 

национална територия, регионите от ниво NUTS2, областите и общините. 

Анализът е разделен на три основни части: 

 1. Териториален анализ по тематични направления; 

 2. Регионални различия и тенденции. Тази част се отнася до основните демографски 

и социално-икономически показатели за регионите; 

 3. Интегриран национален профил. Това е кратка информация за регионалното 

развитие в България с най-важните тенденции и прогнози. 

Първата част от анализа представя териториалната структура на страната, различните 

видове територии, специфичните територии с концентрация на проблеми, йерархията от 

населени места и агломерационните ареали, както и осите на развитие за страната. На 

практика този анализ представлява информационната основа за разработването на 

НКПР и ИТСР.  

Община Правец е дефинирана като една от 152 слабо урбанизирани общини (периферни) 

общини в страната, съгласно условието административният център да бъде с население 

под 5000 души. 

Втората част на анализа е фокусирана върху социално-икономическото и 

инфраструктурното развитие на регионите. Различните раздели дават информативен и 

изчерпателен преглед на текущото състояние и тенденции за демографското, 

социалното и икономическото развитие на страната. Както и в първата част, за основни 
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предизвикателства пред българските региони са определени демографските проблеми – 

обезлюдяването и застаряването са най-тежки в периферните територии, където липсват 

основни здравни, образователни и социални услуги. Потвърдено е предизвикателството 

за осигуряването на достатъчно работна сила за икономическите дейности и привличане 

на повече инвестиции. 

Третата и последна част от анализа синтезира предишните две части. Целта е да се 

подчертаят най-важните изводи за регионалното развитие на страната. Част от тях са 

директно обвързани с резултатите от анализа на ПИРО Правец и показват ясна проекция 

на основните национални тенденции на местно ниво, вкл.: 

 Продължаващо намаляване на населението; 

 Отрицателен естествен и механичен прираст;  

 Постоянна емиграция на млади хора в активна възраст; 

 Засилване на моноцентричния характер на националната селищна мрежа; 

 Засилване на контраста между център и периферия в националната територия; 

 Намаляване на училищата и учениците; 

 Недостиг на медицински специалисти в някои области и общини; 

 Нисък дял на общопрактикуващи лекари; 

 Емиграция на лекари и медицински сестри; 

 Липса на дигитален архив на културното наследство; 

 Ограничено финансиране за проучване на недвижими културни ценности, в т.ч. 

археологически обекти; 

 Загуба на културни ценности, поради недостатъчна/закъсняла финансова подкрепа 

за разкриване, проучване, картотекиране, реставриране, консервиране и 

социализиране на НКН; 

 По-малко инвестиции там, където са очертани демографски проблеми; 

 Недостиг на човешки ресурси с подходяща квалификация и мотивация в сферата на 

туризма; 

 Липса на единна информационна система, непълна информация за анализ на 

туристическата индустрия; 

 Изключително високо ниво на загуби на вода, сред най-високите в Европа; 

 Сезонен режим на водоснабдяване, продължаващ години наред, на постоянни места; 

 Продължаващ недостиг на финансови средства за подновяване на амортизираната 

водопроводна мрежа и нарастване на загубите; 

 Степен на материално рециклиране на битовите отпадъци в България - под средното 

равнище за ЕС. 
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2.12. SWOT АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Обща характеристика, история и 

културно наследство 

- великолепната природа на Предбалкана 

и Стара планина с живописна 

комбинация между планински ридове, 

котловини и речни долини; 

- ключово разположение по транспортна 

ос с историческо и съвременно 

национално и наднационално значение 

(АМ „Хемус“) и с бърза връзка до 

столицата София; 

- разположение на кръстопът между 

направления югозапад-североизток и 

север-юг – пътища I-3, II-37, III-308; 

- природни дадености за отглеждане на 

зърнени култури и трайни насаждения; 

- разположение по древен път през 

старопланинския проход, осеян с 

крепости и градежи от различни епохи; 

- наличие на образци на църковната 

архитектура и художествени достижения 

на възрожденските майстори; 

- голяма концентрация на културни 

ценности в землищата на град Правец,  

село Видраре и село Калугерово; 

- актуално картотекиране и 

картографиране на културните ценности 

в общината в ОУПО Правец; 

Икономика 

- значителен ръст във всички 

икономически показатели в периода след 

2015 г.; 

- традиции на град Правец като 

транспортен център с водеща роля на 

търговията и услугите; 

Обща характеристика, история и 

културно наследство 

- липса на висококатегорийни 

земеделски земи; 

- нарушаване на хумусния слой на 

почвите в резултат на ерозионни 

процеси; 

- значителен брой археологически и 

архитектурно-строителни обекти на 

културно наследство, които са 

разрушени или изгубили научната и 

културната си стойност; 

- липса достатъчно средства за 

археологически проучвания на обекти с 

потенциал, респективно пропуснати 

възможности за консервация, 

реставрация и социализация на обектите 

дестинации на културния туризъм; 

- липса на цялостна актуализация на 

списъка с културни ценности в община 

Правец; 

Икономика 

- незначителен дял на местната 

произведена продукция от общата за 

Софийска област; 

- изоставени традиции и потенциали от 

налична инфраструктура за 

високотехнологична промишленост в 

областта на ИКТ технологиите; 

- неусвоени туристически дадености и 

нисък принос на хотелиерството и 

ресторантьорството в приходите на 

местната икономика; 

- ограничени приходи от дейности, 

свързани със здравеопазване, 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- изградена производствена 

инфраструктура и голям брой на заетите 

в промишлеността; 

- природни богатства и разнообразно 

културно наследство, които са 

предпоставка за интегрирани 

туристически продукти и привличане на 

посещения от София и страната; 

Демография 

- съхранен демографски ресурс в села от 

общината при равенството между 

градското и селското население; 

- наличие на по-висок дял на 

подтрудоспособното население, което 

през следващите години ще стане част от 

трудоспособната възрастова група; 

Пазар на труда 

- благоприятен коефициент на 

демографско заместване, който в 

комбинация с ефективни политики за 

образование и заетост ще подобри 

ситуацията на пазара на труда в 

общината през следващите години; 

- трайно увеличение на средната работна 

заплата в периода след 2014 г.; 

- значителен спад в равнището на 

безработицата в периода 2014-2020 г.; 

Образование 

- добре изградена образователна система 

и утвърдени традиции в сферата на 

професионалното образование в 

компютърните технологии; 

- непрекъснато подобряване на 

материалната база; 

- капацитет и услуги на местната 

образователна система с регионално 

значение; 

образование и култура, които са пряко 

свързани с качеството на живот; 

- неразработени туристически маршрути, 

които интегрират тематично и 

пространствено природните 

забележителности и културни ценности; 

Демография 

- все повече намаляващ брой на 

трудоспособното население и 

увеличаваща възрастова зависимост – 

реални перспективи за изравняване на 

населението, което не работи с активното 

население; 

- силно изразено застаряване на 

населението; 

- трайно влошаващ се естествен прираст 

за последните три години, редом с 

крайно влошени стойности на 

механичния прираст в сравнение със 

средните стойности за страната и 

областта; 

Пазар на труда 

- оставаща много висока стойност на 

безработицата – 14% през 2018 г., докато 

повечето общини от Софийска област 

регистрират нива под 10%; 

- недостатъчно мерки за активиране на 

икономически неактивни лица и за 

осигуряване на качествена и устойчива 

заетост; 

Образование 

- променлив брой на записаните деца в 

детските градини, което е индикатор за 

проблеми при обхващането на деца в 

предучилищна възраст и тяхната 

интеграция в учебно-възпитателния 

процес; 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- подобряване качеството на 

образованието чрез увеличение броя на 

педагозите в детските градини и 

учителите в училищата; 

Социални услуги 

- завършил процес по 

деинституционализация на социалните 

грижи; 

- голямо разнообразие и качество на 

предлаганите услуги; 

Култура 

- високи постижения на читалищното 

дело в общината при осигуреност с добра 

материална база; 

- наличие на читалищни библиотеки с 

богат книжен фонд; 

- туристическият потенциал на музейния 

комплекс с реставрираната родна къща 

на Тодор Живков в град Правец; 

Спорт 

- дадености за спортен туризъм, вкл. 

голф игрището край Правец и 

материалната база на Спортен комплекс 

– Правец; 

- множество свободно достъпни спортни 

съоръжения; 

Транспортна инфраструктура 

- висока гъстота на републиканската 

пътна мрежа в общината; 

ВиК инфраструктура 

- висока степен на изграденост на 

канализационната мрежа от 75%; 

Околна среда 

- общината не попада в регион с 

отчетливо замърсяване на КАВ; 

- драстично намаление и в броя на 

учениците между 2014 и 2019 г. – риск от 

маломерни паралелки и тяхно сливане, 

което води до затруднен образователен 

процес; 

Здравеопазване 

- ограничен достъп до базови здравни 

грижи; 

- недостатъчна обезпеченост от 

медицински кадри в община Правец – 

през 2019 г. се падат по 1178 души на 

един практикуващ лекар и 1768 души на 

един дентален лекар, докато стойности 

на национално ниво са съответно 235 и 

942; 

Социални услуги 

- ограничен достъп до интегрирани 

здравни и социални услуги за 

възрастното население; 

- надхвърлен, напълно зает или почти 

зает капацитет на социалните услуги, в 

т.ч. от резидентен тип; 

Култура 

- недостатъчно средства за комплексно 

обновяване на културна инфраструктура; 

Спорт 

- недостатъчна поддръжка на откритите 

спортни игрища в училищата; 

Транспортна инфраструктура 

- влошено състояние на път II-37 и 

ограничени възможности за 

осъществяване на връзката между 

Северна и Южна България през община 

Правец; 

ВиК инфраструктура 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- реконструирана и модернизирана 

ПСОВ с необходимия капацитет за 

нуждите на общината; 

- голямо покритие на системата за 

сметосъбиране; 

 

- лошо качество на водоснабдителните 

мрежи и съоръжения със значителни 

загуби на вода; 

Околна среда 

- тенденция за увеличен брой на 

битовите отпадъци и намаляване на 

разделно събраните количества; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- възможностите за рестартиране на 

икономиката след последиците на 

пандемията на вируса COVID-19 чрез 

инструмента за възстановяване 

„Следващо поколение ЕС“, вкл. 

механизма за възстановяване и 

устойчивост; 

- внедряване на мерки за „зелен“ и 

„дигитален“ преход на предприятията, 

произлизащи от новата финансова рамка 

на ЕС за 2021-2027 г.; 

- възможности за изпълнение на 

интегрирани териториални инвестиции 

по Програмата за Развитие на регионите 

2021-2027, комбиниращи различни 

компоненти, партньори и ресурси, 

съсредоточени в определена територия с 

конкретни цели за развитие. Селските 

райони като Правец ще имат възможност 

за участие като партньор; 

- богато културно наследство в целия 

старопланински регион, което 

предпоставя успешни модели за 

създаване и маркетинг на интегрирани 

регионални туристически продукти 

между група общини; 

- строителството на АМ „Хемус“. 

- разпространението на пандемията на 

вируса COVID-19 и очакваното 

негативно въздействие върху 

икономиката и пазара на труда, 

респективно върху доходите и заетостта; 

- възникване на икономическа криза с 

трайно влошаване на икономическите 

показатели в резултат на пандемията; 

- продължаващи негативни демографски 

тенденции за цялата страна и бързо 

намаляване на населението в 

трудоспособна възраст, респективно на 

трудовите ресурси за икономиката; 

- липсата на балансирана полицентрична 

селищна мрежа и наличие на 

слаборазвити периферни територии с 

недостиг на публични услуги; 

- забавяне в планирането и стартирането 

на новите финансиращи програми на 

ЕСИФ за програмен период 2021-2027; 

- несъответствия между заложените 

приоритети и проекти в интегрираните 

планове за развитие на българските 

общини и новите програми от рамката на 

ЕС; 

- липса на административен капацитет на 

рагионално и общинско ниво в 

разработването, оценката и изпълнението 
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- осигуряване на нови възможности за 

финансиране на разнообразни 

инициативи и проекти по новите 

програми на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) за 

програмен период 2021-2027; 

- наличие на опит в изпълнението на 

проекти и програми с финансиране от 

програмите в рамката на ЕСИФ 

(Европейските структурни и 

инвестиционни фондове). 

на концепции за интегрирани 

териториални инвстиции съгласно 

Програмата за Развитие на регионите 

2021-2027; 

- липса на организационен опит в 

изпълнението на междуобщински 

проекти; 
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3. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 

3.1. ОБОСНОВКА НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

Комбинацията от цели и приоритети за развитие на община Правец показват какво е 

желаното бъдещо състояние на общината, като същевременно определят къде трябва да 

бъдат насочени интервенциите и инвестициите в местното развитие. В съответствие с 

Методическите указания за разработване на ПИРО, стратегическата част на плановете 

обхваща визия, цели и приоритети, като отделните приоритети следва да са привързани 

към дадена цел. Приоритетите трябва да конкретизират съответната цел, както и да 

обединяват в общ тематичен пакет мерките за реализация. Наборът от мерки прави 

връзката между приоритетите и Програмата за реализация на ПИРО, която включва 

отделни проекти и финансови ресурси и посочва как ще бъдат постигнати приоритетите, 

целите и визията за общината в перспектива до 2027 година. 

Методическите указания въвеждат четири насоки за избора на целите и приоритетите на 

ПИРО: 

 Отразяване на целите и приоритетите от по-високите нива на планиране; 

 Отразяване на местните проблеми, потенциали и предимства, така както са 

представени в анализа на ПИРО; 

 Прилагане на интегриран подход при формулирането на приоритетите, така че да се 

постигне допълняемост между териториалното и секторното развитие, както и 

между отделните приоритетни области; 

 Формулиране на ограничен брой цели и приоритети, за да се постигне фокус и 

концентрация на общинските политики и инвестиции. 

Стратегическата част на ПИРО Правец е разработена в пълно съответствие с посочените 

принципи, а специфичната йерархия от визия, цели, приоритети, мерки и проекти е 

резултат от четири последователни стъпки: 

 Формулиране на насоки за социално-икономическо и териториално развитие, които 

отразяват SWOT анализа; 

 Извеждане на стратегическите насоки от актуализираната  НКПР и ИТСР на 

Югозападен район; 

 Обобщаване на насоките от проведеното анкетно проучване; 

 Синтез на ключовите тематични области, които отразяват SWOT анализа, НКПР, 

ИТСРЮЗР и анкетното проучване, и които да бъдат положени в основата на 

стратегическата част на ПИРО.  

В обосновката и формулировката на стратегията са използвани емпиричния и 

холистичния подход – от конкретните заключения на анализа са изведени по-общи 

ключови тематични области, а впоследствие общите цели и приоритети са разгърнати в 

конкретни мерки и проекти в Програмата за реализация на ПИРО Правец 2021-2027. По 

този начин конкретните проблеми и потенциали в общината са трансформирани в 

конкретни мерки и проекти, обединени в рамката на целите и приоритетите.
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Фигура 29. Модел на стратегическата част на ПИРО Правец
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3.1.1. Стратегически насоки за развитие на база силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите 

SWOT анализът представя в последователност най-важните характеристики и 

тенденции в развитието на община Правец. Чрез използването на емпиричния подход от 

конкретните вътрешни характеристики – силните и слабите страни, и от външните 

фактори на развитието – възможностите и заплахите, са формулирани общи насоки за 

развитието на общината. Тези насоки са свързани с различните сектори като икономика, 

пазар на труда, здравеопазване, образование, социални услуги и култура, технически 

инфраструктури, екологична инфраструктура, среда за обитаване, в т.ч.: 

 Природни забележителности и културно наследство – Опазване на природното и 

културното наследство като част от жизнената среда и туристическите ресурси на 

общината; 

 Културно наследство – Проучване, консервация и реставрация на приоритетни 

архитектурни и археологически обекти; 

 Земеделие – Мерки против ерозия на почвите и запазване предназначението на 

земеделските земи; 

 Икономика – Осигуряване на условия за развитие на балансирана и разнообразна 

икономическа структура с интегрирани селско стопанство, преработваща 

промишленост, транспорт и складиране; 

 Приоритетни икономически отрасли – Стимулиране развитието на транспортни и 

логистични дейности; 

 Туризъм – Разработени туристически маршрути и пакети като част от регионалното 

туристическо предлагане; 

 Образование – Образователна интеграция на подтрудоспособното население, вкл. 

от ромската общност; 

 Икономическа активност – Активиране, квалифициране и осигуряване на заетост 

за икономическо неактивното трудоспособно население, вкл. от ромската общност; 

 Услуги – Подобряване на достъпността, качеството и капацитета на базовите 

обществени услуги; 

 Здравеопазване и образование – Мерки за привличане на кадри за 

здравеопазването и образованието; 

 Култура – Обновяване и осъвременяване на обзавеждането и оборудването на 

културната инфраструктура; 

 Спорт – Изграждане и обновяване на достъпни спортни игрища, вкл. в училищата; 

 Жилищен сектор – продължаване на проектите за енергийни и технически 

обследвания на жилищни сгради с последващо обновяване и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност; 

 ВиК – Подобряване на водоснабдителната система; 
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 Отпадъци – Повишаване ефективността от прилаганата политика по управление на 

отпадъците, вкл. разделното събиране; 

 Административен капациет – Повишаване на административния капацитет за 

оптимално използване на разнообразните финансови възможности за периода 2021-

2027; 

 Междуобщинско сътрудничество в областите на базовите обществени услуги, 

заетостта и туризма. 

3.1.2. Насоки от националните и регионалните стратегически документи 

Законът за регионалното развитие въвежда три нива на българската система за 

планиране, като стратегическите документи на всяко ниво следва да интегрират 

пространственото и регионалното (социално-икономическо) планиране в цялата страна: 

 Първо ниво – Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) за цялата 

страна; 

 Второ ниво – Интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на шестте 

региона на NUTS2; 

 Трето ниво – Интегрираните планове за развитие на общините (ПИРО). 

Подходът за планиране през програмния период 2021-2027 рационализира 

стратегическта рамка за развитието на българските региони, като оттук насетне ще има 

само три вида стратегически документи. Този факт подсилва ролята и значението на 

всеки един от тях, както и нуждата от ясна логическа обвързаност между трите нива на 

планиране. Йерархията на стратегическото планиране налага проекцията на НКПР и 

ИТСР в рамките на целите и приоритетите на ПИРО Правец. За тази цел са изведени 

най-важните насоки от двата документа с акцент върху ИТСР, които през новия 

програмен период ще бъдат стратегическата основа за подбор на интервенции за 

финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и по-специално 

приложението на инструмента „интегрирани териториални инвестиции“, по който 

община Правец може да бъде партнираща община на градските общини бенефициенти, 

избираеми по Приоритет 2, вкл. Ботевград. Отчитането на документите от по-високите 

нива ще допълни по-горе формулираните насоки от SWOT анализа. 

НКПР определя основния модел за полицентрично развитие на България, който 

интегрира различните нива на градските центрове и оси за развитие в единна 

пространствена система. Концепцията определя и различните територии със 

специфични характеристики въз основа на географски или социално-икономически 

критерии. Актуализираната през 2020 г. НКПР за пръв път конкретизира обширните 

специфични територии към много по-ограничени функционални зони, за да даде 

предпоставките за по-голям фокус на инвестициите за регионално развитие. Тези зони 

са определени като основа за целенасочена подкрепа и интегриран подход. Определени 

са два типа зони – за социално развитие, където попадат общини с по-ниски социално-

икономически показатели и предизвикателства за запазване на демографските им 

ресурси, както и за стимулирано развитие, които представляват практически 
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урбанизационни оси. Тези зони следва да съсредоточат инвестиции свързани с 

осигуряване на по-добри възможности за образование и живот, както и за ускорено 

икономическо развитие. Целта е да се обособят оси на регионални центрове извън 

столицата, които да подкрепят заложения в НКПР полицентричен модел за развитие. 

Община Правец попада в граничната територия на една от трите главни урбанистични 

оси в страната – I. Главна Западна урбанистична ос – северен клон – „Видин – 

Монтана – Враца“, която е формирана на база транспортния коридор между АМ 

„Хемус“ и дунавския мост „Видин-Калафат“. Транспортното направление е част от 

мрежата TEN-T, което през следващите години ще бъде предмет на рехабилитация и 

цялостно изграждане с параметрите на скоростен път. Община Правец е съседна община 

на Ботевград, където се осъществява пресичането между АМ „Хемус“ и скоростния път 

към Дунав или направленията изток-запад и север-юг. НКПР предвижда инвестиции за 

урбанизация по посоченото направление и формиране на агломерационни ареали. 

Въпреки, че Правец и Ботевград не са част от обособен агломерационен ареал, в 

анализът на ПИРО Правец бяха разкрити предимствата и предпоставките за развитие 

на оста Ботевград-Правец с концентрация на разнообразни икономически и 

обслужващи дейности, подкрепени от реализация на междуобщински проекти. 

Съгласно НКПР, община Правец попада и по урбанизационната ос София-Варна, 

дублирана от протежението на АМ „Хемус“. Това още веднъж потвърждава 

потенциалите за транспортни и логистични дейности, съпътствани от производство на 

качествени продукти с добавена стойност, вкл. на туристически продукти. 

Структурата от приоритети и цели на Интегрираната териториална стратегия за развитие 

на Югозападен район е построена върху три основни приоритета: 

 Приоритет 1. „Подкрепа на регионалните потенциали за устойчив растеж“; 

 Приоритет 2. „Инвестиране в човешкия капитал и преодоляване на регионалните 

дисбаланси в осигуряването на достъп до качествени услуги“; 

 Приоритет 3. „По-добре свързан и устойчив регион“. 

Трите приоритета са разгърнати в специфични цели и направления за развитие, които 

обхващат и по-конкретни мерки. На база на мерките са изведени основните насоки за 

развитието на целия район. Изведени са примерите за интегрирани териториални 

инвестиции и приоритетни проекти. За съжаление ИТСРЮЗР не дефинира конкретни 

идеи за проекти на територията на община Правец, нито участието на общината в 

интегрирани териториални инвестиции с надобщинско значение. Единствената 

дефиниция в ИТСР е определянето на град Ботевград като град с функционално 

значение за развитието на община Правец. Въпреки това, стратегическите насоки от 

ИТСР отговарят на местните нужди и проблеми. Това позволява подходящото 

съответствие между подходите „отдолу-нагоре“ и „отгоре-надолу“ при избора на целите 

и приоритети за община Правец. 
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Таблица 22. Стратегически насоки от ИТСРЮЗР 2021-2027 

 ПРИОРИТЕТ 1 ПРИОРИТЕТ 2 ПРИОРИТЕТ 3 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 

НАСОКИ 

- Образование - комплексно 

развитие на общото и 

професионалното образование; 

въвеждане на дуалното 

образование; подобряване на 

условията за учене през целия 

живот, обучения и образование за 

възрастни; подкрепа за обучение на 

маргинализирани социални групи; 

- Здравни грижи и социални услуги 

- Продължаваща модернизация на 

здравните заведения; разработване 

на система от мобилни екипи за 

здравеопазване; СПА центрове за 

рехабилитация; социални услуги за 

по-добра интеграция на уязвими 

групи; 

- R&D инфраструктура - подкрепа 

за научноизследователски и 

развойни дейности и тяхното 

внедряване в икономиката; 

развитие на центрове за върхови 

постижения, особено в София; 

- Стимулирано развитие на МСП; 

- Индустриални зони - развитие на 

модерни индустриални зони и 

територии с подходящо 

местоположение, транспортни 

връзки, квалифицирана работна 

сила, опростени административни 

процедури; изграждане на 

образователни и обучителни 

центрове, иновационни центрове и 

спортни и социални обекти в 

зоните; 

- Туризъм - разработване на 

интегрирани продукти; защита на 

културното наследство; 

- Устойчиво земеделие 

- Транспортна инфраструктура - 

разширяване и обновяване на 

транспортните елементи на TEN-T; 

подобряване на транспортния 

достъп в южната периферия и в 

планинските райони; подкрепа за 

устойчива градска мобилност и по-

добри връзки между основните 

градски центрове и населените 

места в тяхната зона; 

Интернет - комбинация от 

инвестиции за по-голям обхват и 

по-голяма скорост на интернет; 

развитие на електронно управление 

и електронни услуги; 

- Екологични инфраструктури - 

интервенции, свързани с вода, 

отпадъци, биоразнообразие; 

- Обновяване на градовете на 

градове от ниво 2 и 3 - инвестиции, 

създаващи условия за 

икономически растеж, вкл. 

индустриални зони; подобрена 

инфраструктура за здравеопазване, 
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 ПРИОРИТЕТ 1 ПРИОРИТЕТ 2 ПРИОРИТЕТ 3 

образование и социални услуги; 

подобрена градска среда, вкл. 

зелени площи и коридори в 

градовете; мерки за енергийна 

ефективност;  

- Обновяване на градовете от ниво 

4 и 5 - инвестиции, създаващи 

условия за икономическа 

диверсификация; обновяване на 

публичната инфраструктура; 

- Мерки и дейности за адаптиране 

към изменението на климата и за 

намаляване на риска от природни 

бедствия 

ПРИМЕРИ ЗА 

ИНТЕГРИРАНИ 

ТЕРИТОРИАЛНИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

- интегрирани пакети от проекти, 

свързани с образователната 

система; 

- изграждане на нови индустриални 

зони или обновяване на 

съществуващи; 

- интегриран подход за градско 

възстановяване на всички нива на 

градовете; 

ПРИОРИТЕТНИ 

ПРОЕКТИ 

- инвестиции в медицинско 

оборудване в структурите за 

трансплантация; обновяване на 

държавните психиатрични 

болници; създаване на мобилни 

екипи / звена за медицинско 

обслужване в периферни райони 

- изграждане на центрове за 

върхови постижения; 

- изграждане / обновяване на 

индустриални зони; 

- обновяване на пътища от 

регионално или местно значение; 

- реконструкция на ВиК 

инфраструктура; 
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 ПРИОРИТЕТ 1 ПРИОРИТЕТ 2 ПРИОРИТЕТ 3 

(част от областните болници); 

съоръжения за общопрактикуващи 

лекари; 

 

Приоритет 3 дефинира стратегическата насока за обновяване на градовете от ниво 4 и 5 предимствено чрез инвестиции, създаващи 

условия за икономическа диверсификация; обновяване на публичната инфраструктура. Град Правец се нарежда сред градовете от 5 

ниво, които са със значение за съответната прилежаща община. Стратегическото разположение и транспортна обезпеченост, редом с 

изводите от анализа на ПИРО Правец, потвърждават генералните насоки за развитие на град Правец като център за разнообразни 

икономически дейности и услуги. 
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3.1.3. Насоки от проведените анкетни проучвания 

Анализът на актуалното състояние в община Правец включва и проведените анкетни 

проучвания. Разнообразният профил на анкетираните, включително техните възрастови 

и образователни характеристики, както и адресната им регистрация в различни населени 

места, позволяват да се обхванат в пълнота нуждите и потребностите на местните 

общности. Техните отговори по основни въпроси са систематизирани и отразени при 

формулирането на целите и приоритетите в допълнение на вече изведените насоки от 

комплексния социално-икономически анализ, както и от ИТСР на Югозападния район. 

Отговорите на въпроса „Кои са най-важните проблеми в общината“ посочват 

обезлюдяването и влошената демографска ситуация като основен риск за пълноценното 

бъдещо развитие. На второ място се нарежда липсата на стимули за създаването на нови 

предприятия, а на трето – слабата инвестиционна активност. Трите отговора 

потвърждават констатациите от анализа за сериозните демографски предизвикателства 

и липсата на достатъчно възможности за заетост, което от своя страна допълнително 

подсилва негативния механичен прираст. Сред основните проблеми са и ниското 

образователно равнище, високата безработица, редом с липсата на икономическа 

активност в селата. Сред недостатъците в инфраструктурното развитие са посочени 

състоянието на ВиК инфраструктурата и транспортната инфраструктура, вкл. уличната 

мрежа в населените места. 

Въпросът „Кои са най-важните мерки“ разкрива какви са нагласите на местната 

общност по отношение на вида на проектите за следващите години. Отговор „много 

важна мярка“ получават най-много мерките, свързани с подобряването на техническата 

инфраструктура, образованието и здравеопазването. Това отново потвърждава нуждата 

от приоритетни инвестиции в подкрепа на базовите услуги за населението и 

подобряването на основните компоненти, свързани с качеството на живота – 

предпоставка за овладяване на негативните демографски тенденции, намаляване на 

населението и неблагоприятна възрастова структура. Сред социалните мерки се поставя 

тежест на намаляването на безработицата, вкл. квалификацията на местните жители. В 

сферата на икономиката, туризмът е припознат като важен отрасъл с добри перспективи 

за развитие. Любопитно е, че значителен брой от отговорите определят научната и 

развойна дейност като важно направление в икономиката, което потвърждава, че 

идентичността на Правец като център на високотехнологични производства е актуална 

до днес, въпреки че е запазено единствено професионалното образование по 

компютърни технологии.  

Интерес представлява и специфичният въпрос относно възможностите за 

междуобщински партньорства. Сред потенциалните партньори са посочени Ботевград 

(7 пъти); Етрополе (6 пъти); Ябланица (3 пъти) и Луковит (1 път). Сред преобладаващите 

теми за подобни партньорства се открояват развитието на туристически маршрути, 

подобряването на транспортната свързаност, вкл. чрез велоалеи, както и здравната 

грижа. Подробният доклад за резултатите от анкетното проучване е част от 

документацията към ПИРО Правец. 
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Фигура 30. Резултати от анкетно проучване – проблеми 
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Фигура 31. Резултати от анкетно проучване – приоритетни мерки 
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3.1.4. Синтез и групиране на ключовите тематични области, които отразяват SWOT анализа, стратегическите насоки от по-

високите нива на планиране и анкетното проучване 

Групи ключови тематични области 

Културно наследство и туризъм 

Земеделие 

Икономика 

Услуги – здравеопазване, образование, социално подпомагане 

Икономическа активност и заетост 

Спорт 

Енергийна ефективност 

Техническа и екологична инфраструктура 

Транспорт и транспортна инфраструктура 

Интернет и цифрова свързаност 
 

SWOT анализ 
Стратегически насоки от по-високите 

нива на планиране 
Анкетно проучване 

Проучване, консервация и реставрация на 

приоритетни архитектурни и 

археологически обекти 

Образование - комплексно развитие на 

общото и професионалното образование 
Повишаване качеството на образованието 

Мерки против ерозия на почвите и 

запазване предназначението на 

земеделските земи 

Здравни грижи и социални услуги 
Подобряване качеството на предлаганите 

здравни и медицински услуги 

Осигуряване на условия за развитие на 

балансирана и разнообразна икономическа 

структура 

Стимулирано развитие на МСП и 

индустриални зони 

Подобряване на техническата 

инфраструктура (водоснабдителна, 

канализационна, електроснабдителна) 

Разработени туристически маршрути и 

пакети 

Туризъм - разработване на интегрирани 

продукти; защита на културното 

наследство; 

Подобряване на достъпността между 

селищата в общината и туристическите 

забележителности 
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Образователна интеграция на 

подтрудоспособното население, вкл. от 

ромската общност 

Устойчиво земеделие 

Развитие на туризма (поддържане на 

паметниците на културата, инвестиции в 

читалищата, фестивали и др.) 

Активиране, квалифициране и 

осигуряване на заетост за икономическо 

неактивното трудоспособно население, 

вкл. от ромската общност 

Транспортна инфраструктура в 

планинските райони; по-добри връзки 

между основните градски центрове и 

населените места в тяхната зона 

Подкрепа и стимулиране на бизнеса в 

различните сектори на местната 

икономика 

Подобряване на достъпността, качеството 

и капацитета на базовите обществени 

услуги 

Интернет – достъп и развитие на 

електронно управление и електронни 

услуги 

Борба с безработицата и подобряване на 

пазара на труда (вкл. квалификация на 

хората) 

Мерки за привличане на кадри за 

здравеопазването и образованието 

Екологични инфраструктури - 

интервенции, свързани с вода, отпадъци, 

биоразнообразие 

Подобряване на енергийната ефективност 

на сградите и 

използване на ВЕИ 

Изграждане и обновяване на достъпни 

спортни игрища, вкл. в училищата 

Обновяване на градовете от ниво 4 и 5 - 

инвестиции, създаващи условия за 

икономическа диверсификация; 

обновяване на публичната инфраструктура 

 

Енергийни и технически обследвания на 

жилищни сгради с последващо внедряване 

на мерки за енергийна ефективност 

  

ВиК – Подобряване на водоснабдителната 

система 
  

Повишаване ефективността от 

прилаганата политика по управление на 

отпадъците, вкл. разделното събиране 

  

Междуобщинско сътрудничество в 

областите на базовите обществени услуги, 

заетостта и туризма 

  

Цифрова свързаност – Подобряване на 

достъпа до интернет 
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3.2. ВИЗИЯ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Синтезираните теми позволяват да се търси интегрираният подход в избора на 

приоритети, мерки и конкретни проекти, както по отношение на териториалната 

интеграция (концентрация на инвестициите в обхвата на зони за въздействие), така и по 

отношение на секторната интеграция (постигане на допълняемост и синергия между 

различни типове интервенции – за икономическо развитие и образование; за обновяване 

на сграден фонд и предоставяне на публични услуги; за развитие на туризъм и опазване 

на културното наследство; за развитие на бизнеса и развитие на човешките ресурси и 

др.). Това разкрива потенциала на ПИРО Правец да комбинира различни типове 

интервенции, източници на финансиране и партньори в търсене на единни решения за 

общите проблеми на сектори и територии в общината. 

Всичко това задава логическата рамка за композирането на визия и основни цели на 

ПИРО Правец, а впоследствие и декомпозирането им в набор от приоритети, мерки и 

най-сетне в най-малкия структурен елемент на стратегията – проектите за реализация. 

Освен това, целите и приоритетите на община Правец за периода 2021-2027 г. ще 

отчитат стратегическата рамка за периода 2014-2020, така че да се гарантира 

приемественост в местното развитие и допълняем ефект между инвестициите от 2014 до 

2027 година. Същевременно стратегията ще има нова структура, формулировки и по-

ясен фокус. Стратегическата част ОПР Правец 2014-2020 е с твърде голям брой 

приоритети, което не съответства на принципите за концентрация на ресурсите. 

Съдържателният обхват на някои от приоритетите се дублира, а при други е с твърде 

общо представяне и без конкретно дефинирани мерки. Стратегическата част за 

периода 2014-2020 е следната: 

Акцентите на новата визия за развитие на община Правец запазват привлекателната 

среда за обитаване и труд с богато културно наследство и природни богатства, редом с 

икономически растеж и заетост, но допълва и още една приоритетна тема за Правец – 

предоставянето на качествени публични услуги, които да ограничат негативните 

демографски тенденции за висока смъртност и напускане на общината. Поставен е и 

акцент върху традициите в образованието и потенциалите за отдих и туризъм. 
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Визия за развитие на ПИРО Правец 2021-2027:  

Община Правец – притегателна дестинация за живеене, образование и отдих на 

фона на великолепна природа и достойно представено културно наследство, с 

качествени обществени услуги и възможности за заетост в разнообразни 

икономически отрасли  

В търсенето на ясна обвързаност с ИТСР за Югозападен район, визията на ПИРО Правец 

е разгърната в три стратегически цели, които също така отговарят на по-горе 

представените насоки за икономическо, социално и териториално развитие: 

Цел 1. Конкурентоспособна икономика с разнообразна структура, базирана на 

местните ресурси и традиции; 

Цел 2. Подобрени обществени услуги и благоприятен социално-икономически 

статус на населението; 

Цел 3: Съхранени териториални ресурси и обновена среда за живеене, труд и отдих. 

Трите цели са разделени в шест приоритета, чиито съдържателен обхват са 

специфичните мерки за развитие – съвкупността от дейностти, която ще бъде предмет 

на проекти и инвестиции през следващите години. 
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3.3. ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Приоритет 1.1. Подобряване на икономическите показатели в земеделието, 

преработващата промишленост, транспорта и складирането 

Мярка 1.1.1. Модернизиране на селскостопанския сектор, земеделските и 

животновъдните стопанства 

Мярката е насочена към обновяването и повишаването на ефективността в земеделския 

сектор, на който се падат над 5% от произведената продукция в общината. Традициите 

свързани с отглеждането на зърнени  и маслодайни култури, трайни насаждения като 

орех, вишни, сливи, както и кравевъдството, птицевъдството, овцевъдството и 

рибовъдството следва да бъдат основа за развитие на сектора. Приоритетна тема следва 

да бъде развитието на биологичното селскостопанско производство.  

През следващия програмен период следва да се насърчава използването на 

възможностите на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) за дейности като изграждане на подходяща инфраструктура и осигуряване 

на оборудване в стопанствата. Инвестиционен приоритет следва да бъде и 

обновяването на хидромелиоративната инфраструктура, вкл. съществуващи 

хидромелиоративни съоръжения и канали на ниво община, както и дребномащабни 

поливни системи на ниво отделни производители. 

Мярка 1.1.2. Повишаване качеството на производствената инфраструктура и 

ефективността на производствените процеси в МСП 

Развитието на местната икономика се базира изцяло на приноса на МСП, като всичките 

262 предприятия през 2018 г. попадат в тази категория – в общината липсват големи 

предприятия. Въпреки че към днешна дата емблематичните за Правец 

високотехнологични производства не функционират, в общината са представени 

различни отрасли на преработващата промишленост като дървопреработването; 

металообработването; производство на осветителни тела; производство на изделия от 

хартия, картон, опаковки и др.  

За съществуващите МСП и през новия програмен период и по-специално програма 

ПКИП 2021-2027 ще има възможности за производствени инвестиции, свързани с 

повишаване на ефективността на производствата, вкл. чрез монтиране на нова 

производствена инфраструктура и внедряването на информационно-

комуникационни технологии. Същевременно ще бъде предоставяна и подкрепа за 

нови МСП – създаване на нови и първоначална подкрепа за развитие на 

стартиращи предприятия. 

Мярка 1.1.3. Подобряване на терените за развитие на икономически дейности, вкл. 

производствени, складови, транспортни и търговски дейности 

Община Правец следва да заложи публични инвестиции за подобряване на 

транспортната достъпност и техническата инфраструктура, както и подобряване 

съвместно с електроразпределителните дружества на електропреносната мрежа в 

обособените производствени и икономически зони на общината. Към тях се 
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присъединяват съществуващите зони, в които вече са съсредоточени основните 

предприятия от местната икономика, както и нови зони със свободни терени и потенциал 

за привличането на МСП. ОУПО Правец предвижда развитието на зони с предимно 

производствени и складови функции в землищата на град Правец и селата Разлив, 

Осиковица и Джурово. Освен това устройственият план дава възможност за ново 

застрояване с цел обслужващи и производствени дейности по направлението на АМ 

„Хемус“ и по-специално в ареала на село Джурово. Последващото подробно 

устройствено планиране в определените икономически зони също следва да бъде част 

от общинските дейности в подкрепа на икономиката. 

Мярка 1.1.4. Повишаване на енергийната ефективност на промишлени сгради 

Повишаването на енергийната ефективност ще бъде хоризонтален приоритет за 

различните сектори през новия програмен период и ще бъде предмет на финансова 

подкрепа по различни програми. Новата програма за конкурентоспособност и иновации 

на предприятията ще подкрепя различни мерки по посока на кръговата икономика, вкл. 

внедряването на мерки за енергийна ефективност в промишлените предприятия. Планът 

за възстановяване и устойчивост, който ще бъде инструментът за изпълнение на 

европейския механизъм „Следващо поколение ЕС“ в рамките на страната, също ще 

включва мерки за енергийна ефективност в промишлени сгради. Изпълнението на 

строително-монтажни работи за топлинно изолиране на стени и покриви, подмяна 

на дограма, подобряване на отоплителни и електрически инсталации ще бъдат 

допустими за финансиране. Предвидените дейности следва да се базират на 

предварително изготвени обследвания за енергийна ефективност. 

Приоритет 1.2. Увеличаване на туристическите посещения и популярността на 

местното природно и културно наследство 

Мярка 1.2.1. Актуализация и дигитализация на недвижимото културно наследство 

Мярката е задължителна предпоставка за успешно прилагане на политиката по 

опазването на културното наследство и ще бъде подходящо продължение на досега 

постигнатите резултати в община Правец. Компонент на разработването на ОУПО 

Правец е идентифицирането и картографирането на недвижимите културни ценности. 

Следващите стъпки следва да бъдат свързани с проучвания, вкл. археологически 

разкопки, оценка на остатъчната към днешна дата културно-историческа стойност 

на обектите, както и на тяхната степен на застрашеност. Завършването на процедурата 

по обявяването им с определянето на статут и режими на опазване е последната 

стъпка. Актуализираният списък на културното наследство ще бъде основата за 

приоритизиране на обектите и избор на проекти за реставрация и консервация. В 

допълнение, най-значимите обекти следва да бъдат и дигитализирани и достъпни чрез 

онлайн платформи, така че да се повиши публичната осведоменост и туристическата 

информация за архитектурни и археологически забележителности в община Правец. 

Мярка 1.2.2. Консервация, реставрация и социализация на недвижимото културно 

наследство 
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Продължението на предходната мярка са конкретните дейности, свързани с 

консервационно-реставрационни дейности съгласно типа на обектите и изискванията 

на Министерството на културата и Националния институт за недвижимото културно 

наследство. КРД следва да включват подобряване на конструкцията на сградата, ремонт 

на покриви и фасади при запазване на автентичността на оригиналната архитектура. За 

археологическите обекти следва да се изградят нужните временни и постоянни защитни 

съоръжения, както и да се подсилят запазените градежи. Не на последно място, следва 

да се предвидят условията за достъп и съвременно използване на обектите, така че те да 

бъдат реално използвани с образователна, културна и туристическа стойност, вкл. 

благоустрояване и озеленяване. 

Мярка 1.2.3. Опазване на защитените зони и тяхното биологично разнообразие 

Новата Програма „Опазване на околната среда“ ще предоставя възможности на 

общините за изготвяне на планове за действие по отношение на защитени видове, както 

и на последващо изпълнение на мерки за подобряване на състоянието на хабитатите 

и защитата на отделните видове. Ще има възможности и за участие на отделни общини 

в общи концепции за интегрирани териториални инвестиции, насочени към опазването 

на мрежата от защитени зони по НАТУРА 2000 в съответствие с териториалните планове 

за управление, които ще обхванат цялата територия на НАТУРА 2000. Подобни мерки 

ще могат да намерят финансова подкрепа и по модела на воденото от общностите местно 

развитие (ВОМР), в случай че община Правец участва в изпълнение на Стратегия за 

ВОМР по подобие на стратегията на местна инициативна група Ябланица-Правец за 

периода 2014-2020 г. Една от мерките на стратегията за периода 2014-2020 е била 

свързана с опазването на природното и културното наследство – Мярка 7.6. „Проучвания 

и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство на селата“. 

Мярка 1.2.4. Изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура и 

посетителски центрове 

Тук се присъединяват различни по обхват посетителски центрове, които да подпомагат 

социализацията на обектите и тяхното развитие като туристически атракции. 

Оформянето на туристически пътеки за пешеходно и велосипедно движение, с 

поставяне на указателни и информационни табели, обособяването на пространства 

за отдих, допълват дейностите в изпълнение на мярката. В допълнение към тях следва 

да се предвиди и изграждането на дребномащабна инфраструктура, вкл. 

приходогенерираща, която обслужва посетителите – паркинги, спортни площадки, 

заведения за хранене и др. 

Мярка 1.2.5. Развитие на туристически продукти на основата на културното 

наследство и природни богатства в общината 

Инфраструктурните инвестиции в подкрепа на недвижимото културно наследство 

следва да бъдат интегрирани с подходи и практики за развитието и популяризирането на 

туристически продукти. Те следва да бъдат разработени на основата на разнообразието 

от древна археология, възрожденска архитектура, Исторически музей в град Правец и 
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музейни сбирки в селата, великолепието на местната природа и условията за отдих, 

традициите на местните села, възможностите за спортен туризъм. Община Правец вече 

се е утвърдила и като дестинация за развитие на конгресен туризъм. Комбинирането на 

различни типове туризъм с правешка марка и тяхното популяризиране чрез общи 

маркетингови стратегии и рекламни кампании, изготвянето на посетителски 

пакети и тяхното представяне на различни туристически изложения ще допринесе за 

повишаването на туристическите посещения и реалната социализация на местното 

културно наследство. Неразделна част от маркетинговите стратегии следва да бъде и 

доразвитието на системата от вече съществуващи туристически маршрути. Тяхното 

тематично обособяване и благоустрояване като част от предходните мерки е 

свързващият елемент между отделните забележителности и услуги в една обща 

маркетингова стратегия. 

Местните идеи и инициативи в общината следва да се разположат и в контекста на 

регионалните туристически продукти-маршрути-пакети. Партньорствата и общите 

проекти с общини като Ботевград и Ябланица ще могат да бъдат включени в обхвата на 

концепции за интегрирани териториални инвестиции (с водещ партньор градска община 

бенефициент по Програма „Развитие  на регионите“) или на стратегии за ВОМР (в 

партньорство със селски общини в рамката на Програмата за развитие на селските 

райони). 

Приоритет 2.1. Повишено качество и капацитет на здравните и социалните услуги, 

образованието и културата 

Мярка 2.1.1. Реконструкция и модернизация на материално-техническата база на 

образователната инфраструктура 

Макар, че община Правец съсредоточава 3,12% от населението в Софийска област, 

местните училища приемат общо 4,57% от учащите в общообразователните училища и 

13,57% от учащите в професионалните гимназии на областта. Това аргументира 

надобщинската образователна роля на община Правец, особено по отношение на 

професионалното образование чрез утвърдената Професионална гимназия за 

компютърни технологии и системи. През програмния период 2014-2020 е направена 

значима инвестиция в двете общежития на гимназията. По отношение на останалите 

образователни обекти са реализирани редица частични ремонтни дейности, свързани 

най-често с отделни кабинети или спортните терени. Ето защо е нужно през новия 

програмен период да се потърсят и възможностите за цялостно обновяване на 

приоритетните детски градини и училища – строително-монтажни работи по учебните 

корпуси, физкултурните салони, дворните пространства, работилници, 

лаборатории и т.н. СМР следва да се реализират успоредно с внедряването на мерки 

за енергийна ефективност, довеждащи най-малко до клас на енергопотребление „С“.  

Неразделна част от мярката следва да са и дейностите по доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане, които да допринесат за по-привлекателно и интерактивно 

образование – кабинети по информационно-комуникационни технологии, 

специализирани кабинети, класни стаи, физкултурни салони и спортни площадки на 

открито.  
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Неотменима дейност следва да бъде осигуряването на достъпна архитектурна среда 

за хората с увреждания. 

Мярка 2.1.2. Реконструиране на съществуващата и изграждане на нова социална 

инфраструктура 

Анализът към ПИРО Правец представи съществуващите социални услуги с техния 

капацитет и актуална заетост. Налице е нуждата от увеличаването капацитета на 

съществуващите социални услуги в общността, както и откриването на нови обекти. 

Съставните дейности следва да включват различни типове СМР за изграждане на нови 

сгради или за реконструиране и ремонт на вече съществуващи, вкл. адаптирането на 

сгради общинска собственост с друго предназначение. Осигуряването на удобни и 

функционални сгради ще бъде гарантирано с доставката на оборудване и 

обзавеждане, които най-общо ще включват офис оборудване и обзавеждане, 

обзавеждане на кухни, спални и зали, оборудване на зали за лечебна физкултура. 

Инфраструктурните мерки следва да бъдат допълвани от осигуряването на 

съпътстващите „меки“ мерки за предоставяне на интегрирани здравно-социални 

услуги на ползвателите, вкл. за хора с увреждания, възрастни хора и хора в 

невъзможност за самообслужване чрез съответните подкрепящи услуги, услуги за 

дневна грижа, услуги за резидентна грижа. 

Мярка 2.1.3. Изграждане на пункт (здравен център) за споделено ползване от 

общопрактикуващи лекари, зъболекари и лаборатории 

Медицинската помощ в община Правец е представена единствено от филиала за спешна 

помощ и от практикуващите лекари и дентални лекари. Ролята на практикуващите 

лекари е с ключово значение за осигуряването на редовен достъп до здравна грижа, 

която се отличава с лоши показатели по отношение на обезпечеността от медицински 

кадри. Това налага осигуряването на по-добри условия за работа на ОПЛ, денталните 

лекари и здравните специалисти и в резултат привличането на повече такива кадри. 

Възможно решение е изграждането на съвременен и добре оборудван пункт (здравен 

център) за обслужване на населението от общопрактикуващи лекари, зъболекари и 

лаборатории – подобен модел е заложен в ИТСР на Югозападен район, макар и без да е 

обвързан с конкретни източници на финансиране и допустими бенефициенти. 

Мярка 2.1.4. Осигуряване на стимули за привличане на кадри в обществените 

услуги 

Мярката предвижда осигуряването на трудова мобилност, вкл. удобен транспорт за 

кадри в образованието, здравеопазването и социалните услуги от други населени места. 

Дефицита на кадри в обществените услуги е основно предизвикателство пред 

развитието на малките общини в страната, като предимството на Правец е близостта до 

столицата София с нейния трудов пазар. Допълваща дейност към мярката могат да бъдат 

стимулите за завръщане на образовани и квалифицирани специалисти, работещи в 

други градове и чужбина, в община Правец. Подобни дейности ще бъдат предмет на 

финансовата подкрепа по новата програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
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Мярка 2.1.5. Реконструкция и модернизация на материално-техническата база на 

културната инфраструктура 

Мярката има интегриран характер с мерките в подкрепа на културното наследство и 

туристическото развитие. Културната инфраструктура е представена от мрежата на 

читалищата и историческия музей. Характерно за общината е високият брой на 

читалищата и добре изградената материална база за една част от тях. Доколкото 

читалищата са основните културни, но и общностни центрове за местните хора, тяхното 

продължаващо обновяване и обогатяване с допълнителни културни и 

образователни функции и дейности, включително по отношение на читалищните 

библиотеки, следва да бъде заложено в капиталовите програми за периода 2021-2027 г. 

Приоритет 2.2. Социално-икономическа интеграция на хората без образование и 

работа 

Мярка 2.2.1. Осигуряване на достъп до заетост за дългосрочно безработни лица 

Високото равнище на безработицата е сред най-изявените проблеми в община Правец, 

който изисква последователни и взаимосвързани дейности за подобряване на достъпа до 

заетост за най-уязвимите социални групи, вкл. тези групи с ниско или без образование. 

За тях са приложими пакети от дейности, вкл.: 

 обучения за придобиване на базови умения; 

 обучения за придобиване на ключови компетентности; 

 специфични професионални обучения, насочени към професии с дефицит на 

работна ръка; 

 професионално ориентиране; 

 мотивация за включване в пазара на труда за трайно безработни или 

икономически неактивни лица. 

Мярка 2.2.2. Осигуряване на достъп до заетост за младежи, вкл. от ромската 

етническа група 

Мярката е аналогична на предходната, но насочена с предимство към младите хора. 

Демографската структура на община Правец е с по-благоприятен дял на 

подтрудоспособното население, в сравнение с другите български общини. Това 

означава, че през следващите години ще има условия за подобряване на коефициента на 

демографската зависимост. Тази възможност е в резултат от по-високата раждаемост 

сред ромската етническа група (при последното преброяване на населението през 2011 

г., 17% от населението в община Правец са се самоопределили като представители на 

ромската етническа група, докато референтната стойност за Софийска област е равна на 

7%), което предполага целенасочени мерки за социално-икономическа интеграция сред 

младото население от тази етническа група. Подходящите дейности са: 

 чиракуване и стажуване на безработни младежи; 

 комплексни обучения за професионални умения, ключови компетентности, 

дигитални умения; 
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 обучения на младежи, отпаднали от училище; 

 професионално консултиране и ориентиране. 

Приоритет 3.1. Опазване на териториалните ресурси и превенция на природните 

рискове 

Мярка 3.1.1. Реконструкция на ВиК инфраструктурата 

В тази мярка се комбинират дейности по рехабилитация на водоснабдителната и 

канализационната инфраструктура в общината, като приоритет следва да се постави 

върху обновяването на водопроводната мрежа и намаляването на загубите на питейна 

вода. Мярката ще допринесе за продължаващото подобряване на водния сектор в 

общината, където е завършен ключов инфраструктурен проект – модернизацията на 

градската ПСОВ. 

Мярка 3.1.2. Реконструкция на транспортните връзки между населените места 

Поетапното подобряване на извънградската транспортна инфраструктура, вкл. 

републикански и общински пътища, в съответствие с тяхната транспортна роля и 

стопанска значимост са важна предпоставка и за намаляването на вредните отделяния в 

атмосферата, респективно за подобряване качеството на атмосферния въздух. Община 

Правец се отличава с много висока гъстота на транспортната инфраструктура, което 

налага коректно определяне на приоритетните отсечки и насочването на средства към 

тяхното рехабилитиране. Тези отсечки следва да се залагат в капиталовите програми на 

общината. Освен това следва да се използват и двете големи възможности за 

финансиране: 

 Разработване на проекти за общински пътища по ПРСР 2021-2027; 

 Изпълнение на компоненти като част от интегрирани териториални инвестиции по 

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Общината ще може да бъде партньор 

на градски общини по ПРР, като през новия програмен период регионалната 

програма ще финансира републикански пътища и в селски райони. 

Мярка 3.1.3. Оптимизиране на системата за събиране на отпадъците в общината 

Мярката следва да се изпълнява както в направлението за намаляване на общите 

количества битови отпадъци, така и в направлението за увеличаването на количествата 

разделно събрани отпадъци.  

Мярка 3.1.4. Опазване на горските ресурси 

Община Правец е сред общините с голямо богатство на горски ресурси, които според 

предвижданията на ОУПО Правец обхващат 15 695,96 ха, вкл. стопански гори, защитни 

гори, специални гори с рекреационно значение, специални гори със специфична 

горскостопанска функция. В общината е утвърден Горскостопански план, който 

идентифицира поредица от мероприятия: 

Възобновителна сеч; 

 Отгледна сеч за подобряване състава на насажденията; 
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 Санитарни и принудителни сечи; 

 Изсичане на храстова растителност; 

 Залесявания в съответствие с характерната растителност; 

 Изпълнение на противопожарни дейности, вкл. изграждане на просеки, 

автоматизирани системи за наблюдение и др. 

Мярка 3.1.5. Превенция на ерозията на почвите 

За община Правец е характерна ерозията на почвите, която представлява загуба на 

плодородния почвен слой на земеделските земи в резултат на дъждовете и подсилен от 

специфичния релеф в общината. Ерозията на почвите води до намаляване на 

плодородието на земеделските земи, респективно и до намалени добиви в селското 

стопанство. Това налага подходящи мерки за превенция, вкл.: 

 Смесено култивиране – засаждане на земеделските територии с подходящи 

култури, допълващи основните; 

 Залесяване със защитни буфери – полезащитни пояси, плетове, тревни ивици; 

 Изграждане на укрепителни съоръжения. 

Приоритет 3.2. Подобряване на жизнената среда в населените места 

Мярка 3.2.1. Обновяване на улична мрежа в населените места 

Инвестициите за реконструкция и ремонт на улични и тротоарни настилки следва да 

бъдат съсредоточени в най-големите населени места на общината като град Правец и 

село Джурово. Други приоритетни отсечки са улиците, водещи към връзките с 

републикански пътища, както и осигуряващи достъп до обекти на културното 

наследство с туристическо значение. 

Мярка 3.2.2. Благоустрояване на публични пространства и сгради 

Предвиждат се дейности за обновяване на сгради с обществено предназначение като 

административни сгради, както и на открити публични пространства като площадни 

пространства и градини. Мярката следва да има допълняемост и синергия с мерките в 

подкрепа на културната инфраструктура и културното наследство. Обновяването и 

благоустрояването на публични пространства като площадни пространства и градини в 

близост до значими сгради с културно-историческа стойност, както и административни 

сгради, ще има пряк принос към привлекателността на жизнената среда. Обновителните 

дейности следва да обвързват подмяна на настилки, изграждане на места за отдих, 

подходящо озеленяване и осветление, както и изграждане на спортни и детски 

площадки. 

Мярка 3.2.3. Обновяване на многофамилните жилищните квартали 

Подобряването на жилищния фонд чрез мерки за енергийна ефективност ще бъде 

приоритет за новия програмен период, вкл. и по линия на новия План за възстановяване 

и устойчивост. По този начин ще могат да се надградят добрите резултати на община 

Правец в изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
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сгради – през периода 2014-2020 са привлечени над 5 000 000 лв. Подмяната на дограми 

и ремонтите по покривите и стените, могат да бъдат успешно комбинирани и със 

строително-монтажни работи за подмяна на асансьори, ремонт на стълбища, коридори 

и др., когато се получават достатъчно високи енергийни спестявания съгласно 

изготвените обследвания. Обновяването на многофамилните жилищни квартали трябва 

да включва и обновяване на прилежащите междублокови пространства. Мярката 

успешно може да се интегрира с мярката за уличната мрежа, така че да се приложи 

интегриран териториален подход в развитието на град Правец. 
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4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

4.1. ОБОСНОВКА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗОНИ 

Зоните за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) в ПИРО имат за цел да 

осигурят териториална концентрация на мерките, проектите и финансовите ресурси за 

развитието на общината в перспектива до 2027 г. Определените зони следва да допълват 

секторните цели и приоритети на ПИРО като по същество представляват териториални 

приоритети за развитие – определяне на териториите с най-голямо значение за 

развитието на общината. Философията на зоните за интегриран подход предполага 

териториална близост и интеграция между отделни проекти. По този начин между тях 

се създава допълняемост и синергичен ефект, който да надхвърли добавената стойност 

от изпълнението на единичните проекти и да доведе до комплексно обновяване на 

дадена територия. 

Зоните за въздействие следва да осигурят ясен фокус на инвестициите, като са добре 

обособени и покриват отделни части на общината, вместо да са с голям обхват и да 

разделят цялата общинска територия. Необходимо е зоните да се позовават на 

определени сходни характеристики, вкл. общо функционално предназначение, 

специфични общи проблеми или потенциали. Съгласно Методическите указания за 

ПИРО, зоните за интегриран подход могат да бъдат два вида – 1. градски зони или 2. 

други зони със специфични характеристики. Доколкото административният център на 

община Правец е град от последното пето ниво на националната урбанистична йерархия 

с население от 3 573 души, а степента на урбанизация в общината е 50%, в случая на 

ПИРО Правец липсват аргументите за обособяване на градски зони. Същевременно 

функционално-пространствената структура на общината включва добре обособени 

селищни ареали, които са подходящи като зони за въздействие. При определянето на 

зоните са взети под внимание няколко основни фактора, разгледани от подробния анализ 

на ПИРО Правец: 

 Оси на историческо развитие; 

 Транспортни оси; 

 Природо-географски характеристики; 

 Функционално-пространствена структура; 

Различните фактори позволяват да се оформят различни „слоеве“ на общинската 

територия, които комбинирани обосновават потенциалните зони за въздействие. 

Природо-географските характеристики са основен фактор за историческото и 

съвременното развитие на селищната мрежа, които са в пряка зависимост от 

разположението на общината сред ридовете на Стара планина и Предбалкана. Голяма 

част от общинските територии са с планински и полупланински характер, като по-

равнинните части, вкл. правешката котловина, са разполоижени между Лакавишкия рид 

и рида Драгоица на север и рида Било планина на юг. Именно равнинните части на 

общината са с подходящите условия за развитие на земеделие, за производствени, 

складови и транспортни дейности. 
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Основната ос на историческо развитие в общината минава в посока югозапад-

североизток, която съвпада с един от основните старопланински проходи още през 

Средновековието. Тогава през правешката котловина и южно от Лакавишкия рид минава 

пътят по направленията Средец (София)-Бдин (Видин) и Средец (София)-Никопол. През 

XIX век е прокаран и пътят София-Русчук (Русе), който днес представлява 

автомагистрала „Хемус“ и първокласният републикански път I-3. Именно по това 

историческо направление са съсредоточени населените места, демографският и 

стопански ресурс на община Правец. Той е изразен от град Правец и селата Разлив, 

Осиковска Лакавица, Осиковица, Джурово и Равнище (в непосредствена близост е и 

село Видраре) с общо население от 6 417 души през 2019 г. или над 90%. 

Община Правец се пресича от още две основни транспортни оси, освен оста на АМ 

„Хемус“/път I-3. Втората ос е в посока север-юг и е представена от второкласния път II-

37, който обвързва община Правец и община Етрополе. Тази ос се пресича с оста на АМ 

„Хемус“/път I-3 при село Джурово, което обуславя възловото място на второто по-

големина населено място в общината. Третата ос също е в посока север-юг – 

третокласният път III-308, който свързва община Правец и община Роман. 

Функционално-пространствената структура на общината включва отделните видове 

територии – обширни горски територии, земеделски територии, урбанизирани 

територии, структурирани в отделни устройствени зони съгласно ОУПО Правец. Според 

ОУПО, близо 50% от общинската територия принадлежат на горските територии. 

Земеделските земи са близо 40%, но от тях обработваемите земи са по-малко от 15% – 

община Правец е типична планинска община с преобладаващ дял на горите. 

Урбанизираните територии са около 5,6%. В общината на практика липсват територии 

за добив на полезни изкопаеми и за рекултивация. При тази пространствена структура, 

земеделските и урбанизираните земи са съсредоточени в котловината около град Правец 

и по направлението на АМ „Хемус“. Трето направление на урбанизираните територии и 

населените места се наблюдава по протежението на път III-308. По този начин се 

проследяват следните обособени зони за интегриран подход със сходни транспортна 

достъпност, природо-географски характеристики и респективно възможности за 

развитие: 

 Зона „Правешка котловина“, която включва град Правец и село Разлив. Двете 

населени места са в непосредствена близост и формират селищен ареал с население 

от над 4000 души. Тази зона притежава и потенциалите за междуобщинско 

сътрудничество със съседната община Ботевград по оста на път I-3. По тази ос в 

продължение на 10 км са град Правец (3573 д.), село Разлив (608 д.), село Трудовец 

(2872 д.) и град Ботевград (19 086 д.); 

 Зона „Джурово-Видраре-Равнище“. Трите села са разположени в източната част на 

общината и в котловините южно от Лакавишкия рид. Землищата на селата 

съсредоточават значителна част от земеделските земи, а ОУПО допуска 

възможността за обособяване на обширна обслужваща и производствена зона между 

трите села по протежението на АМ „Хемус“. Общото население на зоната е 1 643 

души; 
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 Зона „Бебреш“ със селата  Калугерово и Своде, разположени по протежението на 

път III-308 и в рамките на защитена зона BG0000374 „Бебреш“ с общо население от 

едва 189 души, но с потенциал за екотуризъм и реализация на мерки за опазване на 

природните богатства. 

Трите зони обхващат 7 населени места и общо 6 013 или 85% от общото население. За 

да се постигне по-убедителен териториален фокус при изпълнението на мерките на 

ПИРО, в съответствие с Методическите указания, е избрана и една приоритетна зона 

за интегриран подход, а именно зона „Правешка котловина“. Тази зона, освен, че 

съсредоточава най-голям дял от местното население, има и най-голям потенциал за 

положително въздействие върху цялостното социално-икономическо развитие на 

общината заради: 

 Ролята на общинския център за предоставянето на услуги и възможности за заетост; 

 Близостта до град Ботевград и възможностите за междуобщинско сътрудничество по 

модела на интегрираните териториални инвестиции по Програма „Развитие на 

регионите“ 2021-2027. ИТИ представляват пакети от проекти между различни 

партньори, като община Правец може да участва като партньор, вкл. с ресурс от 

Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-

2027. Подходящи теми за подобни концепции за ИТИ са формирането на 

икономически зони; развитие на регионални туристически продукти; 

подобряване на обществени услуги, вкл. здравеопазване, професионално 

образование и др.; 

 Възможността за комбиниране на различни типове мерки, проекти и инвестиции на 

ограничена територия с разнообразно функционално предназначение, така че 

инвестициите да имат принос към условията за обитаване, труд и отдих. 

Определянето на зони за интегриран подход не ограничава възможностите за 

изпълнение на проекти извън тях, а само създава предпоставки за оптимален ефект 

от изпълнението на териториално интегрирани инвестиции. Мерките от 

Програмата за реализация на ПИРО ще бъдат насочени с предимство към тези 

зони, но ще бъдат приложими за цялата територия на общината и във всички 

населени места. 

4.2. ОПИСАНИЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

Трите зони за интегриран подход се различават по отношение на броя население, 

социални и икономически потенциали, проблеми и перспективи на развитието. Докато 

приоритетната зона „Правешка котловина“ и зоната „Джурово-Видраре-Равнище“ са 

обединени от направлението АМ „Хемус“/Път I-3 и притежават дадености за 

разнообразни икономически дейности, макар и с различен обем, то зона „Бебреш“ е 

съвсем различна като мотиви за обособяване и възможности за развитие. Следват 

таблично и графично представяне на трите зони и техния териториален обхват 

(очертаните на картата граници на зоните са индикативни). 
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Таблица 23. Описание на зоните за интегриран подход в община Правец 

Зона Потенциали Проблеми Приоритетни мерки от ПИРО Правец 

„Правешка 

котловина“ 

 

Град Правец и 

село Разлив с 

население над 

4000 души 

Зоната е разположена сред просторната 

правешка котловина между ридовете на 

Стара планина и Предбалкана. Релефните 

особености позволяват отглеждане на 

зърнени култури, фуражни култури, трайни 

насаждения. През зоната преминават АМ 

„Хемус“ и първокласен път I-3, което е 

предпоставка за развитие на 

производствено-складови зони между 

населените места, съобразно 

предвижданията на ОУПО. Подобни 

дейности следва да се планират с 

подходящи параметри, така че да не са 

ограничител за развитието на туризъм, 

рекреация и вилни зони в котловината, 

особено в близост до язовир Правец. Град 

Правец е обслужващ център за цялата 

община, а по отношение на 

професионалното образование и с 

надобщинско значение. В този смисъл 

зоната е подходяща за комплексно развитие 

като стопански и обслужващ ареал за цялата 

община с развити условия за отдих и 

туризъм. 

Сериозен потенциал е възможността за 

коопериране с община Ботевград по 

отношение на инициативи, свързани с 

транспорта, промишлеността, 

образованието, здравеопазването и 

заетостта. 

Въпреки, че зоната съсредоточава различни 

икономически дейности, отделните отрасли 

остават с малък дял от общата произведена 

продукция и приходи в икономиката на 

Софийска област. Ограничената площ на 

земеделските земи и липсата на 

висококатегорийни площи, в комбинация с 

климатичните особености, ограничават 

ролята на земеделието. Нужно е да се 

работи за модернизиране на земеделските 

стопанства, развитие на поливно земеделие, 

използване на водните ресурси на местните 

язовири и т.н. Липсата на добре обособени 

производствени зони и разпокъсването на 

отделните предприятия намалява 

потенциалите  и перспективите за растеж и 

нови инвестиции в преработващата 

промишленост. Необходимо е да се работи в 

посока изграждане на съвременни 

икономически зони с подходящи терени за 

производства с висока добавена стойност в 

традициите на община Правец. 

Въпреки, че зоната съсредоточава 

демографския ресурс в общината, 

характерни са проблемите свързани с 

високия брой на икономически неактивното 

и безработното население, което изисква 

редица мерки за социално-икономическа 

интеграция. Значителни са 

инвестиционните нужди за обновяване на 

жизнената среда в град Правец, вкл. 

многофамилните жилищни комплекси. 

Мярка 1.1.1. Модернизиране на 

селскостопанския сектор, земеделските и 

животновъдните стопанства 

Мярка 1.1.3. Повишаване качеството на 

производствената инфраструктура и 

ефективността на производствените 

процеси в МСП 

Мярка 1.1.3. Подобряване на терените за 

развитие на производствени, складови, 

транспортни и търговски дейности 

Мярка 1.1.4. Повишаване на енергийната 

ефективност на промишлени сгради 

Мярка 1.2.2. Консервация, реставрация и 

социализация на културно наследство 

Мярка 1.2.4. Изграждане на съпътстваща 

туристическа инфраструктура  

Мярка 1.2.5. Развитие на туристически 

продукти на основата на културното 

наследство и природните богатства  

Мярка 2.1.1. Реконструкция и модернизация 

на образователната инфраструктура 

Мярка 2.1.2. Реконструиране на 

съществуващата и изграждане на нова 

социална инфраструктура 

Мярка 2.1.3. Изграждане на пункт (здравен 

център) за общопрактикуващи лекари, 

зъболекари и лаборатории 

Мярка 2.1.4. Осигуряване на стимули за 

привличане на кадри в обществените услуги 

Мярка 2.1.5. Реконструкция и модернизация 

на културната инфраструктура 
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Мярка 2.2.1. Осигуряване на достъп до 

заетост за дългосрочно безработни лица 

Мярка 2.2.2. Осигуряване на достъп до 

заетост за младежи 

Мярка 3.1.1. Реконструкция на ВиК 

инфраструктурата 

Мярка 3.2.1. Обновяване на улична мрежа в 

населените места 

Мярка 3.2.2. Благоустрояване на публични 

пространства и сгради 

Мярка 3.2.3. Обновяване на 

многофамилните жилищните квартали 

„Джурово-

Видраре-

Равнище“ 

 

Селата 

Джурово, 

Видраре и 

Бебреш с 

население 

близо 1 700 

души 

Зоната има сходни характеристики с 

предходната приоритетна зона по 

отношение на наличието на земеделски 

територии и транспортната обезпеченост от 

АМ „Хемус“ и път I-3. При село Джурово, 

което е второто по-големина населено 

място, е транспортният кръстопът между 

основната транспортна ос за цяла Северна 

България и направлението към община 

Етрополе и Южна България. В ареала 

между трите села има обширни територии с 

потенциал за смесена обслужваща, 

производствена и логистична зона, която е 

идентифицирана от ОУПО Правец. При 

предстоящото завършване на АМ „Хемус“, 

близостта до столицата София, тази удобна 

зона може да се развитие като втора 

икономическа концентрация в допълнение 

на правешката котловина. Освен това, село 

Видраре се отличава с богатото си културно 

наследство, така че зоната е подходяща и за 

развитие на културен и селски туризъм. 

Перспективите за стопански дейности в 

триъгълника „Джурово-Видраре-Равнище“ 

до момента остават като концептуално 

предвиждане на ОУПО Правец. За 

реализирането на подобна идея е 

необходимо привличането на 

инвеститорски интерес в перспективни 

икономически направления. Развитието на 

подобна зона изисква постепенно 

подготвяне на териториално-устройствена 

основа и промяна на предназначението на 

земите, подобряване на транспортните 

връзки. Тъй като една нова икономическа 

зона ще бъде с цената на земеделски земи, 

следва да се създадат предпоставките за 

установяване на предприятия с висока 

добавена стойност, които да осигурят 

трайна заетост за местното население и да 

не са свързани с вредни отделяния в 

атмосферата. Това е особено важно за 

община Правец с нейните природни 

богатства и неоползотворени потенциали за 

отдих и туризъм. Липсата на места за 

Мярка 1.1.1. Модернизиране на 

селскостопанския сектор, земеделските и 

животновъдните стопанства 

Мярка 1.1.3. Подобряване на терените за 

развитие на икономически дейности, вкл. 

производствени, складови, транспортни и 

търговски дейности 

Мярка 1.2.2. Консервация, реставрация и 

социализация на недвижимото културно 

наследство 

Мярка 1.2.4. Изграждане на съпътстваща 

туристическа инфраструктура и 

посетителски центрове 

Мярка 1.2.5. Развитие на туристически 

продукти на основата на културното 

наследство и природни богатства в 

общината 

Мярка 2.1.5. Реконструкция и модернизация 

на материално-техническата база на 

културната инфраструктура 

Мярка 2.2.1. Осигуряване на достъп до 

заетост за дългосрочно безработни лица 
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Тази зона е в непосредствена близост до 

град Ябланица, което позволява общи 

проекти между общините Правец и 

Ябланица във връзка с икономическото 

развитие и пазара на труда, вкл. в контекста 

на МИГ „Ябланица- Правец“. 

настаняване и туристическа инфраструктура 

в селата е ограничител за привличането на 

посещения, въпреки природните богатства и 

културно наследство в трите села и особено 

във Видраре. 

Мярка 2.2.2. Осигуряване на достъп до 

заетост за младежи, вкл. от ромската 

етническа група 

Мярка 3.1.1. Реконструкция на ВиК 

инфраструктурата 

Мярка 3.2.1. Обновяване на улична мрежа в 

населените места 

Мярка 3.2.2. Благоустрояване на публични 

пространства и сгради 

„Бебреш“ 

 

Селата 

Калугерово и 

Своде с 

население под 

200 души 

Зоната е значима заради защитената зона 

„Бебреш“, която обхваща части от 

поречията на реките Бебреш и Малки 

Искър. Защитената зона включва части и от 

други землища в община Правец, както и от 

от община Ботевград и община Враца, което 

е предпоставка за развитието на 

интегрирани междуобщински проекти за 

опазване и развитие на зоната. На местно 

ниво, Калугерово и Своде са правешките 

села с най-голям дял от територията на 

зоната. По този начин, 

близкоразположените села формират зона, 

подходяща за мерки по опазване на 

околната среда и хабитатите по НАТУРА 

2000, съпътствано от подходящи 

земеделски практики и екотуризъм. 

Основен проблем в зоната е трайното 

обезлюдяване и застаряване на населението, 

довело до липса на демографски ресурс, 

особено в трудоспособна възраст. 

Населението в двете села е общо под 200 

души. Това е съществен ограничител за 

развитието на стопанска инициатива, 

свързана с откриването на малки по мащаб 

места за настаняване по модела на къщите 

за гости в селска и природна среда. 

Мярка 1.1.1. Модернизиране на 

селскостопанския сектор, земеделските и 

животновъдните стопанства 

Мярка 1.2.2. Консервация, реставрация и 

социализация на недвижимото културно 

наследство 

Мярка 1.2.3. Опазване на защитените зони и 

тяхното биологично разнообразие 

Мярка 1.2.4. Изграждане на съпътстваща 

туристическа инфраструктура и 

посетителски центрове 

Мярка 3.1.2. Реконструкция на 

транспортните връзки между населените 

места 

Мярка 3.1.4. Опазване на горските ресурси 

Мярка 3.1.5. Превенция на ерозията на 

почвите 

Мярка 3.2.2. Благоустрояване на публични 

пространства и сгради 
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5. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО ПРАВЕЦ 

5.1. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛАГАНИЯ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

Програмата за реализация на ПИРО Правец има за цел да сведе стратегическата рамка 

за развитие на общината до оперативен набор от конкретни мерки, дейности, проекти, 

финансови ресурси и срокове за изпълнение. Както беше посочено, свързващото звено 

между стратегията и програмата за реализация са мерките. Те са дефинирани в обхвата 

на всеки един от приоритетите като преобразуване на проблемите, потенциалите и 

предизвикателствата от анализа на ПИРО в специфични решения. Всяка мярка е 

подробно представена в стратегическата част, докато тук придобива оперативен 

характер чрез залагането на конкретни финансови, времеви и организационни 

параметри. 

Цялостният подход за избор на стратегическа ориентация се позовава на интегрирания 

подход. Той е застъпен при формулирането на целите и приоритетите, така че да се 

постигне необходимата допълняемост между отделните сектори в общинското развитие. 

Целта на интегрирания подход е с минимални финансови и организационни ресурси да 

се постигнат максимални резултати и социално-икономическо въздействие чрез единни 

решения за развитие на различните сектори: 

 Икономическо развитие,  вкл. развитие на МСП; развитие на производствени и 

логистични дейности и използване на конкурентното транспортно разположение на 

общината; развитие на туризъм чрез използване на местните дадености, вкл. 

красивия планински пейзаж, обширните горски територии и културното наследство 

от Античността, Средновековието, Възрожденската епоха и най-новото време;  

 Социално развитие, вкл. подобряване на достъпа до здравеопазване; утвърждаване 

на община Правец като място за образование; повишаване на икономическата 

активност и заетост; социално подпомагане на уязвими групи; 

 Екологично развитие, вкл. продължаващи инвестиции за водоснабдяване и 

канализация като надграждане на големите инфраструктурни проекти от периода 

2014-2020; по-ефективно управление на отпадъците; 

 Териториално и инфраструктурно развитие, вкл. благоустройство на публични 

пространства в населените места и многофамилните жилищни квартали в град 

Правец; енергийна ефективност на жилищни сгради; инвестиции за цялостно 

обновяване на здравна, образователна, културна, социална и спортна 

инфраструктура в допълнение на мерките за социално развитие; опазване  и 

социализация на културно наследство; транспортна и техническа инфраструктура. 

Интегрираният подход не означава всички тематични направления да се включат като 

приоритети в ПИРО, а конкретните мерки и проекти да се подберат по такъв начин, че 

да създават синергичен ефект – съвместно действие. Програмата за реализация на ПИРО 

Правец предвижда интеграция между различни мерки в редица направления, които са 

подробно представени в Приложение №1 към Програмата за реализация. 

Към интегрирания подход се присъединяват перспективите за междуобщинско 

сътрудничество по модела на  интегрираните териториални инвестиции през периода 

2021-2027. Целта на ИТИ е да допринасят за развитието на обособени територии в 
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рамките на шестте района за планиране, като ще се насърчава междуобщинското 

сътрудничество, вкл. кооперирането между градски и селски общини. През новия 

програмен период ще се запази и модела на воденото от общностите местно развитие, 

като община Правец ще има възможността отново да участва в местна инициативна 

група, което ще отключи допълнителен ресурс за развитието на селското стопанство, 

разнообразяване на икономическия профил с неземеделски дейности, изграждането на 

дребномащабна инфраструктура. 

Индикативните финансови ресурси от Програмата за реализация отчитат финансовите 

резултати на община Правец през предходния програмен период, обобщени в 

Междинната оценка и годишните доклади за изпълнението на ОПР Правец 2014-2020. 

Отчетени са обемите и темповете за привличане на средства от страна на общинската 

администрация, както общо, така и по отделните сектори на развитието. Отчетени са 

секторите, в които се очаква надграждане на инвестиции и продължаване на проекти от 

периода 2014-2020. Същевременно са съобразени и допълнителните възможности за 

финансиране на инфраструктурни и „меки“ мерки, които предопределят умереното 

завишаване на финансовата прогноза за ПИРО Правец в сравнение с отчетените 

стойности за предишните години. Обобщено, основните възможности за финансиране 

на мерките от Програмата за реализация са: 

 Целеви субсидии от централния бюджет за различни ремонтни дейности на публична 

инфраструктура; 

 Собствени средства на общината; 

 Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), вкл. по модела на воденото от общностите местно развитие; 

 Средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) за изпълнение на „меки“ мерки в 

подкрепа развитието на човешките ресурси и образованието; 

 Средства от Европейския фонд за регионално развитие, както и специално заделени 

средства от ЕСФ и ЕЗФРСР за интегрирани териториални инвестиции; 

 Средства от националния План за възстановяване и устойчивост, част от 

общоевропейския механизъм за реакция срещу последиците от пандемия COVID-19, 

който ще донесе допълнителни средства от ЕСИФ. 

Съгласно Методическите указания, Програмата за реализация включва три отделни 

приложения. Приложение №1 представя индикативните финансови стойности на 

мерките за развитие на общината, докато приложение №1А дефинира конкретни 

проекти за реализация с най-голяма степен на готовност/важност. Стойностите на 

мерките от Приложение №1 включват и бюджетите на проектите от Приложение №1А. 

Приложение №2 обобщава всички необходими средства за изпълнение на ПИРО 

Правец до 2027 по приоритети и източници на финансиране. Приложение №1 

остойностява типовете интервенции и така определя инвестиционната рамка, в която 

ще се подготвят и реализират всички конкретни проекти в общината, вкл. по 

Приложение №1А, което може да се допълва и конкретизира на годишна основа в 

съответствие с дейностите за наблюдение и оценка на ПИРО.  

  



150 

 

5.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ В ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Приоритет 1.1. Подобряване на 

икономическите показатели в 

земеделието, преработващата 

промишленост, транспорта и 

складирането 

    15 500,00                   

Мярка 1.1.1. Модернизиране на 

селскостопанския сектор, 

земеделските и животновъдните 

стопанства 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 3.1.5. 

Превенция на 

ерозията на почвите 

Цялата 

територия на 

общината 

3 000,00 ПРСР               
Земеделски 

производители 

Дейност 1.1.1.1. Изграждане на 

инфраструктура и осигуряване на 

оборудване в стопанствата 

    1 000,00 ПРСР                 

Дейност 1.1.1.2. Обновяване на 

хидромелиоративната инфраструктура 
    2 000,00 ПРСР               

Сдружения за 

напояване 

Мярка 1.1.2. Повишаване 

качеството на производствената 

инфраструктура и ефективността на 

производствените процеси в МСП 

Синергичен ефект с 

Мярка 1.1.3. в 

подкрепа на 

икономиката  

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ 

5 500,00 ПКИП               МСП 

Дейност 1.1.2.1. Производствени 

инвестиции, вкл. чрез монтиране на 

нова производствена инфраструктура 

и внедряването на информационно-

комуникационни технологии 

    3 100,00 ПКИП                 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Дейност 1.1.2.2. Създаване на нови и 

първоначална подкрепа за развитие на 

стартиращи предприятия 

    2 400,00 ПКИП                 

Мярка 1.1.3. Подобряване на 

терените за развитие на 

икономически дейности, вкл. 

производствени, складови, 

транспортни и търговски дейности 

Синергичен ефект с 

Мярка 1.1.2. в 

подкрепа на 

икономиката  

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ и 

зона 

„Джурово-

Видраре-

Равнище“ 

5 000,00 

Централен 

бюджет 

ПРСР 

ИТИ по ПРР 

ПВУ 

              Община Правец 

Дейност 1.1.3.1. Устройствено 

планиране и урегулиране на терени за 

икономически дейности 

                        

Дейност 1.1.3.2. Подобряване на 

транспортната достъпност и 

техническата инфраструктура в 

обособените производствени и 

икономически зони на общината 

                        

Мярка 1.1.4. Повишаване на 

енергийната ефективност на 

промишлени сгради 

Принос за 

намаляването на 

енергийните 

разходи и вредните 

емисии в 

атмосферата 

съвместно с Мярка 

3.2.3. Обновяване 

на многофамилните 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ 

2 000,00 
ПКИП 

ПВУ               МСП 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

жилищните 

квартали 

Дейност 1.1.4.1. Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност 
                        

Дейност 1.1.4.2. Строително-монтажни 

работи за топлинно изолиране на 

стени и покриви, подмяна на дограма 

и др. 

                        

Приоритет 1.2. Увеличаване на 

туристическите посещения и 

популярността на местното 

природно и културно наследство 

    5 650,00                   

Мярка 1.2.1. Актуализация и 

дигитализация на недвижимото 

културно наследство 

Синергичен ефект с 

Мярка 1.2.2. в 

подкрепа на 

политиките по 

опазване на 

културното 

наследство 

Цялата 

територия на 

общината 

500,00 
Централен 

бюджет               Община Правец 

Мярка 1.2.2. Консервация, 

реставрация и социализация на 

недвижимото културно наследство 

Принос за 

развитието на 

туризма съвместно 

с Мярка 1.2.4. и 

Мярка 2.1.5. 

Реконструкция и 

модернизация на 

материално-

техническата база 

Цялата 

територия на 

общината 

1 700,00                 Община Правец 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

на културната 

инфраструктура 

Дейност 1.2.2.1. Консервационно-

реставрационни дейности  
    1 200,00 

ПРСР 

ИТИ по ПРР                 

Дейност 1.2.2.2. Осигуряване на 

достъп, благоустрояване и озеленяване 

на обектите 

    500,00 
ПРСР 

ИТИ по ПРР                 

Мярка 1.2.3. Опазване на 

защитените зони и тяхното 

биологично разнообразие 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 3.1.4. 

Опазване на 

горските ресурси 

Приоритетно 

в Зона 

„Бебреш“ 

1 450,00                 Община Правец 

Дейност 1.2.3.1. Изготвяне на планове 

за действие по отношение на защитени 

видове 

    250,00 ОПОС                 

Дейност 1.2.3.2. Подобряване на 

състоянието на хабитатите и защитата 

на отделните видове 

    1 200,00 ОПОС                 

Мярка 1.2.4. Изграждане на 

съпътстваща туристическа 

инфраструктура и посетителски 

центрове 

Принос за 

развитието на 

туризма съвместно 

с Мярка 1.2.2. и 

Мярка 2.1.5. 

Реконструкция и 

модернизация на 

материално-

техническата база 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“, 

зона 

„Джурово-

Видраре-

Равнище“ и 

зона 

„Бебреш“ 

1 650,00                 Община Правец 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

на културната 

инфраструктура 

Дейност 1.2.4.1. Изграждане на 

посетителски центрове 
    500,00 

ПРСР 

ИТИ по ПРР                 

Дейност 1.2.4.2. Оформяне на 

туристически пътеки за пешеходно и 

велосипедно движение с поставяне на 

указателни и информационни табели 

    350,00 
ПРСР 

ИТИ по ПРР                 

Дейност 1.2.4.3. Изграждане на 

дребномащабна инфраструктура, вкл. 

приходогенерираща – паркинги, 

спортни площадки, заведения за 

хранене и др. 

    800,00 

Общински 

бюджет 

ПРСР 

ИТИ по ПРР 

                

Мярка 1.2.5. Развитие на 

туристически продукти на основата 

на културното наследство и 

природни богатства в общината 

Синергичен ефект с 

Мярка 1.2.1.; Мярка 

1.2.2.; Мярка 1.2.4. в 

подкрепа на 

икономиката  

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“, 

зона 

„Джурово-

Видраре-

Равнище“ и 

зона 

„Бебреш“ 

350,00 
Общински 

бюджет               Община Правец 

Приоритет 2.1. Повишено качество 

и капацитет на здравните и 

социалните услуги, образованието и 

културата 

    8 000,00                   
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Мярка 2.1.1. Реконструкция и 

модернизация на материално-

техническата база на 

образователната инфраструктура 

Синергичен ефект с 

поредица от мерки, 

както в подкрепа на 

предоставянето на 

обществени услуги, 

така и по 

отношение на 

енергийната 

ефективност 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ 

3 200,00 

Общински 

бюджет 

Централен 

бюджет 

ПРСР 

ИТИ по ПРР 

              Община Правец 

Дейност 2.1.1.1. Строително-монтажни 

работи по учебните корпуси, 

физкултурните салони, дворните 

пространства, работилници, 

лаборатории и т.н. 

                        

Дейност 2.1.1.2. Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане 
                        

Мярка 2.1.2. Реконструиране на 

съществуващата и изграждане на 

нова социална инфраструктура 

Синергичен ефект с 

поредица от мерки, 

както в подкрепа на 

предоставянето на 

обществени услуги, 

така и по 

отношение на 

енергийната 

ефективност 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ 

1 600,00                 Община Правец 

Дейност 2.1.2.1. СМР за изграждане на 

нови сгради или за реконструиране и 

ремонт на вече съществуващи, вкл. 

адаптирането за социални услуги на 

    500,00 
ПРСР 

ИТИ по ПРР                 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

сгради общинска собственост с друго 

предназначение 

Дейност 2.1.2.2. Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане 
    100,00 

ПРСР 

ИТИ по ПРР                 

Дейност 2.1.2.3. „Меки“ мерки за 

предоставяне на интегрирани здравно-

социални услуги 

    1 000,00 

Централен 

бюджет 

ПРЧР 

ИТИ по ПРР 

                

Мярка 2.1.3. Изграждане на пункт 

(здравен център) за споделено 

ползване от общопрактикуващи 

лекари, зъболекари и лаборатории 

Синергичен ефект с 

поредица от мерки, 

както в подкрепа на 

предоставянето на 

обществени услуги, 

така и по 

отношение на 

енергийната 

ефективност 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ 

1 200,00 

Централен 

бюджет 

ИТИ по ПРР 
              Община Правец 

Мярка 2.1.4. Осигуряване на 

стимули за привличане на кадри в 

обществените услуги 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 2.1.1.; Мярка 

2.1.2.; Мярка 2.1.3. 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ и 

зона 

„Джурово-

Видраре-

Равнище“ 

1 000,00                 Община Правец 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Дейност 2.1.4.1. Осигуряване на 

трудова мобилност, вкл. удобен 

транспорт за кадри в образованието, 

здравеопазването и социалните услуги 

от други населени места 

    500,00 
ПРЧР 

ИТИ по ПРР                 

Дейност 2.1.4.2. Предоставяне на 

стимули за завръщане на образовани и 

квалифицирани специалисти 

    500,00 
ПРЧР 

ИТИ по ПРР                 

Мярка 2.1.5. Реконструкция и 

модернизация на материално-

техническата база на културната 

инфраструктура 

Принос за 

развитието на 

културата и туризма 

съвместно с Мярка 

1.2.2. Консервация, 

реставрация и 

социализация на 

недвижимото 

културно 

наследство 

Цялата 

територия на 

общината 

1 000,00 

Общински 

бюджет 

Централен 

бюджет 

ПРСР 

ИТИ по ПРР 

              Община Правец 

Приоритет 2.2. Социално-

икономическа интеграция на хората 

без образование и работа 

    2 700,00                   

Мярка 2.2.1. Осигуряване на достъп 

до заетост за дългосрочно 

безработни лица 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 2.2.2. 

Цялата 

територия на 

общината 

900,00                 

Община Правец 

Агенция по 

заетостта 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Дейност 2.2.1.1. Обучения за 

придобиване на базови умения; 

обучения за придобиване на ключови 

компетентности; специфични 

професионални обучения, насочени 

към професии с дефицит на работна 

ръка 

    600,00 ПРЧР                 

Дейност 2.2.1.2. Професионално 

ориентиране и мотивация за 

включване в пазара на труда за трайно 

безработни или икономически 

неактивни лица 

    300,00 ПРЧР                 

Мярка 2.2.2. Осигуряване на достъп 

до заетост за младежи, вкл. от 

ромската етническа група 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 2.2.1. 

Цялата 

територия на 

общината 

1 800,00                 

Община Правец 

Агенция по 

заетостта 

Дейност 2.2.2.1. Чиракуване и 

стажуване на безработни младежи 
    600,00 ПРЧР                 

Дейност 2.2.2.2. Комплексни обучения 

за професионални умения, ключови 

компетентности, дигитални умения; 

    600,00 ПРЧР                 

Дейност 2.2.2.3. Обучения на младежи, 

отпаднали от училище 
    300,00 ПРЧР                 

Дейност 2.2.2.4. Професионално 

консултиране и ориентиране 
    300,00 ПРЧР                 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Приоритет 3.1. Опазване на 

териториалните ресурси и 

превенция на природните рискове 

    25 710,00                   

Мярка 3.1.1. Реконструкция на ВиК 

инфраструктурата 

Принос за 

обновяването на 

населените места с 

мерките по 

Приоритет 3.2. 

Подобряване на 

жизнената среда в 

населените места 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ и 

зона 

„Джурово-

Видраре-

Равнище“ 

16 000,00 

ПРСР 

ПВУ 

Централен 

бюджет 

              
„ВиК“ ЕООД – 

София 

Мярка 3.1.2. Реконструкция на 

транспортните връзки между 

населените места 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 3.2.1. 

Обновяване на 

улична мрежа в 

населените места 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ и 

зона 

„Джурово-

Видраре-

Равнище“ 

9 000,00 

ПРСР 

ПВУ 

Централен 

бюджет 

              

Община Правец 

Агенция „Пътна 

инфраструкту-

ра“ 

Мярка 3.1.3. Оптимизиране на 

системата за събиране на 

отпадъците в общината 

Принос за 

подобряването на 

екологичните 

характеристики с 

Мярка 3.1.1. 

Цялата 

територия на 

общината 

70,00 
Общински 

бюджет                 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Мярка 3.1.4. Опазване на горските 

ресурси 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 1.2.3. 

Опазване на 

защитените зони и 

тяхното биологично 

разнообразие 

Цялата 

територия на 

общината 

570,00 

Централен 

бюджет 

ПРСР 
              

ТП „ДГС 

Ботевград” 

Дейност 3.1.4.1. Отгледна сеч за 

подобряване състава на насажденията; 

Санитарни и принудителни сечи; 

Изсичане на храстова растителност 

                        

Дейност 3.1.4.2. Залесявания в 

съответствие с характерната 

растителност 

                        

Дейност 3.1.4.3. Изпълнение на 

противопожарни дейности, вкл. 

изграждане на просеки, 

автоматизирани системи за 

наблюдение и др. 

                        

Мярка 3.1.5. Превенция на ерозията 

на почвите 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 1.1.1. 

Модернизиране на 

селскостопанския 

сектор 

Цялата 

територия на 

общината 

70,00 
Централен 

бюджет               

Община Правец 

Земеделски 

производители 
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

 Приоритет 3.2. Подобряване на 

жизнената среда в населените места 
    8 950,00                   

Мярка 3.2.1. Обновяване на улична 

мрежа в населените места 

Допълняемост и 

синергия по 

отношение на 

Мярка 3.1.2. 

Реконструкция на 

транспортните 

връзки между 

населените места 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ и 

зона 

„Джурово-

Видраре-

Равнище“ 

3 000,00 

ПРСР 

ПВУ 

Централен 

бюджет 

              Община Правец 

Мярка 3.2.2. Благоустрояване на 

публични пространства и сгради 

Синергичен ефект с 

поредица от мерки, 

както за 

обновяването на 

населените места, 

така и за 

енергийната 

ефективност 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ 

2 800,00 

ПРСР 

Централен 

бюджет 

Общински 

бюджет 

ПВУ 

              Община Правец 

Дейност 3.2.2.1. Обновяване на 

административни сгради 
    1 000,00                   

Дейност 3.2.2.1. Обновяване и 

благоустрояване на публични 

пространства, вкл. подмяна на 

настилки, изграждане на места отдих, 

подходящо озеленяване, както и 

изграждане на спортни и детски 

площадки. 

    1 800,00                   
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Приоритет/ 

Мярка/ 

Дейност 

Кратко описание 

/приложен 

интегриран 

подход/ 

Зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индикативен 

бюджет 

/хил. лв./ 

Източник на 

финансиране 

Срок за изпълнение 

/година/ Структура 

1 2 3 4 5 6 7 

Мярка 3.2.3. Обновяване на 

многофамилните жилищните 

квартали 

Принос за 

намаляването на 

енергийните 

разходи и вредните 

емисии в 

атмосферата 

съвместно с Мярка 

1.1.4. Повишаване 

на енергийната 

ефективност на 

промишлени сгради 

Приоритетно 

в Зона 

„Правешка 

котловина“ 

3 150,00 

ПРСР 

Централен 

бюджет 

Общински 

бюджет 

ПВУ 

              

Община Правец 

Сдружения на 

собствениците 

Дейност 3.2.3.1. Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност 
    50,00                   

Дейност 3.2.3.2. Строително-монтажни 

работи за топлинно изолиране на 

стени и покриви, подмяна на дограма 

и др. 

    2 500,00                   

Дейност 3.2.3.3. Обновяване на 

прилежащите междублокови 

пространства 

    600,00                   

Общо     66 510,00                   
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5.3. ПРИЛОЖЕНИЕ №1А – ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ВАЖНИ ПРОЕКТИ 

Приоритет/ 

Мярка/ 

Проект 

Проектна 

готовност  

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната 

идея (в хил. 

лв.) 

Допълнителна информация 

/принос към приоритетите/ 

Приоритет 1.2. Увеличаване на 

туристическите посещения и 

популярността на местното природно и 

културно наследство 

    248,15   

Мярка 1.2.4. Изграждане на 

съпътстваща туристическа 

инфраструктура и посетителски 

центрове 

    248,15   

Проект 01 „Изграждане на Информационен 

център в УПИ IX за „информационен 

център и озеленяване” в кв.10 , гр. Правец, 

Община Правец“ 

Разработено 

проектно 

предложение 

18 175,80 

Проектът ще има пряк принос към 

подобряването на туристическото 

обслужване, по-ефективното 

представяне на информация за местното 

природно и културно наследство, 

улесняването на достъпа до атракциите в 

общината 

Проект 02 „Възстановяване, запазване и 

популяризиране на типични за 

правчанския край народни обичаи, 

фолклор и селски традиции сред местната 

общност и гостите на територията чрез 

закупуване на сглобяема мобилна сцена“ 

Подадено проектно 

предложение 
18 72,35 

Проектът ще осигури по-добри условия 

за културни дейности, като по този 

начин ще допринесе за по-богатия 

културен календар на общината, 

респективно за повече туристически 

посещения на местни събития 

Приоритет 2.1. Повишено качество и 

капацитет на здравните и социалните 

услуги, образованието и културата 

    400,00   
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Мярка 2.1.1. Реконструкция и 

модернизация на материално-

техническата база на образователната 

инфраструктура 

    400,00   

Проект 03 „Ремонт на покрит плувен 

басейн – ГПЧЕ „Алеко Константинов“ и 

ОУ „Васил Левски“ гр.Правец“ 

Технически проект 

и разрешение за 

строителство 

18 400,00 

Проектът ще подобри условията за спорт 

в училищна сграда, ползвана от две 

училища 

Приоритет 3.1. Опазване на 

териториалните ресурси и превенция на 

природните рискове 

    14 808,23   

Мярка 3.1.1. Реконструкция на ВиК 

инфраструктурата 
    14 808,23   

Проект 04 „Улични мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура за 

обезпечаване с питейна вода, битова и 

дъждовна канализация и улици на 

квартали 168, 169 и 170, както и към 

квартал 9 по действащите подробни 

устройствени планове на град Правец, 

община Правец,област 

Софийска“ПОДОБЕКТ: Улични мрежи и 

съоръжения – КАНАЛИЗАЦИЯ за 

квартали 168, 169 и 170, както и към кв. 9 

по действащите подробни устройствени 

планове на град Правец, община Правец, 

област Софийска“ 

Технически проект 

и разрешение за 

строителство 

24 478,23 

Проектът ще има принос за 

управлението на водните ресурси в 

общината, както и за по-ефективното 

отвеждане на отпадните води и тяхното 

пречистване 

Проект 05 „Реконструкция и модернизация 

на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща 

инфраструктура, доизграждане и 

реконструкция на канализационна мрежа с 

реконструкция на съпътстваща 

водопроводна мрежа на гр.Правец“ 

(етапите за ремонт на канализация и 

водопровод) 

Технически проект 24 10 000,00 

Проектът ще има принос за 

управлението на водните ресурси в 

общината, както и за по-ефективното 

отвеждане на отпадните води и тяхното 

пречистване 
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Проект 06 „Реконструкция на част от 

вътрешна водопроводна мрежа на 

гр.Правец“ 

Технически проект 24 730,00 

Проектът ще допълни усилията за по-

добро управление на водните ресурси, 

като ще доведе до намаляване загубите 

на питейна вода, респективно до 

подобряване качеството на водата, 

достигаща до крайния потребител 

Проект 07 „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на село Джурово, 

община Правец“ 

Работен проект и 

разрешение за 

строителство 

24 2 200,00 

Проектът ще допълни усилията за по-

добро управление на водните ресурси, 

като ще доведе до намаляване загубите 

на питейна вода, респективно до 

подобряване качеството на водата, 

достигаща до крайния потребител 

Проект 08 „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на село Осиковица , 

община Правец“ 

Работен проект и 

разрешение за 

строителство 

24 1 400,00 

Проектът ще допълни усилията за по-

добро управление на водните ресурси, 

като ще доведе до намаляване загубите 

на питейна вода, респективно до 

подобряване качеството на водата, 

достигаща до крайния потребител 

Приоритет 3.2. Подобряване на 

жизнената среда в населените места 
    2 554,52   

Мярка 3.2.1. Обновяване на улична 

мрежа в населените места 
    18,00   

Проект 09 „Генерален план за организация 

на движението на гр. Правец“ 
Проектна идея 12 18,00   

Мярка 3.2.2. Благоустрояване на 

публични пространства и сгради 
    2 536,52   

Проект 10 „Рехабилитация и 

реконструкция на централна градска зона – 

площадно и парково пространство, гр. 

Правец” 

Технически проект 

и разрешение за 

строителство 

18 1 200,00 

Проектът ще доведе до значително 

подобряване качеството на най-

посещаваните и ползвани публични 

пространства в общината 

Проект 11 „Обновяване на площи за 

широко обществено ползване, чрез ремонт 

и възстановяване на гробищен парк – 

ограда и паркинг“ 

Подадено проектно 

предложение 
18 210,82 

Проектът ще подобри средата на 

гробищния парк 
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Проект 12 „Рехабилитация и модернизация 

на системи за външно изкуствено 

осветление в община Правец“ 

Подадено проектно 

предложение 
12 1 125,70 

Проектът ще подобри привлекателността 

и сигурността в публични пространства 

Общо     18 010,90   
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5.4. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Цел/ 

Приоритет 

Общински 

бюджет 
Общ дял 

Централен 

бюджет 
Общ дял 

Фондове на 

ЕС 
Общ дял 

Частни 

инвестиции 
Общ дял Общо 

Цел 1 750,00 1,13% 4 025,00 6,05% 15 000,00 22,55% 1 375,00 2,07% 21 150,00 

Приоритет 1.1 0,00 0,00% 3525,00 5,30% 10 600,00 15,94% 1 375,00 2,07% 15 500,00 

Приоритет 1.2 750,00 1,13% 500,00 0,75% 4 400,00 6,62% 0,00 0,00% 5 650,00 

Цел 2 900,00 1,35% 1 800,00 2,71% 8 000,00 12,03% 0,00 0,00% 10 700,00 

Приоритет 2.1 900,00 1,35% 1800,00 2,71% 5 300,00 7,97% 0,00 0,00% 8 000,00 

Приоритет 2.2 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 700,00 4,06% 0,00 0,00% 2 700,00 

Цел 3 1 620,00 2,44% 13 040,00 19,61% 20 000,00 30,07% 0,00 0,00% 34 660,00 

Приоритет 3.1 70,00 0,11% 11140,00 16,75% 14 500,00 21,80% 0,00 0,00% 25 710,00 

Приоритет 3.2 1 550,00 2,33% 1900,00 2,86% 5 500,00 8,27% 0,00 0,00% 8 950,00 

Общо 3 270,00 4,92% 18 865,00 28,36% 43 000,00 64,65% 1 375,00 2,07% 66 510,00 
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5.5. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Общинската програма за развитие на туризма представлява самостоятелен раздел към 

Програмата за реализация в съответствие с чл. 11 от Закона за туризма. Тъй като 

туристическият отрасъл е неделим от приоритетите за развитие на общината, 

специфичните мерки и проекти с туристически характер са представени и като част от 

стратегическата част на ПИРО, както и Приложение №1 и Приложение №1А. В този 

смисъл по-долу представените предложения за развитие на туризма представляват 

извадка и обобщение на предложения от останалите раздели на ПИРО. 

 Предвидените предложения за туристическия отрасъл са в пълно съответствие с чл. 

11 от ЗТ, който дефинира основните мерки в подкрепа на отрасъла: 

 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

 Изграждане и функциониране на общински туристически информационни центрове 

и организация на информационното обслужване на туристите; 

 Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост 

или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

 Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма; 

 Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 

общината; 

 Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения; 

 Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 

 Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти. 

Отразени са и основните насоки от Актуализираната национална стратегия за 

устойчиво развитие на туризма до 2030 г. Националната стратегия включва четири 

стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1. Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие 

на устойчив туризъм; 

 Стратегическа цел 2. Развитие на конкурентоспособен туристически сектор; 

 Стратегическа цел 3. Успешно позициониране на българия на световния 

туристически пазар; 

 Стратегическа цел 4. балансирано развитие на туристическите райони. 



169 

 

Отделните цели обединяват мерки за изпълнение, част от които са приложими на 

общинско ниво и са насочени към: 

 По Стратегическа цел 1 – развитие на институционален капацитет и кадрова 

осигуреност; опазване на околната среда и природните ресурси; развитие на 

инфраструктурата в туризма и създаване на туристически продукти; 

 По Стратегическа цел 2 – насърчаване на партньорствата в туристическия сектор; 

туристическо представяне и реклама; 

 По Стратегическа цел 3 – развитие на информационни центрове. 

Тези стратегически насоки са заложени в същинските туристически мерки на ПИРО, 

както и от съпътстващите мерки, свързани с обновяване на пътища и благоустрояване 

на публични пространства с принос към развитие на община Правец като по-атрактивна 

туристическа дестинация. 

Приоритет в областта на туризма: 

Увеличаване на туристическите посещения и популярността на местното 

природно и културно наследство 

Мерки за развитие на туризма: 

 Мярка 1.2.1. Актуализация и дигитализация на недвижимото културно наследство;  

 Мярка 1.2.2. Консервация, реставрация и социализация на недвижимото културно 

наследство; 

 Мярка 1.2.3. Опазване на защитените зони и тяхното биологично разнообразие; 

 Мярка 1.2.4. Изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура и 

посетителски центрове; 

 Мярка 1.2.5. Развитие на туристически продукти на основата на културното 

наследство и природни богатства в общината. 

Съпътстващи мерки с принос към туризма: 

 Мярка 2.1.5. Реконструкция и модернизация на материално-техническата база на 

културната инфраструктура; 

 Мярка 3.1.2. Реконструкция на транспортните връзки между населените места; 

 Мярка 3.1.4. Опазване на горските ресурси; 

 Мярка 3.2.2. Благоустрояване на публични пространства и сгради; 

 Мярка 3.2.1. Обновяване на улична мрежа в населените места. 

Проекти за реализация: 

 Проект 01 „Изграждане на Информационен център в УПИ IX за „информационен 

център и озеленяване” в кв.10 , гр. Правец, Община Правец“; 
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 Проект 02 „Възстановяване, запазване и популяризиране на типични за правчанския 

край народни обичаи, фолклор и селски традиции сред местната общност и гостите 

на територията чрез закупуване на сглобяема мобилна сцена“; 

 Проект 10 „Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно 

и парково пространство, гр. Правец“. 

Общинската програма за развитие на туризма определя и първостепенната нужда от 

участие на Правец в междуобщински партньорства за развитие на регионални 

туристически продукти с общи културно-туристически маршрути, съвместни 

маркетингови стратегии за развитие на продукти и дестинации, вкл. обща реклама, 

участия на национални и международни изложения и др. С добри предпоставки са 

подобни инициативи между общините Правец, Ботевград, Етрополе, Своге и други 

общини, които едновременно попадат в границите на Югозападен район, както и в 

обхвата на Туристически район София – един от деветте туристически района в 

страната, замислени като основа за развитие на регионален маркетинг. Тези общини 

могат да обединят своите потенциали и проекти, така че съвестно да представят 

историята, наследството, традициите и бита сред природата на западните Предбалкан и 

Стара планина. Моделът на интегрираните териториални инвестиции ще позволява 

цялостни концепции от взаимосвързани проекти в подкрепа на регионалния туризъм 

с обхват от няколко общини. Подобна концепция може да бъде с водещ партньор градска 

община бенефициент по програма „Развитие на регионите“ (община Ботевград е такава 

община) и с участващи партньори общини от селските райони. По този модел могат да 

се реализират както инфраструктурни проекти за обновяване и строителство на обекти 

с различно предназначение, така и „меки“ мерки за подготовка на кадри, с 

бенефициенти както общински администрации, така и частния сектор. Един 

примерен пакет от проекти може да включва: 

 Проекти за консервация и реставрация на обекти на културното наследство; 

 Проекти за опазване на природни ценности; 

 Проекти за изграждане на дребномащабна обслужваща инфраструктура, вкл. 

посетителски центрове и туристически маршрути; 

 Проекти за обучение и привличане на квалифицирани кадри; 

 Проекти за обновяване на професионални гимназии със специалности в областта на 

туризма, хотелиерството и ресторантьорството; 

 Благоустрояване на публични пространства с туристическо значение и около обекти 

на културното наследство и културната инфраструктура; 

 Подготовка на общи маркетингови стратегии, посетителски пакети и рекламни 

кампании. 
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6. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

6.1. СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА 

Утвърдената дефиниция за климат е многогодишния режим на времето на дадено място, 

предопределено от неговите географски характеристики. Изменението на климата 

представлява установяването на ново равновесно състояние на климата, свързано с 

променени стойности на климатичните параметри. Според повечето теории, следствие 

на т. нар. „парников ефект“ се наблюдава постепенно увеличение на средногодишните 

температури на земята. Основен принос към парниковия ефект имат парниковите газове, 

чиито по-големи концентрации са зависими от човешката дейност. С това са свързани 

организацията на икономиката, начина на използване и обработване на земята, както и 

интензивната урбанизация на земеделски и горски територии. В резултат се оформят 

промени в повърхността на сушата, растителната покривка  и състава на атмосферата. 

6.2. НАЦИОНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА 

Неразделна част от стратегическата рамка на регионалното планиране е и 

проблематиката по изменението на климата. Климатичните промени и последиците от 

природни бедствия и обособяването на рискови зони изискват подходящия набор от 

мерки за превенция и адаптация. Този факт се утвърждава и от специално разработената 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие до 2030 година. Документът идентифицира и описва възможните рискове, 

свързани с изменението на климата и потенциалните негативни въздействия върху 

развитието на икономическите сектори. Дефинирани са цели и приоритети за 

адаптиране към климатичните промени, както и конкретно приложимите мерки и 

действия. Стратегията посочва, че България е разположена в регион с висока уязвимост 

спрямо климатичните промени, най-вече по отношение повишаването на температурата 

и интензивните валежи. В резултат се появяват екстремни засушавания и наводнения, 

които оказват крайно негативно въздействие върху социално-икономическото развитие. 

Други проявяващи се проблеми са горските пожари и свлачищата. Констатациите на 

Стратегията са за трайно влошаване на ситуацията по отношение на климата, вкл. 

постепенно увеличение на годишните температури, значително намаляване на 

дъждовете през летния сезон, увеличаване честотата на бедствените явления. Всичко 

това неминуемо ще сложи отпечатък върху природните ресурси, селското стопанство и 

горското стопанство, редом с ключови отрасли на българската икономика и изисква 

предвиждането на мерки за превенция. Дефинирани са следните стратегически цели 

пред България във връзка с климатичните политики: 

1. Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата; 

2. Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението 

на климата; 

3. Повишаване на осведомеността относно адаптирането към изменението на климата; 
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4. Изграждане на устойчивост към изменението на климата. 

6.3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА 

Националното законодателство регламентира необходимите действия в тази 

специфична област чрез Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Той 

постановява България да изпълнява задълженията си по отношение на Рамковата 

конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК), Протокола от 

Киото и Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове. Чл. 2 от 

ЗОИК определя неговата основна цел: „...да гарантира  намаляване на емисиите на 

парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на 

климата и да осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към 

климатичните промени“. 

Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване 

емисиите на парникови газове: 

 повишаване на енергийната ефективност; 

 увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, 

както и за покриване на обществени разходи за вече съществуващи проекти за 

производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; 

 улавяне и оползотворяване на метан; 

 залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването; залесяването и 

повторното залесяване може да бъдат осъществявани само с местни видове, 

обитавали или обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните 

методи трябва да бъдат природосъобразни и да отчитат научните достижения в тази 

област и опита с адаптацията към климатичните промени на страните, подписали 

РКОНИК; 

 разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират 

повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от 

възобновяеми източници; 

 разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на климата с 

цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото; 

 образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на 

административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по 

ограничаване изменението на климата; 

 повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с 

изменението на климата; 

 разработване и въвеждане на мерки за адаптация към изменението на климата. 



173 

 

6.4. ОБЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА 

Представената екологична рамка поставя изискванията за целенасочено и 

последователно планиране и реализиране на мерки и дейности свързани с изменението 

на климата. Общите хоризонтални мерки са два основни вида: 

 Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни 

мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, 

допринасящо за парниковия ефект); 

 Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, 

свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически 

последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите щети; 

идентифициране на възможностите, появили се следствие климатичните изменения). 

Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които 

довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват нужните 

корективни действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. 

Необходимо е да се осигурят ефективни начини, които да гарантират осъществяването 

на функциите, зависими от заменените енергийни източници. 

Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките за 

адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и 

процеси, застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е 

да се заложат мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и 

предхождат появата на бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и 

като начин за разглеждане на климатичните изменения като възможност. Наложените 

проблеми и ограничения позволяват преразглеждането и преоткриването на по-слабо 

популярните и използвани потенциали, стимулиращи устойчиво развитие. 

Предходните описания и представяне на законодателната рамка, позволяват 

синтезирането на някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят политиките и 

да обосновават инициативите и проектите в областта на климатичните промени на 

община Правец в периода 2021-2027 г.:  

 Въвеждане и поддържане на системи за мониторинг, контрол и оценка на качеството 

на компонентите на околната среда; 

 Повишаване на публичната информираност и осъзнатост относно екологичната 

проблематика, в т. ч. и изменението на климата; 

 Повишаване на административния капацитет на община Правец за изпълнение на 

екологична политика и реализиране на мерки и проекти в сферата. 
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Мерки за ограничаване изменението на климата: 

 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни, административни и 

производствени сгради; 

 Повишаване използването на възобновяеми енергийни източници ; 

 Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване на иновативни технологични и 

организационни подходи;  

 Осигуряване на условия и насърчаване на пешеходното и велосипедното движение; 

 Подобряване на системата за управление на отпадъците; 

 Закриване и рекултивация на съществуващи сметища и терени със замърсявания. 

Ограничаване вредните емисии на метан; 

 Оптимизиране начина на трайно ползване на земните ресурси; 

 Ограничаване употребата на нитрати и пестициди в селското стопанство;  

 Съхраняване на горския фонд и залесяване на незалесени територии. 

Мерки за адаптация към изменението на климата: 

 Ефективно използване на водните ресурси. Подобряване на водоснабдителната и 

канализационната мрежа; 

 Разработване и прилагане на правила и нормативи за устройство и застрояване, 

съобразени с климатичните промени; 

 Изграждане на съоръжения срещу наводнения. Поддържане и регулярно почистване 

на отводнителни канали и дерета; 

 Изграждане на съоръжения за защита от горски пожари; 

 Опазване на съществуващите и обособяване на нови екологични култури, които 

улесняват миграциите на животинските видове. 

В допълнение, конкретните мерки на ПИРО Правец също имат принос към 

противодействието на изменението на климата и адаптацията към вече настъпилите 

промени. Към тях се присъединяват: 

 Мярка 1.1.1. Модернизиране на селскостопанския сектор, земеделските и 

животновъдните стопанства, в т.ч. обновяване на хидромелиоративната 

инфраструктура за адаптиране към дълготрайни засушавания; 

 Мярка 1.1.2. Повишаване качеството на производствената инфраструктура и 

ефективността на производствените процеси в МСП, в т.ч. подпомагането на прехода 

към кръгова икономика и въвеждането на производствени модели за ресурсна 

ефективност; 

 Мярка 1.1.4. Повишаване на енергийната ефективност на промишлени сгради; 

 Мярка 1.2.3. Опазване на защитените зони и тяхното биологично разнообразие, в т.ч. 

по отношение на уязвими хабитатите и видове; 
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 Поредица от мерки за подобряване на енергийната ефективност в обществени 

сгради; 

 Поредица от мерки за подобряване на транспортната инфраструктура, вкл. 

републикански и общински пътища, както и улични мрежи в населените места за 

намаляване на запрашаването и вредните емисии в атмосферата; 

 Мярка 3.1.1. Реконструкция на ВиК инфраструктурата за намаляване на загубите на 

питейна вода и за подобряване на отвеждането на отпадните води и тяхното 

пречистване; 

 Мярка 3.1.4. Опазване на горските ресурси, в т.ч. дейност 3.1.4.1. Отгледна сеч за 

подобряване състава на насажденията; Санитарни и принудителни сечи; Изсичане на 

храстова растителност; дейност 3.1.4.2. Залесявания в съответствие с характерната 

растителност; дейност 3.1.4.3. Изпълнение на противопожарни дейности, вкл. 

изграждане на просеки, автоматизирани системи за наблюдение и др.; 

 Мярка 3.1.5. Превенция на ерозията на почвите, свързана с практики за подходящо 

залесяване, засяване с подходящи култури, изграждане на защитни съоръжения и др., 

насочени към намаляване на отмиването на плодородния почвен слой в резултат на 

интензивни дъждове; 

 Мярка 3.2.3. Обновяване на многофамилните жилищните квартали. Акцентът на 

мярката е повишаването на енергийната ефективност на многофамилните жилищни 

сгради в град Правец, вкл. топлинно изолиране на стени и покриви, подмяна на 

дограма и др. 
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7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО 

7.1. ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

7.1.1. Доклади и оценки за изпълнението на ПИРО 

Законът за регионалното развитие дефинира като основни дейности по наблюдението и 

оценката на ПИРО своевременното изработване на следните инструменти: 

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана – разработването на 

докладът е отговорност на кмета на общината, който го представя пред общинския 

съвет, който от своя страна го одобрява; 

 Междинна оценка – кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет резултатите от междинната оценка; 

 Последваща оценка – кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 

общинския съвет резултатите от последващата оценка. 

Съдържание на Годишните доклади съгласно Правилника за прилагане на Закона 

за регионалното развитие (чл. 72): 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано 

развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези 

проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие 

на общината със секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към 

вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния 

период и източниците на тяхното финансиране; 
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5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана 

за интегрирано развитие на общината. 

Съдържание на Междинната оценка съгласно Закона за регионалното развитие 

(чл. 33): 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;  

2. оценка на степента на постигане на съответните цели;  

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

4. изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО. 

Съдържание на Последващата оценка съгласно Закона за регионалното развитие 

(чл. 34): 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

2. оценка на общото въздействие;  

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие 

За единен стандарт в проследяването на реализацията на ПИРО при равностойно 

отчитане на проекти/приноси от различните сектори/дирекции на общината е 

препоръчително утвърждаването на единни стандарти за отчитане на проекти и 

индикатори от страна на отделните дирекции и отдели на общинска администрация. 

Тези стандарти следва да кореспондират със структурата на Програмата за реализация 

на ПИРО, вкл. нейната съставна финансова таблица. 

7.1.2. Годишно планиране на изпълнението на ПИРО 

В допълнение, за да се постигне още по-ефективен процес на изпълнение, наблюдение 

и оценка на ПИРО е препоръчително изготвянето на годишни планове за изпълнение 

на ПИРО в координация между отделните общински дирекции и отдели. Тези годишни 

планове следва да представляват кратък оперативен документ с дефиниране на 

конкретни проекти за изпълнение на годишна основа, произлизащи от Програмата за 

реализация на ПИРО и в съответствие с нейните мерки. 

Примерното съдържание на годишния план може да бъде следното: 

1. Общи данни за ПИРО Правец и годишния план; 

2. Кратко описание на планираните проекти в рамките на календарната година, вкл. 

текущи проекти от предходната година; 

3. Организация за изпълнение с разпредление на отговорностите; 

4. График за изпълнение по месеци; 

5. Приложение – извадка от Програмата за реализация на ПИРО. 
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7.1.3. Актуализация на ПИРО 

На база констатациите от Годишните доклади и Междинната оценка, при обоснована  

нужда от промяна в стратегическата част на ПИРО или неговите инструменти за 

изпълнение, кметът на общината може да организира актуализацията на ПИРО. 

Актуализираният ПИРО подлежи на обществено обсъждане и одобрение от страна на 

общинския съвет.  

Подобна процедура може да засегне и единствено Програмата за реализация на плана, 

което по същество означава да се добавят нови конкретни проекти с 1. обществена 

значимост или 2. проектна готовност в съответствие с проведени публични обсъждания 

с равностойно представителство на различните заинтересовани страни и групи за 

обсъждане. 

Предпоставки за актуализция на ПИРО съгласно Правилника за прилагане на 

закона за регионалното развитие (чл. 22): 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

2. в резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в правото 

на ЕС; 

3. при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и 

програми, влияещи върху изпълнението на плана; 

4. при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и програмата 

за реализиране на плана. 

7.2. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

Индикаторите за наблюдение и оценка са неразделна част от цялостната система за 

проследяване на изпълнението на ПИРО. Чрез тях се отчита степента на постигане на 

целите и темповете в изпълнението на приоритетите, което позволява обективна оценка 

относно ефективността и ефикасността на плана. Индикаторите са подбрани по такъв 

начин, че да съответстват на тематичния обхват на целите и набора от мерки на 

приоритетите. Всеки един идикатор има ясно количествено измерение, привързано към 

достъпен източник на информация с посочена базова и определена целева стойност, така 

че индикаторите да бъдат практически приложим инструмент. Наборът от индикатори 

следва да бъде отчитан на годишна основа като част от изготвянето на годишните 

доклади за ПИРО, както и в Междинната оценка по средата на програмния период. 

При определянето на базисните стойности на индикаторите са използвани официалната 

статистика на НСИ, Агенцията по заетостта, както и данните от публични регистри на 

общинско и национално ниво. Подборът и остойностяването на индикаторите са 

базирани на анализа на ПИРО, като широкият набор от статистически данни е сведен до 

кратък набор от индикатори. Някоито от индикаторите са с текущо отчитане на база 

актуалната статистическа информация, докато други се отчитат с натрупване на база 

отчетите за работа на отделните дирекции и отдели.  
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Съобразно Методическите указания за разработването и прилагане на ПИРО, 

индикаторите са два вида: 

 Индикатори за продукт – този вид индикатори отразяват приоритетите на ПИРО и 

позволяват да се проследи доколко успешно се изпълняват дефинираните мерки и по 

какъв начин планът допринася за развитието на различните сектори и територии, вкл. 

икономика, обществени услуги, транспорт, техническа инфраструктура, жизнена 

среда и др. Този вид индикатори обобщава изпълнението на конкретни проекти и 

привлечените инвестиции, поради което за повечето от тази група базисната 

стойност е 0, а отчитането им е с натрупване; 

 Индикатори за резултат – тези индикатори отразяват целите на плана и позволяват 

де се определи степента на тяхното изпълнение, както и общото въздействие на 

ПИРО за подобряването на социално-икономическата ситуация. В този случай се 

използват показатели от текущата статистика на НСИ и Агенцията по заетостта, 

базисната им стойност е към последната година с налични данни, а отчитането им 

през годините позволява да се проследи доколко постигнатите резултати се 

доближават или отклоняват от поставените цели. 

Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка 

на ПИРО, е така наречената SMART. Наименованието й произлиза от първите букви на 

критериите, на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно: 

 Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите; 

 Measurable (измерими) – количествено измерими, така че да се позволява сравнение 

между текущите стойности през годините, между базовата и целевата стойност; 

 Available/Achievable (постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в 

определени интервали от време, чрез данни от официални източници на информация; 

 Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите са пряко свързани с целите и 

приоритетите на плана и в същото време са реалистични за постигане като 

стойности; 

 Timely (съобразени с времето) – заложената стойност на индикатора трябва да бъде 

постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото 

дефиниране.  

Процесът на разработването на системата от индикатори за настоящия ИПГВР премина 

през три етапа: 

 Преглед на Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за 

постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. съгласно 

Методическите указания за ПИРО и подбор на релевантните за община Правец; 

 Преглед на анализа на ПИРО и селекция на използваните статистически данни, които 

най-добре отразяват стратегическите цели и приоритети; 

 Избор на подходящи индикатори за ПИРО Правец 2021-2027 от ОПР Правец 2014-

2020, така че да се постигне приемственост в процесите по наблюдение и оценка на 
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общинското развитие, вкл. да се предостави възможностт за проследяване на 

социално-икономическите промени в по-дълга перспектива. 

Таблица 24. Индикатори за резултат и продукт 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Цел 1. Конкурентоспособна 

икономика с разнообразна 

структура, базирана на 

местните ресурси и традиции 

     

Приходи от дейността на 

предприятията 
хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

89 123 

/2018/ 

115 000 

/2027/ 

Нетни приходи от продажби на 

предприятията на един жител 
хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

11,77 

/2018/ 

20 

/2027/ 

Приходи от нощувки лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

69 765,2 

/2019/ 

80 000 

/2027/ 

Цел 2. Подобрени 

обществени услуги и 

благоприятен социално-

икономически статус на 

населението 

     

Коефициент на механичен 

прираст 
промил НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

–2,3 

/2018/ 

–0,5 

/2027/ 

Равнище на безработицата % 
Агенция по 

заетостта 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

14 

/2018/ 

10 

/2027/ 

Средна годишна работна 

заплата 
лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

10359 

/2018/ 

15000 

/2027/ 

Население на един 

практикуващ лекар 
брой НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

1178 

/2019/ 

800 

/2027/ 

Население на един дентален 

лекар 
брой НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

1768 

/2019/ 

1000 

/2027/ 

Брой учители на 1000 деца в 

общообразователните училища 
брой НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

113 

/2019/ 

120 

/2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

текуща 

статистика 

Цел 3: Съхранени 

териториални ресурси и 

обновена среда за живеене, 

труд и отдих 

     

Загуби на вода във 

водоснабдителната мрежа 
% 

„ВиК“ ЕООД – 

София 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

48,12 

/2019/ 

40 

/2027/ 

Средногодишни спестени 

емисии на CO2 

тона на 

година 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнение на 

ПЕЕ 

Ежегодно, с 

изчисляване 

на средната 

годишна 

стойност 

през 

отчетния 

период 

25 

/за периода 

2017-2019/ 

25 

/за периода 

2021-2027/ 

Разделно събрани отпадъци 

общо от хартия, пластмаса и 

стъкло 

тона 
Общинска 

администрация 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

9025 

/2019/ 

13 000 

/2027/ 

Население в населените места 

с пакет от проекти за 

обновяване на улична мрежа, 

водоснабдителна мрежа и 

публични пространства/сгради 

(три типа проекти) 

брой 

НСИ; 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

- 

4 500 

/за периода 

2021-2027/ 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Приоритет 1.1. Подобряване 

на икономическите 

показатели в земеделието, 

преработващата 

промишленост, транспорта и 

складирането 

     

Подпомогнати и 

модернизирани земеделски 

стопанства със средства от 

ЕЗФРСР 

брой 
ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

10 

/за периода 

2021-2027/ 

Приходи от дейността в 

отрасъл „Преработваща 

промишленост“ 

хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

22 724 

/2018/ 

30 000 

/2027/ 

Производствени инвестиции в 

подкрепа на предприятия от 
лв. 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

0 

/2020/ 

5 000 000 

/за периода 

2021-2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

преработващата 

промишленост 

отчетния 

период 

Публични инвестиции в 

индустриални и икономически 

зони, в т.ч. за техническа 

инфраструктура и 

благоустрояване 

лв. 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

5 000 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Приходи от дейността в 

отрасъл „Транспорт и 

складиране“ 

хил. лв. НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

18 203 

/2018/ 

25 000 

/2027/ 

Приоритет 1.2. Увеличаване 

на туристическите 

посещения и популярността 

на местното природно и 

културно наследство 

     

Проекти за консервация и 

реставрация на археологически 

и архитектурни ценности 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

5 

/за периода 

2021-2027/ 

Проекти за опазване на 

защитените зони и 

биоразнообразието, вкл. 

изготвяне на планове за 

действие и мерки за 

възстановяване на хабитатите 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

2 

/за периода 

2021-2027/ 

Проекти за изграждане на 

съпътстваща туристическа 

инфраструктура, вкл. 

посетителски центрове, 

туристически пътеки, места за 

отдих и др. 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

5 

/за периода 

2021-2027/ 

Заетост на легловата база 

/съотношение между 

реализираните нощувки и 

легладенонощията/ 

% НСИ 

Ежегодно 

към 31.12, с 

текуща 

статистика 

55 

/2019/ 

65 

/2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

Междуобщински проекти за 

регионални туристически 

продукти с участие на община 

Правец 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

1 

/за периода 

2021-2027/ 

Приоритет 2.1. Повишено 

качество и капацитет на 

здравните и социалните 

услуги, образованието и 

културата 

     

Публични инвестиции в 

образователна инфраструктура 
лв. 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 000 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Изграден пункт (здравен 

център) за споделено ползване 

от общопрактикуващи лекари, 

зъболекари и лаборатории 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

1 

/за периода 

2021-2027/ 

Новооткрити социални услуги 

в общността, вкл. от 

резидентен тип 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 

Публични инвестиции в 

културна инфраструктура 
лв. 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

1 000 000 

/за периода 

2021-2027/ 

Междуобщински проекти в 

социалната сфера с участие на 

община Правец 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

1 

/за периода 

2021-2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

Приоритет 2.2. Социално-

икономическа интеграция на 

хората без образование и 

работа 

     

Проекти за подобряване на 

достъпа до заетост за 

дългосрочно безработни лица, 

вкл. обучения, мотивиране, 

ориентиране и др. 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2027 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 

Проекти за подобряване на 

достъпа до заетост за младежи, 

вкл. чиракуване и стажуване, 

обучения, мотивиране, 

ориентиране и др. 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти; 

ИСУН 2021-

2028 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 

Безработни лица, включени в 

обучения, квалификационни и 

преквалификационни курсове 

брой 
Агенция по 

заетостта 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

100 

/за периода 

2021-2027/ 

Приоритет 3.1. Опазване на 

териториалните ресурси и 

превенция на природните 

рискове 

     

Реконструирана и изградена 

водопроводна мрежа 
км 

„ВиК“ ЕООД – 

София 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

6 

/за периода 

2021-2027/ 

Реконструирана и изградена 

общинска пътна 

инфраструктура от първа 

категория 

км 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

10 

/за периода 

2021-2027/ 

Реконструирани и изградени 

пътни отсечки за подобряване 

на достъпа между общинския 

център и селата 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 

Залесени горски територии ха 

Отчети за 

изпълнение на 

Горскостопанс

ки план 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

1,6 

/за периода 

2021-2027/ 
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Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Начин на 

отчитане 

Базова 

стойност 

/година или 

период/ 

Целева 

стойност 

/година или 

период/ 

Проекти за превенция на 

почвената ерозия 
брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

5 

/за периода 

2021-2027/ 

Приоритет 3.2. Подобряване 

на жизнената среда в 

населените места 

     

Реконструирана и изградена 

улична мрежа в населените 

места 

км 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

3 

/за периода 

2021-2027/ 

Административни сгради с 

повишена енергийна 

ефективност 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

30 

/за периода 

2021-2027/ 

Многофамилни жилищни 

сгради с повишена енергийна 

ефективност 

брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

5 

/за периода 

2021-2027/ 

Новосъздадени или обновени 

детски площадки 
брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

10 

/за периода 

2021-2027/ 

Новосъздадени или обновени 

спортни площадки 
брой 

Общинска 

администрация 

– отчети за 

изпълнени 

проекти 

Ежегодно, с 

натрупване 

през 

отчетния 

период 

0 

/2020/ 

10 

/за периода 

2021-2027/ 
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8. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 

ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ 

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Комуникационната стратегия към ПИРО Правец е разработена на най-ранен етап, така 

че да се гарантира участието на заинтересованите страни по време на разработването на 

плана. В обхвата на комуникационната стратегия попадат няколко основни задачи: 

 Идентифициране и систематизиране на заинтересованите страни; 

 Определяне на приложимите комуникационни дейности и канали за комуникиране 

на ПИРО Правец; 

 Определяне на общите дейности в различните етапи по подготовка, разработване, 

изпълнение и отчитане на ПИРО. 

Комуникационната стратегия следва да подсигури принципите за партньорство и 

осигуряване на информация и публичност при формирането и прилагането на 

общинската политика за интегрирано устойчиво развитие при изпълнение на ПИРО 

Правец в периода 2021-2027. Подробното представяне на комуникационните канали, 

дейности и заинтересованите страни в община Правец може да бъде намерено в 

Приложение Комуникационна стратегия за подготовка, разработване, изпълнение 

и отчитане на ПИРО Правец 2021-2027 г. 

Неразделна част от изпълнението на комуникационната стратегия е подготовката, 

публикуването и разпространението сред заинтересованите страни на анкетно 

проучване относно проблемите, нуждите, потенциалите и предизвикателствата в 

общинското развитие. Чрез анкетното проучване, организирано успоредно с 

аналитичната работа по ПИРО, успешно са отчетени обществените нагласи и очаквания 

за общинското развитие, като същите са заложени в стратегическите цели, приоритети 

и мерки. Моделът за формулиране на стратегическата част, включващ резултатите от 

анкетното проучване, е демонстриран в предходните раздели. Резултатите от анкетното 

проучване могат да бъдат намерени в Приложение Доклад с резултати от проведено 

анкетно проучване за разработването на ПИРО Правец 2021-2027 г. 

 


