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СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 
ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 
ИТСР Интегрирана териториална стратегия за развитие 
НКПР Национална концепция за пространственно  развитие 
НСРР Национална стратегическа референтна рамка 
ЕС Европейски съюз 
ЕК Европейската комисия 
ЗРР Закон за регионалното развитие 
ППЗРР Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
ПМС Постановление на министерски съвет 
МСП Малки и средни предприятия 
ОП Оперативна програма 
ЮЦР Южен централен район 
ДВ Държавен вестник 
SWOT анализ Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 
СФ Структурни фондове 
КФ Кохезионен фонд 
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 
ЕСМ Енергоспестяващи мерки 
РМС Решение на Министерски съвет 
ОП “РР” Оперативна програма „Региони в растеж” 
ОП “РЧР” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
ОП “ОС” Оперативна програма „Околна среда” 
ОПТТИ ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 
АЗ - БТ Агенция по заетостта - бюро по труда 
ЕТ Едноличен търговец 
ИФТ Индикативна финансова таблица 
ДФЗ Държавен фонд земеделие 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
МОН Министерство на образованието 
МТСП Министерство на труда и социалната политика 
ОА Общинска администрация 
ОбС Общински съвет 
ООД Дружество с ограничена отговорност 
ПКС Професионално – квалификационна степен 
ТБО Твърди и битови отпадъци 
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ТСБ Териториално статистическо бюро 
 
 

УВОД 

Законовите норми, подхода и принципите, на които се основава ПИРО 

Настоящия ПИРО се създава в съответствие с Методически указания издадени  на основание 
на чл. 17, т. 9 и т. 10 от Закона за регионално развитие (ЗРР), които имат за цел определяне 
на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на 
плановете за интегрирано развитие на общините планове за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР). Предвид изпълняваната Пътна карта за нов подход в политиката за 
регионално развитие, в настоящия документ са взети под внимание и новите подходи в 
прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в 
системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото 
развитие. В тази връзка е важно да се подчертае, че плановете за интегрирано развитие на 
община за периода 2021 -2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на 
общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване 
и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г. Посочват и спецификите, 
които отличават ПИРО за общините на градовете от 1 -во, 2-ро и 3-то йерархично ниво, 
съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013 - 2025 и 
проектът на нейната актуализация. 
Общи условия и изисквания за разработване на ОПР и ИПГВР 
Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането на ПИРО 
гарантират, че стратегическите документи са в съответствие с: 

 нормативните изисквания в областта на регионалното развитие;  
 определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България;  
 специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, 

свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на 
околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината. 

ПИРО се разработва в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 
2021 -2027 г. и целят принос в максимална степен към целта на политиката „Европа по-близо 
до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, 
селските и крайбрежните райони и на местните инициативи". 
Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ОПР определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 
развитие на общината и връзките й с други общини, в съответствие с областната стратегия 
за развитие и общия устройствен план на общината.  
Разработва се за срок от 7 години. 
Съгласно чл. 13ал.2 от ЗРР  ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа 
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 
състояние на дадена градска територия. 
ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за 
развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани 
общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие 
на територията. В тази връзка ИПГВР се разработва само от общините на градовете от 1-во, 
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2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие 
(НКПР) 2013-2025 и се интегрира като неразделна част в ОПР на съответните общини. 
 
Цели и обхват на ПИРО  
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрират регионалното и 
пространственото развитие и служат за определяне на проблемите, нуждите и потенциалите 
за развитие на общините и териториите им. които се взимат предвид при разработването на 
инвестиционни програми, идентифицирането на проекти и финансови инструменти, 
включително и съфинансиране 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. 
ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за 
прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 
подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни 
общини.  
Демаркация с Общ устройствен план на общината (ОУП): 

 Докато ОУП се разработва в съответствие със Закона за устройство на територията, 
правната база за разработването на ПИРО е Законът за регионалното развитие. 

 Докато ОУП е документ с дългосрочна визия за развитие от 15-20 години напред, 
ПИРО  е средносрочен планов документ с хоризонт от 7 години. 

 ОУП определя преобладаващото предназначение и начин на устройство на 
отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, а ПИРО следва да 
бъде разработен като стратегически и програмен документ, които определя 
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината (и нейния 
център) и връзките й с други общини, в съответствие с другите документи за 
планиране на регионалното развитие, като съдържат конкретни параметри за 
развитието на територията и планират ресурсната обезпеченост на изпълнението. 

Специфични изисквания за разработване на ПИРО 
Структура и съдържание на ПИРО 
Спецификата за градската територия се описва в рамките на съответната част от структурата 
на ПИРО. В тази връзка по-долу са представени компонентите на ПИРО, като в 
последващите текстове на Указанията по отделните части са дадени и конкретни указания 
по отношение на градската територия, когато е приложимо. Документът се разработва 
съгласно следната структура: 
Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 
екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната 
община; 
Част II. Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027; 
Част III. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 
заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на 
ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 
публичност; 
Част IV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 
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възможностите за сътрудничество с други общини -приоритетни зони за 
въздействие; 
Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за 
развитие; 
Част VI. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 
Част VII. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 
Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32от ЗРР. 
Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност. 
Аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата му част, а 
дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 
практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 
Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е прилагането на 
интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични 
политики на базата на местните специфики. Интегрирането на различни секторни дейности 
за въздействие представлява компонент на съобразеното с конкретното място разработване 
на политика. Жилищното строителство, транспортът, заетостта, качеството на околната 
среда и множество социални елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на 
икономическото развитие. Разработването на общи приоритети за тези сфери не е лесно, тъй 
като всяка има своите собствени цели, приоритети и бюджети. Въпреки това при 
интегрирания подход за развитие трябва да се определи как тези институционално отделни 
елементи си въздействат взаимно. Принципът на интегрирания подход следва да бъде водещ 
при разработването на стратегическия документ и съответно да бъде прилаган по отношение 
на всяка част от неговата структура. 
Определените цели и приоритети за развитие на Южен централен район в периода 20212027 
г. са в съответствие с целите и стратегиите на Националната програма за развитие: България 
2030, Актуализираната национална концепция за пространствено развитие, както и целите 
на политиките на ЕС за сближаване и регионално развитие след 2020 г. 
Основен стратегически документ, който очертават политиките за развитие на България за 
следващите години, е Националната програма за развитие: България 2030. Програмата е 
рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните 
програмни документи. Той детерминира визията и общите цели на политиките за развитие 
във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални 
измерения. 
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район отчита 
заложените в Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 
(НКПР) и нейната актуализация от 2019 г. (АНКПР) основните стратегически цели, а 
именно териториално, икономическо и социално сближаване. 
Формулираната визия за развитие на Южен централен район от ниво 2 е пренесена от 
Регионалния план за развитие (2014-2020 г.) и се подкрепя от всички заинтересовани страни 
, като по този начин е отчетен нейният дългосрочен характер и има следното съдържание: 
„Южен Централен Район - привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-
добри условия за комуникация и съхранено природно, и културно наследство". 
Следвайки принципа на приемственост са взети под внимание стратегическите насоки за 
изпълнение, заложени в Регионалния план за развитие на ЮЦР 2014-2020г., тяхната степен 
на реализация и актуалност, като в ИТСР са представени нови идеи, надграждащи 
постигнатите резултати и въздействие. 
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На тази основа са определени следните приоритети за развитие на района: 
 Приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на Южен централен райончрез 

инвестиции във факторите на растежа. 
 Приоритет 2: Подобряване на социалната и екологична среда. 
 Приоритет 3: По-балансирано териториално развитие и намаляване на неравенствата. 

Основополагащ документ за изработване на ОПР е и „Националната програма за развитие: 
България 2030“, във който са формулирани стратегическите цели за развитие на страната, 
основните оси на развитие и приеритетите за реализацията им. И те са както следва: 
Стратегически цели: 

1. Ускорено икономическо развитие 
2. Демографски подем 
3. Намаляване на неравенствата 

Оси на развитие: 
1. Иновативна и интелигентна България 
 П1.  Образование и умения 
 П2.   Наука и научна инфраструктура 
 П3.   Интелигентна индустрия 
2. Зелена и устойчива България 
 П4.   Кръгова и нисковъглеродна икономика 
 П5.  Чист въздух и биоразнообразие  
 П6.  Устойчиво селско стопанство 
3. Свързана и интегрирана България 
 П7.  Транспортна свързаност 
 П8.   Цифрова свързаност  
 П9.  Местно  развитие 
4. Отзивчива и справедлива България 
 П10. Институционална рамка 
 П11. Социално включване 
5. Духовна и жизнена България 
 П12. Здраве и спорт 
 П13. Култура, наследство и туризъм 

Документът, освен основното съдържание, следва да включва отделни приложения с карти, 
таблици, схеми, графики или техни систематизирани списъци, както и индекс на използвани 
източници на информация, списък на използваните съкращения и др. 
Отговорностите на институциите и партньорите за разработването и приемането 
ПИРО. 
Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на 
ПИРО се осъществява от бюджета на общината и чрез средства от фондовете на 
Европейския съюз и други финансови източници, като кмета на общината ежегодно планира 
необходимите за целта финансови ресурси. 
Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на ПИРО 
и осъществява координацията и контрола по процеса на неговото разработване и 
съгласуване. 
Със заповед на кмета се сформира работна група, която отговаря за подготовката, 
изготвянето и одобряването на ПИРО. Кметът носи отговорност за цялостната организация 
и действията по изготвянето на ПИРО. В работната група се включват максимален брой 
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заинтересовани страни, а за останалите се осигурява непрекъснат публичен достъп до 
информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването и 
реализацията на ПИРО. 
Работната група определя етапите, практическите действия и приема програма - график за 
изработването на ПИРО. 
ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с 
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 
юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 
По заповед на кмета на общината се провежда обществено обсъждане на проекта за ПИРО 
и на ЕО по реда на чл. 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. 
По преценка на работната група, постъпилите предложения и препоръки се отразяват в 
проекта на ПИРО и по предложение на кмета Общинският съвет го приема и одобрява. 
Цялата документация на ПИРО е публична, включително протоколите от обсъжданията и 
срещите на работните групи. 
Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината 
пред Областния съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от Общинския 
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. 
Общинският съвет, Общинската администрация, кметовете на кметства и кметските 
наместници, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, 
представителите на гражданското общество в общината участват в цялостния процес на 
наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство. 
Очакваните резултати от приемането на документа и използването му за целите на 
стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво. 
Посредством ПИРО са определени проблемите, нуждите и потенциалите за развитие на 
общината и територията й, които са  взети предвид при разработването на инвестиционната 
програма, идентифицирането на проекти и финансови инструменти, включително и 
съфинансиране от фондовете на Европейския съюз. Планирани са за изпълнение 
интегрирани подходи за териториално и градско развитие и местни инициативи, 
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно 
развитие.  
ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като са определени зони за прилагане 
на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 
потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

ЧАСТ I - ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА.   

 
1. Обща характеристика/профил на общината  

 
1.1.Местоположение 

Община Пещера е разположена сред живописна котловина в Западнородопската част на 
Осоговско-Родопската зона. Тя се намира в южната част на Пазарджишка област и попада в 
Южен централен район за планиране (фиг. 1).  

По територия тя е най-малката в областта, заема площ от около 135,43 кв. км., което 
представлява около 3% от територията на област Пазарджик. Община Пещера обхваща 3 
населени места - град Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево. Град Пещера е 
административния център на общината. Той се намира в предпланината, на границата с 
Горнотракийската низина, на  240  източна  дължина   и  420  северна  ширина. Отстои на 20 
км. южно от гр. Пазарджик, 40 км. югозападно от гр. Пловдив и на 125 км. югоизточно от 
гр. София. Средната му  надморска  височина  е  461 м. Село Радилово се намира на 3 км. 
северно от град Пещера. Разположено е на един скат в полите на планината Родопи на леко 
наклонена на североизток неравна площ.  От изток и север селището е открито, а от запад е 
оградено с високи каменисти местности. Средната му  надморска  височина е  367 м. На 
североизток землището му граничи със землището на село Капитан Димитриево, което е 
разположено на 7 км. североизточно от гр. Пещера, в последните гънки на Родопите, с лице 
към юг. Отвсякъде е заобиколено с голи незалесени склонове, наричани от местните жители 
„чалове“. Средната му  надморска  височина е  263 м.  

В административно-териториалните граници на общината попада и летовището „Свети 
Константин“, известно със своя благоприятен климат и красива природа. Намира се на 18 
км. западно от гр. Пещера на 1350 м. надморска височина. Създадено е през 1901 г. Първият 
курортист е Йордан Димитров от Варна, който, болен от туберкулоза, успява да се излекува 
след няколкомесечно пребиваване на „Св. Константин”. В знак на благодарност той 
изгражда санаториум за „гърлоболни” (понастоящем нефункциониращ), който дарява по-
късно на община Пещера.   

Днес на курорта „Св. Константин” са изградени много почивни станции, хотели, и вилен 
фонд от 1300 вили. Летовището създава прекрасни възможности за зимни спортове с 
изградените ски-влекове и ски-писти, а близкият язовир „Батак” осигурява отлични условия 
за летен плаж и риболов, благоприятстващ развитието на спортен и рекреационен туризъм.  

Летовището се доказва във времето като курорт за целогодишно ползване. На 
летовището се развиват зимни спортове, а през летния сезон е център на редица младежки 
спортни състезания, ученически зелени училища и други. Ежегодно на летовището се 
провеждат мероприятия с много богата фолклорна програма. 

Със Заповед №2620/12.07.1963г. на Министерство на народното здраве и социалните 
грижи (ДВ, бр.54/1963г.) летовището „Св.Константин“ е обявено за курорт (климатчен 
планински курорт от местно значение). Съгласно Решение №153 на МС от 24.02.2012г. за 
обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници 
(Обн., ДВ, бр. 18 от 2.03.2012 г., в сила от 2.03.2012г.), курортът е вписан като климатичен 
планински курорт от местно значение (под №28). В същия раздел от списъка, фигурира и 
гр.Пещера, община Пещера (под №38).  
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С определения статут, на курорта „Св.Константин“ е дадена количествената и 
качествената оценка на курортните ресурси съгласно изискванията на Наредба № 14 от 
03.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите, местоположението, 
изискванията по планирането, градоустройството, благоустройството, опазването и др. за 
създаване на благоприятна среда за курортна дейност. 

След Решение №501, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г. на Общински 
съвет-Пещера и последвалата процедура по Закона за административно - териториалното 
устройство на Република България, с Решение № 249 на МС от 02.05.2019г. за създаване на 
ново населено място в община Пещера, област Пазарджик е създадено село с територия, 
определена от строителните граници на селищно обраувание с местно значение „Свети 
Константин“.  

С Указ № 107/08.05.2019г. на Президента на РБългария, новосъздаденото населено 
място е наименувано – село Свети Константин.  

През м.януари 2021г. комисия, назначена със заповед на областния управител на Област 
Пазарджик определи землищните граници на създаденото ново населено място. 

Общината граничи на север и северозапад с община Пазарджик, на запад – с община 
Ракитово, на юг и югозапад – с община Батак, на изток – с община Брацигово (фиг. 1). По 
дефилето на р. Стара река минава път, който свързва общината на изток със селата Бяга, 
Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток - с град Брацигово, а на запад - с 
градовете Батак, Велинград и Доспат, и язовирите „Батак”, „Беглика”, „Широка поляна”, 
„Доспат”. На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център – 
гр. Пазарджик, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка с другите две селища в 
общината - с. Радилово и с. Капитан Димитриево.  

 

 
Фигура 1: Общини в област 

Пазарджик 

 
Фигура 2: Община Пещера - релеф 
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Очертаните по-горе особености водят до извода, че местоположението на общината е 
лесно достъпно и е подходящо за развитие на туристическия сектор, приоритетно както за 
вътрешния, така и за външния пазар.   

 
1.2.Географски особености 

Релефът на общината е хълмисто-планински и е обусловен от нейното разположение в 
западната част на Пещерско-Брациговската котловина, намираща се между югозападните 
разклонения на Бесапарските ридове на Западните Родопи, северните склонове от Баташкия 
дял на Западните Родопи и югоизточните склонове на западнородопския рид Къркария. 
Котловината е формирана в средното поречие на Стара река в резултат на тектонски разсед 
с гребенова структура и е част от Брациговско-Доспатската палеогенна депресия. 
Повърхностният й слой е образуван от наносен, разрушен от ерозията, скален материал, 
споен с пясък и глина. Ограждащите я планински склонове са изградени от 
младоеропоритивен риолит с хоризонтална и вертикална цепителност.   

Пещерско-Брациговската котловина е разделена на две части - Западна и Източна, от 
риолитен хребет (ниска хълмиста камениста местност), покрит с дъбов, лесков и габъров 
храсталак, чиято най-източна част  носи името „Дъбовик”, средната му част се нарича 
„Старите къщи”, североизточната част  – „Света Троица”, а югоизточната – „Грамадите“. Тя 
се пресича от долината на р. Стара река, която заедно с нейните притоци образува добре 
развита и дълбоко врязана хидрографска мрежа, формираща множество стръмни и урвести 
склонове, речни клисури, суходолия и долинни разширения, заети от ниви и ливади, и 
преминава в равнинния терен на Тракийската низина.  

Фигура 3: Планински общини 

 
 
  

Проломът на р. Стара река разделя два от ридовете, ограждащи ПещерскоБрациговската 
котловина - Баташкият рид и Къркария. Тези два рида имат напълно различен 
геоморфоложки строеж и природен ландшафт.   

Къркария се нарича онзи рид от Западните Родопи, който загражда Чепинската 
котловина от изток и североизток и Пещерската котловина от запад. Билото му върви в 
северна посока от пролома на Стара река, завива на северозапад при връх „Костина могила” 
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и свършва в пролома на Чепинска река. Ридът Къркария, макар и не много висок, има лични 
и красиви върхове, които се извисяват над Пазарджишкото поле и Чепинската котловина. В 
южната си част над гр. Пещера, той се снишава. Билото му се заобля и над него се издигат 
върховете „Баташко кале”, „Св. Константин” (1435 м.) и „Костина могила” (1441 м.). От 
северозапад и север едно ниско разклонение на Къркария загражда град Пещера. То се 
нарича „Голяма страна”. Най- високата му точка е „Турската глава” - малка могила, 
издигната едва на 900 метра надморска височина.  

Най-голямата река тук е Дълбочица. На много места има извори, които населението 
нарича „вризове” и „кайнаци” – напр. „Синият кайнак”, „Чепински вриз”. Горите, които 
покриват почти целия рид, са смесени, но в тях преобладават широколистните дървета -  
най-вече бук и дъб. Билото на рида е покрито с борови гори, сред които са разположени 
вилите на летовище „Свети Константин“.  

На юг от Пещера, където се намира Баташкият дял,  типичният родопски пейзаж се губи. 
Няма ги късите и хаотично разхвърлени ридове. Родопският „океан”  е останал назад, а пред 
погледа се изпречват стръмни ридове с остри и тесни била. Високо издигат челата си 
върховете: „Пирин“, „Киево кале“ и „Купена“, а в на коритото на река Пиздица се намира 
водната каскада „Сините водопади“. На 800-900 метра надморска височина между най-
долното течение на река Пиздица и Новомахленска река се простира обширна денудационна 
заравненост. Северните й склонове, които се спускат към Пещерската котловина, са 
прорязани от множество потоци. На изток тя плавно се спуска в разширената долина на река 
Пиздица, а на запад изведнъж свършва с главоломните бездни на „Стенето“ и „Купена“. От 
юг я възпират два успоредни рида, разделени от пропастите край река Пиздица. Първият е 
безименен. Над острото му и ясно очертано било се издига връх „Киево кале“.  

Вторият рид се нарича „Пирин“. Склоновете на рида са много стръмни. В по-ниските си 
части тези планински ридове са изградени от стари мраморизирани варовици. Над Стара 
река и нейните притоци  - Новомахленска река и Лековитата вода, се издигат величествени 
мраморни стени. Най- високите от тях са „Купена“ и „Стенето“, разсечени като с нож от 
потока Мезардере, десен приток на Новомахленска река. В тях има карстови води, които са 
образували много пещерни отвори и пещери. Карстови води, просмукани от Купенските 
стени, бликат от голям карстов извор в подножието на връх „Купена“. Огромни количества 
риолит има в долината на река Пиздица. Там те са плоски, призматично напукани, високи 
до 60 метра отвесни стени, които образуват много теснини и водопади. Както в Къркария, 
така и тук преобладават широколистните гори. Те покриват по-голямата част от южните 
околности на гр. Пещера. Иглолистни гори има само във високите части на рида „Пирин” и 
в местността „Пиздица“.  

Бесапарските ридове (до 1942 г.  наричани Бабабаири) са нисък предпланински рид на 
Западните Родопи. Ридовете са разположени между долното течение на река Марица на 
север и долината на десният   приток Стара река на юг, която ги отделя от северните 
разклонения на Равногорския рид на Баташката планина. На запад чрез ниска седловина 
(499  м.), разположена северно от гр. Пещера се свързват с рида Къркария на Западните 
Родопи. Дължината им от запад на изток е около 14 км., а ширината до 8 км. На юг към 
долината на Стара река ридовете се ограничават със стръмен разседен склон. Релефът им е 
хълмисто-ридов със заравнени била и разчленени къси плоски ридове на север. Най-
високата им точка е Еленски връх (535,4 м.), разположена в централната им част, на около 
2 км южно от пазарджишкото село Огняново. Изградени са от окарстени мрамори, а на юг 
от диорити и габро-диорити, покрити с тънки езерни плиоценски утайки. Почвената 
покривка е много тънка. Те са почти напълно обезлесени и са покрити предимно от пасища.   



 

13 

Най-високата точка на територията на общината е връх „Кълчиш“, намиращ се в рида 
Къркария, с надморска височина - 1475 м.  

Разнообразният и живописен релеф, съчетаващ китни речни долини и клисури с 
непристъпни скални зъбери и върхове, наред с многобройните пещерни образувания са 
атракция, която е типична за общината, като условията предпоставят развитието предимно 
на природно-познавателен  и пещерен туризъм. 

Климат 
Релефните особености и близостта до Горнотракийската низина са основните фактори, 

които оказват съществено влияние върху климатичните и метеорологични условия на 
територията на община Пещера, която се намира в Преходната климатична област – 
Северородопски нископланински климатичен район. Климатът тук е умереноконтинентален 
към преходноконтинентален, с черти на планински и се характеризира със сравнително 
прохладно лято, умерено студена и сравнително мека зима с по-устойчива снежна покривка, 
и преливащи се пролетни и есенни сезони.  

Метеорологичните елементи, характеризиращи краткотрайното състояние на 
атмосферата – температура, количество валежи, представителни за отделните сезони и 
месеци, имат следните параметри, представени в Таблица 1.  

 Таблица 1. Температури и количество валежи в община Пещера през 2019 г. Станция,  
 

Станция, 

н.м.в.  

Елементи I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  З  П  Л  Е  год.  

Пещера 
436  

ср. тем. 
=>  

0.3  1.1  4.4  9.3  16.5  17.3  22.4  20.2  15.8  10.6  6.2  1.3  0.9  10.1  20.0  10.9  10.5  

ср. макс. 
т. =>  

4.2  5.6  7.9  14.7  22.3  22.8  29.3  26.1  20.2  15.1  9.3  4.5  4.8  15.0  26.1  14.9  15.2  

ср. мин. 
т. =>  

-3.6  -3.4  0.9  3.9  10.6  11.8  15.4  14.3  11.4  6.0  3.1  -1.9  -3.0  5.1  13.8  6.8  5.7  

кол. вал. 
=>  

46  36  48  54  80  69  54  35  39  48  51  49  131  182  158  138  609  

В община Пещера не се наблюдават резки температурни колебания Средногодишната 
температурна амплитуда е сравнително ниска - около 9,5°С. Средната годишна температура 
е 10,5°С, като средната максимална температура достига 29,3°С, а средната минимална 
температура - минус 3,6°С. През зимата средната сезонна температура е 0,9°С. През януари 
– най-студеният месец от този сезон, средномесечната температура е 0,3°С, като 
минималните температури през този месец достигат до минус 14°С, а максималната 
температура е 12°С. През пролетта средната сезонна температура е 10,1°С, като през 
последния месец от този сезон максималните стойности на температурата възлизат на 31°С, 
а минималните достигат 4°С. Лятото е прохладно - средно с температура 20°С. Средната 
месечна температура за юли (найгорещият месец) е 22,4°С. Максималната температура през 
юли е 35°С, а минималната - 11°С. Есента се прелива между лятото и зимата. Средната 
сезонна температура е 10,9°С. Средната месечна температура през октомври е 10,6°С, като 
максималната температура достига 23,0°С, докато минималната пада до минус 1°С. В 
планинските части с надморска височина над 1000  м. съответните средни температури са 
по-ниски с 3-4°С.  
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Неблагоприятен елемент на климата са мразовитите денонощия (когато температурата е 
под нулата), които се наблюдават най-рано през първото десетдневие на ноември и най-
късно до края на първото десетдневие на април.  

Средната годишна облачност е 4,9, като най-голяма е тя през януари (6,6), а най-малка - 
през септември (3,1) и юли (3,3). Ясните дни са средно 97 на брой годишно - най-често се 
срещат през август и септември. Районът се характеризира с продължително слънцегреене 
– по 1976 часа годишно. Максимумът на слънчевата радиация се наблюдава през лятото, 
през месеците юни и юли, около пладне.   

Морфографските особености на района оказват силно влияние и върху режима на 
валежите. Северните дялове на Западни Родопи попадат във валежна „сянка” и валежите са 
по-малко в сравнение с тези на същите надморски височини в другите райони.  

Годишните валежи тук са умерени по количество - 609 мм годишна сума и са 
сравнително по-малко от средния валеж за страната - 650 мм. Средногодишните валежни 
количества варират между 500 мм. в ниските части и 750 мм. до 1000 мм. във високите части. 
Разпределението на сезонната сума на валежите е неравномерно. Годишният ход на 
валежите е с максимум през пролетта (182 мм) и лятото (158 мм), и минимум през зимата 
(131 мм) и есента (138 мм). Валежните дни са средно по 9,4 на месец, 28 на сезон и 112 
годишно. Най-много са те през май (13), юни (12) и декември (11,4), а най-малко - през 
август (5,5) и септември (4,7).  

Средната годишна относителна влажност на въздуха е 68%. Тя достига своя максимум 
през декември (81%) и януари (80%), а най-ниска е през юли и септември - 58%. Сезонно 
средната относителна влажност през зимата е 76%, през есента - 72%, през пролетта - 64%, 
а през лятото - 60% (табл. 2).   

Снеговалежите с образуване на снежна покривка обикновено започват от първото 
десетдневие на декември и с прекъсвания продължават до първата половина на март - средно 
80 дни. Снеговалежът през декември и януари е почти еднакъв, а през февруари намалява. 
Средната дебелина на снежната покривка е около 10 см, а средногодишният брой на дните 
със снежна покривка е около 27. Слана пада от октомври до март, рядко до първата половина 
на април. Най-рано слана е падала в първите дни на октомври. Бурите и мъглите са  рядко 
явление. Средногодишният брой на дните с мъгла е 23.8, предимно през периода октомври-
март.  

Ветровитостта е слаба - средногодишната скорост на вятъра е 1.7 м/сек. Найветровити 
са месеците август (2.0 м/сек.), юли и септември (1.7 м/сек.), април (1.6 м/сек.), а най-
безветрени са декември (0.9 м/сек.) и януари (1 м/сек.). Сезонно средната скорост на вятъра  
през зимата е 1.3 м/сек., през есента - 1.7 м/сек., през пролетта - 1.8 м/сек., а през лятото - 
1.9 м/сек., През зимата духа предимно западен вятър, по-рядко - северозападен и югозападен 
вятър. Преобладаващите ветрове през пролетта и лятото са югозападен и западен вятър, а 
през есента - западен вятър, като през ранна есен се проявява и югозападен вятър, а през 
късна есен - северен, по-рядко североизточен вятър. Броят на дните със силен вятър (със 
скорост по-голяма от 14 м/сек) е под 5%  

Таблица 2: Средни стойности на влажността и скоростта на вятъра в община Пещера  
Характеристика Зима Пролет Лято Есен Год. 

Влажност (%)  76 64 60 72 68 
 Скорост на вятъра (м/сек)  1.3 1.8 1.9 1.7 1.7 

 Може да се обобщи, че климатичните особености на региона са благоприятни, не се 
наблюдават екстремни колебания на климата.  

Природни ресурси 
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Почви  
Основните почвообразуващи скали са представени главно от риолити, кристалинни 

шисти, мрамори, варовици, грано-сиенити, пясъчници и чакъли. На отделни петна се срещат 
още гнайси, амфиболити, наслаги от мергели и глини.  

Под  влияние  на  релефните  форми, изложението, растителността  и 
почвообразуващите скали са се създали условия за формирането на три преобладаващи 
типове почви в общината: канелени горски,  кафяви горски и алувиално-ливадни (по данни 
на ДЛ „Пещера“), което благоприятства развитието на зеленчукопроизводството, 
овощарството, лозарството, тютюнопроизводството и животновъдството.   

 Алувиално-ливадните почви са разпространени предимно по поречието на река Стара 
река и нейните притоци. Образувани са върху порьозни алувиални наслаги и при постоянно 
и достатъчно овлажнение и ливадна растителност. Намират се на заливните тераси на реките 
и са богати на скални материали. Характеризират се с дебел хумусен хоризонт, като 
ежегодно се натрупват минерални вещества в почвените хоризонти. Задържат по–
продължително време влагата и са подходящи за отглеждане на зеленчуци.   

Канелените горски почви са разпространени по хълмистите райони с надморска 
височина до 1000 м. Формирани са от елувий в  условията на хладния и влажен 
преходноконтинентален климат и преобладаща топлолюбива широколистна горска 
растителност, разнообразен почвен субстрат (силно натрошени и изветрели гранити, 
гранитогнайси, гнайси, слюдени шисти и др.). По механичен състав са леко до тежко 
глинести (до 40-70 %),  с хумусно съдържание между 2 и 5%. Отличават се с  натрупването 
на железни хидрооксиди, които придават канеления цвят на почвата. Характеризират се със 
средно плодородие и при подходяща мелиорация могат да се използват за отглеждане на 
всички зърненожитни и зърненобобови култури, зеленчуци и лозя, костилкови овощни 
видове.  

Кафявите горски почви са разпространени върху по-високите склонове с надморска 
височина над 1000 м. Образувани са върху кисели скали, пясъчници и глинести шисти, леко-
песъчливо глинест елувий, делувий или пролувий, при влажен климат и широкото участие 
на широколистни (букови), иглолистни и смесени гори. Отличават се с малка мощност на 
почвения хоризонт (40-80 см.), незначителен хумусен хоризонт и незначително съдържание 
на хумус (3-9%). Те са с ниско плодородие. Силно ерозирали са и имат лек механичен състав. 
Подходящи са за отглеждане на ръж, овес и картофи.   

 
 Полезни изкопаеми  
В района на община Пещера са установени запаси от нерудни полезни изкопаеми – 

мрамор, гранит, варовик. Находищата не са напълно проучени.  
В землището на с. Капитан Димитриево се експлоатират две кариери - за трошен камък 

и мозайка, с обща площ 300 дка. Стопанисват се от „Пътища“ АД - гр. Пазарджик.  
 
Води  
Водните ресурси в района на община Пещера се формират от подземни и повърхностни 

водоизточници. Подхранването им се осъществява от падналите валежи. Водите се 
използват както за питейни, така и за промишлени и селскостопански нужди, и са 
достатъчни за 100 % водоснабдяване на населението.  

През територията на община Пещера преминават  реките Стара (Пещерска) река и  
Пишманка.  
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Стара река - десен приток на р. Марица, заедно с нейните притоци, се явява основен 
повърхностен водоизточник и главна водна артерия за района на общината. Нейната 
дължина е 61 км., което я нарежда на 62-ро място сред реките на България, а водосборната 
й площ е 350 м2, което представлява 0,66% от водосборния басейн на р. Марица. 
Средногодишният й отток е  2,74 куб. м. в секунда. Водосборният басейн се характеризира 
с 0.319 м. среден наклон и 1290 м. средна надморска височина. Реката е с дъждовно-снежно 
подхранване, като максимумът е в периода април-май, а минимумът - през месец септември.  

Стара река отводнява големи части от Баташка планина и рида Къркария в Западните 
Родопи. Тя се образува от сливането на двете малки рекички - Черна (лява съставяща) и Бяла 
(дясна съставяща) югозападно от град Батак, в подножието на върховете „Остри нос“ (1957 
м.), „Орловец“ (1868 м.) и „Седлова поляна“ (1707 м.) в Баташката планина, Западни Родопи, 
на 41°55ʹ31ʺ с.ш., 24°11ʹ35ʺ и.д. и 1 140 м н.в.  За начало се приема река Черна, която води 
началото си от 1 743 м н.в. в Баташка планина, на 1,3 км западно от местността „Картела - 
на шосето Батак - Доспат.   

До град Пещера реката тече в посока север - североизток в тесен и дълбок, на места 
каньоновиден пролом с изцяло залесени стръмни странични скатове, с изключение на 
малката Баташка котловина, където то се разширява. При пресичането на Пещерската 
котловина дефилето   отново се разширява, но след това, при преминаването през Пещерско-
Брациговското подножие на Родопите, пак добива проломен характер. При село Бяга, Стара 
река навлиза в малкото Испериховско поле, като дефилето за трети път се разширява. След 
това заобикаля от юг и изток Бесапарските ридове, навлиза в Горнотракийската низина и се 
влива отдясно в река Марица на 183 м. н.в., южно от село Говедаре.   

Реката над град Пещера е с голям наклон, със скалисто и с падове легло, тече бързо, а в 
останалата си част наклонът и скоростта на течението намаляват. Водният дебит на 
течението е почти постоянен през различните сезони на годината, тъй като част от водите й 
в горното течение  се отвеждат по тунели и канали в язовир „Батак“ и се включват в 
Баташкия водносилов път за добив на електроенергия. По този начин са отнети около 50% 
от средногодишния отток на реката, в резултат на което естествените й отточни условия се 
нарушават. В средната си част леглото и бреговете й са скалисти, а в долната са землени.   

По течението на реката са разположени 6 населени места, в това число 2 града (Батак и 
Пещера) и 4 села (Бяга, Исперихово, Куртово Конаре и Ново село), като от село Бяга до 
устието коритото   е коригирано с водозащитни диги.  

В Баташката и Пещерската котловини, Испериховското поле и Горнотракийската низина 
р.Стара река се използва за напояване и промишлено водоснабдяване. Границите на 
водосборния басейн на Стара река са следните:  

 на запад и северозапад - с водосборния басейн на Чепинска река и водосборните 
басейни на няколко малки реки, вливащи се директно отдясно в река Марица;   

 на изток и юг - с водосборния басейн на река Въча, десен приток на река Марица.  
Стара река има асиметрично развита речна мрежа - тя приема само големи десни 

притоци, а левите са къси и маловодни. По-важни леви притоци са: Раков дол, Дълбокия 
дол, Гъчов дол, Марчово дере и Дълбочица със скалисти легла и на места със стръмни 
брегове, обрасли с дървесна растителност. По-главни десни притоци са: Равногорска река, 
Новомахаленска река, река Пиздица, река Лъка, Бяла река, Карлъшка река,  Сръбска река, 
Дермен дере, Луда река и други. Притоците на Стара река са със стръмни брегове, обрасли 
с чисти и смесени гори от смърч, бял бор, ела, бук, зимен дъб и други, а в долното си течение 
и от храстова растителност. Имат постоянен воден дебит. По-големите от тях са:   
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 Равногорска река - извира северно от връх Санджак в Равногорския рид. Протича 
през дълбока, гъсто заселена долина. Дълга е 24 км. с водосборна площ от 83 кв.км. 
Средно годишният й отток при с. Равногор е 0,303 куб. м. в секунда. В горното й 
течение водите чрез канал и тунел се отправят към язовир „Батак“. Заедно с десните 
си притоци Павлица и Умишка оросява землището на съседната на община Пещера 
Брациговска община;   

 Река Пиздица - води началото си от склоновете на Равногорския рид, северно от 
седловината Вълча поляна, където е седалището на ДДС „Борово“. Нейното корито, 
формирано сред камениста и гориста клисура, е обезводнено поради включването й 
във водосборната деривация на язовир „Батак“. Устието й е в западната част на 
Пещерско-Брациговската котловина. В средното й поречие се намират рядко 
красивите „Сини водопади“, които за съжаление са обезводнени от човешкото 
вмешателство. Водната феерия може да се наблюдава само при изобилни дъждове и 
по време на пролетното снеготопене, когато по речното корито все пак протича по-
изобилна водна струя;  

 Новомахаленската река - началото й се намира в западните склонове на Вълча 
поляна, преминава през с. Нова махала, след което приема по-големите си десни 
притоци - Мадар дере и Лековитата вода, а после се влива в Стара река. В долното й 
течение долината е силно карстифицирана с множество пещери, най-
забележителната и известна от които е пещера „Снежанка“.  

Втората по големина и значение река в общината е река Пишманка (наричана още 
Джурковица), която извира в землището на село Радилово и го пресича, разделяйки го на 
две части - Горна (или Нова) махала и Долна (или Стара) махала (Вачков, 1996). По-нататък 
тя се влива в микроязовир „Капитан Димитриево“, след което продължава пътя си през 
центъра на село Капитан Димитриево и го дели на две части. Десният бряг на реката тук е 
заселен от по-рано, което се дължи на по-голямата степен на заравненост и плодородие на 
земята. Левият бряг е по-късно заселен и е много висок. В близост до него е Баирът или 
Чала. Мястото е каменисто, неплодородно и голо. При устието си реката се влива в река 
Марица.    

Името идва от турската дума „пишман“ и е много сполучливо избрано. На пръв поглед 
през лятото рекичката е просто безобидна вада. Наесен и напролет, обаче, тя силно приижда 
и в миналото е нанасяла големи щети. Сега над нея са построени три стоманобетонни моста, 
а по двата   бряга има гъсто засадени тополи.   

До 2002 г. тя се явява основен източник за питейна вода в село Радилово, но поради  
недостатъчното задоволяване нуждите на населението през 2002 г. е изградена водна 
инсталация, която позволява набавяне на питейна вода от река Марица.  

Освен повърхностно течащите води Пещерско-Брациговската котловина е богата и на 
подземни водни басейни. Подпочвените води са с високо ниво и на много места формират 
извори, особено в обсега на риолитния гребен Грамадите, в чиито източни склонове са се 
образували и неголеми естествени езера. Част от тези извори са каптирани и използвани за 
водоснабдяване на населените места   

На територията на община Пещера съществуват и три изкуствени водоема - 
микроязовири. Единият от тях се нарича „Чепински вриз“ - собственост на „Напоителни 
системи“ ЕАД гр. Пазарджик, с площ от 7 дка и капацитет - 25000 куб.м., Микроязовирът 
се захранва с вода от ВЕЦ „Пещера“, по тунела за ВЕЦ „Алеко“ и се използва за напояване. 
Другият е собственост на „Биовет“ АД гр. Пещера, с капацитет от 8000 куб.м., и се използва 
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за промишлени цели от предприятието. Третият е собственост на общината и е разположен  
на река Пишманка, на 2 км. южно от с. Капитан Димитриево. Неговата вместимост е 51700 
куб.м. вода.  

На територията на общината съществуват осем гравитачни извора с минимален дебит 20 
1/8 и максимален дебит 42 1/8, сондажни кладенци с дебит 30 1/8 и един карстов извор с 
дебит 12 - 30 1/8.  

Минералната вода в общината се състои от един извор и пет сондажа, на около 500 м. 
западно от гр. Пещера. Основните показатели на минералната вода са следните:   

 Дебит- 5 л/сек.   
 Температура от 17,8 до 26° по С  
 Минерализация- 392г/л.   
 рН – 7,55   
Резултатите от физичните, физикохимичните, химичните и микробиологичните анализи 

я характеризират като вода с първична чистота със стабилен физикохимичен състав и 
свойства и с ограничено съдържание на минерали. По своя тип водата е хидрокарбонатна, 
натриево-калциева и силициева, както и слабо радиоактивна.  

Растителност  и животински свят  
Горският фонд, принадлежащ към община Пещера, възлиза на 7 309,7ха., което 

представлява около 40% от територията й и е добра предпоставка за благоприятно 
повлияване върху екологичното състояние на околната среда, както и за развитието на 
дърводобива, дървопреработването и ловния туризъм.  

В зависимост от функционалното си предназначение горите са разпределени по следния 
начин:  

 Защитни гори и територии – 19,79% от общата площ (1 446,8 ха.);   
 Рекреационни гори и територии – 28,40% от общата площ (2 076,2 ха.);   
 Защитени и природни територии – 38,81% от общата площ (2 837,0 ха.);   
 Други – 11,24% от общата площ (821,9 ха.).  
По състав горите имат следното разпределение:   
 Иглолистни - заемат 34,4% от залесената площ;  
 Ширoколистни - заемат 65,6 % от залесената площ.   
Общината е с богата и запазена флора и фауна. Във флората преобладават 

представителите на широколистните видове, по-характерни от които са: дъб, бук, 
сребролистна липа, габър и др. Иглолистните видове са представени от бял бор, черен бор, 
ела и смърч. Типични храстовидни растителни видове за територията на общината са: 
шипка, дрян, леска, люляк, глог, трепетлика, малина и др.  

Описани са 45 вида лечебни растения, намиращи се на територията на община Пещера. 
От тях два вида са поставени под специален режим на опазване и ползване – иглика и риган.  

В землището на гр. Пещера се срещат следните видове: жълт кантарион, глухарче, 
червен глог, овчарска торбичка, еньовче, живовляк, змийско мляко, къпина, коприва, лайка, 
пелин, шипка, бял равнец, магарешки бодил, татул, подбел, риган, дрян, трънка, лопен, 
бреза, липа и др. видове.  

На територията на с.Свети Константин са представени следните видове лечебни 
растения: червен и жълт кантарион, риган, мащерка, черна боровинка, пелин, малина, 
къпина, шипка, змийско мляко, мъжка папрат, подбел, маточина, трънка, магарешки бодил, 
липа, люляк, дъб, божур, дрян, лайка, коприва, бял равнец, жълт равнец, иглика, бъз черен, 
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бъзак, зайча сянка, живовляк, хвощ, горска ягода, бръшлян, лопен, леска, смрадлика и др. 
видове.  

В землището на с. Радилово се срещат: лайка, бял равнец, къпина, кантарион, овчарска 
торбичка, глухарче, маточина, магарешки бодил, дъб, дрян, люляк, коприва, липа, мента, 
мащерка, иглика, подбел, бъзак и др. видове.  

А на територията на с. Капитан Димитриево са разпространени: пелин, глухарче, 
овчарска торбичка, кантарион, бял равнец, коприва, къпина, бъзак, змийско мляко, шипка, 
подбел, глог, лопен, великденче, лайка, дрян, липа, дъб, трънка, живовляк, татул и др. 
видове.  

 Географското положение, климатът, релефът, богатството и разнообразието на горски 
масиви създават благоприятни условия за разпространение на почти всички видове дивеч в 
района. Най-многобройните представители на едрите бозайници са: дива свиня, сърна, 
благороден елен, лисица, дива коза, кафява мечка, вълк, чакал и други. От дребните 
бозайници се срещат: заек, таралеж, катерица, дива котка, язовец. Птиците са представени 
от: мишелов, сокол, черен щъркел, кълвач, гълъб, глухар, яребица, врана, дрозд, фазан, орел, 
а около водните площи - дива патица и гъска. Ловуването се извършва само през периоди, 
съобразени със Закона за лова и опазване на дивеча. Спортният риболов се практикува по р. 
Стара река и нейните притоци.  

Примамливо място за спортисти и риболовци е язовир „Батак“.  
При нарастващите темпове на урбанизация в локален и световен мащаб, общината се 

отличава и придобива по-голяма  атрактивност благодарение на своята добре съхранена 
природна среда и богатото си биоразнообразие - един от значимите активи, чието опазване 
и разумно ползване е важен фактор за бъдещия просперитет  на местния туризъм. 

Изводи:  
 Климатичните особености на общината са благоприятни, не се наблюдават 

екстремни колебания на климата; 
 Почвите:  алувиално ливадни - подходящи за зеленчукопроизводството, канелените 

горски – за зърненожитни и зърненобобови култури, зеленчуци и лозя, костилкови 
овощни видове, кафявите горски - за ръж, овес и картофи. Всичко това 
благоприятства - овощарството, лозарството, тютюнопроизводството и 
животновъдството; 

 Водното богатство в общината: минералния извор, реките, микроязовирите на 
територията на общината, освен за питейно водоснабдяване, напояване, енергийно 
производство, могат да се ползват и за развитието на водни спортове, любителски 
риболов, краткотрайни излети и др.; 

 Богата и запазена флора и фауна. Във флората преобладават широколистните 
видове, присъстват иглолистните видове и типични храстовидни растителни 
видове. 45 вида лечебни растения се намират на територията на община Пещера. 
Разпространени са почти всички видове дивеч в района; 

 Тази ценност би могла да привлече международни туристи предвид наличните 
ресурси, даващи възможност за развитие на познавателен туризъм, еко туризъм и 
др. 

  
2. Състояние на местната икономика. Тенденции  

Състояние на основните икономически сектори.  
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Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Структуроопределящите 
отрасли са химическата, винарската, обувната, шивашката и дървообработващата 
промишленост. 

На територията на общината към 2018 г. оперират 742 дружества, като нетните приходи 
за периода възлизат на стойност 661 576 хил. лв. Произведена е продукция на стойност 649 
130 хил лв., като са направени разходи в размер на 610 180 хил лв. Погледнато по години, 
през 2014 г. броят на дружествата е 684 и поради стабилното финансово и икономически 
развитие на Република България се наблюдава нарастване на броя на регистрираните 
предприятия. Икономически погледнато, това се отразява в нарастване на нетните приходи 
в общината, които бележат ръст с 18,8 %, като същевременно печалбите нарастват с 33,5%, 
а загубите с 292%.  Последното е ефект от рязкото пренасищане на пазара с нови играчи и 
хаотичното разпределяне на благата с цел бърза печалба.  

Най-многобройни за 2018 г. са дружествата, които оперират в сектор търговия, ремонт 
на автомобили и мотоциклети – 273 бр., следвани от тези в преработвателната 
промишленост – 131, транспорта – 74 и селското стопанство 56.  

По брой заети, лидер е преработвателната промишленост – 4340 души, търговията и 
услугите – 584, транспорта – 545 заети и селското стопанство 206. 

Общия брой на заетите за 2018г. е 6271, които са с 2,0% по-малко от тези през 2014г. 
Наетите за 2018г. са 5 681 или 90,6% от заетите. 

Ще рагледаме данните по сектори, на база брой икономически субекти, опериращи в 
съответната сфера. 

На първо място са търговия,  ремонт на автомобили и мотоциклети. 
Направените разходи през 2018г. са в размер на 39 273 хил.лв., а нетни приходи за 2018 

г.– 40 284 хил. лв. се очертава тенденция на спад. В сравнение с 2014 г. спадът е с 49,5%, а 
от там и печалбата близо 4 пъти по-малка.  Вижда се с просто око, че производствените 
мощности са намалели на половина за 5 г., като темповете трудно ще бъдат възстановени 
поради световната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19, която 
обхвана цял свят и не пропусна община Пещера.  

Вторият по големина сектор на територията на общината е преработващата 
промишленост – 131 бр. Те обхващат 17,7% от общо функциониращите дружества, като 
нетните приходи от този сектор възлизат на 503 989 хил.лв. – 83,8% от общото за общината, 
докато разходите за сектора възлизат на 469 201хил.лв. – 76,9% от общото за общината. 
Съпоставено с 2008 г. се наблюдава запазване на броя на предприятията, като нетните 
приходи за същия период са с увеличение на нетните приходи с 26,2% . Печалбата за 2018 
г. – 36 375 хил.лв. или с 63,9% повишение. Тенденциите в сектора са положителни и 
устойчиви, въпреки спада броя на предприятитята.В същото време заетите в сектора са 4340 
души, т.е. преработвателната промишленост е големия работодател в общината. 

Секторът транспорт, складиране и пощи е на трета позиция със 74 дружества и приходи 
от дейност 48 266 хил. лв., като приходите нарастват с 8,8 % сравнение с 2014г. 

След тях веднага се нарежда сектор селско, горско и рибно стопанство с 56 
бр.предприятия или дял от 7,5 % от общо за общината. Приходи от дейността в сектора са 
на стойност 39 385 хил.лв. и прибавят 5,9 % от приходите в общината. Направените разходи 
се равняват на 31 950 хил.лв. Спрямо 2014 г., предприятията са се увеличи с 6 бр. В приходи 
за 2018 г. се наблюдава увеличение с 70,9 % повече за 2014 г. Нетните разходи за 2018 г. са 
се увеличили с 61,2%.  
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Икономически 
дейности (А21) 

Пред
прия
тия 

Произве
дена 

продукц
ия1 

Приход
и от 

дейност
та 

Нетни 
приход

и от 
продаж

би 

Разходи 
за  

дейност
та 

Печал
ба 

Загу
ба 

Зает
и 

лица
2 

Нает
и 

лица
2 

Разход
и за 

възнаг
ражде

ния 

ДМА 
Добавен

а 
стойнос

т  

Оборот 

Брой Хиляди    левове Брой Хиляди  левове Хиляди  левове 

2015 година 

общо за Пещера: 684 550 692 607 207 515 160 555 045 51 925 3 453 6 571 5 981 44 488 345 546 127 857 587 832 
a селско, горско и 
рибно с  58 20 652 28 426 17 119 24 690 3 835 729 194 136 1 020 15 658 7 959 18 953 
b добивна 
промишленост .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. 
c преработваща 
промишленост 133 452 271 439 104 378 111 415 548 23 064 1 681 4 722 4 584 34 005 265 050 88 899 448 738 
d производство и 
разпред. на ел. и 
топлинна ен. и на газ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
e доставяне на води; 
канализационни 
услуги, управление на 
отпадъци и възст. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
f строителство 23 1 189 1 284 1 186 1 127 156 .. 51 37 184 1 567 449 1 186 
g търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 260 18 986 75 496 59 799 57 400 18 082 184 637 413 3 452 32 113 12 289 59 933 
h транспорт, 
складиране и пощи 52 44 183 47 139 45 246 43 824 3 146 215 497 467 2 931 12 899 10 898 45 317 
i хотелиерство и 
ресторантьорство 42 619 1 097 1 064 1 232 67 202 101 64 324 2 073 339 1 067 
j създаване и разпр. 
информация и 
творчески продукти; 
далекосъобщения 10 777 1 129 1 022 516 554 .. 17 7 .. .. .. 1 022 
l операции с 
недвижими имоти 18 511 894 335 530 501 .. 24 17 107 1 442 390 335 
m профес. дейности и 
научни изследвания 18 337 346 340 263 76 - 30 19 97 58 203 340 
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n административни и 
спомагателни 
дейности 15 1 669 1 856 1 546 1 876 173 215 24 14 98 2 038 683 1 546 
p образование .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
q хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 21 5 646 6 524 5 603 4 423 1 972 - 189 165 1 799 .. 3 558 5 603 
r култура, спорт и 
развлечения 7 79 101 87 83 24 .. 7 .. .. .. 24 87 
s други дейности 20 154 161 161 129 39 .. 24 8 29 .. 69 161 

2016 година 
общо за община 
Пещера: 718 608 002 640 509 574 211 593 854 46 333 4 177 6 724 6 153 51 006 379 239 140 274 657 075 
a селско, горско и 
рибно 63 24 575 34 690 24 832 27 007 7 210 559 219 175 1 380 17 674 12 661 26 166 
b добивна  .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. 

c преработваща  124 501 176 465 716 422 613 445 277 20 348 2 216 4 772 4 674 39 390 293 138 94 199 503 704 
d производство и 
разпр. Електр. 
топлинна ен. и на газ.  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
e доставяне на води; 
канал.  услуги, 
управление на 
отпадъци и възст. .. .. 1 279 1 254 1 231 .. .. 51 .. .. .. 628 1 260 
f строителство 27 3 181 3 716 3 334 3 413 375 107 54 40 296 1 402 577 3 455 
g търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 266 18 085 67 924 60 342 56 536 .. 686 644 407 3 362 31 461 13 068 60 603 
h транспорт, 
складиране и пощи 61 44 973 48 822 46 296 45 911 2 737 130 518 482 3 463 13 991 11 331 46 344 
i хотелиерство и 
ресторантьорство 43 696 1 128 1 091 1 333 71 276 104 68 363 1 440 333 1 093 
j създаване и 
разпространение на 
информация и 
творчески продукти; 
далекосъобщения 10 211 459 459 413 42 - 19 7 45 .. 112 459 
l операции с 
недвижими имоти 18 349 960 321 675 299 41 21 15 88 1 411 131 321 
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m професионални 
дейности и научни 
изследвания 24 465 471 460 381 88 .. 39 20 124 131 267 460 
n административни и 
спомагателни 
дейности 15 1 890 2 149 1 862 1 672 541 110 25 16 131 2 813 883 1 863 
p образование .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. 
q хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 23 5 521 7 156 5 536 4 332 2 708 .. 184 160 1 747 .. 3 551 5 536 
r култура, спорт и 
развлечения 7 276 519 374 .. 77 .. 10 .. 34 .. 135 374 
s други дейности 29 227 233 232 183 63 15 35 10 47 12 111 232 

2017 година 
общо за община 
пещера: 738 592 341 679 119 605 442 619 691 59 070 5 093 6 329 5 740 53 060 452 245 145 910 655 231 
a селско, горско и 
рибно стопанство 58 23 566 34 565 22 858 30 262 5 435 2 135 209 165 1 392 23 205 10 305 22 886 
b добивна 
промишленост .. .. .. .. .. ..  - .. .. .. .. .. .. 
c преработваща 
промишленост 134 482 079 485 100 443 047 455 398 28 366 1 738 4 377 4 272 40 881 356 290 98 886 491 987 
d производство и 
разпр ел. и топлинна 
ен. и на газообразни 
горива .. .. .. .. .. ..  - .. .. .. .. .. .. 
e доставяне на води; 
канал. услуги, 
управление на 
отпадъци и възст. 3 .. 1 435 1 366 1 394 41  - 51 .. .. .. 680 1 387 
f строителство 30 2 917 3 254 3 073 2 909 476 171 59 41 447 1 591 833 3 077 
g търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 279 22 749 88 515 74 640 68 283 .. 376 662 423 3 393 38 457 16 119 75 306 
h транспорт, 
складиране и пощи 67 43 664 47 751 45 265 46 086 1 675 228 529 490 3 599 14 006 10 261 45 394 
i хотелиерство и 
ресторантьорство 45 850 1 275 1 194 1 309 139 177 101 60 363 1 336 506 1 194 
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j създаване и 
разпространение на 
информация и 
творчески продукти; 
далекосъобщения 10 185 483 458 483 28 .. 17 8 58 .. 76 458 
l операции с 
недвижими имоти 16 709 724 191 659 90 32 15 10 80 1 319 564 191 
m професионални 
дейности и научни 
изследвания 24 570 582 550 480 93 .. 38 21 192 45 351 550 
n административни и 
спомагателни 
дейности 14 2 376 2 563 2 263 2 201 435 121 22 13 121 2 439 871 2 264 
p образование .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
q хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 23 5 573 6 860 5 596 4 374 2 375 .. 182 156 1 889 .. 3 659 5 596 
r култура, спорт и 
развлечения 7 132 187 178 203 54 .. 11 6 38 .. 73 178 
s други дейности 24 257 271 265 207 63 .. 32 9 55 .. 134 265 

2018 година 
общо за община 
Пещера: 742 649 130 661 576 608 279 610 180 50 118 4 749 6 271 5 681 55 869 585 971 156 285 687 154 
a селско, горско и 
рибно стопанство 56 27 367 39 385 26 895 31 950 7 240 958 206 162 1 512 24 264 13 075 26 909 
b добивна 
промишленост .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
c преработваща 
промишленост 131 543 989 507 620 471 734 469 201 36 375 2 190 4 340 4 231 43 453 520 704 117 227 550 391 
d производство и 
разпр. Ел. топлинна 
енергия и на газ.  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
e доставяне на води; 
канал. услуги, у-е на 
отпадъци и възст. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
f строителство 32 3 676 4 303 3 428 3 793 488 30 88 70 565 2 781 1 461 3 485 
g търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 273 9 258 40 384 39 754 39 273 1 382 388 584 353 2 763 5 349 5 127 39 754 
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h транспорт, 
складиране и пощи 74 45 129 48 226 46 612 47 265 1 176 351 545 497 3 907 12 450 9 620 46 748 
i хотелиерство и 
ресторантьорство 43 967 1 439 1 408 1 570 97 231 99 67 388 1 577 467 1 408 
j създаване и разпр. 
информация и 
творчески продукти; 
далекосъобщения 7 157 405 405 386 18 0 14 .. .. .. 78 405 
l операции с 
недвижими имоти 19 556 823 480 950 293 .. 17 9 88 4 327 375 481 
m професионални 
дейности и научни 
изследвания 28 596 616 596 455 171 .. 40 21 227 176 464 596 
n административни и 
спомагателни 
дейности 19 3 743 3 884 3 482 3 029 849 .. 30 18 156 2 409 1 438 3 484 
p образование .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
q хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 20 6 191 6 691 6 203 4 853 1 699 .. 182 162 2 029 .. 3 930 6 203 
r култура, спорт и 
развлечения 7 424 456 294 397 85 .. 16 10 63 .. 177 294 
s други дейности 27 312 340 330 247 89 .. 35 9 71 62 193 330 
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Селско стопанство - земеделие, животновъдство.  
Селското стопанство има много важно място в икономиката на община Пещера.  
Като обща характеристика,територията на общината е с многообразен релеф, което е 

предпоставка, при подходящи почви и микроклимат, за развитие освен на традиционно 
земеделие, с известните ни от времето култури и животновъдство, но и за развитие и на 
алтернативно земеделие - медицински култури и билки по програмата за развитие на 
алтернативно земеделие. Релефът и климатът в общината дават благоприятни възможности 
за развитие и на животновъдството.  

Площта на земеделската земя на община Пещера е както следва: - обработваемата 
земеделска земя в т.ч. ниви, ливади,трайни насаждения – 31,847 дка; - пасища– 17,861 дка. 
Стопанисваната земя в общината е около 45% от обработваемата. Различен е процентът на 
землищата на трите населени места: - гр. Пещера – 36%, - с. Капитан Димитриево – 27 % и 
- с. Радилово – 55 %. Различен е и процентът на земите по обща площ и площ по форма на 
собственост в трите землища в общината, както следва: 

В Община Пещера, разпределението на пасищата и мерите по площ и общинска 
собственост е различно за трите землища в: - гр. Пещера – 1453,33 дек. общинска 
собственост; - с. Кап. Димитриево – 1802.33 дек.общинска собственост и - с.Радилово – 
1085.85 дек. общинска собственост.  

Регистрираната селскостопанска техника в Община Пещера е следната:  
 Зърнокомбайни – 7 бр.; 
 Силажокомбайни – 1 бр.;  
 Трактори – 24 бр.; 
 Прикачен инвентар – 47 бр. (плугове, сеялки, ремаркета, фрези, култиватори и 

пръскачки).  
От трайни насаждения по вид най-много средно засадени площи се падат на Лозята 

сорт винен, като средното количество е 289,40 дка. Наблюдава се тенденция от 2010 г. да не 
се засаждат нови насаждения от този сорт. Следвани от Овощните насаждения с 103, 53 дка 
средно засята площ, Рози – 43,96 дка. Средно засята площ и на последно място се отрежда 
на Лозята десертен сорт с минимално засятите количества от 12,96 дка. 

Зеленчукопроизводството е отрасъла, които търпи много негативи през последните 
години. Производството му е трудоемко и се свързва с влагането на много физически труд. 
Субсидиране от държавата липсва и поради тази причина повечето земеделски 
производители се преквалифицират като зърнопроизводители, където субсидиите на декар 
са повече. Тази негативна тенденция се наблюдава и в община Пещера, поради което от 2008 
г. се регистрира спад на засетите площи със зеленчуци.  

Животновъдството обединява отрасли, от които с най-голямо значение са млечното и 
месното говедовъдство, свиневъдството, овцевъдството и птицевъдството.Към 
животновъдството се отнасят и други подотрасли – биволовъдство, козевъдство, 
пчеларство, бубарство, коневъдство, зайцевъдство и рибовъдство. Главните фактори, които 
определят развитието и концентрацията на животновъдството в общината и региона, са: 
пазарът за животни и животновъдни продукти, фуражната база, икономическата политика 
на държавата, квалификацията на работната сила, създадените условия за развитие на 
частния сектор и др. В Община Пещера има добри условия за развитие на 
животновъдството. То е съсредоточено в малки животновъдни ферми, но имаме и две 
големи ферми за отглеждане на свине и птици.Тежката икономическа криза и липсата на 
балансирана земеделска политика в областта на животновъдството, разтърси икономиката 
ни и изправи някои общини, особено по-малките пред сериозни изпитания. Ниските изкупни 
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цени на животинската продукция демотивират земеделските стопани да се занимават със 
животновъдство, за да печелят.  

Процесите, които протичат в този сектор са много динамични. През периода 2008-2012 
г., в община Пещера предимно се наблюдава годишно увеличаване на броя на отделните 
видове животни, с изключение на 2012г., за която е характерен спад в отглеждането на 
животни. 

Анализът показва добри възможности за развитие на животновъдството в община 
Пещера, поради което следва да се прилага агресивна стратегия на Областната 
администрация и на общините. Като приоритетни области могат да бъдат посочени 
развитието на екологично животновъдство, усъвършенстване на пазара и осигуряване на 
експортна ориентация на производителите. От ключово значение ще бъде подобряването на 
ветеринарните условия за отглеждане на животните. Друга насока на развитие следва да 
бъде създаването на организации на производителите, които да осигуряват информация за 
пазара и да защитават интересите им. Развитието на животновъдството трябва да заема в 
бъдеще приоритетно значение в икономиката на общината поради следните обективни 
обстоятелства: 

 този отрасъл е основен източник за производство и задоволяване ежедневните 
потребности от жизнено необходимите и биологично пълноценни храни за човека; 
животинските продукти намират добър прием и ефективна реализация на 
европейския и световните пазари; 

 тежката криза и постоянно намаляващото производство на животински продукти 
увеличава пазарното търсене; 

 природните и климатичните условия са особено благоприятни; 
 възможностите за производство на различни фуражи - груби, сочни, тревни, 

концентрирани; 
 богатия опит и традиции на развъждане на всички видове животни, не само по 

традиционните, но и по съвременните високоефективни технологии за интензивно 
производство на животинска продукция;  

 подкрепата на животновъдите от европейската селскостопанска политика.  
С членството на страната в ЕС започна да се изпълнява общата селскостопанска 

политика на Съюза. Земеделските производители имат възможност да развиват дейността 
си, чрез реализацията на проекти по Програмата за развитие на селските райони и също така 
подпомагане чрез националните доплащания на декар обработваема площ.  

Основните проблеми в селското стопанство на община Пещера са свързани с: 
 Нискоефективно земеделие; 
 Липса на инвестиционен капитал в производителите; 
 Неправилна пазарна стратегия и слаб пласмент на произведената продукция. 

Неориентирана пазарно и незащитаваща производителите организация на 
продажбите на съществуващият пазар; 

 Немотивирани и неорганизирани производители за съвместен пласмент и 
снабдяване;  

 Неизползване на изградените служби за съвети и други консултантски звена; 
 Амортизирани напоителни съоръжения.  
Горският фонд на Община Пещера възлиза на 7 309,7 дка от територията на общината. 
В резултат на този анализ могат да се изведе основен подход, които да се използва 

за стабилизиране и насърчаване на селскостопанското развитие:  Ресурсен подход – 
максимално използване на наличните ресурси и потенциални възможности за 
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развитие на зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството, както и за 
създаването на нови малки и средни преработващи предприятия за селскостопанската 
продукция.  

Промишленост 
Хранително-вкусовата промишленост 
Хранително-вкусовата промишленост в общината е представена от ВП Брандс 

Интернешънъл (Винпром Пещера) АД -производител на вина и високоалкохолни напитки, 
които имат много добър прием на вътрешния и външни пазари. На територията на общината 
се намират и дървообработващи фирми, шивашки фирми, металообработващи фирми. 

Лека промишленост  
Обувното производство заема голяма част от микро и малките фирми в общината и 

значителна част от населението работи в този отрасъл. Поради тази причина, отрасълът се 
характеризира с приоритет за развитието на промишлеността в община Пещера.  

Химическата промишленост  
Основният представител на химическата промишленост в община Пещера е „Биовет”АД 

с предмет на дейност: производство и реализация на продукти за ветеринарната практика и 
селското стопанство, с богат асортимент от препарати, главно антибиотици и стимулатори, 
обезпечаващи ефективна профилактика и лечение на селскостопанските животни. ”Биовет” 
АД произвежда и препарати за растителна защита, както и лекарства за хуманната 
медицина.Това е най-голямото предприятие на Балканския полуостров от този сектор. 
Оборудването в завода е високо технологично и продукцията му е изключително 
конкурентноспособна и ориентирана предимно на международните пазари. 

Услуги 
Туризъм  
Община Пещера привлича посетители с красивата си природа и разнообразието от 

културно-исторически забележителности. Град Пещера е част от Пазарджишка област и се 
намира в северното подножие на Родопите, като е удобен изходен пункт за достигане до 
Брацигово и Батак - известни с отличните условия за почивка близо до природата и 
интересните си забележителности. Община Пещера предоставя условия, както за зимни 
почивки, така и за планински походи, еко туризъм и възстановителна релаксация сред 
природата, лов и риболов. Близо до града са разположени защитените местности и резервати 
– „Купена”, „Мантарица”, „Беглика”, пещерите „Снежанка” и „Юбилейна”, редица останки 
от тракийски племена, останки от древните крепости „Перун”, „Киево кале”, „Тамбара”, 
„Гагово дере” и „Свети Никола”, могилата „Банята”, край с. Капитан Димитриево. В града 
и околностите му се намират параклисите „Света Марина”, „Света Неделя”, „Свети Атанас”, 
„Свети Никола”, „Свети Спас” „Свети Георги”, „Св. Елена и Константин”, “Свети Илия”, 
„Света Варвара”, „Свети Равноапостоли”. В общината могат да бъдат посетени редица 
църкви – „Света Петка”, „Света Богородица”, „Свети Димитър”, както и „Свети Тодор 
Тирон” – с.Радилово и „Света Неделя” - с. Кап.Димитриево. На разположение на туристите 
са и Историческия музей „Пещера”, „Часовниковата кула”, а от месец май 2014 година и 
средновековната крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”. 

Развитието на туризма в гр.Пещера е обусловено от историческото наследство, геоложки 
строеж, климат, природни феномени и животински видове, характерни за района, от 
изградената инфраструктура и материална база.  

Зони за туризъм: 
Зоните за туризъм в Община Пещера са: крепости, природни резервати, музеи, 

религиозни храмове, туристически пътеки и маршрути, пещери. Туристически обекти и 
забележителности: Средновековна крепост „Перистера”- изградена е през V-VІ век. Заема 
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пространство около 3-4 декара, разкрити са стени с дебелина около 2 м. от ломен камък и 
бойни кули. Първите археологически разкопки датират от 1954 година.От разкопките 
изниква цяло средновековно военно укрепление с уникална планировка и останки от 
тракийско светилище в центъра. Цитаделата се разпростира на 3 декара, а вторият пояс 
крепостни стени загражда 12 декара. Има и трети най-външен пояс, който тепърва ще се 
установява. Крепостта е възстановена по проект: „Консервация, реставрация и експониране 
на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, на 
град Пещера. Античната и средновековна крепост „Перистера” е културно – исторически 
паметник с национално значение и е съществена част от най-новото направление в туризма 
в община Пещера, а именно културният туризъм. 

Резерват „Купена”- намира се в горски фонд и заема 1 761 ха. В горския резерват 
„Купена” има дендрариум за производство на фиданки от различни дървесни видове от 
всички краища на земята - сребрист смърч, секвоя, гръцка, кавказка и испанска ела, блатен 
кипарис, пиразидална хвойна, метасеквоя, американски ясен, макрула. 

През м.септември 2017г. Община Пещера е уведомена за решението от 29-та сесия на 
Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на 
ЮНЕСКО (MAB – ICC) от м.юни 2017г. за оттегляне на биосферен резерват „Купена“ от 
световната мрежа на биосферните резервати. Решението на компетентната институция е 
взето след отрицателното становище на Община Пещера  и Община Брацигово. Негативните 
обществени нагласи сред жителите на община Пещера по отношение изключването на 
резервата от световната мрежа,  безспорните потенциални ползи за развитието на 
територията на общината, по-добрата публичност, реклама и икономическо развитие в 
страната и чужбина – всичко това безспорно мотивира ръководството на Община Пещера 
да предприеме конкретни стъпки и действия за съвместяване на биосферния резерват с 
изискванията на Севилската конвенция.  

Резерват „Сокола” – обявен е през 1973 г. и обхваща площ от 127.2 хектара. Намира се 
на 8 км. западно от Пещера и на юг от летовището „Св. Константин”. В него има много 
дървесни видове и растения. Богат е на разнообразен дивеч; 

Пещера „Снежанка”- тя е част от „Стоте национални туристически обекта на Българския 
туристически съюз”. Пещерата се намира на 5 км югозападно от град Пещера, в Баташката 
планина, Западните Родопи. Тази труднодостъпна пещера е наречена подземен дворец и е 
една от седемте най-големи благоустроени пещери в България. Открита е на 3 януари1961 
г. Дължината и е 220 м и заема площ 3130 кв.м. и има над 600 000 сталактити. Намира се в 
местността „Лилова скала”, на левия бряг на Новомахаленска река, на 380 м. над речното 
легло. Има няколко чудно красиви зали: „Зала на гълъбите”, „Зала на китайските фенери”, 
„Голямата зала”, „Каменната гора”. През 1979 г. пещера „Снежанка” е обявена за природна 
забележителност и годишно се посещава от около 10 000 души;  

Пещера „Юбилейна” - тя се намира на 600 м. надморска височина. Дължината ѝ е около 
1000 м. Открита е на 12 февруари 1974 г. Има разнообразни образувания. Няма пещерна 
форма на подземния карст, която да липсва в тази пещера. Пещерата, със своите подземни 
образования е училище по спелеология;  

Праисторическата могила „Банята” – тя се намира край с. Капитан Димитриево; 
Часовниковата кула в гр. Пещера - Сахата - построена е между 1650-1710 г., като 

часовниковия механизъм продължава да работи с голяма точност и днес. След пловдивската 
часовникова кула, тя е втората по възраст в България. Един от символите на гр. Пещера; 

Исторически музей – Пещера се намира в метоха на църквата „Св.Петка”. Експозицията 
е разположена в 5 зали. Притежава богата колекция от над 8 000 експоната, разкриващи 
живота на територията на общината от периода на неолита. През последните години особено 
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внимание се обръща на археологията в раздел „Праистория“. Находки от този период 
участват в национални и международни изложби. Гостите имат възможността да разгледат 
няколко отделни постоянни експозиции, подредени по отдели - археология, етнография, 
възраждане, национално-освободителни войни, нова и най-нова история; 

Музейна сбирка в с. Радилово – разположена е в сградата, построена от английската 
мисионерка лейди Емили Странгфорд след Априлското въстание за болница. В нея се 
съхранява цялата история и бит на селото;  

Новосъздаденото населено място в общината - Свети Константин е разположено е на 18 
км от града е известно със своя мек климат и красива природа. Построените там ски-влекове 
създават условия за развитие на зимните спортове, а близкият язовир „Батак“ - за летен плаж 
и риболов. 

Художествена галерия „Проф. Веселин Стайков” - създадена е през 1996 г. Фондът й 
наброява над 350 картини, графики, скулптури, малка пластика, дърворезба и др. Във фонда 
на галерията се съхраняват творби на проф. Веселин Стайков, доц. Стоян Раканов, Мира 
Лихчанска, Тодор Хаджиниколов, Никола Димитров, Елена Грънчарова, Владимир Рилски 
и др. 

Паметник „Костница”, за загиналите за свободата на България - намира се в обновения 
Централен градски парк.  

В община Пещера има изградени няколко храмове: Църквата „Свети Димитър”, град 
Пещера - eдин от малкото запазени паметници от епохата на Възраждането в България. 
Строена е в периода 1825 г. - 1831 г. от известните пещерски строители архитектон Кузман 
Мичов и първомайстор Питър Казов (Казоолу). Тя е трикорабна, кръстокуполна с притвор 
и галерия. Техниката и технологическият подход при строежа и е аналогичен на подходите 
при строежа на най-големите и репрезентативни култови сгради от 19 век. Иконостасът е 
резбован през 1910 година, но иконите са от 19 век. Особено ценни със своите иконописни 
достойнства са иконите: „Богородица Одигитрия“,определена като изпълнена през 17-18 
век, „Велик архангелски събор“ - датирана от 1830 година, „Св. Димитър“ - датирана от 19 
век. Оригинални са и стенописните изображения в интериора на храма. В централния купол 
е изписан Христос, а в олтарната част впечатляват няколко богати композиции „Богородица 
ширшая“, „Благовещение“ и някои старозаветни пророци; Църквата „Света Петка” в град 
Пещера; Църквата „Света Богородица” в град Пещера; Църквите „Свети Тодор Тирон” в с. 
Радилово и „Света Неделя” в с. Капитан Димитриево; Параклисите „Света Марина”, „Света 
Неделя”, „Свети Атанас”, „Свети Никола”, „Свети Спас”, „Свети Георги”, „Св. Елена и 
Константин”, „Свети Илия”, „Света Варвара”, „Свети Равноапостоли”.  

Исторически паметници и наследство: Най-ранните човешки следи в община Пещера, 
датират от епохата на неолита. В продължение на хилядолетия този край е обитаван от 
тракийското племе беси, изпитало влиянието на македонци, римляни и византийци. 
Възникването на селището в пещерската котловина е станало през втората половина на ІV 
век пр.н.е. Най-трайно е взаимодействието по-късно на трите етноса: траки, прабългари и 
славяни. 

Свидетелство за това са откритите останки в околностите от хилядолетна култура - 
кюпове с обгорено жито, строителни материали, оръжия, оръдия на труда, монети, накити, 
култови предмети, саркофази, останки от калдаръмени пътища, мостове, останки от 
крепостите: „Киево кале”, „Перун”, „Тъмра”, „Свети Никола”, „Света Петка” и др. Във 
възрожденската епоха е извършено огромно строителство на църкви, мостове, чешми, къщи, 
училища от майсторите на пещерската архитектурно-строителна школа. Тяхно дело са 
монументалните църкви „Свети Димитър”, „Света Петка” и „Света Богородица” в гр. 
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Пещера, „Света Марина” в гр. Пловдив, „Света Богородица” в гр. Пазарджик и 
„Часовниковата кула” в гр. Пещера. 

Първото светско българско училище в гр. Пещера е създадено през 1848 г., а читалище 
„Надежда" - през 1873 г. Изтъкнат възрожденски учител е Спас Зафиров - учител на Иван 
Вазов, Христо Ботев и Васил Левски;  

В хайдушката чета на Тодор Банчев, от Пещера хайдути стават - Тодор Фиданов, Сотир 
Келеш и Динко.  

В Национално-освободителната борба участват Георги Зафиров, Димитър и Атанас 
Горови. В Опълчението – Нешо Чипев, Никола М. Донски и Георги Стоилов;  

Пещера е освободена в Руско-турската освободителна война на 06.01.1878г. от 17-та рота 
на поручик Панин, а за гарнизон в Пещера остава VІІІ-ма рота на к-н Сафонов от 123-ти 
Козловски полк.  

Туристически маршрути:  
На територията на община Пещера са разработени следните туристически маршрути: 
 Хижа „Цепина”- летовище „Свети Константин” (хижа Румен); 
 Град Пещера – летовище „Свети Константин” – язовир „Батак” - Батак (или Цигов 

чарк);  
 Шосето от гр. Пещера (мостът към „Снежанка” - летовище „Васил Петлешков”, 

(Атолука); 
 Летовище „Свети Константин”- хижа „Снежанка” – ВЕЦ „Пещера” – пещера 

„Снежанка”; 
 Летовище „Свети Константин” - баташки Еледжик;  
 Летовище „Свети Константин”- Костина могила;  
Основните маршрути на туристическите дружества в Община Пещера са:  
 1-ви маршрут (маркировка - зелено – бяло – зелено) гр. Пещера – училище „Св. 

Патриарх Евтимий” – водопроводния канал – местност „Аликочово” – трите езера – 
местност „Сокола” – летовище „Свети Константин”; 

 2-ри маршрут (маркировка – синьо – бяло – синьо) гр. Пещера – на запад към 
„Самоковско дере” – параклис „Света Варвара” – местност „Китна Родопа” –
местност „Ефендиева поляна” – параклис „Св.Св. Петър и Павел” – почивен дом 
„Първи комплекс” – местност „Ситните камъни” – чешмата „Бекярски мъки” – 
местност „Черковището” на летовище „Свети Константин”;  
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 3-ти маршрут (маркировка – червено – жълто – червено) гр. Пещера – местност 

„Чепински вриз” – почивен дом „Втори комплекс” – връх „Костина могила” – летовище 
„Свети Константин”; 

 4-ти маршрут (маркировка – червено – жълто – червено) гр. Пещера – местност 
„Чепенски вриз” – местност „Друма” – местност „Никулска черква” – местност „Потом” – 
хижа „Добра вода”; 

 5-ти маршрут (маркировка – кафяво – бяло – кафяво) гр. Пещера – местност 
„Чепински вриз” – местност „Голяма страна” – местност „Голям камък” –местност „Друма” 
– местност „Дъндовица” – местност „Китна Родопа” – хижа „Добра вода” – месност 
„Никулска черква” - по римския път до местност „Потом”; 

 6-ти маршрут - гр. Пещера – местност „Крушовица” – местност „Стамболови ниви” 
– местност „Пияната бука” – местност „Дипсиз гьол” – месност „Пиздица” – връх „Купена”; 

 7 маршрут - гр. Пещера – пещера „Снежанка” – главен път за село Нова махала” – 
месност „Гайтанче” – село Нова махала – връх „Баташки снежник;  

 8 маршрут - гр. Пещера – пещера „Снежанка” – местност „Кантона” – местност 
„Пиздица” – летовище „Атулука” – връх Перун.  
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Места за настаняване: 
 Хотел „Домейн” гр. Пещера - четири звезди, стаи за настаняване: 17, брой легла: 34;  
 Спа Хотел „Хийт Комплекс” гр. Пещера – три звезди, стаи за настаняване: 18, брой 

легла: 40; 
 Хотел „ДАФ ТРАНС” – с.Свети Константин – две звезди, брой легла: 32; 
 Хотел „Биовет” гр. Пещера – една звезда, брой легла: 149;  
 Мотел „Синия кайнак”, стаи за настаняване: 8, брой легла: 14; 
 Заведения за настаняване в летовище „Свети Константин”: частна вила-хотел 

„Вили”; вила „Мери Йовчева”; хижа „Румен” (бунгала и чайна); частни вили (около 850). 
Общата леглова база на четирите хотела е 255 легла. Приходите на Община Пещера от 

туристически данък за тези хотели е: - 2012 г.: 4 231 лв.; - 2013 г.: 2 032 лв.; - 2014 г. (до 
момента): 1 314 лв.  

Повишаването на качеството, конкурентоспособността и диверсификацията на 
туристическия продукт, предлаган от Община Пещера, става все по-сериозен фактор за 
устойчивото развитие на местната икономика. Насърчаването на различни мерки 
стимулиращи публично-частното партньорство за стопанисване и управление на 
културноисторическите паметници, атракциите и спортните обекти в туризма на 
национално ниво, ще осигури допълнителен стимул в тази посока. Намиращите се на 
територията на общината туристически обекти са привлекателни особено за 
чуждестранните гости, те носят допълнителни приходи, популяризират богатото ни 
културно-историческо наследство, създават условия за активен спорт и е наложително да се 
популяризират и да се представят като атракции, предлагащи отлични условия за отдих, 
спорт и забавления.  

Търговия  
Търговията и услугите са от особено значение за развитието на туризма. Те допълват 

туристическия продукт, създават условия за комплексно обгрижване, сигурност и комфорт 
на туристите. Нивото на търговските и битови услуги е сравнително добро, като най-развити 
са в общинския център Пещера. В летовище „Свети Константин” има само магазини за 
хранителни стоки, а през лятото се открива и здравен пункт. Бензиностанции има само в гр. 
Пещера, а автосервизи – и в с. Радилово. В последно време се наблюдава скок в развитието 
на търговията и услугите. Откриват се на територията на общината все повече търговски 
обекти, ресторанти и хотели. Това от една страна води до увеличаване на заетостта, а от 
друга е предпоставка за ускореното развитие на туристически сектор и за в бъдеще.  

Финансов сектор  
Секторът на финансово-кредитните услуги е добре представен. Голяма част от 

лицензираните от БНБ търговски банки имат клонове и офиси в големите населени места в 
област Пазарджик. Банките с най-висок дял в банковото обслужване - ДСК, ОББ, Райфанзен, 
Общинска - имат клонове не само в Пазарджик, но и редица от общинските центрове, сред 
които е и този на Община Пещера.  

Инвестиции и ДМА 
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи се предполагат че са 

капиталовложения за развитието на нови производства, създаващи висока добавена 
стойност. По години дълготрайните материални активи на община Пещера плавно и 
значително растат. За 2015 г. ДМА на територията на общината възлиза на стойност 345 546 
хил. лв., през 2016 г. – 379 239 хил. лв. , 452 245 хил. лв за 2017 г. и 585 971 г. за 2018 г.  

Най-много инвестиции на дълготрайни материални активи по отрасли и сектори на 
общинската икономика през периода 2016 – 2018 г., са направени за преработващата 
промишленост. Там капиталовия размер на вложените инвестиции за 2018г. е равен на 
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520 704  хил. лв. Следван от сектор „Селско стопанство“ – 24 264 хил. лв., „Транспорт“ –
12 450 хил. лв. и „Търговия “ – 5 349  хил. лв. и най-малък е размера на ДМА в общинската 
икономика на сектори като „Професионални дейности и научни изследвания“ –176 хил. лв. 
Стойността на разходите за дълготрайните материални активи на предприятията и фирмите 
през наблюдавания период е динамична величина.  

Общински предприятия  
Общински предприятия са стопански структури, чрез които общината осъществява 

самостоятелно стопанска дейност по смисъла на глава VI от ЗОС. Общинските предприятия 
са специализирани звена на общината за доставка на стоки и извършване на услуги, 
необходими за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване 
изпълнението на общински дейности. Те могат да осъществяват дейност по:  

- управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти] 

 - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за 
населението; 

 - предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, 
необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, 
които се финансират от бюджета на общината, както следва:  

 сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане 
на битови отпадъци; o зимно поддържане и снегопочистване;  

 социално обслужване;  
 обредна дейност.  

Определянето на други услуги или осъществяването на други местни дейности се 
извършва с решение на Общинския съвет. Общинските предприятия могат да бъдат ново 
създадени или образувани на базата на имуществото на общински дружества, след тяхната 
ликвидация. В fбщина Пещера извършват дейност следните общински предприятия:  

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” 
създадено с Решение № 389/30.09.2009 г. на Общински съвет с предмет на дейност: 
сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци; зимно поддържане, 
снегопочистване и опесъчаване; поддържане на общинската инфраструктура и обекти 
общинска собственост; почистване на канавки по общинските пътища. ОП „Чистота и 
поддържане на общинската инфраструктура” работи с дълготрайни материални активи, 
предоставени безвъзмездно от община Пещера.  

Общинско предприятие „Паркинги и пазари” създадено по Решение № 
520/30.04.2010 г. на Общински съвет – гр.Пещера и е регистрирано в Регистър Булстат на 
21.06.2010 г.Основната дейност на предприятието е управление, опазване, поддържане, 
ремонт и осигуряване на оптимална заетост на предоставените нежилищни общински 
имоти, Общински пазар и урегулирани паркинги в гр.Пещера. 

Общинско предприятие „Обредни дейности” създадено по Решение № 121/27.06.2008 
г. на Общински съвет - гр. Пещера,на основание чл.52 от ЗОС и Наредбата за създаване и 
функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера, приета с 
Решение №457/03.12.1998 г. на Общински съвет гр.Пещера. Регистрирано в Регистър 
Булстат на 18.09.2008 год. На територията на Община Пещера действат: Централен 
гробищен парк, мюсюлманско гробище в землището на гр.Пещера; Гробище в с. Радилово; 
Гробище в с.Капитан Димитриево. Общинското предприятие „Обредни дейности“ се 
създава с имущество, собственост на Община Пещера.  
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Гробищните паркове на територията на община Пещера, както и намиращите се в тях 
сгради и съоръжения-общинска собственост, се управляват и стопанисват от ОП Обредни 
дейности. 

 Иновации  
Преминаването към икономика на знанието и включването в глобалното 

информационно общество може да се осъществи чрез провеждане на последователна 
политика за ускоряване на структурните реформи и повишаване на иновативността и 
конкурентоспособността на икономиката. От нивото на технологичното развитие и 
иновативността зависи икономическото развитие и жизнения стандарт в Общината. 
Средствата инвестирани за развитието на сектор „Професионални дейности и научни 
изследвания“ в общината са на сравнително слабо равнище. През 2008 г. предприятията, 
които оперират в тази област наброяват 14 бр. След силната финансова година за България, 
много от местните предприемачи забелязват потенциал в развитието на иновациите и в 
рамките на една година регистрираните предприятия стават 24 бр. или се наблюдава ръст от 
58% за година. Нетните приходи от продажба в сектора са се увеличили от 217 хил. лв. за 
2008 г. до 307 хил. лв. за 2009 г. или ръст от 29%. Разходите по дейността за същия период 
също нарастват от 197 хил. лв. за 2008 г. до 367 хил. лв. за 2009 г. което е 46% увеличение. 
До 2012 г. предприятията опериращи на територията на община Пещера в сектор 
„Професионални дейности и научни изследвания“ наброяват 18 бр. Въпреки това, нетните 
приходи са се покачили до 957 хил. лв., което показва ефекта от вложения капитал и 
възвърнатите инвестиции в иновации. Разходите направени за иновации на територията на 
общината са 659 хил. лв. за 2012 г. 

Запазва се тенденцията пазарът на труда в община Пещера да е в криза. 
Средногодишният  брой на заетите в общината намалява, като за периода 2014-2018г. това 
намаление е с  2,7%, като намалението за сметка на заетите в частния сектор – 3,9%, докато 
в обществения сектор има увеличение на заетите с 4,5%.. 

Таблица 4: Наети лица в община Пещера за периода 2014-2018г. 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Общо за община Пещера 5966 6111 6252 5834 5810 
Обществен сектор 796 798 805 769 832 
Частен сектор 5170 5313 5447 5065 4978 

Средногодишните доходи на населението в общината са ниски – 9 671лв или по  805,9 
лв.месечно. Налице е неприятна тенденция възнагражденията в обществения сектор да са 
по-високи от тези в частния, като се наблюдава тенденция за намаляване на тази разлика. 

От друга страна частния сектор е заделил за възнаграждения за 2015г.- 44 488 хил.лв., а 
през 2018г. – 55869 хил.лв., което е с 25,6% повече при сравнително равни печалби за 
дружеството. Това сочи социално отговорно поведение на работодателите. 

Таблица 5: Средна брутна работна заплата 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Общо за община Пещера 6522 7084 7990 8818 9671 
Обществен сектор 8083 8445 9075 10271 10836 
Частен сектор 6278 6878 7827 8597 9475 

В периода 2014-2018 г. се забелязват негативни тенденции при чуждестранните 
инвестиции в предприятия от нефинансовия сектор. Наблюдава се отлив на чуждестранни 
инвеститори. 

 
 
Таблица 6: Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор към 31.12.  

 Общ размер на чуждестранните инвестиции 
години 2014 2015 2016 2017 2018 
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  Хиляди евро 
общо за община Пещера: 13 705,9 .. 384,5 74,6 -444,2 

Значителна част от инвестициите за ДМА в съществуващи предприятия  се реализират с 
подкрепата на европейските фондове, като се забелязва активност на местните 
икономически субекти. В условията на кризата, породена от разпространението на COVID-
19, 32 микро и малки фирми са получили подкрепа от държавата по процедурата 
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив“. 

Реализирани проекти с подкрепата на европейски средства: 
1. Бенефициент: БИОВЕТ АД 

Проектът се състои от изграждане на нови производствени мощности, както и финансиране 
на дейностите на изследователя, развитието и иновациите (ИРР) на организатора. 
Планът "Юнкер" 
Стойност на проекта: 100 000 000,00 EUR 

2. Бенефициент: "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА 
Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в "ГИДО" 
ООД- гр. Пещера 
Стойност на проекта: 352 352,00 

3. Бенефициент: АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ 
Предприятие за преработка на яйца в имот с идентификатор 56277.501.291, кв. 28 по плана 
на град Пещера 
Стойност на проекта: 3 893 474,37 

4. Бенефициент: БАРИ КБК ГРУП ООД 
Технологична модернизация в „БАРИ КБК ГРУП” ООД 
Стойност на проекта: 1 597 830,00 
Внедряване на ERP система в БАРИ КБК ГРУП ООД за повишаване фирмената 
конкурентоспособност 
166 400,00 

5. Бенефициент: БЕГС ЕНД ЛЕДЪРДС 
Предприемачество и растеж чрез създаване на компания за производство на чанти. 
Стойност на проекта: 249 992,58 

6. Бенефициент: БИОВЕТ АД 
„Инвестиции за внедряване на нов продукт в БИОВЕТ АД“ 
Стойност на проекта: 3 072 816,00 

7. Бенефициент: ЕНДЕКТОВЕТ ЕООД 
Биотехнологично производство на Менахинон-7 
Стойност на проекта: 259 300,00 

8. Бенефициент: ЕТ "Доан - 69 - Сунай Караасан" 
По-добри и безопасни условия на труд в ЕТ "Доан 69 - Сунай Караасан" 
Стойност на проекта: 117 536,01 

9. Бенефициент: ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД 
 Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заетите 

в Ингилиз Груп ЕООД 
Стойност на проекта: 76 010,00 

 Енергийна ефективност в производствените процеси на ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД 
Стойност на проекта: 2 050 060,00 

 Инвестиции за развитие на управленския капацитет на ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД - 
фактор за подобряване на конкурентните предимства и устойчив растеж 
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Стойност на проекта: 183 500,00 
 Подобряване на ресурсната ефективност на ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД чрез закупуване 

на ново технологично оборудване 
Стойност на проекта: 395 860,00 

 Подобряване на производствения капацитет в Ингилиз Груп ЕООД. 
Стойност на проекта: 642 600,00 

10. Бенефициент:КЕХАЙОВ КСК ЕООД 
„Повишаване на производствения капацитет и качеството на обувни ходила на фирма 
„Кехайов КСК“ ЕООД“ 
Стойност на проекта: 825 200,00 

11. Бенефициент: ЛИДЕР МЕС ЕООД 
Месодобивно предприятие от ЕПЖ с транжорна и производство на месни полуфабрикати и 
консерви на фирма „Лидер Мес“ ЕООД 
Стойност на проекта: 1 319 757,44 

12. Бенефициент: МЕТАЛ МАШИН ФОРМ ООД 
Насърчаване на предприемачеството в Метал Машин Форм ООД 
Стойност на проекта: 249 960,00 

13. Бенефициент: Механик Инженеринг ЕООД 
Насърчаване на предприемачеството в Механик Инженеринг ЕООД 
Стойност на проекта: 249 960,00 

14. Бенефициент: МИЛЕЙДИ ООД 
Оптимизиране на дейността на МИЛЕЙДИ ООД чрез ре-сертификация по стандарт ISO 
9001:2015 и разработване на ИКТ базирани софтуерни системи 
Стойност на проекта: 381 250,00 

15. Бенефициент: НАР-РЯДКОВ ЕООД 
"Дестилерия за производство на етерични масла /розоварна/" 
Стойност на проекта: 2 121 660,90 

16. Бенефициент: ПАСАТ АНТЕНИ ООД 
 Повишаване на производствения капацитет на "Пасат антени" ООД 

Стойност на проекта: 422 200,00 
 Повишаване на производствения капацитет на "Пасат антени" ООД 

Стойност на проекта: 585 113,00 
17. Бенефициент: РЯДКОВ 2008 ЕООД 

Подобряване на производствения капацитет на Рядков 2008 ЕООД 
Стойност на проекта: 1 047 000,00 

18. Бенефициент: ТАРА ЕООД 
 Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на 

„Tара” ЕООД 
Стойност на проекта: 453 280,00 

 Развитие на управленския капацитет и растеж в Тара ЕООД 
Стойност на проекта: 170 000,00 

 Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на 
„Tара” ЕООД 

Стойност на проекта: 453 280,00 
 Развитие на управленския капацитет и растеж в Тара ЕООД 

Стойност на проекта: 170 000,00 
 Инвестиции за устойчиво управление на ресурсите 

Стойност на проекта: 811 510,00 
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 Инвестиции в производствен капацитет на Тара ЕООД. 
Стойност на проекта: 656 420,00 

19. Бенефициент: Хийт Дизайн ЕООД 
Подобряване на производствения капацитет в "Хийт Дизайн" ЕООД 
Стойност на проекта: 215 000,00 
По процедура на ОПИК: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, 
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, финансиране са получили 
следните фирми: АЛГАСИ 78 ЕООД, АР ТРЕЙД ЕООД, АФТЪР ТРЕЙД ООД, ВАНДЕВИ 
ЕООД, ДИНО-В74 ЕООД, ЕВРО-ГУС ООД, ЕТ АТАНАС ПАЛИКАРОВ, ЕТ БОТЕВ - 
ЛУКС - Симеон Ботев, ЕТ МАРИАН ПЪПАНОВ – ВИЛИ, ЕТ ЦВЕТАНОВ- БОГОМИЛ 
НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ, Ивадор ТЕХ ООД, ИДЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ИНГИЛИЗ ГРУП 
ЕООД, ИНГИЛИЗ ТРЕЙД КЪМПЪНИ ЕООД, ИНФОТЕХ ООД, КАПИТАН ТРАНС ЕООД, 
МАТ ЕНД ГО 2017 ЕООД, МЕГА МАРКЕТ ЕООД, МЕГА МАРКЕТ РИТЕЙЛ ЕООД, 
МИКРОС ООД, НОТА БЕНЕ - ШОЕС ЕООД, ОБУВНА КОМПАНИЯ ЕООД, ПАСАТ 
АНТЕНИ ООД, РИГ - КАР ЕООД, СВИК ООД, "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА, 
ТЕЛЕКАБЕЛ АД, ТРАНССЕРВИЗ ООД, ТЪРГОВСКА КЪЩА "ВИКТОРИЯ" ООД, 
ФЕШЪН СТИЛ 2010 ЕООД, Хийт Дизайн ЕООД, ЧЕРНАТА РОЗА ЕООД. 

Кратка характеристика:   
 Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Към 2019 г. оперират 

742 дружества, като приходи от производствоза периода възлизат на стойност 649 
130 хил. лв. Най-много са предприятията в секторите „Търговия“ – 273, сектор 
„Преработваща промишленост“ – 131, сектор „Транспорт“ – 74, сектор „Селско и 
горскостопанство“ – 56.  

 Територията на общината е с многообразен релеф, което е предпоставка, при 
подходящи почви и микроклимат, за развитие не само на традиционно земеделие, но 
и развитие на алтернативно такова.  

 Добри са възможности за развитие на животновъдството в Община Пещера, поради 
което следва последователно да се прилага стратегия за развитието на този сектор от 
общината.  

 Като приоритетни области могат да бъдат посочени развитието на екологично 
животновъдство, усъвършенстване на пазара и осигуряване на експортна ориентация 
на производителите. От значение е подобряването на ветеринарните условия за 
отглеждане на животните. 

 Горският фонд на Община Пещера възлиза на 7 309,7 дка от територията на 
общината. Стопанисването на горите е възложено на ДГС – Пещера.  

 Крупен производител в хранително-вкусовата промишленост в общината е 
„Винпром Пещера” АД, който се е развил успешно. На територията на общината се 
намират също дървообработващи фирми, шивашки фирми и металообработващи 
фирми.  

 Значителна част от населението работи в обувното производство, поради което 
отрасълът се характеризира с приоритет за развитието на промишлеността в община 
Пещера.  

 Природните характеристики на община Пещера и богатото и културно историческо 
наследство предпоставят доброто развитие на туризма.  

 Търговията и услугите са от особено значение за развитие на туризма. Те допълват 
туристическия продукт, създават условия за комплексно обгрижване, сигурност и 
комфорт на туристите. 
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 Нивото на търговските и битови услуги е сравнително добро, а търговските банки 
имат клонове и офиси в големите населени места в област Пазарджик. Банките с най-
висок дял в банковото обслужване са ДСК, ОББ и Райфайзен.  

 В периода 2014-2019 г. са налице неблагоприятни тенденции при чуждестранните 
инвестиции в предприятия от нефинансовия сектор. 

 Изключително важно е, в условията на COVID-19 пандемията, да се запазят 
икономическите субекти и възможностите за заетост, особено на квалифицираните 
работници и служители. 

Изводи: 
 Трайни насаждения по вид най-много средно засадени площи се падат на Лозята 

сорт винен. Зеленчукопроизводството е отрасъла, които търпи много негативи 
през последните години. Субсидиране от държавата липсва и поради тази причина 
повечето земеделски производители се преквалифицират като зърно 
производители, където субсидиите на декар са повече; 

 Добри възможности за развитие на животновъдството в община Пещера. Като 
приоритетни области могат да бъдат посочени развитието на екологично 
животновъдство, усъвършенстване на пазара и осигуряване на експортна 
ориентация на производителите. Подобряването на ветеринарните условия за 
отглеждане на животните. Създаването на организации на производителите, 
които да осигуряват информация за пазара и да защитават интересите им; 

 Проблеми: Ниско ефективно земеделие; Липса на инвестиционен капитал в 
производителите; Неправилна пазарна стратегия и слаб пласмент на 
произведената продукция. Неориентирана пазарно и незащитаваща 
производителите организация на продажбите на съществуващият пазар; 
Немотивирани и неорганизирани производители за съвместен пласмент и 
снабдяване; Неизползване на изградените служби за съвети и други консултантски 
звена; Амортизирани напоителни съоръжения; 

 Възможности: основен подход, които да се използва за стабилизиране и 
насърчаване на селскостопанското развитие:  Ресурсен подход – максимално 
използване на наличните ресурси и потенциални възможности за развитие на 
зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството, както и за създаването 
на нови малки и средни преработващи предприятия за селскостопанската 
продукция. 

 Обувното производство заема голяма част от микро и малките фирми в общината 
и значителна част от населението работи в този отрасъл. Основният 
представител на химическата промишленост в община Пещера е завод 
„Биовет”АД, с предмет на дейност: производство и реализация на продукти за 
ветеринарната практика и селското стопанство. Хранително-вкусовата 
промишленост в общината е представена от „Винпром Пещера” АД. На 
територията на общината се намират и дървообработващи фирми, шивашки 
фирми, металообработващи фирми 

 Значителна част от инвестициите за ДМА в съществуващи предприятия  се 
реализират с подкрепата на европейските фондове, като се забелязва активност 
на местните икономически субекти. В условията на COVID-19 кризата, 32 микро и 
малки фирми са получили подкрепа от държавата по процедурата „Преодоляване 
недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив“. 
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3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси  
 

3.1.Демографски параметри: население, структура, прираст, икономическа 
активност, заетост, безработица 

 
 Общо население - брой и гъстота 
 Демографската ситуация в Община Пещера е резултат от действието на фактори и 

влияния, които от една страна са характерни за Република България, а от друга специфични 
за територията на общината и обусловени от неговото демографско, историко-културно и 
социално-икономическо развитие. Съществено влияние оказват раждаемост и смъртност, 
брачност, разводи, миграция, полово-възрастова, етническа, религиозна и образователна 
структури на населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, 
както в количествено, така и в качествено отношение.  

Община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие. По данни на 
НСИ,към 31.12.2019 г., населението на общината е общо 17519 души. По брой на 
населението, общината е на пето място сред останалите общини в Oбласт Пазарджик. По 
гъстота на населението общината е на второ място в областта.  

Таблица 7: Население към 31.12.2019 г. в Oбласт Пазарджик, по общини. 
  (брой) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  Общо Общо Общо Общо Общо 

Пазарджик 263630 260814 257965 255479 252776 

Батак 5616 5550 5457 5368 5245 

Белово 8187 7994 7806 7623 7460 

Брацигово 9037 8827 8683 8530 8341 

Велинград 34511 34281 34045 33787 33529 

Сърница 4820 4767 4734 4712 4709 

Лесичово 5456 5311 5224 5119 5052 

Пазарджик 110302 109413 108376 107505 106526 

Панагюрище 23455 23110 22813 22547 22192 

Пещера 18338 18136 17899 17716 17519 

Ракитово 14706 14626 14543 14479 14381 

Септември 24511 24206 23860 23620 23383 

Стрелча 4691 4593 4525 4473 4439 

От представената информация става ясно, че по-голямата част от населението на 
Oбщина Пещера се съсредоточава в града – 15 644 души и значително по-малка част от него 
живеят в селата – 1 875 души.  

Таблица 8: Население в Oбщина Пещера, по местоживеене за периода 2015 – 2019г. 
  Общо В градовете В селата 

2015 18338 16337 2001 

2016 18136 16189 1947 

2017 17899 15986 1913 

2018 17716 15837 1879 

2019 17519 15644 1875 
Таблица 9: Население в Oбщина Пещера, по пол за периода 2015 – 2019г. 

  Общо Мъже Жени 
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2015 18338 8954 9384 

2016 18136 8863 9273 

2017 17899 8768 9131 

2018 17716 8657 9059 

2019 17519 8560 8959 

 
Като цяло и в града, и в селата на общината преобладаващо е присъствието на жените, в 

сравнение с това на мъжете. Полът е един от признаците на човека, от който зависи 
участието в естественото възпроизводство, мястото в семейството, социалния статус и 
участието в трудовия процес. Съотношението между мъжете и жените се определя основно 
от половата диференциация на смъртността и раждаемостта. С нарастването на възрастта, 
съотношението между половете все повече зависи от смъртността, която е пo-висока сред 
мъжете, отколкото сред жените над 40-годишна възраст. От демографска гледна точка най-
благоприятна е половата структура, при която лекия превес на мъжете се запазва до 
пенсионна възраст, а превесът на жените в тази възрастова граница също е незначителен. 
Подобна полова структура има голямо значение за поддържане на оптимална брачност, а 
чрез нея и на оптимална раждаемост. От друга страна, по-високият дял на мъжете в 
трудоспособна възраст е благоприятен от гледна точка на формирането на трудовите 
ресурси. При значителен превес на жените над мъжете, както е в развитите страни, се 
нарушава нормалното естествено възпроизводство на населението. Следователно от 
особена важност е наличието на равновесие между половете в детеродна възраст. До голяма 
степен, половата структурана населението е следствие от състоянието на възрастовата му 
структура. При по-млада възрастова структура обикновено и половата структура е по – 
благоприятна. Половата структура зависи и от миграционната подвижност на населението. 
Обикновено мъжете са пo-мобилната част от населението и това води до промени в половата 
структура на определени територии. Тази мобилност е свързана с психическата им нагласа 
относно условията за труд и желанието за предоставяне на условия за развитие на семейна 
единица. По отношение на полово-възрастовата структура на населението може да се каже, 
че общата тенденция, изразена в цялата страна, се проявява и в община Пещера, а именно 
преобладава предимно женското население над мъжкото.  

 Тенденциите за намаляване на населението в национален мащаб са явно изразени и 
засягат до голяма степен и иобщина Пещера. По предоставените данни и от следващата 
таблица става ясно, че за периода 2015-2019 г., населението на общината намалява, което се 
дължи на редица социални, икономически и други фактори. През 2015 г., населението е било 
в размер на 18 338 души. Пет години по-късно нивата са достигнали до 17 519 души. Ако 
негативната тенденция продължи със същите темпове и в следващите години това ще се 
отрази неблагоприятно за бъдещото развитие на общината, като ще бъде засегнат най – вече 
човешкия капитал, което е възпроизводствения потенциал и работната сила на общината, а 
това от своя страна ще доведе до негативни икономически изражения.  
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Към 31.12.2019 г. община Пещера е една от най-гъсто населените територии в Област 

Пазарджик. Това може да се проследи от по-долу представените данни, като със своята 
гъстота от 129.4 д/км2 заема второ място в цялата област. 

 
Таблица 10:  Население под, във и надтрудоспобна възраст към 31.12.2019 г. 

 Общо                В  т.ч. в градовете 
всичко мъже жени всичко мъже жени 

  Пещера 17 519 8 560 8 959 15 644 7 650 7 994 
Под трудоспособна възраст 3 053 1 622 1 431 2 891 1 550 1 341 

В трудоспособна възраст 10 277 5 437 4 840 9 214 4 847 4 367 
Над трудоспособна възраст 4 189 1 501 2 688 3 539 1 253 2 286 

 
Възрастовата структура на населението в Община Пещера е благоприятна – над 50% от 

населението е в трудоспособна възраст, под 50% - в над трудоспособна и в значително 
помалка степен има население в под трудоспособна възраст. Наличието на преобладаващо 
трудоспособно население е важна предпоставка за доброто развитие на община Пещера. 

От полово-възрастовата структура на населението на община Пещера може да се 
направят следните изводи:  

 Раждаемостта е ниска, а от това следва и застаряването на населението;  
 Увеличаването на населението в пенсионна възраст води до трайни проблеми с 

бюджета и натоварва икономически активната част от населението;  
 Застаряването на населението води и до още един проблем – липса на трудоспособна 

работна ръка.  
 

Раждаемост, смъртност, естествен прираст и механично движение 
Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 

основните демографски процеси – естествен прираст (раждаемост и смъртност) и механичен 
прираст (изселени и заселени). В община Пещера те са:  
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От демографска гледна точка относително ниската раждаемост (по отношение на 
естественото възпроизводство) се дължи на понижената плодовитост на жените в родилна 
възраст и на намаляването на техния брой.  

 
Таблица 11: Естествен прираст на населението за периода 2015-2019г. 

  Живородени (брой) Умрели  (брой) 
Естествен прираст 

(брой) 
2015 203 243 -40 

2016 171 231 -60 

2017 160 262 -102 

2018 156 252 -96 

2019 179 256 -77 

 
В община Пещера, през 2015г. са родени 203 деца, а през 2019г. – 179 деца. От 

представените данни, става ясно, че за разглеждания период е по-голям броят на родените 
момичета, от колкото броят на родените момчетата. 

Проявяващият се в момента отрицателен ефект от намаляващия брой на жените в 
родилна възраст ще дава отражение върху възпроизводството на населението и през 
следващите десетилетия. Причина за това са както негативните промени във възрастовата 
структура на жените на възраст 15-49 г., така и намаляващият абсолютен размер 
иотносителен дял на момичета на възраст от 0 до 14 г., които ще участват във 
възпроизводството на населението през следващите десетилетия. Промяната се дължи на 
измененията в социално-икономическите условия, а от там и в ценностната система на 
жените - на преден план излизат такива ценности като завършване на образованието и 
осигуряване на работа.  

 
Таблица 12: Население по възраст 

  
Общ

о 
0 - 
4 

5 - 
9 

10 - 
14 

15 
- 

19 

20 
- 

24 

25 - 
29 

30 - 
34 

35 - 
39 

40 - 
44 

45 - 
49 

50 - 
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55 - 
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60 - 
64 
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69 
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9 
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9 
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8 
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2 
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4 
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2 
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0 
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2 
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8 
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4 

115
4 
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8 
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2 
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2 

 
Един от най–тревожните демографски проблеми в общината в момента е относително 

високото ниво на смъртност. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е 
процесът на демографско остаряване. Този процес се характеризира с промени във 
възрастовата структура на населението и се свежда до намаление на относителните дялове 
на младите лица и увеличаване на дела на по-старите. В община Пещера, през 2015 г. броят 
на умрелите е 243 души, докато през 2019 г. той достига до 256 души.  

Поради застаряването на населението и влошаването на здравното обслужване, през 
последните 30 години се отбелязва трайна тенденция към поддържане на относително 
високи стойности на смъртността в общината.  

През последните години, отрицателните стойности на естествения прираст задържат 
високите си стойности и това води до намаляване на демографския потенциал на общината, 
а това ще играе ролята на ограничаващ фактор за бъдещото й социално-икономическо 
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развитие. Аналогично на ситуацията в страната, възпроизводствените възможности на 
населението в Община Пещера се влошават от застаряването на населението и отрицателния 
естествен прираст, за което говорят и стойностите на демографските показатели. 

От представените данни ясно се вижда, че естественият прираст на общината през 2019 
г. е с отрицателна стойност. Това налага предприемането на значителни мерки с цел 
възстановяване на положителните му стойности. Една от възможностите за намаляване на 
отрицателните стойности на показателя естествен прираст е подобряването на средата и 
условията за живот на местното население в общината. Повишаване на здравните услуги и 
здравните навици у хората, работа, която да отговаря на квалификацията на местното 
население с цел обезпечаване на текущи разходи. Като цяло, община Пещера се 
характеризира със значително по-ниски стойности на естествения прираст, в сравнение с 
останалите общини в областта. 

Механичен прираст. 
 Миграциите или механичното движение на населението заедно с неговото естествено 

възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на определена 
територия.За тяхното изследване се използват редица показатели и коефициенти. Такива са 
коефициентите за миграционна подвижност на населението, за интензивност на 
заселванията и изселванията, за миграционен или механичен прираст и др. През 
разглеждания период - 2015 – 2019 г. се наблюдава ясно изразена тенденция в механичното 
движение на населението на Община Пещера: 

Таблица 13: Механичен прираст на населението за периода 2015-2019г. 
 Заселени Изселени Механичен прираст 

2015 158 257 -99 

2016 130 272 -142 

2017 175 310 -135 

2018 156 243 -87 

2019 161 281 -120 

Районът на община Пещера се отличава с интензивна миграция, насочена предимно към 
големите икономически центрове на страната и чужбина. Трайна е тенденцията за напускане 
на общината от хора в трудоспособна възраст, които търсят препитание в чужбина и в по-
големите градове на страната.  

Трудно е да се направи прогноза по отношение на броя на населението на общината до 
2030 г. Въпреки това, при запазване на тенденцията за промяна на стойностите 
намеханичния прираст, може да се очаква запазване на броя на населението на община 
Пещера през следващия програмен период.  

 
 
Заетост и безработица 
Икономически активните лица в община Пещера са 10 277 души от населението на 15 и 

повече навършени години по данни към 31.12.2019 г. От икономически активните, заети са 
6 271 лица, останалите са безработни, които активно търсят работа.  

Ето как изглежда Таблицата 14, която освен тези данни, показва и разделено по пол и 
възраст икономически активното и неактивно население на 15 и повече години  в общината. 

 
 
 
Таблица14: Безработни в община Пещера по квалификация за периода 2016-30.09.2020г. 
година Всичко С работн. Специа- Без квалификация 
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професия 
 

листи 
общо 

 
общо 

Със средно 
образование 

с основно 
и по-ниско 

 

2016 673 193 126 354 98 256 

2017 586 155 104 327 83 244 

2018 527 134 90 304 79 225 

2019 452 104 82 266 59 206 

2020 731 160 111 460 104 356 

 
Безработицата в община Пещера от 2016 г. до 2020 г. е относима към средните стойност 

за област Пазарджик, като характерното е, че за периода от 2016 до 2019г., има съществен 
спад, но през 2020г. достига връх, с вероятно обяснение – пандемията от COVID-19. 

Таблицата  илюстрира какво е разделението на регистрираните безработни в община 
Пещера към 30.09.2020 г. по пол, образование и квалификация. От информацията се вижда, 
че най-висок е процентът на безработицата сред хората с начално и по-ниско образование, 
а най-нисък е процентът сред вишистите. 

 
Таблица 16: Безработни в община Пещера по пол и квалификация 

Показатели Всичко 

С 
работн. 

професия 
 

Специа- 
листи 
общо 

Без квалификация 

общо 
Със средно 

образование 

с основно 
и по-ниско 

 

1.Регистрирани безработни 731 160 111 460 104 356 

от тях:- жени 472 87 75 310 71 240 

-с нам.работоспособност 58 17 5 35 7 27 

-с висше образование 59 0 59 0 0 0 

За анализирания период най-ниска остава безработицата през 2019 г. - 472 регистрирани 
лица. Относителният дял на безработните жени е по-висок от този на мъжете и се запазва 
сравнително постоянен в границите между 54,6% и 64,6% през изследвания период. 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на безработицата имат лицата 
над 45-годишнна възраст . Около 30% от безработните са на възраст между 30 и 45 години. 
Младите хора между 20 и 30 години са 15% от безработните. 

Средната годишна работна заплата в общината е по-ниска от средната за страната, но 
нараства от 6 305 лева през 2013 г. на 9 277 лева през 2016 г. 

Сред основните и най-важни характеристики на населението е и етническият му състав. 
Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху общественото 
поведение и трудовата активност на лицата. През последните години не се наблюдава 
съществено изменение на етническата структура на населението в общината, поради факта, 
че демографските тенденции, характерни за общината, се отразяват върху броя на всички 
етнически групи.  

От направения анализ към 2011г. става ясно, че в община Пещера преобладава 
българската етническа група – 12 340 души, следвана от турската – 2797 души и ромската, 
която има много по-малък брой представители – 749 души.  

Изводи: 
В обобщение на гореизложеното може да се очертаят следните основни изводи, влияещи 

върху планирането на развитието на Община Пещера: 
 община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие;  
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 Населението на община Пещера е 17 519 жители (края на 2019 г.);  
 Възрастовата структура на населението в община Пещера е благоприятна –  58,7% от 

населението е в трудоспособна възраст;  
 общината е с голям дял на градско население –около 89,3%;  
 община Пещера е с по–голям дял на населението с образование над средното; 
 Процентът на малцинствата в Пещера е сравнително нисък, като най-голям е 

процентът на турската етническа група;  

 Относително високото ниво на смъртност и ниски нива на раждаемост. 
 

3.2.Здравни услуги 

Таблица 17: Видове здравни заведения в община Пещера за периода 2015-2019г. 

  Многопрофилни болници 
Диагностично-

консултативни центрове 

Самостоятелни 
медико-диагностични 
и медико-технически 

лаборатории 

Година   Заведения Легла Заведения Легла Заведения 

2015 1 144 1 - 1 

2016 1 150 1  1 

2017 1 150 1  1 

2018 1 150 1  1 

2019 1 150 1  1 

МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД , Населено място:  ГР.Пещера, адрес: ул. „Д-р 
Петър Цикалов" №42, ул. Нешо Чипев №1, Управител: Стоил Георгиев Апостолов 
Лечебното заведение за болнична помощ „Проф. Димитър Ранев” ООД – град Пещера е 
многопрофилна за активно лечение с предмет на дейност: Диагностика и лечение на остри 
заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния изискващи оперативни 
лечения в болнични условия (спешни и планови), рехабилитация, физиотерапия и 
продължително лечение по следните основни медицински специалности: вътрешни 
болести, кардиология, педиатрия, ортопедия и травматология, инфекциозни болести, 
нервни болести, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна 
медицина, образна диагностика, клинично лабораторна и микробиологична диагностика, 
извършване на консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения. 

Таблица 18: Здравни специалисти в община Пещера за периода 2015-2019г. 

  Лекари 
Лекари по дентална 

медицина 
Медицински специалисти 

по Здравни грижи 

2015 40 16 71 

2016 42 16 70 

2017 41 16 70 

2018 41 14 67 

2019 41 14 65 

 
Таблица 19: Население на един лекар 

  (брой) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
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Южен централен 261 253 248 247 247 

Пещера 458 432 437 432 427 

Общопрактикуващи лекари: 
1. АПМП-ИП-Д-р Пенко Тодовичин ЕООД, Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. 

„Нешо Чипев“ №1, Управител: Пенко Кирилов Тодовичин; 
2. Д-р ТИКОВ АИППМП ЕООД,  Населено място:  гр.Пещера, адрес: Втори кабинет: ул. 

„Нешо Чипев“ №1; 
3. ЕТ Д-р Виолета Начева АПМП ИП, Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. „Нешо 

Чипев“ №1, Управител: Виолета Начева Генова; 
4. ЕТ Д-р Гергана Начкова-АПМП-ИП, Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. „Нешо 

Чипев“ №1, Управител: Гергана Паунова Начкова; 
5. Здраве и доверие АПМП-ГП ООД, Населено място: гр.Пещера, адрес: ул. „Нешо 

Чипев“ №1, Управител: Борис Иванов Дерменджиев, Общопрактикуващи лекари:  Борис 
Иванов Дерменджиев,  Иванка Колева Мулетарова,  Нина Атанасова Връбчева, Соня 
Димитрова Симеонова.  

6. Медицина-АПМП-ИП ЕООД,  Населено място:  с.Капитан Димитриево, адрес: Втори 
кабинет,  с.Капитан Димитриево,  Управител: Любомир Кирилов Киров. 

7. Свети Мина АПМП-ИП Д-р Лиляна Кавръкова ЕООД, Населено място:  гр.Пещера, 
адрес: ул. „Нешо Чипев“ №1, Управител: Лиляна Георгиева Кавръкова. 

 
Таблица 20: Население на един стоматолог 

  (брой) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Южен централен 833 824 822 834 778 

Пещера 1146 1134 1119 1265 1251 

 
Лекари - дентална медицина: 

2. АГППМП-ДМ Бюти Смайл ООД; Населено място:  ГР.Пещера, адрес: ул. „Петър 
Раков“ №27,адрес: ул. „Дойранска епопея“ №19 каб.№2; каб.№3 и №4 , Управител: 
Георги Атанасов Димитров, Дафинка Христова Джарова, Специалисти: Георги 
Атанасов Димитров ; Дафинка Христова Джарова, Младенова Малинова Ренета - 
Общопрактикуващ лекар по дентална медицина 

3. АИПИПДМП-Д-Р Стефани Станишева ЕООД, Населено място:  Гр.Пещера, адрес: 
ул. „Петър Раков” №27, Управител: Стефани Георгиева Станишева 

4. АИППМПДМ - БЕЛ-Д ДЕНТ ЕООД, Населено място:  С.Радилово, адрес: ул. “Тодор 
Банчев” №31, етаж 2, Управител: Дарина Яворова Бендерова 

5. АППДМ-ИП Д-Р Цветелина Тикова,  Населено място:  ГР.Пещера, адрес: ул.“Петър 
Раков“ №27, Управител: Цветелина Димитрова Тикова 

6. АППДМ-ИП Д-р Костадин Тиков, Населено място:  с.РАДИЛОВО, Населено място:  
гр.Пещера, адрес:  „Атанас Горов“  №7; 2-ри кабинет, Управител: Костадин Георгиев 
Тиков 

7. АППДМ-ИП д-р Атанас Юнаков, Населено място:  гр.Пещера, адрес:  ул. „Симон 
Налбант” №14, Управител: Атанас Томов Юнаков 

8. АППДМ-ИП д-р Васка Юнакова, Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул.”Симон 
Налбант” №14, Управител: Васка Юнакова 

9. АППДМ-ИП д-р Е. Петрова, Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. „Петър Раков” 
№ 27, Управител: Екатерина Петрова  
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10. Д-р Цветанка Ничева АППДМ-ИП,  Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. „Димитър 
Горов” №17, Управител: Цветанка Георгиева Ничева 

11. ЕТ Д-р Д Томов АППДМ-ИП, Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. “Петър Раков” 
№ 27, Управител: Димитър Георгиев Томов 

Аптеки: 
1. „Анна“, Населено място:  гр..Пещера, адрес: „Дойранска епопея“ № 3, Управител: 

Анна Георгиева Милова 
2. „Вигер",  Населено място:  гр..Пещера, адрес: ул. „Христо Смирненски“ №2, 

Управител: Виолета Любенова Даракчиева. 
3. „Пещера“,  Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. „Нешо Чипев“ №1, Управител: 

Мустафа Мустафа Хаджиосман 
4. SUBRA ПЕЩЕРА,  Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. „Дойранска епопея“ №19, 

Управител: Георги Кирилов Панайотов 
5. 5. МАРЕШКИ ПЕЩЕРА,   Населено място:  гр.Пещера, адрес: УПИ XIV - ЦУМ, 

Управител: Христо Петков Христов 
6. ФЕНИКС ПЕЩЕРА, Населено място:  гр.Пещера, адрес: ул. „Дойранска епопея“ № 

26, Управител: Фазилет Елмаз Сабах-Балъкчъ 
7. ЧА „Велкова“, Населено място:  ГР.Пещера, адрес: ул. „Димитър Горов“ № 2А, 

Управител: Весела Ангелова Велкова 
 

3.3.Образователни услуги 
Изграждането на гражданското общество, развитието на демократичните процеси на 

съвременния етап открояват като остро актуален проблем съхраняването и обогатяването на 
традициите, търсенето на иновационни модели за дейността на училището, които 
оптимизират възможностите му за съществено влияние на неговото най-близко обкръжение. 

Условията на пазарната икономика, демографският проблем, свободният избор и 
конкуренцията, както и преразпределението на приоритетите в икономическата сфера в 
общината, налагат нов подход към връзката между общото, професионалното и 
профилирано образование в училищата на територията на община Пещера. Мисията на 
училището е да подпомогне ученика в свободното му развитие, самоусъвършенствуването 
на богатството на личността му като го включи в различни видове дейности и типове 
социални общности и разкрие нови сфери на самоизява. Училището трябва да се утвърди 
като чувствителен барометър на социалните промени в общината, да бъде катализатор на 
образователните, социалните и културните процеси, да дава своя собствен принос за 
устойчиво развитие на местната общност.  

Главната цел на училищата на територията на община Пещера е формиране и развитие 
на личността чрез изграждане на гъвкава и непрекъснато обновяваща се система от 
дейности, отличаваща се с богато съдържание, специфични форми на работа, висока 
адаптивност към индивидуалните и възрастовите възможности на учениците.  

Детски градини 
Образователната система на община Пещера включва шест детски градини, от които пет 

в гр.Пещера - ДГ,,Иглика“, ДГ,,Слънчо“, ДГ,,Изгрев“, ДГ,,Сокола“, ДГ,,Деница“ и една в 
с.Радилово- ДГ,,Здравец“. През 2016г. беше закрита Детска градина ,,Еделвайс“ в с.Капитан 
Димитриево, поради намаляване броя на децата под необходимия минимум. Петте детски 
градини в град Пещера обхващат всички деца в задължителна предучилищна възраст. 
Четири от тях- ДГ,, Слънчо“, ДГ „Иглика“, ДГ „Сокола“, ДГ,,Изгрев„“, са с деца от всички 
етнически групи. ДГ ,,Деница“ обхваща изцяло децата от ромския етнос от общината. 
ДГ,,Здравец“ приема децата от с.Радилово и с.Капитан Димитриево. 
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В ДГ,,Иглика“ има две целодневни яслени групи, които обхващат деца от 10 месечна до 
2 годишна възраст. По една яслена група има в ДГ,,Изгрев“ и ДГ,,Деница“. Към началото на 
учебната 2020/2021г. в яслените групи на трите детски градини са обхванати 53 деца при 
общ капацитет 80 места. 

 
Таблица 21: Обхват на децата в детски ясли.  

година 2015 2016 2017 2018 2019 

% 12,1 13,4 14,9 15,9 16,8 

 
Таблица 22: Детски ясли и места в тях. 

 Заведения Места (капацитет) 

2015 3 86 

2016 3 79 

2017 3 80 

2018 3 88 

2019 3 80 

В първа, втора и разновъзрастова група на детските градини се възпитават деца от 2 до 
4 години. Общо в детските градини на общината в първа група са обхванати 119 деца при 
брой места-139. Във втора група са обхванати 86 деца при капацитет 136 места. В 
разновъзрастова група се възпитават 13 деца, при възможност за настаняване- 28 деца. 

 
Таблица 23: Детски градини, места, педагогически персонал и места на 100 деца. 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Детски градини 7 6 6 6 6 

Места в детските градини 695 660 637 630 551 

Педагогически персонал 49 45 42 43 42 

Места на 100 деца 116 115 123 129 114 

В подготвителните групи в детските градини се обучават 5 и 6-годишните деца, 
подлежащи на задължително предучилищно образование. Към началото на учебната 
2020/2021г. в тези групи са обхванати 209 деца при общо места за прием на деца от 
предучилищна възраст- 467 деца. 

Детските градини в община Пещера имат капацитет да организират задължително 
обучение на четиригодишните деца във връзка с §16 на Преходните и заключителни 
разпоредби от ЗПУО - за създаване на условия за осъществяване на задължително 
предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в срок до началото на учебната 
2023-2024г. 

В детските градини на община Пещера, в началото на учебната 2020/2021г.  работят 40 
квалифицирани педагогически специалисти и 51 души непедагогически персонал. Всички 
успешно се грижат за възпитанието и образованието на децата. Детските градини са 
обезпечени и с непедагогически и медицински персонал. Материалната база е в добро 
състояние.  

В периода на затваряне поради настъпилата епидемична обстановка през месец март 
2020г. във всички детски градини бяха извършени ремонтни дейности, както в сградите така 
и в дворните пространства на детските заведения. 

 
Таблица 24: Брой деца в детските градини към началото на учебната 2020/2021г: 
№ Име на детска градина Местоположение Вид Брой деца 
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1 ДГ"Слънчо" гр.Пещера целодневна 90 

2 ДГ"Деница" гр.Пещера целодневна 98 

3 ДГ "Иглика"  гр. Пещера целодневна 99 
4 ДГ"Сокола" гр. Пещера целодневна 57 
5 ДГ"Изгрев" гр.Пещера целодневна 103 
6 ДГ,,Здравец" с. Радилово  целодневна  20 

Училища  
Училищата на територията на общината са седем:  две начални  - НУ,,Михаил Куманов“ 

и НУ,,Михаил Каролиди“, две основни - ОУ,,Св.Патриарх Евтимий“ и ОУ,,Петко Рачов 
Славейков“, едно обединено - ОУ,,Любен Каравелов“, едно средно - СУ,,Св.Климент 
охридски“ и една професионална гимназия – ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“. През 2013г. поради 
намаляване броя на учениците е закрито училище ,,Паисий Хилендарски“ в с.Радилово. 
През 2016г. е извършено обединяване на Професионалната гимназия по лека промишленост 
и машиностроене ,,Васил Левски“ с Основно училище ,,Любен Каравелов“ в Обединено 
училище ,,Любен Каравелов“. 

 
Таблица 25: Брой училища по вид 

Година   Общо 
Общообразователни 

училища 
Професионални гимназии2 

2015/2016 8 6 2 

2016/2017 8 6 2 

2017/2018 6 5 1 

2018/2019 7 6 1 

2019/2020 7 6 1 

 
Таблица 26: Училища към началото на учебната 2020/2021г.  

№ Име на училището Местоположение Вид Брой ученици 

1 ОУ,,Любен Каравелов" гр.Пещера обединено 305 

2 ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев" гр.Пещера професионално 181 

3 СУ ,,Св. Климент Охридски" гр.  Пещера средно 353 

4 ОУ ,,Петко Рачов Славейков" гр.Пещера основно 204 

5 ОУ,,Св.Патриарх Евтимий" гр.Пещера основно 154 
6 НУ,,Михаил Каролиди" гр.Пещера начално 137 
7 НУ,,Михаил Куманов" гр.Пещера начално 121 

 
Образованието е основен приоритет на община Пещера. Изпълнявайки своите 

правомощия и отговорности, съобразно чл.256 от ЗПУО, Община Пещера  контролира и 
осигурява условията и организацията на дейностите в предучилищното образование, 
обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование, 
условията за целодневната организация на учебния ден, сигурността, транспорта и 
здравното обслужване на децата и учениците. Община Пещера организира съвместни 
дейности по интереси за учениците от всички училища. Координира съвместните дейности 
на екипите за обхват с ДСП и МВР. Всички институции работят съвместно за по-добро 
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обхващане и задържане на децата и учениците. Основна отговорност е поддържането и 
обновяването на материално-техническата база на училищата и детските градини. 

 
Таблица 27: Брой ученици по групи класове. 

Учебна год.  I - IV клас V - VII клас V - VIII клас VIII - XII клас IX - XIII клас 

2015/2016 788 X 624 X 83 

2016/2017 765 X 631 X 70 

2017/2018 722 534 X 107 X 

2018/2019 664 517 X 104 X 

2019/2020 609 494 X 104 X 

 
Таблица 28: Учители по степени на преподаване 

 Общо I - IV клас V - VII клас V - VIII клас VIII - XII IX - XIII клас 

2015/2016 98 43 X 47 X 8 

2016/2017 94 40 X 45 X 9 

2017/2018 105 48 46 X 11 X 

2018/2019 113 53 43 X 17 X 

2019/2020 108 52 45 X 11 X 

В училищата на община Пещера работят добре квалифицирани училищни екипи, 143 
компетентни педагози отговарящи на изискванията за заемане длъжностите в системата на 
образованието и 49 души непедагогически персонал. Дава се възможност за допълнително 
обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин. Всички училища 
работят по европейски проекти за развитие на образователна интеграция на етническите 
малцинства, назначени са психолози и медицински специалисти.  

Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. всички училища в общината осъществиха успешно дистанционно обучение. За 
децата, които нямаха необходимите технически средства, обучението се подпомагаше от 
назначени към училищата образователни медиатори, които съдействаха материали на 
хартиен носител и указанията на учителите да достигнат до всяко дете. През периода на 
лятната ваканция училищата продължиха да работят с ученици за преодоляване на 
изоставането им и за успешно завършване на учебната година. 

 
Таблица 29: Брой завършили ученици 

Години  Основно образование Средно образование 
2015 119 25 

2016 102 26 

2017 198 15 

2018 138 20 

2019 152 16 

Таблица 30: Ученици напуснали училише. 

Напуснали I-VIII клас Напуснали I- VII клас 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

55 83 78 103 129 90 

След влизане в сила на ПМС 100 на МС от 08.06.2018г. за създаване и функциониране 
на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст, в общинските  образователни институции 
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бяха създадени екипи за обхват, които и до днес функционират успешно за доброто 
обхващане на децата и учениците. Към Общинска администрация също беше създаден екип, 
който координира и подпомага дейността на училищните екипи. Кампанийно, в началото на 
учебната година и в началото на втори срок, а при необходимост и през учебната година 
училищните екипи посещават домовете на деца и ученици, които по различни причини 
отпадат от училище или допускат неизвинени отсъствия. На родители, които не осигуряват 
децата си в училище за времето, в което подлежат на задължително обучение биват налагани 
санкции по реда на Закона за предучилищното и училищно образование. 

Две от училищата в общината - ОУ,,Петко Рачов Славейков“ и СУ,,Св.Климент 
Охридски“ са средищни и обхващат учениците от с. Радилово и с. Капитан Димитриево. 
Осигурен е и транспорт за децата от с.Капитан Димитриево, които посещават ДГ,,Здравец“ 
с.Радилово. 

За първи път през учебната 2020/2021г. ОУ,,Св.Патриарх Евтимий“ е включено в 
списъка на иновативните училища. В училището се преподават три нови учебни предмета -
Родолюбие, Интеркултурно образование, Здравно и екологично образование. Иновацията 
носи името ,,Избираме да сме добри“. 

Училищната мрежа на община Пещера е добре разпределена на територията на 
гр.Пещера и успешно обхваща всички деца и ученици в общината. Начално училище 
,,Михаил Куманов“ се намира в квартал ,,Луковица“. В него се обучават деца от първи до 
четвърти клас изцяло от ромски етнос. Училището осигурява обхващане и задържане в 
образователната система на децата от квартала. Осигурени са групи за целодневна 
организация за всички деца от училището. Изпълняват се проекти за развитие на 
образователната интеграция на етническите малцинства. Назначени са образователни 
медиатори. Обединено училище ,,Любен Каравелов“ се намира в близост до квартал 
,,Пирин“ и обхваща деца и ученици от предучилищна възраст до десети клас, изцяло от 
ромски етнос. В останалите начални и основни, както и в средното училище от общинската 
образователна мрежа и професионалната гимназия, учат деца от всички етноси. Начално 
училище ,,Михаил Каролиди“ и Обединено училище ,,Любен Каравелов“ имат и по една 
група за деца в задължителна предучилищна възраст. 

Учениците от Обединено училище ,,Любен Каравелов“ се обучават в следните 
професионални направления: 

 ПН Машиностроене, металообработване и металургия, проф.Заварчик; 
 ПН Машиностроене, металообработване и металургия, проф.Стругар, 
 ПН Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи, проф.Обущар. 
Учениците от ОУ,,Любен Каравелов“ имат възможност след завършването на десети 

клас на обединеното училище да продължат образованието си в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“, 
където могат да се обучават в двегодишни програми  по:  

 ПН Машиностроене, металообработване и металургия, проф.Машинен оператор,  
спец.Металорежещи машини; 

 ПН Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло, професия 
Оператор в дървообработването, специалност „Производство на мебели“. 

 ПН Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи, проф.Моделиер 
- технолог на обувни и кожено - галантерийни изделия, спец. Конструиране, 
моделиране и технология на обувни изделия; 

 ПН Химични продукти и технологии, ПН Химични продукти и технологии, 
проф.Лаборант, спец. Технологичен и микробиологичен контрол в химични 
производства; 
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 ПН Приложна информатика, проф. Икономист – информатик; спец.  Икономическа 
информатика; 

 ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, проф.Ресторантьор, спец. 
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; 

 ПН Химични продукти и технологии, проф.Биотехнолог, спец. Технология в 
биопроизводствата; 

Професията „Биотехнолог“, както и професията „Лаборант“ се изучават в дуална 
система на обучение. ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ и ,,Биовет“ АД обединяват усилия за 
дуално обучение по специалност, с която да се обезпечат нуждите на производството на 
,,Биовет“ АД от квалифицирани работници. Фирмата подпомага обучението, подобряването 
на материалната база. Учениците получават стипендии и имат сключени договори за работа 
с фирмата след завършване на обучението си. В последните две години се наблюдава 
увеличение на броя на учениците, които предпочитат да завършат своето средно 
образование в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“. 

В община Пещера развиват дейност 11 спортни клуба-футбол, волейбол, тенис на маса, 
тенис на корт, бадминтон, художествена гимнастика, ракетомоделизъм, бокс, ММА, 
източни бойни изкуства. Във всички клубове са обхванати около 300 ученици от общината. 
Организират се общински ученически игри по  различни видовете спорт.Учениците 
участват в различни турнири на общинско, областно и национално ниво.На републиканско 
първенство по ракетомоделизъм и шахмат ученици от община Пещера завоюваха призови 
места. Отлични резултати показват децата от клуба по художествена гимнастика. С цел 
развитие на ученическия футбол, през 2020г. Община Пещера организира детски футболен 
тур с участие на деца от област Пазарджик и област Пловдив. Детският футболен клуб от 
Пещера взе участие с 5 отбора от различни възрастови групи. Два от тях заеха призовите –
първо и трето място. Общината съдейства за подобряване и разширяване на спортната база 
на училищата за по-добра възможност за активен спорт на всички деца и ученици от 
общината. 

Реализираните образователни проекти до този момент от Община Пещера: 
1.Проект: „Шарени мъниста” 

Бенефициент: Община Пещера 
Източник на финансиране: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 
Период на изпълнение: 23.01.2017 г. - 27.12.2019 г. 
Основни дейности: Пет дейности с участието на 700 ученици и 300 родители: Диагностика 
на родители и ученици за интеркултурна компетентност. Работилница за толерантност - 
родителски клубове за изследване традициите на града за толерантност и приемане на 
различието. Ученическите лагери за успешна социализация на учениците от етническите 
малцинства и от маргинализирани групи. „Всеки има талант” -  комплекс от взаимосвързани 
мерки за постигане на междукултурен диалог в училищната среда, защита и насърчаване на 
културното многообразие и талантите на целевата група чрез сформиране на артистични 
студия, секции за научни изследвания и групи по интереси.  Участие на ученици и родители 
от малцинствените общности в два общоградски празника „Шарен свят”.  
Стойност на проекта: 665 659. 59 лв. 

2.Проект: „Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас 
Ченгелев“ 
Бенефициент: Община Пещера 
Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 
от ЗПЗП) 
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Период на изпълнение: 21.05.2019 г. - 21.05.2022 г. /в изпълнение/ 
Основни дейности: Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас 
Ченгелев“ и на комбинирано игрище за баскетбол и волейбол, подмяна на настилки, направа 
на осветление и монтаж на модули пейки. 
Стойност на проекта: 94 147.00 лв. 
 
Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс (ЦПЛР-ОДК) 

ЦПЛР – ОДК гр. Пещера е извънучилищно обслужващо звено в системата на 
предучилищното и училищно образование за организиране на дейности, свързани с 
развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта 
на обучителни затруднения, наука, технологии, изкуство и спорт. Институцията 
осъществява държавна и общинска политика за работа с деца и ученици на местно ниво чрез 
организиране на дейности в свободното им време, за развитие на индивидуалните им 
способности и дарования в областта на изкуството, науката и спорта.  От 2018г. в  ЦПЛР-
ОДК гр. Пещера се предоставя дейност - допълнителна подкрепа за деца и ученици със СОП, 
организирана в съответствие с чл. 187, чл.188 и чл.189 от ЗПУО и Държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование. 
        Допълнителната подкрепа към центъра се реализира от 4 специални педагози, логопед 
и психолог, разпределени във всички училища и детски градини на територията на община 
Пещера, които работят с 53 ученици със СОП.  
        От началото на учебната 2020-2021г. са сформирани 39 постоянно действащи групи, 
предоставящи обща и допълнителна подкрепа за повече от 480 деца. 
        Сформирани нови дейности за развитието на потребностите на учениците: 

 Музикотерапевтична група за деца със СОП, 

 Мажоретен състав за деца и ученици от IV до VIII клас. 

Обща подкрепа се предоставя в направление „Изкуство“ при сформирани са 33 
постоянно действащи групи. 

Обща подкрепа за ранна оценка и развитие на интересите във всички детски градини на 
територията на Община Пещера е в направление „Изкуство”, със сформирани групи по 
Народно пеене, Спортни и модерни танци, за децата от предучилищна  възраст, която се 
приема с голям интерес от страна на децата и техните родители.  
      Въпреки пандемичните условия в страната, ЦПЛР-ОДК  реализира участия в няколко 
национални конкурси, спортни състезания и участия без конкурсен характер на общинско и 
областно ниво. 
 

3.4.Социални услуги 
Предоставяни социални услуги в общността от община Пещера (брой; вид): 
1. „Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр. Пещера с капацитет 36 

потребители. Възрастовата група на потребителите е от 3 до 18години. ДЦДМУ е услуга в 
общността – държавно делегирана дейност. Предлага дневни грижи, рехабилитация, 
обучение, консултации за деца със специални нужди и техните семейства. В услугата е 
сформиран мултидисциплинарен екип, който обезпечава индивидуалните потребности на 
децата и младежите, ползващи социални услуги: Директор – 1; сътрудник социални 
дейности – 1; педагог- 2; психолог-1; логопед- 1; рехабилитатор- 1;медицинска сестра- 1; 
детегледачи – 3; хигиенист – 1, шофьор – 1; огняр- 1/2 , домакин-касиер-1/2. ДЦДМУ 
разполага с добре оборудвана база, в която са създадени всички условия за задоволяване  
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потребностите на децата и младежите, ползващи социални услуги. В Центъра има изградена 
подемна платформа за осигуряване на достъпа на деца в неравностойно положение до 
втория етаж на Центъра.  

2. „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. Пещера с капацитет 28 
потребители. ДЦПЛУ е услуга в общността – държавно делегирана дейност. В ДЦПЛУ се 
предоставят социални услуги насочени към цялостно обслужване на потребителите през 
деня. Задоволяват се ежедневните здравни и рехабилитационните потребности на 
потребителите, организира се свободното време и личните им контакти, оказва се подкрепа 
на семействата им. Осигурен е достъпа на лицата с увреждания до втория етаж на Центъра. 

3. „Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие” в гр. Пещера с капацитет 12 
потребители. КЦЛДПН е услуга в общността – държавно делегирана дейност, услугата е 
предоставена за управление на външен доставчик. В социалната услуга се осигурява 
защитена среда за деца и лица, преживели насилие, трафик или друга форма на 
експлоатация, оказва се подкрепа на настанените  лица  и  деца. Работи се за тяхната 
ресоциализация и преодоляване на травмите от преживяното. През 2019 г. екипът на 
Кризисния център е работил с 29 потребители (24 деца и 5 лица), с които са проведени 272 
социални консултации и 270 психологически консултации.  Извършени са 51 здравни 
консултации от личния лекар на настанените потребители. 

4. „Домашен социален патронаж” с капацитет 180 потребители, който в настоящия 
момент е запълнен. ДСП е услуга в общността – финансирана от бюджета на Община 
Пещера. Предоставя се във всички населени места на общината. Извършва се ежедневна 
доставка на топла храна в дома, санитарно обслужване, социално – битово обслужване, 
помощ при извършване на прегледи, консултации и изследвания в здравни заведения. 
Потребителите заплащат месечната такса, която е в размер на реалната издръжка на едно 
лице и включва разходите за закупуване на хранителни продукти, транспортни разходи за 
разнасяне на храната по домовете, вода, ел. енергия и хигиенни материали.  

5. „Център за  настаняване от семеен тип за деца без увреждания” в гр. Пещера с 
капацитет 14 потребители. ЦНСТДБУ е услуга в общността – държавно делегирана дейност. 
Към настоящия момент, капацитетът на социалната услуга е запълнен – 14 деца на възраст 
от 5 до 18 г. възраст. През 2019г. - 15 деца са преминали през социалната услуга, като за 1 
младеж е прекратено настаняването поради навършване на 20-г. възраст. 

6. От 01.10.2019 г. Община Пещера работи по механизма за лична помощ, в изпълнение 
на разпоредбите на Закона за личната помощ. Предоставя се лична помощ за лица с 
увреждания с 90 и над 90 % степен на увреждане с чужда помощ и деца с 50 и над 50% 
степен на увреждане с чужда помощ и с 90 и над 90 % степен на увреждане без чужда помощ. 
Към  01.10.2020 г. 95 асистенти предоставят лична помощ на 96 потребители. 
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На територията на община Пещера няма разкрити специализирани институции. 
Община Пещера подпомага издръжката на 1 клуб на инвалидите, 1 клуб на лицата с 

психични разстройства, 2 клуба на диабетици,  1 клуб на ветераните от войните и 
военноинвалидите, клубове на пенсионерите – 3 бр. – в трите населени места на общината. 

Реализираните проекти, програми, стратегии и др. в областта на социалните 
дейности и услуги в Община Пещера в периода 2016 г. – 2020 г. са: 

 1. От 01.08.2020 г., Община Пещера, чрез сключен договор № ФС01-0887 от 28.07.2020 
г., реализира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“ по Целева 
програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от 
Агенция за социално подпомагане. Чрез проекта се осигурява топъл обяд за 170 лица, 
жители на община Пещера. Проектът е с продължителност  до 31.10.2020 г. и е на обща 
стойност 31 059,00лева. 

2. В периода 27.04.2020 г. – 20.07.2020 г., Община Пещера, чрез сключен договор № 
ФС01-0402 от 15.04.2020 г., реализира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община 
Пещера“ по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 
г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане. Чрез проекта се осигури топъл обяд 
за 179 лица, жители на община Пещера. В продължение на 58 работни дни се приготвяше и 
доставяше топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и 
продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, 
произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 бяха 
в затруднение да осигурят прехраната си. Община Пещера пряко и самостоятелно 
предостави съпътстваща подкрепа през целия период на изпълнение на Програмата, 
изразяваща се в снабдяване с лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с 
лични средства на лицата. Общата стойност на проекта е 28 594,00 лева. 

3. В периода 08.08.2016 г. –  31.12.2019 г., Община Пещера реализира проект „Подай 
ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд - 2016“, Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане. За жителите на община Пещера се разкри социалната 
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услуга в общността – „Обществена трапезария“, чрез която ежедневно на 220 лица в 
затруднено материално състояние, бе осигурен топъл обяд. Общата стойност на проекта бе 
176 108,79 лева.  

  4. В периода 12.06.2018 г. – 12.11.2019 г., Община Пещера реализира проект „Подкрепа 
за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи 
чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура „Развитие на 
социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020г. В рамките на проекта се създаде общинско социално предприятие и се осигури 
заетост на 34 лица. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 376 
400 лв. 
        5. В периода 01.03.2016 г. - 01.12.2017 г., Община Пещера изпълни проект „Заедно“, по 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”, за 
предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ на обща стойност 465 591,19 лв. Чрез 
проекта се осигури и гарантира независим живот за хората  с увреждания и хората над 65г., 
които са в риск от социална изолация. За посочения период, 91 лица с увреждания 
/включително деца с увреждания/ и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване са 
ползвали социалната услуга „Личен асистент”. Осигурена е заетост  на 79  лични асистенти. 
 6. Социална услуга „Личен асистент“ по Постановления на Министерски съвет. 
 6.1. В периода 04.12.2017 г. – 31.12.2017 г.,  със средства от държавния бюджет, чрез ПМС 
№ 137/05.07.2017 г., Община Пещера  осигури подкрепа и грижа на 64 потребители на 
социалната услуга „Личен асистент“. 
 6.2. В периода 08.01.2018 – 31.12.2018 г., със средства от държавния бюджет, чрез ПМС 
№332/22.12.2017 г., Община Пещера  осигури подкрепа и грижа на 89 потребители на 
социалната услуга „Личен асистент“. 
 6.3.В периода 15.01.2019 – 31.12.2019 г., със средства от държавния бюджет, чрез ПМС 
№ 344/21.12.2018 г., Община Пещера  осигури подкрепа и грижа на 82 потребители на 
социалната услуга „Личен асистент“.  

Отпуснати социални помощи от Бюджета на Община Пещера за периода 2016-
2020г.: 

Таблица 31: Еднократни помощи за лица и семейства. 
Година  Брой подпомогнати Общ размер на помоща 

2016 84 5000 
2017 59 3800 
2018 49 4250 
2019 30 3410 

До 30.09.2020 29 2810 

Помощи в натура за членовете на клубовете на инвалидите, на лицата с психични 
разстройства, на диабетиците, на ветераните от войните и военноинвалидите и на 
пенсионерите; 
През 2017 година са отпуснати помощи в натура на обща стойност 6 155,70 лева;       
През 2018 година са отпуснати помощи в натура на обща стойност 7 677,15 лева;       
През 2019 година са отпуснати помощи в натура на обща стойност 7 997,97 лева;       
Към 30.09.2020 година, не са отпуснати помощи в натура. 
 
 
 

 
3.5.Дейности в културата 
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Музеи 
Община Пещера се отличава и със свой Исторически музей, като експозицията е 

разположена в пет зали. Притежава богата колекцияот над 8 000 експоната, разкриващи 
живота на територията на общината от периода на неолита.  

Също така общината разполага и с музейна сбирка, която се намира в с. Радилово и 
входът за нея е свободен.  

През последните години особено внимание се обръща на археологията в раздел 
праистория. Наши находки от този период участват в национални и международни изложби.  

Читалища  
На територията на Община Пещера развиват своята културна дейност три читалища със 

сто годишна история. Всички те притежават собствена материална сграда с библиотека и 
оборудване. Разполагат с много добри комплектовани библиотечни фондове. Материалната 
база е в много добро състояние и се наблюдава значителна посещаемост. В читалищата 
работят над 20 форми на художествената самодейност и клубове по интереси, в които са 
заети над 350 самодейци. 

 

Таблица 32:  Народни читалища в община Пещера  

Читалище 
Състояние на 
сградата 

 Библиотечен фонд 
Брой 

посещения 

НЧ „Развитие 1873“, гр. Пещера Добро  39 000 тома литература 9 041 бр. 

НЧ „Зора 1903‖,  с. Радилово Добро  10 000  тома литература 5500 бр. 

НЧ „С. Румянцев 1909“, с. Капитан 
Димитриево 

Добро  12 150  тома литература 4800 бр. 

Народно читалище  „Развитие - 1873“  в гр. Пещера -  основано е  през  1873 год. 
Отличава се с трайни  традиции в  развитието  на  самодейността – театрална, певческа, 
танцова, музикална, библиотечна, както и в организирането на културни прояви и работа с 
деца (Пунев, 2000; Павлов, 2007)  

Народно читалище  „Зора - 1903” в  с. Радилово – основано е през  1903 год. Работи  
активно  със  самодейните  състави  в  областта  на  театъра, автентичния фолклор,  танцовото  
и  изобразително  изкуство  и  популяризиране  на  хубавата  книга. Читалището организира 
демонстрации на традиционни обичаи – Лазаруване, Гергьовден, Коледуване,  както и 
изложби на местни носии. Освен дните на селата се честват и Трифон Зарезан, Тодоровден 
– надбягвания/кушии с коне и други традиционни празници(Павлов, 2007)  

Народно читалище  „Сергей  Румянцев - 1909” в  село  Капитан  Димитриево  -  
създадено е на  12.02.1909 год. Усилията  на  настоятелството са  насочени  към  
активизиране  на  дейността  на  библиотеката, фолклорните групи  и  школата  за  изучаване  
на  английски  език (Павлов, 2007)  

Художествена галерия 
Община Пещера разполага и със своя художествена галерия „Проф. Веселин Стайков”. 

Тя е  създадена  през  м. февруари  1996 г.,  благодарение  на  активната  намеса  и  помощ  
на  общината. Фондът й наброява  356  картини,  графики, скулптури, малка пластика, 
дърворезба и др. От тях  най-ценни  са  картините  на  проф. Веселин Стайков,  дарени  от  
неговото  семейство,  което  е  уникален  случай, без  аналог, за  градчета  като  Пещера. Тук 
се съхраняват творби и на художниците Владимир Рилски, Никола Димитров, Стоян 
Раканов, Мира Лехчавска, Елена Грънчарова, Илия Тончев и др. Галерията е ремонтирана и 
обновена през 2011 г., в момента е в отлично състояние и е най-представителната 
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художествена галерия в област Пазарджик.  В нея се  организират и изложби на местния 
Клуб на художниците.  

Местни клубове по интереси  
Танцова формация „Хоп троп“ - ръководена с професионализма  на Елена Баренска. В 

него участват над 35 участника – мъже и жени. Те изучават българското народно творчество, 
търсейки красотата и хармонията в народните песни и танци. Със своите концертни изяви 
на наша и международна сцена, те защитават достойно авторитета си и показват, че 
традициите в Пещера са и заемат представително място в културния живот на общината.  

Друг  творец, който  създава  качествен  културен  продукт  в  областта  на  народното  
пеене,  е  Павел  Куцев.  Неговата  група  за автентичен фолклор е  участвала  във  
фолклорните фестивали и събори  в  Златоград, Копривщица, Дорково където завоюва 
призови места.   

Клуб на художниците „Петър Стайков” – филиал на Групата на художниците гр. 
Пазарджик, създаден през 1969 година. В него членуват над 20 художника, от които двама 
членове на СБХ. През годините имат организирани над 50 изложби в страната и чужбина 
(Павлов, 2007).  

Висока активност и творчество демонстрират и  литературен  клуб „Искри“ и Клубът 
на историците в гр. Пещера, както и клубовете към Читалищата в селата Радилово 
(Самодеен танцов състав, Битова група за автентичен фолклор, Детски куклен театър, 
Детска група за автентичен фолклор, Клуб на художника, Клуб млад природолюбител, група 
за стари градски песни, група за руски песни и танцова формация „20+“) и Капитан 
Димитриево (детска певческа фолклорна група).  

Всеки от клубовете и групите участва със собствени инициативи и прояви в културния 
календар на общината.  

 Културни и събития  
Пещера има богат културен календар, но повечето прояви са от местно или регионално 

значение. Едни от най-крупните културни прояви през периода 2008 – 2018 година са:  
 Пролетни културни празници (от 15 април до 11 май), включващи Дните на 

Пещера, Радилово (6 май – Гергьовден) и на Капитан Димитриево (30 април) – традиция 
поставена от 1980 г. Отличават се с богата културна програма – изложби, театри, концерти, 
срещи-разговори и др.  

 Международен етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето 
на културата” в гр. Пещера;  

 Национален фолклорен събор на летовище „Св.Константин“ - празнува се 
последната събота на месец юли;  

 Национален фестивал на кешкека и народните умения в с. Радилово;  
 Национален детски пленер;  
 Национален литературен конкурс „Спас Зафиров”;  
 Празници на културата посветени на 6 май – Ден на Пещера. 
 Честване на 24 май – Денят на славянската писменост, на българската 

просвета и култура;  
 Честване на Деня на Независимостта;  
 Коледни празници на културата;  
 Рожден ден на пещера „Снежанка“ – празнува се първата събота на м. януари; 

интересна особеност на този празник е хорото, което се извива в Голямата зала на пещерата 
под звуците на родопска гайда.  
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 Празник на параклиса „Св.Петър и Павел“ (на 29 юни) – празник на армъните 
в Пещера (Димитър Павлов);  

 Празник на параклиса „Св. Константин и Елена“ (на 21 май);  
 Събор в местността „Никулска черква“ (на 6 декември – Никулден)  
 Рок на крепостта. 
 Фестивал на класическата музика  „Перистера в музика”. 

  Местен фолклор  
Градският фолклор на Пещера не е напълно изследван, но с него са свързани част от 

традициите. Опити в това отношение са правени от краеведите Иван Попов, Иван 
Карнабатлов, Димитър Калинов, Анастас Пунев и Доряна Димитрова. Те установяват, че 
празниците и обичаите във Възрожденска Пещера влизат дълбоко в бита на пещерци и са 
тяхна опора през вековете.  Между четирите етноса – българи, армъни, роми и турци, които 
мирно съжителстват на базата на двете религии – християнство и мюсюлманство, има и 
съществени различия и специфика в празниците и обичаите.   

Много местни народни песни, легенди и обреди са добре съхранени и описани за идните 
поколения от местни родолюбци в книгите „Из миналото на село Радилово“ (Вачков, 1996),  
„Живее ли в българина българското?“ (Йорданова 2009),  „Природа, поминък и традиции на 
с. Радилово“ (анонимен сборник, 2010), „Така им било писано (Легенди и предания от село 
Капитан Димитриево)“ (Грозданов, 2014) и др.  

В музеите са експонирани запазени през годините части от мъжката и женската народна 
носия, характерни за региона. Женската носия се състои от сини, червени, жълти, зелени 
плисирани рокли с черни или бели пръчки. Ризите са с прибрани ръкави – шарките им са с 
червено, жълто и черно. Жените са носели черни сукмани с „кенета“, зелени, червени или 
бели вълнени чорапи. А на главата са носели тензухени кърпи, бели „тюлбени“, 
„кавраци“ със шити мъниста отпред. Мъжкото облекло се състои от риза, която на яката и 
ръкавите е обшита със „шевета“, потури или „чешири“, „долама“ с гайтани около джобовете 
и крачолите. Поясът е от по-тънък плат, около 2 метра – покрива горната част на чеширите 
и предпазва кръста от простуда. Той е с ресни в двата края. От небоядисано бяло се правят 
навущата. Те се пристягат с тасми с кукички на двата края. Гуглите първоначално се наричат 
„шопарки“ и са от овча кожа. 

В традиционната местна кухня достойно място заемат ястията и консервите с чушки, 
включително лютеници, туршии и други. Известна е баницата „пещерски зелник“ и турския 
десерт „татлия“. Типично е печеното сладко от сини сливи и орехови ядки. При сватби и 
раждане на дете в Радилово се приготвя т.нар. „кешкек“- ръчно едро смляно варено жито 
със запръжка, а преди Коледа се прави обредната питка „кукуль“ (питка с яйце, която се 
дава на коледарите) и „Радиловска кървавица“ с червено вино, праз и подправки. В 
миналото районът е бил известен с виното си от сорта памид, но за съжаление лозята от този 
сорт са почти изчезнали. Днес местният винпром полага усилия за възстановяването на 
лозарските масиви, характерни за района. Компанията ежегодно провежда мащабна 
изкупвателна кампания на гроздова суровина, организира и финансира специални семинари 
за производители на грозде, на които се дискутират новостите в лозарството, както и методи 
за по-висока ефективност. Това предизвиква засилен интерес към развитието на винения 
туризъм.  

Интересна част от местния фолклор е запазената информация за живота и делото на 
известни личности от общината, която може да послужи като обект на познавателния 
туризъм чрез обособяването на музейни кътове с личните им вещи, снимки от семейните 
архиви и т н. В община Пещера са се родили и живели немалко талантливи политици, 
общественици, учени от новото и най-новото време. Това са 5 министри: Георги 
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Кьосеиванов (министър-председател на България), Михаил Такев (министър на вътрешните 
работи), Георги Теохаров (министър на просвещението и правосъдието), Григор 
Чешмеджиев (министър на социалните грижи) и Никола Стоилов (министър на 
земеделието). От Пещерската община тръгват към върховете на науката и културата: един 
академик, 24 професори, 10 доцента, трима ректори на ВУЗ, един декан и двама зам. декани.   

Името на Пещера и България се прославя от световният шампион по бокс Серафим 
Тодоров, учените: акад. Веселин Хаджиниколов (историк), акад. Людмил Стайков (изтъкнат 
кинорежисьор), проф. Янко Тодоров (мастит учен в античната история), проф. Димитьр 
Пасков (лекар-фармаколог,  откривател на „Нивалина“), проф. Димитьр Ранев (известен 
хирург), проф. Веселин Стайков (художник, световно известен график), проф. Никола 
Хаджиев (спортист - спортна гимнастика), доц. Димитър Пунев (актьор и режисьор), 
актрисата Катя Чукова, Румен Григоров - един от ветераните на българската 
кинематография, певецът Николай Учкунов и др.   

Книжарници 
На територията на общината са изградени четири книжарници и тя разполага със свой 

общински вестник – „Родопска искра”.  
Храмове  
На територията на общината се намират следните храмове: - 5 християнски църкви; - 10 

християнски параклиса; - 2 джамии;  
Вестници  
На територията на общината развиват своята дейност общински вестник „Родопска 

искра” - 1 бр.;  книжарници - 4 бр.  
Клуб на художниците  „Петър Стайков” – филиал на Групата на художниците 

гр.Пазарджик – неправителствена организация.  
 
ИЗВОДИ:  

Община Пещера се отличава с богато културно наследство; 
 Недостатъчно се използва културно-историческото наследство за развитие на 

алтернативния туризъм: селско и еко туризъм, поклоннически туризъм и др.;  
 Посоката за развитие на Община Пещера е обвързването на културните традиции и 

туристическия продукт с цел превръщането на общината в предпочитана дестинация 
за културен отдих и туризъм; 

 Удължаване на туристическия сезон чрез разширяване на летния културен календар 
и ефективно управление и използване на историческите и културни ресурси.  

В Община Пещера са разработени и приети от Общински съвет - Пещера следните важни 
документи в областта на културата: 

 Стратегия за опазване на културно-историческото наследство; 
 Общински фонд “Култура”;  
 Етнокултурен фестивал “Културата на бъдещето и бъдещето на културата”;  
 Проект “Глобални библиотеки”.  
 
Спорт  
В община Пещера развиват спортно–тренировъчна дейност единадесет спортни клуба:  

„СВОБОДА – 2011” гр. Пещера,  ФК „СПОРТИСТ – 2010” с. Кап. Димитриево, ФК „КОБА” 
с. Радилово, Ракетомоделен клуб „Кондор”гр. Пещера,  СК Бадминтон Пещера СКБ, СК 
ММА ,,Лайф“, СК „ВАМОС” гр. Пещера, СК „АВК – ВОЛЕЙ” гр. Пещера, Спортен клуб 
Тенис на маса, Спортен клуб фитнес и културизъм „Пауър Джим“, Спортен клуб по 
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художествена гимнастика „Далия Старс“. Поради епидемичната обстановка в страната 
много от предвидените спортни прояви през 2020г. бяха отменени или ограничени. Въпреки 
това на територията на община Пещера бяха проведени няколко спортни турнира.  

Спортисти от спортните клубове взеха участие в републикански, областни и 
регионални турнири. През месец септемри 2020г.  беше проведен детски футболен 
турнир ,,Пещера къп“ с участие на над 300 деца от Пазарджишка и Пловдивска области. 
Състезателите на ФК ,,СВОБОДА 2011“ Пещера – родени през 2008г. спечелиха 1 - во 
място, родените през 2009г. деца-участници в отбора спечелиха 3 - то място. Проведени  
бяха два турнира по тенис на корт. Спортният клуб по тенис на маса организира и участва 
в седем турнира през изминалата година. Призови места на републикански турнири по 
художествена гимнастика завоюваха състезателките от клуб ,,ДАЛИЯ СТАРС“. 
Ракетомоделен клуб ,,КОНДОР“ завоюва държавна титла в клас С3А.  

 
Изводи: 
 Разнообразието от културно-исторически забележителности, обусловено от 

историческото наследство, природни феномени и животински видове, характерни 
за района, изградената инфраструктура и материална база. 

 Повишаването на качеството, конкурентоспособността и диверсификацията на 
туристическия продукт, предлаган от Община Пещера, става все по-сериозен 
фактор за устойчивото развитие на местната икономика. 

 Средногодишният  брой на заетите в общината намалява. Налице е неприятна 
тенденция възнагражденията в обществения сектор да са по-високи от тези в 
частния, като се наблюдава тенденция за намаляване на тази разлика. 

 община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие, по-голямата 
част от населението се съсредоточава в града и значително по-малка част от него 
живеят в селата, но се забелязва негативна тенденция за намаляване на 
населението.  

 Ако негативната тенденция продължи със същите темпове и в следващите години 
това ще се отрази неблагоприятно за бъдещото развитие на общината, като ще 
бъде засегнат най – вече човешкия капитал, което е възпроизводствения потенциал 
и работната сила на общината, а това от своя страна ще доведе до негативни 
икономически изражения. 

 Възрастовата структура на населението в Община Пещера е благоприятна – над 
50% от населението е в трудоспособна възраст, под 50% - в над трудоспособна и в 
значително помалка степен има население в под трудоспособна възраст 

 Безработицата в община Пещера до 2020 г. е относима към средните стойност за 
област Пазарджик, но през 2020г. достига връх, с вероятно обяснение - Ковид 
пандемията. 

 Училищната мрежа на община Пещера е добре разпределена на територията на 
гр.Пещера и успешно обхваща всички деца и ученици в общината. 

 На територията на община Пещера развиват своята културна дейност три 
читалища със сто годишна история. Всички те притежават собствена 
материална сграда с библиотека и оборудване. Разполагат с много добри 
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комплектовани библиотечни фондове. Материалната база е в много добро 
състояние и се наблюдава значителна посещаемост. 

 
 
4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност  

 
4.1.Tранспортна инфраструктура 

Транспортното обслужване на жителите на община Пещера се осъществява 
изключително от автомобилен транспорт. Транспортната мобилност към други градове от 
страната, населените места в общината и в самия град се осигурява от редовни автобусни 
линии. Автогарата е разположена в град Пещера и е важен транспортен възел. 

От квотата на община Пещера ще се извършва обществен превоз на пътници по   
утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии от републиканска, областна и 
общинска транспортни схеми.  От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са 
утвърдени четири броя маршрутни линии от републиканската транспортна схема Пловдив 
– Пещера, които от 2021г. ще се изпълняват целогодишно.  По автобусната линия Пазарджик 
– Пещера, част от Областна транспортна схема, са утвърдени единадесет броя маршрутни 
разписания от Областния управител на Област Пазарджик. Вътрешноградските линии от 
Общинската транспортна схема са утвърдени от Общински съвет-Пещера. Поддържането 
на тези транспортни връзки е с важно социално-икономическо значение за населението, тъй 
като му се осигурява достъп до обществен автобусен превоз с оглед на жизнените и 
социалните нужди на населението. 
  

4.2.Пътна мрежа 
Републикански пътища в границите на гр.Пещера с обща дължина 3,487 км. по класове 

както следва:  
 Път ІІ-37 гр. Панагюрище- гр.Пазарджик-гр. Пещера от км.145+443 до км.148+030с 

дължина 2,587 км. (частта, която попада в регулация)/ път втори клас /.  
 Път ІІІ-377 гр.Пещера- гр.Брацигово-с.Равногор- с.Нова Махала от км. 0+000 до 

км.0+900 с обща дължина 0,900 км./ път трети клас /.  
      Общински пътища- четвърти клас 

 Общински път PAZ1181 -Костандово-Дорково-лет”Св.Константин”-Пещера с 
дължина 23,450 км. – част от него е за рехабилитация- от гр. Пещера до лет. „Св. 
Константин“; 

 Общински път PAZ 1070 - с.Радилово - с. Капитан Димитриево с дължина 3,400 км.  
 Общински път PAZ 1043 - гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево с дължина 

8,800 км.  
Улична мрежа на гр. Пещера – уличната мрежа е в задоволително състояние, 
поддържа се с периодични ремонтни дейности:  

 Обща дължина -39 533,00 м;  
 Обща площ -429 377,50 м.кв.  
В това число: - 291 582,00 м.кв. с асфалтово покритие, 133 243,50 м.кв.с паважна 

настилка и 4 552,00 м.кв. без трайна настилка. 
Улична мрежа в с. Радилово, Община Пещера – уличната мрежа е в задоволително 

състояние, но има улици без настилки. Обща площ -186 000,00 м.кв. 
Улична мрежа в с. Капитан Димитриево,Община Пещера – уличната мрежа е в 

задоволително състояние, но има улици без настилки: Обща площ - 127 000,00 м.кв.  
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Освен регулярната поддръжка на пътната мрежа,необходимо е да се обърне внимание и 
на съораженията по нея.  

Конструкцията на мостовете в гр. Пещера се нуждае от рехабилитация.  
4.3.Водоснабдителна мрежа 

На територията на ВКС Пещера има изградени 11 бр. помпени станции с монтирани 14 
бр. помпени агрегати,като общата инсталираща мощност е 268 kw. Град Пещера се 
водоснабдява от няколко вида водоизточника-гравитачни, помпажни, бункери ПС, както и 
водоснабдяване от язовир „Батак“. 

Гравитачните извори се намират в южната част на града на 5-6 километра разстояние 
както следва:  

 „Киево“ с максимален дебит 26 л/сек. през месеците май,юни,юли и минимален 16-
18 л/сек. През останалите месеци в зависимост от влажността през годината. 

 „Чешме баши“ – с максимален дебит 3-4 л/сек.и минимален от 1-0,400 л/сек. 
Югозападно от  гр.Пещера се намира карстовият извор „Новомахаленска река“ с големи 

колебания от 10 до 35 л/сек. До 1999 г.водата е пречиствана механично чрез бавен 
филтър,който през последните години бързо колматира и загубите надхвърлиха 50%.През 
1999 г. е реконструиран в бърз самопромиващ се филтър SK- 36%,като загубите са намалени 
до около 2% и то само на експлоатационната самопромивка. По този начин се подобриха 
органолептичните качества на водата. 

Северно от града се намира извора „Чепински вриз“ с максимален дебит 2,5 л/сек. и 
минимален 0,500-0,700 л/сек. 

На запад се намират каптажи: „Дълбочица“ 1 и 2 с максимален дебит 4 л/сек. и 
минимален от 2,5 л/сек. 

Един от големите извори е „Сивият Кайнак“- с максимален дебит 40 л/сек.и минимален 
от 9-10 л/сек. Той е с произход от пукнатинни скали от реолитните блокажи с голяма 
дълбочина. Дебита му е много колеблив и от хидрогеоложкият доклад през 1985 г. е 
установено, че се влияе от езерото на Чепински вриз и напоителния канал – Голяма страна, 
който в момента се подхранва изкуствено,чрез инфилтрация.  

През 2015 г. е включен нов подземен водоизточник „Синия кайнак I“с разрешително № 
1510506 от 18.05.2015 г. на Басейнова дирекция на Източнобеломорски район, с максимален 
дебит 11 л/сек. 

 БПС 4 бр. с постоянен дебит 18.2 л/сек. с модерна техника за управление, електронни 
блокове с напорен резервоар 500 куб.м. служещ като преходен водоем, захранващ високата 
част на ниската зона. Целта на тази обособена зона е да създава работно налягане в мрежата 
от 2,6 до 3,2 атм., което налягане е най-благоприятно за водопроводите в града. Този 
водоизточник е от карстовите подземни води, чийто водосбор е Севернородопската  
Брацигово-Доспатска антиклинала, видно от хидрогеоложкият доклад, съгласно който е 
установено, че карстовите подземни води са привързани основно към свитата на мраморите, 
които поради добрата си окарстеност са постоянен акумулатор на подземни  води. 

От 2013 г.се използва вода за водоснабдяване на летовище „Св.Константин“ от 
повърхностен воден обект язовир „Батак“ – разрешително за возовземане № 01410014 от 
26.07.2013 г. на МОСВ, с разрешено водно количество до 5 л/сек.или 157680 м3 годишно. 

„ВКС“ ЕООД-гр.Пещера закупува вода от „ВиК“ в ликвидация гр. Пазарджик, 
закупената вода е за нуждите на двете села Радилово и Кап. Димитриево .  През 2019 г. са 
закупени 40130 куб.м за лет.“ Св.Константин“ закупува се сурова вода от НЕК ЕАД. 

Наличното количество за питейно –битови и промишлени нужди на този етап е 
достатъчно. 
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Средно месечното потребление на вода е 145 хил.куб. от всички водоизточници . Средно 
месечната консумация на гражданите е 43 хил.куб., а на фирмите 15 хил.куб. 

Дебита е достатъчен и на този етап няма опасност от достигане на критичния минимум. 
В и К оператор „ВКС“ ЕООД – Пещера има издадени следните разрешителни за 

водоползване: 
• Разрешително № 31510333/02.03.2012 за ТК 1 и 2 -  289960 м.куб. 
• Разрешително  № 300388/25.05.2004 г. за ТК 3 и 4 – 33895 м.куб. 
• Разрешително № 300625/30.11.2004 г.- каптаж гр.Пещера  1823636 м.куб. 
• Разрешително № 31510064/27.02.2008 г. за с.Радилово -135605 м.куб. 
• Разрешително №31510058/01.02.2008 г.за с.Кап.Димитриево- 12615 м.куб. 
• Разрешително № 31510057/31.01.2008 г. за   лет.“Св.Константин“- 31536 м.куб. 
• Разрешително № 1510506 от 18.05.2015 г.“Синия кайнак 1“ – 346896 м.куб. 
• Разрешително за водовземане от язовир Батак № 01410014 от 26.07.2013 г. – 157680 

м.куб. 
Има сключен договор за водоползване  № 14ИД-Х60В051 от 19.08.2014 г. с НЕК –ЕАД 

гр.София, но няма информация за изпускания на язовира в периода 2018-2019 г. Тази 
информация може да се получе от НЕК-ЕАД гр.София. 

Дружеството не използва вода от водоизточниците си за промишлени нужди. 
До момента не е констатирано неправомерно и незаконосъобразно разходване и 

пренасочване на водни ресурси към промишлени потребители и населени места,за които 
няма разрешение за водоподаване. 

Броят на потребителите ползващи питейна вода е 5568 , като население 18338. 
Наличният обем на добивана питейна вода покрива нуждите от вода на територията на 

Община Пещера. 
Тъй като Община Пещера се водоснабдява от много източници винаги има алтернатива 

да се пренасочи водата от един водоизточник към друг. 
 Сформирани са четири екипи за отстраняване на аварии, които дават дежурство (има 

месечен график с дежурства) в извън работно време, което допринася за бързото 
локализиране и отстраняване на авариите по водопроводната мрежа, която се обслужва от 
дружеството. Има авариен двадесет и четири часов телефон на който се приемат сигналите 
за аварии. 

  Всички аварийни дейности по отстраняване на авариите по водопроводната мрежа се 
отстраняват със собствени средства и персонал. 

  Няма установени налични байпас-връзки за нерегламентирана доставка на питейна 
вода. 

Водоизточниците са публична общинска собственост. Те се експлоатират и поддържат 
от „ВКС“ ЕООД- гр.Пещера. Всичките са в добро функционално състояние с изключение 
на ТК-3 / тръбен кладенец/, който песекува. 

Търговското дружество „ВКС“ ЕООД - Пещера е учредено през 1992 год. и е 
регистрирано по търговски закон със 100% общинска собственост с Решение №2808 от 
26.06.1992 год. от  Пазарджишкия окръжен съд. Основната дейност на дружеството е 
доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води както и 
експлоатация, поддръжка, строителство и инвестиционна дейност. Собственик на капитала 
на дружеството на 100% е Община Пещера. 

По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.“ се извърши доизграждане и 
рехабилитация на част от съществуваща водопроводна и канализационна мрежа на гр. 
Пещера, както и ПСОВ гр. Пещера.  
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Извърши се реконструкция и рехабилитация на В и К мрежа на 100 % в с.Радилово и с. 
Кап.Димитриево и се изгради ПСОВ в с.Кап.Димитриево финансирана по мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони.  

Инвестиционни намерения: 
  Община Пещера има разработен  проект за изграждане  на улични и ВиК мрежи и 

съоръжения на територията на гр.Пещера за следните улици: 
 Подобект 1: „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул.“Беглика“          

гр.Пещера от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина 55м.“ 
 Подобект 2: „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул.“Панорама“ 

гр.Пещера от ос. точка 67 до осова точка 439 с дължина 460м.“  
 Подобект 3: „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул.“Владемир Рилски“ 

гр.Пещера от ос. точка 439 до осова точка 529 с дължина 155м.“ 
 Подобект 4: „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул.“Опълченска“ 

гр.Пещера от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170м.“  
 Подобект 5: „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул.“Стефан Кънчев“ 

гр.Пещера от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660м.“  
 Подобект 6: „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул.“Чаталджа“ 

гр.Пещера от ос. точка 46 до осова точка 44 с дължина 145м. и от ос. точка 44 до 
осова точка 109 с дължина 105м. 

 Подобект 7: „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул.“Христо Ботев“ 
гр.Пещера от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м.” 

 Подобект 8: „Реконструкция на съществуваща канализация и водопровод  по 
ул.“Стефан Кънчев“  гр.Пещера от кръстовището с ул.“Чаталджа“ до кръстовището 
с ул.“Гео  Милев“,гр.Пещера – части ВиК.Геодезия,ВОБД,ПБЗ,ПБ – 303 метра общо; 

 Подобект 9:  „Реконструкциа на съществуваща канализация и водопровод на 
Ул.“Стара крепост» / Част «Пътна«, «ВиК» /,гр.Пещера от о.т.132 до о.т.142. 

 
През 2021 г. стартира изпълнението  на два големи инфраструктурни проекта: 

 1.„Реконструкция на част от Републикански път III- 377 от км 0+927 до км 2+242 , 
ремонт на местен път с идентификатор 56277.3.1429 от о.т. 916 до о.т. 900 и изграждане на 
прилежащата им инфраструктура“; 
 2.„Ремонт на ул. „Петър Раков” от О.Т. 625 до О.Т. 770, гр.Пещера”.; 

Във връзка с реконструкция на пътя Пещера – Батак Община Пещера се предвижда 
подмяна на довеждащия Новомахаленски водопровод, който се намира в банкета на пътното 
платно. 

Община Пещера е започнала процедура за изграждане на сондаж, намиращ се землището 
на с.Капитан Димитриево и предназначен за питейно-битови нужди и изграждане на нов 
довеждащ водопровод от сондажа, свързващ се с вътрешно водопроводната мрежа на 
с.Капитан Димитриево. 

4.4.Телекомуникационна мрежа 
Всички населени места са телефонизирани. В гр. Пещера е изградена цифрова телефонна 

централа, която е свързана с магистрален кабел към националния пръстен. Към момента на 
територията на общината има 100% покритие на GSM мрежа на три мобилни оператора. 

4.5.Енергийна мрежа. ВЕИ. Енергийна ефективност 
На територията на община Пещера електроенергийната система е на добро равнище. 

Основна мощност е ВЕЦ "Пещера", която представлява част от системата на "Баташки 
водносилов път" и се характеризира с голяма маневреност, оперативност и бързина. Делът 
на електрифицираните населени места е 100 %.  
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През последните години Община Пещера e финансирала и изпълнила реконструкцията 
на съществуващото улично осветление в трите населените места - подмяна на осветителните 
тела с нови енергоспестяващи. Лампите за уличното осветление в община Пещера са изцяло 
енергоспестяващи. За града - 3500 броя, от които 500 са ЕСЛ 23W и 3000 HABH 70W.  

Необходима е подмяна на начина на включване на уличното осветление, т.е. да се 
заменят тарифните часовници с фотоклетъчно включване.  

Газоснабдявне  
От АГРС "Пазарджик" е изграден газопровод до "Биовет" АД - Пещера с обща дължина 

20.20 км, от който с диаметри: d 325мм - 17.5 км. и d 219мм - 2.7 км. До момента е изградена 
газопреносна мрежа по основните транспортни улици, като са газифицирани всички 
общински обекти с изключение на ЦПЛР-ОДК и НУ „Михаил Куманов“. Към 
газопреносната мрежа са свързани и битови консуматори. Предстои поетапно доизграждане 
на мрежата за цялостното газифициране на гр. Пещера. 

4.6.Съобщителна мрежа 
Пощи  
Териториално поделение „Български Пощи”, като поделение на „Български Пощи” ЕАД, 

е основен пощенски оператор на Община Пещера. Клоновете са:  
 Пещера център, обслужващ град Пещера;  
 Клонове в селата Радилово и Капитан Димитриево.  
Областната пощенска станция се намира в град Пазарджик. Покритието на населените 

места в общината е 100% с поне едно посещение седмично, в зависимост от категорията на 
населеното място, което се определя от комисията за регулиране на съобщенията и 
общините. 

4.7.Сметосъбиране. Дял на обслужваното население 
Таблица 33: Битови отпадъци в община Пещера за периода 2015-2018г. 

 2015 2016 2017 2018 
 тон тон тон тон 

Образувани битови отпадъци  6880,283 7976,892 7376,327 7050,040 
Предадени за депонирани битови отпадъци  6794,483 7911,841 7151,860 6160,300 
Передадени за предварително третиране битови 
отпадъци  85,800 64,911 224,467 889,160 
Предадени за рециклиране битови отпадъци  0,000 0,140 0,000 0,580 
Дял на населението, обхванато от системи за 
организирано сметосъбиране  100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Част от грижата за околната среда е прилагане на ефективно екологосъобразно 

обезвреждане на генерираните отпадъци, чрез прилагане на мерки, насочени към 
оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване; намаляване 
на количествата отпадъци за депониране чрез предварително третиране; недопускане на 
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.  

Към момента организацията по събирането и транспортирането на битови отпадъци от 
населените места в община Пещера се осъществява от ОП «Чистота и поддържане на 
общинската инфраструктура», съгласно План-график за периодичност на сметосъбиране и 
сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за общественно 
ползване на гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево и лет. „Свети Константин“.  

План-графикът се изготвя ежегодно до 30 октомври на предходната година от 
Общинското предприятие на базата на извършен текущ мониторинг върху броя, вида и 
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разположението на съдовете за отпадъци и границите на районите, в които се предоставя 
услугата.  

Община Пещера е член на Регионалното сдружение на общините за управление на 
отпадъците от регион Пазарджик. 

 
 

Изводи: 
 Републиканската пътна мрежа е в добро състояние, общинската се нуждае от 

рекунструкция, както тя е наложителна за съоръженията; 
 Уличната мрежа е в добро състояние, все още има улици на земна основа в с. 

Радилово и в с. Капитан Димитриево; 
 100% покритие на мобилните оператори и пощенски услуги; 
 Необходимост от инвестиции във ВиК мрежата и изграждане на допълнителни 

водоснабдявания; 
 100% обхванато население в сметосъбиране. 
 

5. Екологично състояние и рискове  
 

5.1.Канализационна мрежа - изграденост. Пречистване на отпадъчни води 
За устойчиво ползване на водните ресурси и намаляване на загубите от вода, както и 

екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, Община 
Пещера реализира следните проекти:  

 Проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - 
Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и 
канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни 
води, гр. Пещера” по ОП „Околна среда 2007-2013г.”. С изпълнението на проекта 
са рехабилитирани 17 км водопроводна мрежа и са доизградени и реконструирани 
21 км канализационна мрежа в рамките на град Пещера. Изградена е и 
функционира Пречиствателна станция за отпадни води за град Пещера.  

 По Програмата за развитие на селските райони са рехабилитирани 28 км 
водопроводна мрежа и са доизградени и реконструирани 19 км канализационна 
мрежа в с.Радилово и с.Капитан Димитриево.  Изградена е обща за двете села 
Пречиствателна станция за отпадни води. 

Доизградената и реконструирана ВиК мрежа в гр. Пещера, което е близо 35% от цялата 
мрежа на града е пусната в експлоатация през 2014г. Необходимо е да бъде рехабилитирана 
и останалата част от канализационната мрежа. Изградена е ПСОВ.   

5.2.Управление на битовите отпадъци 
На територията на община Пещера до скоро нямаше изградени съоръжения за 

предварително третиране на отпадъците.  
До 01.01.2018г. битовите отпадъци се депонираха чрез директно насипване на 

общинското депо, разположено в местността „Грамадите”, землище гр. Пещера. Със 
Заповед №РД-09-174/24.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик, е спряна 
експлоатацията на депо на неопасни отпадъци и се предприеха мерки за неговото закриване 
и рекултивация. Отпадъците за обезвреждане чрез депониране, се извозват до Регионално 
депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1 от общините Пазарджик, Пещера, 
Септември, Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Велинград, Ракитово. 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, в Община Пещера 
е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които се събират от 
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оползотворяващата организация  „Екопак България” АД, с която общината има сключен 
договор за сътрудничество. На територията на общината са разположени общо 62 комплекта 
контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки както следва: 53 комплекта в град 
Пещера, 4 комплекта в с. Радилово и 5 комплекта в с. Капитан Димитриево. Контейнерите 
са предоставени безвъзмездно от организацията и обслужването им се извършва по график.  

Община Пещера работи в сътрудничество с оползотворяващата организация 
„ЕКОБАТЕРИ“ АД за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. На 
територията на общината, в учебни заведения, обществени и административни сгради, са 
разположени контейнери за събиране на стари батерии, безвъзмездно предоставени от 
организацията, с периодично  обслужване. 

За отстраняване на бракувани, излезли от употреба моторни превозни средства, които са 
изоставени върху общински/държавни терени, Община Пещера има сключен договор и 
работи в сътрудничество с фирма «Джоров Корект» ООД. В процедурата по констатацията 
и предприемането на последващи действия за отстраняване на тези автомобили от общински 
терени работи комисия от длъжностни лица към Общинска администрация-Пещера и РУП 
- Пещера.  

За разделното събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване 
Община Пещера има сключен договор и работи в сътрудничество с оползотворяващата 
организация „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД. 

За разделното събиране на излезли от употреба гуми, Община Пещера работи в 
сътрудничество с оползотворяващата организация “ВИ-КИНГ ТРАНС” ЕООД. 

 
5.3.Замърсявания и антропогенни въздействия върху компонентите на 

околната среда 
Атмосферен въздух  
През 2016г. съгласно чл. 27 от Закона за чистотата на въздуха е разработена и приета 

Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Пещера за период 
от 2016 – 2020г. 

В Община Пещера са благоустроени всички паркове, рехабилитирани и благоустроени 
са основни улици, газифицирани са общински сгради и учреждения в града. Към настоящия 
момент на територията на град Пещера няма изграден пункт за непрекъснат мониторинг на 
КАВ или местна система за наблюдение и контрол на КАВ. 
 През 2020г. община Пещера бе включена за измерване на КАВ на територията на 
града, съгласно утвърден график от министъра на околната среда и водите график на МАС 
на РЛ Пловдив към ИАОС за КАВ. Измерени са основни показатели на КАВ, проведени  в 
продължение на 55 денонощия, равномерно разпределени в рамките на годината, за да се 
изведат резултати при различен трафик и различни условия на климата. 
При тези измервания не са регистрирани превишения на приложимите норми за КАВ за 
измерените газообразни замърсители: серен диоксид, въглероден оксид, азотен оксид, 
азотен диоксид, озон, Benzeneq, Toluene, m-p –xylene, o- xylene, полициклични ароматни 
въглеводороди във ФПЧ10: бензо/а/пирен няма превишение на нормите. 

Състояние на водните ресурси и отпадни води/канализационна система. 
Водните ресурси на Община Пещера, които са публична държавна собственост, попадат 

в Източнобеломорски район и тяхното управление се поема от Басейнова дирекция 
източнобеломорски район – Пловдив. Основна водна артерия, минаваща през територията 
на общината е р. Стара река, която е десен приток на р. Марица. Средното водно количество 
на р. Стара река е 1,63 куб.м/ сек. През някои части от територията на общината преминават 
р. Новомахленска и р.Пишманка. От речните води за напояване се използват около - 40л/сек. 
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За напояване се използват и водите на микроязовира намиращ се над 
с.КапитанДимитриево.Друг водоизточник е деривацията, подхранвана от яз. Батак и 
изравнителя в м.”Сокола” с обем 50 куб.м и дебит 2,5 л/сек. Подземните водоизточници се 
формират на места с изразени плитки водоупори и достатъчно мощни водоносни хоризонти. 
Използват се за питейно и промишлено водоснабдяване. Използването е главно чрез 
каптирани извори. В района съществуват осем гравитачни извора, сондажни кладенци и 
един карстов извор.  
Наблюдението и контрола върху състоянието на повърхностите и подземните води, в които 
се заустват отпадните води от района, се осъществява от Националната система за 
екологичен мониторинг /НАСЕМ/. Стара река се явява основен водоприемник втора 
категория на отпадъчните води от бита и производствените предприятия в общината. 

Геология- земетресения, свлачища, срутвания и т.н  
Във връзка с предотвратяване на наводнения и свлачища Община Пещера успешно 

реализира Проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” – 
„Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната 
територия на гр.Пещера”.  

Почви- рискове (замърсяване/ ерозия и т.н)  
Преобладаващите типове почви в Община Пещера са канелено-горски и алувиално 

ливадни почви. Районът е беден на полезни изкопаеми- рудни и нерудни. Има установени 
запаси от нерудни полезни изкопаеми-мрамор, гранит, варовик, но находищата не са 
напълно проучени.  

В землището на с. Капитан Димитриево се експлоатират кариери за трошен камък и 
мозайка с обща площ 300 дка.  

При сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се очаква 
негативно въздействие върху състоянието на почвите.  

Няма данни за замърсени земеделски земи от промишлени дейности, тъй като не се 
развива интензивна селскостопанска и промишлена дейност.  

На територията на общината няма складове за съхранение на негодни и забранени за 
употреба продукти за растителна защита. 

Няма данни за вкислени и засолени почви. 
Ерозията не представлява съществен проблем за почвите в община Пещера.  
Увеличен е делът на пустеещите земеделски земи, изоставени поради спрени и окрадени 

напоителни помпи.  
Шум  
Един от нарастващите екологични проблеми в населените места е шумът в околната 

среда, причинен от автомобилния транспорт, от промишлени дейности и от локални 
източници. Интензивният автомобилен трафик е основен фактор, който влияе върху 
акустичната среда на населените места. Автотранспортния шум е в пряка зависимост от 
интензивността на движението, скоростта и структурата на транспортния поток, 
пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и 
качеството на пътната настилка.  

През община Пещера преминават републикански път 37 от II клас и републикански път 
337 от III клас. Дължината на републиканските пътища е 3,5 км. Дължината на общинската 
пътна мрежа е 37,4 км и същата е в сравнително добро състояние. Железопътният транспорт 
не оказва влияние върху акустичната среда на община Пещера, тъй като единствената 
изградена железопътна линия е Пловдив - Пещера.  

РИОСВ – Пазарджик е компетентният орган за оценка, управление и контрол на шума, 
излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения. Към настоящия 
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момент шумът не може да бъде причислен към основните екологични проблеми на 
общината.  

 
5.4.Територии в Национална мрежа Натура 2000 и защитени територии 

 
Фигура 5: Защитени територии в община Пещера 

  
Бесапарски възвишения    
Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията 

 

Площ: 6743.06 хектара 
Местоположение: Област: Пазарджик, 
Община: Брацигово, Община: Пазарджик, 
Община: Пещера, Населено място: с. 
Капитан Димитриево, Община: Кричим, 
Община: Стамболийски,  
Попада на територията на следните 
Регионални инспекции по околната среда 
и водите (РИОСВ): Пазарджик - ул. 
"Гурко" №3 ет.4 п.к.220; Пловдив - бул. 
"Марица" 122 
Документи за обявяване: Решение 
No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на 
Държавен вестник 2-2-254-122-2007 
Тип: Защитена зона по Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
 

Растителни видове: Обикновена пърчовка (H. caprinum). 
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Безгръбначни: E. Quadripunctaria, Probaticus subrugosus, Алпийска розалия (R. alpina), 
Бисерна мида (U. crassus),  Бръмбар рогач (L. cervus),  Буков сечко (M. funereus);  Лицена (L. 
dispar) ; Обикновен сечко (C. cerdo);  Ручеен рак (A. torrentium);   

Риби: Маришка мряна (B. plebejus); Обикновен щипок (C. taenia).  
Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон (T. karelinii);  Жълтокоремна бумка (B. 

variegata);  Жълтокоремна бумка (B. variegata);  Об. блатна костенурка (E. orbicularis);  Смок 
(E. sauromates);  Червенокоремна бумка (B. bombina) ; Шипобедрена костенурка (T. graeca);  
Шипоопашата костенурка (T. hermanni);   

Бозайници, без прилепи:  Видра (L. Lutra), Лалугер (S. citellus);   Пъстър пор (V. 
peregusna)  

Прилепи:  Голям подковонос (Rh. ferrumequinum),  Дългопръст нощник (M. capaccinii) , 
Малък подковонос (Rh. hipposideros), Остроух нощник (M. blythii), Подковонос на Мехели 
(Rh. mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rh. blasii), Широкоух прилеп (B. barbastellus),  
Южен подковонос (Rh. euryale).    

Бесапарски ридове    
Категория: ЗЗ по директивата за птиците 

 

Площ: 14765.05 хектара 
 
Местоположение: Област: 
Пазарджик, Община: Брацигово, 
Община: Пазарджик, Община: 
Пещера, Населено място: с. 
Капитан Димитриево, с. Радилово, 
Област: Пловдив, Община: Кричим, 
Община: Стамболийски,  
 

 
Попада на територията на следните РИОСВ: Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220, 

Пловдив - бул. "Марица" 122 
Документи за обявяване: Заповед N№РД-786 от 29.10.2008 г. 
Документи за промяна: Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-78 от 

28.01.2013 г., бр. 10/2013 на Държавен вестник 
Цели на обявяване: Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 

видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 
Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 
подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Черен щъркел 

(Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков 
блатар (Circus aeruginosus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila 
chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Сoкол скитник (Falco 
peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Турилик (Burhinus oedicnemus), Земеродно рибарче 
(Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella 
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), 
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Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо 
коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям ястреб 
(Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), 
Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен 
дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia 
riparia). 

Режим на дейности: 
 Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 
 Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 
 Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
 Забранява се разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, с 

изключение на такива, за които има: стартирала процедура за предоставяне на 
разрешение за търсене и/или проучване; издадено разрешение за търсене и/или 
проучване; регистрирано търговско откритие; стартирала процедура за предоставяне 
на концесия за добив или предоставена такава. 

 Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 
селското стопанство; 

 Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се 
техника и преди 15 юли. 

Припокриване (частично или пълно): Защитена местност: ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ 
РИД 

Западни Родопи    
Категория: ЗЗ по директивата за птиците 
 

 
 

Площ: 133384.78 хектара 
Местоположение: Област: 
Благоевград,  Област: Пазарджик, 
Община: Батак, Община: 
Брацигово, Община: Велинград, 
Община: Пещера, Населено място: 
гр. Пещера, Община: Ракитово, 
Община: Сърница, Област: Смолян. 
Документи за обявяване: Заповед 
No.РД-835 от 17.11.2008 г., бр. 
108/2008 на Държавен вестник 2-1-
2063-835-2008 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ): Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220 

Цели на обявяване: Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 
видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 
Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 
подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia 

ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Полски блатар (Circus cyaneus), Малък креслив орел (Aquila 
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pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Сoкол скитник 
(Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар 
(Tetrao urogallus), Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Уралска 
улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus 
europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач 
(Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач 
(Dendrocopos leucotos), Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Горска чучулига (Lullula 
arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов 
(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco 
subbuteo), Пчелояд (Merops apiaster). 

Режим на дейности: 
1. Забранява се залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми 

земи и трайни насаждения; 
2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 
Родопи - Западни    
Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията 

 

 
Площ: 272851.4 хектара 
 
Местоположение: Област: 
Благоевград,  Област: 
Пазарджик, Община: Батак, 
Община: Брацигово, Община: 
Велинград, Община: Пещера, 
Населено място: гр. Пещера, 
Община: Ракитово, Община: 
Сърница, Област: Пловдив, 
Област: Смолян. 
 

Попада на територията на следните РИОСВ: Благоевград - ул."Свобода" № 1, Пазарджик 
- ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220, Пловдив - бул. "Марица" 122, Смолян - ул." Дичо Петров" 
№16 

Документи за обявяване: Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен 
вестник 2-2-1030-611-2007 

Растителни видове: Buxbaumia viridis, Drepanocladus vernicosus, Блатно петльово перо 
(G. palustris), Карпатска тоция (T. carpatica).   

Безгръбначни: Cucujus cinnaberinus, Dioszeghyana schmidtii,  E. quadripunctaria – доклад, 
Алпийска розалия (R. alpina), Бисерна мида (U. crassus), Бръмбар рогач (L. cervus), Буков 
сечко (M. funereus),  Кордулегастер (C. heros),  Об. паракалоптенус (P. caloptenoides), 
Обикновен сечко (C. cerdo),  Одонтоподизма (O. rubripes),  Осмодерма (O. eremita), 
Полиоматус (P. eroides),  Ручеен рак (A. torrentium),  Торбогнездница (E. catax).   

Риби: Горчивка (Rh. sericeus),   Маришка мряна (B. plebejus),  Обикновен щипок (C. 
taenia)  

Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон (T. karelinii), Жълтокоремна бумка (B. 
variegata),  Об. блатна костенурка (E. orbicularis),  Шипобедрена костенурка (T. Graeca), 
Шипоопашата костенурка (T. hermanni),   



 

75 

Бозайници, без прилепи: Видра (L. lutra),  Вълк (C. lupus),  Дива коза (R. r. rupicapra),  
Мечка (U. arctos),  Пъстър пор (V. peregusna).   

Прилепи: Голям нощник (M. myotis).  Голям подковонос (Rh. ferrumequinum),  
Дългокрил прилеп (M. schreibersii),  Дългопръст нощник (M. capaccinii),  Дългоух нощник 
(M. bechsteinii),  Малък подковонос (Rh. hipposideros),  Остроух нощник (M. blythii), 
Подковонос на Мехели (Rh. mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rh. blasii),  Трицветен 
нощник (M. emarginatus),  Широкоух прилеп (B. barbastellus),  Южен подковонос (Rh. 
euryale).   

Грамадите    
Категория: Защитена местност 
Площ: 1323.6 хектара 
Местоположение: 

1. Област: Пазарджик, Община: Брацигово, Община: Пещера, Населено място: гр. Пещера 
Попада на територията на РИОСВ: Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220 
Документи за обявяване: Заповед No.РД-412 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен 

вестник  412-2007 г. 
 
Режим на дейности: 
 Забранява се строителство на нови временни или постоянни сгради, пътища и 

къмпинги, както и асфалтиране на съществуващите горски пътища; 
 Забранява се разкриване на кариери, изменяне на водния режим, замърсяване с 

химически вещества, промишлени и битови отпадъци; 
 Забранява се създаване на лични и помощни стопанства; 
 Забранява се паша на кози; 
 Забранява се използване на химически средства за борба с вредителите, в селското и 

горското стопанство; 
 Разрешава се преминаването на хора, впрегатен добитък и служебни моторни 

превозни средства по съществуващите горски пътища; 
 Разрешава се провеждане на отгледни,санитарни, групово-изборни и изборни сечи; 
 Разрешава се паша на домашни животни в отдели 101,105,106 и 110 на ДЛ-Пещера; 
 Разрешава се провеждане на подборен лов; 
 Разрешава се регулиран смолодобив от дърветата подлежащи на сеч; 
Купена   
Категория: Резерват 

 

Площ: 1761.1 хектара 
Местоположение: Област: 
Пазарджик, Община: Брацигово, 
Населено място: с. Равногор, с. 
Розово; Община: Пещера, 
Населено място: гр. Пещера 
Попада на територията на 
следните Регионални инспекции 
по околната среда и водите 
(РИОСВ): Пазарджик - ул. 
"Гурко" №3 ет.4 п.к.220 
Международен статус: 
Биосферен резерват 
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Документи за обявяване:Заповед No.2969 от 24.11.1961 г., бр. 11/1962 на Държавен 
вестник  2969-1961 г. 

Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване със Заповед 
№.3539/13.11.1973 г.,  Заповед №.503/ 11.07.1979 г., Заповед №.530 от 07.07.1992 г.. 
Приемане на План за управление със Заповед №.РД-798 от 02.12.2015 г., бр. 100/2015 на 
Държавен вестник  798-2015 г. 

План за управление на Защитена територия (препратка):  
 

Цели на обявяване: Запазен природен ландшафт 
Режим на дейности: В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 
 тяхната охрана;  
 посещения с научна цел;  
 преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 
 събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи 
нарушения в екосистемите; 

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи 

Пещера Снежанка    
Категория: Природна забележителност 
 
 

 

Площ: 122.5 хектара 
 
Местоположение:Област: Пазарджик, 
Община: Пещера, Населено място: гр. 
Пещера 
 
Документи за обявяване: Заповед 
No.512 от 14.03.1961 г., бр. 63/1961 на 
Държавен вестник  512-1961 г. 
Документи за промяна: Промяна в 
площта - увеличаване със Заповед № 
РД-2419 от 25.12.1967 г., Заповед №504 
от 11.07.1979 г., бр. 65/1979 на 
Държавен вестник  504-1979 г. 
 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите ( 
ИОСВ): Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220 

Цели на обявяване: Опазване на пещера 
Режим на дейности: 
 Забранява се всякакви промени, нарушаващи естествения и самобитен характер на 

този природен обект, които биха се наложили в бъдеще да се правят само с 
разрешение на Главното управление на горите и БАН 

 Забранява се изменението, повреждането и разрушаването на защитения обект. 
 Разрешава се изучаването на пещерата да се извършва под ръководството и контрола 

на БАН, едва след което може да се пристъпи към нейното преустройство и 
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благоустрояване и откриването и за посещение от наши и чужди туристи и любители 
на природата 

ТЪМРА    
Категория: Защитена местност 
Площ: 604.1 хектара 
Местоположение: Област: Пазарджик, Община: Брацигово, Община: Пещера, Населено 

място: гр. Пещера 
Попада на територията на следните РИОСВ: Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220 
Документи за обявяване: Заповед №3751 от 30.11.1973 г., бр. 101/1973 на Държавен 

вестник  3751-1973 г. 
Документи за промяна: Промяна в площта - намаляване със Заповед № РД-505 от 

11.07.1979 г., Заповед № РД-530 от 07.07.1992 г.,  
Цели на обявяване: Опазване на характерен ландшафт, скални образувания, стари 

римски пътища, мостове и развалини от крепостни стени. 
Режим на дейности: 
 Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от 

тях, дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви 
действия, които водят до повреждане или унищожение на растителността 

 Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време 
 Забранява се палене на огън извън определените за тази цел места 
 Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също 

събиране и унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им 
 Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства 
 Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените 

басейни 
 Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по 

скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта 
 Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, 

както и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени 
за пешеходци 

 Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка 
 Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и 

обществени постройки 
 Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с 

плана за благоустрояването на защитените местности 
 Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните 

надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови 
такива без разрешението на съответните горски стопанства 

 Разрешава се залесяване на голите площи 
 Разрешава се бране на някои растения с научна цел 
 Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите 
 Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна и 

групово-изборна сечи 
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Таблица 34: Списък на свлачищата в община Пещера 

Свлачище Местоположение 
Дата на 

регистрация 

PAZ 21.56277-01 

гр. Пещера, път PAZ 1181 Костандово - Дорково - Летовище 
"Св. Константин" - Пещера при km 40+880  

12.12.2014  

PAZ 21.56277-02 

гр. Пещера, път PAZ 1181 Костандово - Дорково - Летовище 
"Св. Константин" - Пещера при km 38+800  

13.02.2015  

PAZ 21.56277-03 гр. Пещера, мест. „Дръща”  13.02.2015  

PAZ 21.56277-04 гр. Пещера, над ул. „Ангел Калоянов”  19.03.2015  

PAZ 21.56277-05 

гр. Пещера, път PAZ 1181 Костандово - Дорково - Летовище 
"Св. Константин" - Пещера при km 27+500  

28.04.2015  

PAZ 21.56277-06 

гр. Пещера, път PAZ 1181 /III-376 Ракитово - Велинград/ - 
Костандово - Дорково - яз. стена Батак - Граница общ. 
(Ракитово - Пещера) - Пещера - /II-37/ при km 40+910  

14.04.2020  

PAZ 21.56277-07 

гр. Пещера, път PAZ 1181 /III-376 Ракитово - Велинград/ - 
Костандово - Дорково - яз. стена Батак - Граница общ. 
(Ракитово - Пещера) - Пещера - /II-37/ при km 29+050  

14.04.2020  

PAZ 24.23008-01 

с. Дорково, път PAZ 1181 /III-376 Ракитово - Велинград/ - 
Костандово - Дорково - яз. стена Батак - Пещера - /II-37/ при 
km 4+600  

14.04.2015  

PAZ 24.23008-02 

с. Дорково, път PAZ 1181 /III-376 Ракитово - Велинград/ - 
Костандово - Дорково - яз. стена Батак - Пещера - /II-37/ при 
km 4+700  

14.04.2015  

PAZ 24.23008-03 

с. Дорково, път PAZ 1181 /III-376 Ракитово - Велинград/ - 
Костандово - Дорково - яз. стена Батак - Пещера - /II-37/ при 
km 4+900  

14.04.2015  
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Изводи: 
 Задълженията и отговорностите на община Пещера по опазване на околната среда 

са определени с редица документи, като: Програма за управление на качеството на 
атмосферния въздух на община Пещера; Наредба за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на община Пещера; Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Пещера.  

 Завишените концентрации на фините прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния 
въздух в град Пещера са от транспорта и по-точно това са вторичните 
замърсявания, както и от емисиите от битовото отопление с твърди горива.  
Необходимо е регулярно миене на улиците и поливане на зелените площи, както и за 
създаване на зелени пояси. Предприети са мерки по саниране и газификация на 
всички общински и държавни обекти, което значително понижава замърсяването 
на атмосферния въздух през отоплителния сезон.  

 На територията на общината няма складове за съхранение на негодни и забранени 
за употреба продукти за растителна защита;  

 Един от нарастващите екологични проблеми в населените места е шумът в 
околната среда, причинен от автомобилния транспорт, от промишлени дейности 
и от локални източници; Като слабост може да се отчете липсата на обходни 
пътища, поради което автомобилният трафик преминава през населените места.  

 С изграждането и пускането в експлоатация на ПСОВ  в гр.Пещера и селата 
Радилово и Капитан Димитриево  е осигурено екологосъобразно отвеждане, 
пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. 

 Редица мерки в сферата на транспортно-комуникационната и техническата 
инфраструктура изпълняват функцията на хоризонтална политика по отношение 
на околната среда. 

 Разнообразие на защитени територии, които не са използвани за развитие на 
спечифични форми на икономиката. 
 

6. Административен капацитет  
Администрацията на община Пещера е компактна, изградена в съответствие с нормативната 
уредба и с възможност за ефективна реализация на стратегически програмни документи, 
подготовка и реализация на проекти, включително с европейско финансиране 
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7. Културно-историческо наследство  
Община Пещера е съхранила в недрата си много природни, исторически и археологически 
забележителности. Всички те определят и бъдещата визия на общината в областта на 
природния и културния туризъм.  

Най-значимите от тях са: Природен резерват „Купена” - oбявен през 1961 год. за 
биосферен, със световно значение,намиращ се под закрилата на ЮНЕСКО. В него има 
дендрариум за производство на фиданки от различни дървесни видове-сребрист смърч, 
секвоя, различни видове ели, златен кипарис, метасеквоя, американски ясен и др.;  

Резерват „Сокола” - oбявен през 1973 год. и обхващаш площ от 127.2 хектара. Намира се 
на 8 км.  западно от Пещера и на юг от летовището “Св. Константин” в него също има много 
дървесни видове и растения. Богат е на разнообразен дивеч. От “Соколски скала”, намираща 
се в резервата се вижда като на длан гр. Пещера, а при хубаво време погледът стига до 
античния Пловдив;  

Пещера „Снежанка” -oткрита е на 3 януари 1961 год. Кръстникът е проф. Алекси Петров 
от БАН, дал името и на основание фигурите напомнящи вълшебната приказка и снежнобяла 
красота на залите. Тя е дълга 220 метра и заема площ 3130 кв.м. и има над 600 000 
сталактити. Намира се на 5 км. югозападно от гр. Пещера в местността Лилова скала на 
левия бряг на Новомахаленска река, на 380 м. над речното легло. Има няколко чудно красиви 
сгради: Зала на гълъбите, Зала на китайските фенери, Голямата зала, Каменната гора. 
Включена е 100-те национални туристически обекти на страната. По своята пищност и 
красота в туристическата анкета е поставена сред 4-те чудесни български пещери 
„Магурата”, „Леденика” и „Съева дупка”;  

Антична и средновековна крепост „Перистера” -крепостта е ранно-византийска, от V в. 
Има данни, че преди това на хълма е имало тракийско поселение, а по-късно римски кастел. 
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Късноантичната и средновековна крепост „Перистера”, разположена непосредствено над 
град Пещера, на хълма „Света Петка”, притежава уникално планировъчно решение на 
фортификационната система – външна крепостна стена и цитадела – вътрешно укрепление 
срезиденцията на кастрофилакса. Разкрити са следи от мегалитно светилище на тракийското 
племе беси на върха на хълма. Около него през четвърти век е съградена цитаделата на площ 
2,9 дка с шест отбранителни кули – три правоъгълни, една триъгълна и две с планировка на 
еднокорабни параклиси – единствени разкрити на територията на Република България. 
Именно в църквата, в един от зачистените там питоси / големи кюпове / бяха открити 14 
златни монети от втората половина на VІ в. , както и колективна находка от бронзови монети 
от същото време. Повечето са на император Юстиниан Велики, но има и от изключително 
редките екземпляри на Тиберий ІІ Константин, като само една от тези монети струва двойно 
повече от средствата, похарчени до сега за проучвания;  

Археологически паметници на културата – 25 бр. - aрхеологическите паметници на 
културата обхващат всички периоди от историческото развитие на Пещера. Това са 
праисторически и тракийски могили, некрополи, крепости и антични селища. Всички те са 
паметници от местно значение с изключение на крепостта Перистера, която е паметник от 
национално значение;  

Архитектурни паметници на културата – 43 бр.– те са от периода на Възраждането и 
епохата на капитализма. Това са предимно частни къщи и църкви и джамии. Всички те са от 
местно значение с изключение на църквата “Св.Димитър”, която е паметник на културата 
от национално значение.  

 Паметници На територията на община Пещера има следнте монументални 
паметници: 

 Паметник – костница на загиналите във войните;  
 Часовникова кула;  
 Паметник на братя Горови;  
 Паметник на кап. Сафонов;  
 Паметник на Христо Ботев.  

 
8. Селищна мрежа и жилищен сектор  
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Жилищна осигуреност По данни на НСИ за 2018 г. броят жилища е 8 461, докато броят 
сгради е 5 304. Най - активно е строителството през 2010 г., след която жилищния фонд 
намалява. От представените данни става ясно, че в Община Пещера най-малобройни са 
сградите, изпълнявани със стоманобетонни и панелни строителни системи, което е 
обусловено от факта, че строителството е предимно ниско етажно, а териториалното 
разпределение на жилищните ресурси е благоприятно.  

Таблица 35: Жилища в община Пещера по период на изграждане. 
 

Жилища 
общо 

Период на построяване 

до 
 1918 

г. 

1919 
- 

 1945 
г. 

1946 
- 

 1960 
г. 

1961 
- 

 1970 
г. 

1971 
- 

 1980 
г. 

1981 
- 

 1990 
г. 

1991 - 
 2000 г. 

2001 - 
 2010 г. 

от 
началото 
на 2011 

г. 
2014 8423 110 594 1385 1690 2003 1483 779 371 8 
2015 8428 110 594 1385 1690 2003 1483 779 371 13 
2016 8454 110 594 1385 1690 2003 1483 779 371 39 
2017 8458 110 594 1385 1690 2003 1483 779 371 43 
2018 8461 110 594 1385 1690 2003 1483 779 371 46 

 
Макар и по-малко на брой, те се нуждаят от цялостно конструктивно обследване, 

обследване за енергийната ефективност и подмяна на инсталациите. По брой на стаите може 
да се каже, че в Община Пещера, през разглеждания период, преобладава предимно 
строителството на тристайни жилища - 2 696 бр. за 2012 г. Въпреки това информацията, 
показва, че за трите години строителството на този вид жилища нараства много слабо. По 
данните за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в Община 
Пещера до 2102 г., също може да се потвърди наличието на спад в развитието и 
строителството на нови сгради и жилища. Това до известна степен се дължи и на условията 
и факторите за развитие на жилищната осигуреност в цялата страна. Таблица №28: Данни 
за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в Община Пещера 
за периода 2010 – 2012 г. Показател МКакто в цялата страна, така и в Община Пещера е 
необходимо в бъдеще да бъдат предприети конкретни мерки и реализирани различни 
проекти за подобряване развитието на строителството и осигуряването на жилища и сгради 
за населението. 
9. Елементи на градското културно наследство  

 
9.1.Паметници от изключителна важност 

Община Пещера е съхранила в недрата си не само природни, но и много археологически, 
архитектурни и културно-исторически забележителности. Всички те определят и бъдещата 
визия на общината в областта на познавателния туризъм.   
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 Историко-археологически обекти  
Разкритията в областта на праисторията създават потенциал за развитието на туризма. 

На територията на община Пещера има останки от над 25 археологически обекти - крепости, 
укрепителни съоръжения, праисторически и тракийски могили, некрополи, антични селища, 
светилища, църкви, манастири, пътища, мостове. В тях са намерени находки от всички 
периоди от историческото развитие на община Пещера: кюпове, саркофази, фрагменти от 
керамика, строителни материали, монети, накити, култови предмети, и др. Основните 
археологически обекти за общината са:  

 Праисторическата селищна  могила „Банята” – „един от най-важните 
праисторически паметници по българските земи, в който има следи от живота на хора от 
шестото и петото хилядолетие преди Христа, или от времето на новокаменната и каменно-
медната епоха“. Могилата се намира на 1,5 км. западно от с. К. Димитриево. Висока е 13 
метра и е с диаметър от 140 метра. Културният й пласт е частично разрушен през 
античността. Върху най-високата  й част е построена малка ранно-християнска църква. 
Могилата е възникнала в течение на четири хилядолетия като резултат от натрупването на 
останките на няколко десетки села, изграждани от техните обитатели на едно и също място.  

Първите археологически проучвания са предприети през 1947-1948 г. от Петър Детев от 
Археологическия музей на гр. Пловдив. Следващите разкопки са организирани от 
Археологическия институт с музей при БАН – София и Историческия музей на гр. Пещера, 
със съдействието на Масатоши  Тао от Токийския Университет Хирацука в Япония и 
финансовата подкрепа на общината. В рамките на няколко археологически  експедиции през 
периода от 1998 г. до 2004 г.  екипите, ръководени от проф. д.и.н. Васил Николов, разкриват 
интересни находки: останки от къща с три помещения - зърнохранилище, много добре 
изградена пещ за приготвяне на храна и хляб,  огромна жертвена яма близо до пещта, 
дълбока 1,85 метра,  в която има три стъпала, водещи към цилиндрично оформено дъно, на 
което са извършвани обредни действия с храна и зърно в чест на богинята-майка. Според 
проф. д.и.н. Васил Николов това е първата жертвена яма с подобни размери от времето на 
шестото хилядолетие преди Христа, открита в Европа. В третото помещение, близо до 
пещта, е бил разположен  и т.нар. „омфалос“ („пъпа на света“), в който древните хора 
„насаждали дървото на живота“, съставено от три пръчки - две лескови и една дрянова.   
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Намерени са също и зооморфни и антропоморфни статуетки от неолита и халколита, 
женски керамични фигури, представляващи главното божество — „Великата майка“; 
кремъчни и костени оръдия - сърпове от рог и кремъчни зъбци за жътва на зърнени култури, 
каменни брадви и тесли за обработка на дърво и кремъчни сечива за по-фина работа, култова 
маса и др.  

Откритията на археологическите експедиции доказват, че в началото на VІ хил. пр.Хр. в 
м. „Банята“ е основано селище от първите земеделци и скотовъдци в Югоизточна Европа, 
което просъществувало с малки прекъсвания и през халколита и бронзовата епоха /V-ІІІ хил. 
пр.Хр./. Макар, че нямат „златния блясък“ на археологическите открития през 2005 г. в 
страната ни, те са революционни за историята, защото доказват, че Европейската 
цивилизация започва от Балканите. Разкритата богата и със специфичен облик материална 
и духовна култура от с. Капитан Димитриево привлича вниманието на Европейската и 
световна научна общност. Неслучайно могилата е посетена от професори-праисторици от 
Япония, Германия и Англия, които проявяват голям интерес към нея, считайки я за 
основополагаща изходна точка на праисторията в Югоизточна Европа и заявявайки 
желанието си да финансират проект за дългосрочни проучвания на селищната могила  
Находки от могилата в са включени и в изложбата „Траките -Златното царство на Орфей“, 
която се е провела през 2004 г. в Бон, Германия.   

 Късноантична и средновековна крепост „Перистера“ (надморска височина: 494 m). 
През 2011 г. получава статут на културна ценност с категория „национално значение, което 
я прави съществена част от най-новото направление на туризма в община Пещера – 
културнопознавателния туризъм. През следващите години крепостта е подложена на 
строително-възстановителни и консервационно-реставрационни дейности и през 2014 г. е 
отворена за посещения, превръщайки се в един от най-притегателните туристически 
атракциони в общината и символ на град Пещера. Крепостта е ранно-византийска и датира 
от IV-VІ век. Разположена е на 0.8 km северно от центъра на град  Пещера, на хълма „Св. 
Петкa, кръстен на намиращата се в подножието му църква „Св. Петка“.  Името й – 
Перистера, означава „гълъб, гълъбово място” и е споменато за първи път от Иван Попов в 
неговия труд „Пещера до Освобождението(1973), където той описва и анализира различни 
хипотези за произхода на името на града. Според местна легенда името Перистера се свързва 
с героичната саможертва на дъщерята на тракийски жрец, която първа от съплеменниците 
си полита от зъберите на последната незавладяна беска крепост, обсадена от римските 
легионери, запазвайки свободата си. Дълги години завоевателите не успели да узнаят името 
й и я кръстили Перистера – сестрата на скалния гълъб. 

За останките от крепостта съобщават Ст. Захариев и К. Иречек съответно през 1845-50 
г. и 1883 г.  Първите археологически разкопки са проведени през периода 1954-1958 г. под 
ръководството на проф. Джамбов – директор  на  Археологическия музей в гр. Пловдив. 
Следващата археологическа експедиция е организирана през  1972 г. от  Пазарджишкия 
археологически  музей с ръководител  Цветана  Гиздова. По-късно, през 2007 г. стартира 
ново археологическо проучване от екип на Националния археологическо-исторически 
музей с ръководител ст. н. с. д-р Бони Петрунова (Директор на НИМ) и научен консултант 
ст. н. с. д-р Венцислав Динчев.   

От разкопките изниква цяло средновековно военно укрепление с уникална планировка – 
външна крепостна стена и цитадела, служеща за вътрешно укрепление на резиденцията   на   
управителя. В  центъра му са разкрити   следи   от   мегалитно светилище на тракийското 
племе беси - комплекс от камъни с изсечени скални стъпала. Около него през четвърти век 
е съградена цитаделата на площ 2,9 дка със шест отбранителни кули. Укрепената площ е с 
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форма на елипса, с ориентация по дългата ос СИ–ЮЗ, дължина 94 m и широчина 37 m. 
Денивелацията от ЮЗ на СИ е 5 m, а най- високата точка на крепостта е на 494.6 m.   

Крепостните стени са с дебелина около 2 м. и предполагаема височина от 14 м (реално е 
запазен слой от средно 2,64 м.). Изградени са от големи ломени камъни, споени с хоросан. 
Днес дебела червена линия по цялото протежение на крепостната стена указва докъде стигат 
останките от автентичния зид.  

Една от отбранителните кули е с триъгълна форма, други три  са правоъгълни, а 
останалите две са с  планировка на еднокорабни църкви, което свидетелства, че те са 
функционирали едновременно и като бойни съоръжения, и като християнски храмове..  
Подобно съчетание на кула и църква има аналог само в още две средновековни крепости 
извън България.   

Вторият пояс крепостни стени загражда 12 декара. При разчистването на помещенията 
северно от южната крепостна стена се очертава улица с ширина около 1.5-2 m, която е 
успоредна на южната крепостна стена. Други улички я пресичат и вървят в посока С–Ю.  
Регистрирани са два входа – единият е с ширина 0.80 m. и е разположен на южната стена, а 
другият - между източната стена и фасадата на едната църква.   

По време на проучванията, в края на хълма, археолозите намират глинени погребални 
урни с формата на саркофаг, каквито е трудно да се открият при повечето тракийски 
погребения. Тази находка дава още един щрих в уникалността на комплекса. Разкрити са и 
75 питоси и кюпове - делвите, в които са се съхранявали жито, зехтин и други продукти, 
нужни за изхранването на войниците, пазили крепостта. Четиридесет и пет от питосите са 
изложени в рамките на крепостта. В един от тях са намерени 44 монети, от които 14 златни, 
от втората половина на VІ в., както  и  колективна  находка  от  бронзови  монети  от  същия 
период. Повечето са от  времето  на император Юстиниан Велики и  Юстин  ІІ, но има и от 
изключително редките екземпляри на Тиберий ІІ Константин, като само една от тези монети 
струва двойно повече от средствата, похарчени за разкопките.   

Последните проучвания потвърждават, че през шести век на това място е съществувало 
едно процъфтяващо укрепено селище. Краят на обитаването му има бедствен характер и е 
повсеместно маркирано от стихиен пожар, вероятно при славянски набези. През 
Средновековието крепостта е била частично възстановена, но унищожена напълно при 
османското нашествие през XIV век.   
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Територията на общината обхваща и няколко други тракийски, късноантични и 
средновековни крепости от местно значение - „Киево  кале”, „Перун”, „Тъмбра”, 
„Св.Никола“, „Гагово  дере“, които са  разкрити  за  проучване  през  1973 г. от  научна  
експедиция  на  студенти  от Историческия факултет на  СУ  “Св. Климент  Охридски” -  с  
научни  ръководители  доц. Александър Фол  и  ст.  н.с. Иван  Венедиков.  Направени  са  
карти  и  ситуационни  схеми  в  издадения  труд  „Студентски  проучвания” т. І на СУ „Св. 
Климент Охридски- с гл. редактор  доц. Мария  Велева (с. 21-36 и 22- 229). 

Тракийска, късноантична и средновековна крепост „Киево кале“ (Надморска 
височина: 1110 m). Намира се на 3.84 km южно от град Пещера. Изградена е на 
самостоятелно, труднодостъпно възвишение, с подстъп от югозапад. На югоизток от 
възвишението минава река Пиздица.    

Крепостта има пряка видимост към останалите крепости в района. Построена е в средата 
на първото хилядолетие пр.н.е. В най-високата част на крепостта, в скалата е изсечена 
голяма правоъгълна шахта с дълбочина 2.5 m, която най- вероятно е използвана за подаване 
на сигнали, съдейки по процепите, които са насочени към други крепости наоколо. 
Забелязват се остатъци от градеж със спойка от хоросан, говорещи за по- късно използване 
на крепостта през късната античност и средновековието. Предполага се, че крепостта заема 
площ от около 6 декара, която е оградена с дебели стени.   

Тракийска и средновековна крепост „Перуна“, наричана още „Пирин“ (Надморска 
височина: 1386 m.). Датира от края на бронзовата епоха. Разположена е на едноименния 
връх на 4.66 km южно от центъра на град Пещера.  

 Крепостта има пряка видимост към останалите крепости в района. Най-близо до нея е 
разположена крепостта Киево кале - на 0.8 km по права линия. Изпълнявала е главно 
функция на наблюдателница. Площта на крепостта е между 0.5 и 1 декара. Крепостната 
стена е изградена от ломени камъни без спойка и е запазена почти изцяло на височина до 
1.5 m. Заграденото пространство има формата на неправилен многоъгълник, като поради 
особеностите на терена не обхваща цялото плато на хълма, а само най- високата му част с 
полегати склонове. За сметка на това, самият връх е много труден за изкачване. Входът на 
крепостта е от юг. Оформен е чрез издължаване на югоизточната крепостна стена, която той 
чупи под остър ъгъл. Крепостта носи характерните черти на тракийските укрепени селища 
от средата на първото хилядолетие пр.н.е. Освен по времето на траките, крепостта е 
използвана и през 5-6 век, както и през 12-14 век. Стената, която е изградена през 5 век, е 
широка до 1 m и е изградена от ломен камък, споен с червен хоросан от едро счукани 
керемиди.  

Двубазисна тракийска и средновековна крепост Тъмбра (наричана още 
Ватрахокастрон/Батрахокастрон или на български език - Жабя крепост). Представлява 
комплекс от две крепости, обхващащи двата върха на ниския хълм Тъмбра - Северна крепост 
с надморска височина: 674 m., и Южна крепост с надморска височина: 647 m. Намира се на 
около 3 km  югоизточно от град Пещера и е от късната антична епоха. 

Лицата на основната крепостна стена са направени от грубо одялани каменни блокове с 
големи размери - дължина до 1.4-1.6 m и височина до 0.8 m. На места големите фуги между 
тях са запълнени с по- малки ломени камъни. Пълнежът е от сравнително малки камъни без 
спойка. Дебелината на стената надхвърля 2.8 m, което позволява да се предположи, че 
височината на стената е достигала 5-6 m. Западната крепост е била издигната по същата 
технология, но с използване на камъни с по- малки размери. Широчината на стената не 
надхвърляла 2 м. В защитеното пространство тук личат основите на различни помещения, 
направени от големи необработени камъни. Двете крепости са разделени от дол, който не е 
бил укрепен, поне на повърхността не личат следи от съоръжения, които са ги свързвали. 
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Това дава основание да се допусне, че едната от тях е изпълнявала специфични функции в 
местната селищна система - на светилище или резиденция на местния владетел. Крепостите 
са построени в средата или края на първото хилядолетие пр.н.е. Те са част от крепостната 
система, изградена по северните склонове на Родопите и по Бесапарските възвишения. В 
момента крепостните стени на крепостите се проследяват като насип, отчасти са запазени и 
над земята. Под крепостите се намира добре запазен каменен път. В периода на 
византийското присъствие, върху тракийската крепост е била изградена т.нар. Жабя 
крепост (Ватрахокастрон). Към главния зид на крепостта има още няколко зида, които са 
подсилвали отбраната в най- уязвимите точки. Останки от зидове се виждат в южната страна 
на крепостта, където теренът е по- достъпен. Главният крепостен зид е изграден от ломен 
камък, споен с червен хоросан, широк 1.5-2 m. Крепостта, освен по времето на траките, е 
съществувала и през периода VI-XIV век.   

Тракийска и средновековна крепост  „Св. Никола“, наричана още Кулата или Кулско 
кале .Надморска височина: 719 m. Датира от началото на желязната епоха. Намира се на 
3.82 km  югозападно от центъра на село Радилово и на 3.84 km северозападно от центъра на 
гр. Пещера, в местността Панара поляна, близо до параклиса „Св. Никола“ (т. нар. Никулска 
черква). Разположена е на нисък хълм, по източната и западната страна на който текат две 
реки, които се събират северно от хълма. Едната от тях е река Бяла.  Хълмът е най- достъпен 
от юг. Площта на крепостта е около 2 дка. Крепостните стени почти не са запазени. По 
оскъдните останки от тях личи  градеж от дялани камъни, с пълнеж от ломени камъни без 
спойка. През 6-14 век крепостта отново е обитаема, като новата крепостна стена е изградена 
от ломен камък, споен с червен хоросан. Била е широка до 2 m. Част е от укрепителната 
система по северните склонове на Родопите, като е охранявала близкия до нея проход.   

Тракийска крепост „Гагово дере” - малка   стражева   крепост   от желязната епоха. 
Намира се в близост до град Пещера в северните му покрайнини до едноименната рекичка. 
Площта на крепостта е около 2 дка. Крепостните стени почти не са запазени. По техните 
останки може да се съди, че са били изградени от дялани камъни с пълнеж от ломени камъни 
без спойка.   

Римски път – през днешния град Пещера преминава отклонение на Траяновия път, 
създаден от император Траян (97 – 117) и свързващ Европа с Константинопол през Белград, 
към град Никополис ад Нестум (край днешния гр. Гоце Делчев). Запазени участъци от този 
път има в местностите: „Черницата“, „Друма“, „Кулата“, „Еледжик“ и „Ситните камъни“.  

Съхранени са и два римски моста, част от пътя. Единият се нарича Дуков мост. Намира 
се над р. Стара река в местността „Стоянкини воденици“, на 4 км. източно от Пещера по 
пътя за гр. Пловдив и е в много добро състояние и до днес. 

Вторият е разрушен. Нарича се Кемера и е разположен над р. Дамлъ дере.   
Интерес представляват  намерените и  проучените археологически находки  в  пещера  

„Снежанка“ от  проф. Джамбазов  от  БАН – София  през  1961 г. Пещерата  е  едно  от  
четирите  чудеса  на  България, наравно  с  такива  известни  пещери като: „Магурата“,  
„Леденика“, „Съева  дупка“. В  една  от  залите – Голямата зала,  са  разкрити  
археологически  останки  от  живота  на  тракийското  племе  Беси:  кръгло огнище, около 
което са намерени кости от диви животни, бронзова  игла,  глинени  съдове, съдове  за  вода,   
украсени  с  врязани  линии, датиращи  от  бронзовата  епоха.   

Подобни археологически находки са открити и на входа на пещера „Юбилейна“, но те 
не са проучени достатъчно.  

Интересни и ценни за проучване и развиване на познавателния туризъм в района на 
общината, но все още неизследвани, са тракийската крепост в местността Градище при с. 
Капитан Димитриево, „Юрушкото кале“, разположено в непосредствена близост до Киево 
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кале и други крепостни съоръжения, както и множеството тракийски могили и римски 
пътища, намиращи се на територията наобщината.  

Архитектурни обекти  
В  общината  има  43  архитектурни  обекти от периода на Възраждането до днес. Това 

са предимно частни къщи, църкви и джамии. Всички те са обявени  от  НИНКН  и  
Министерството на  културата  за  архитектурни  паметници  с  местно  значение, с 
изключение на църквата „Св.Димитър“, която е паметник на културата от национално 
значение.  

Една от най-светлите  страници   от   културната   история   на общината в  епохата  на  
Възраждането  е  Пещерската  архитектурно-строителна школа. Нейните   майстори   са   
сътворили   най-хубавите   паметници   на монументалната  архитектура  в  Тракия,  в  това  
число  и  в гр. Пещера – църкви, манастири, чешми,, къщи, училища, читалища, кули и др. 
Тяхно дело са монументалните църкви: „Св. Димитър“, „Св. Петка“ и „Св. Богородица“ в 
гр. Пещера; „Св. Марина“ в гр. Пловдив, „Св. Богородица“ в гр. Пазарджик и Часовниковата 
кула в гр. Пещера.  

Църквата „Св. Димитьр“ - един от малкото запазени паметници от епохата на 
Възраждането на България. През  м. март 2002 г.  тя е  утвърдена за  архитектурен  паметник   
на  културата от  национално  значение  -  признание  за  Пещерската  архитектурно-
строителна  школа.  Храмът е построен на  мястото  на  малка  дървена  църква  в периода 
1825-1831 година от известните пещерски строители архитектон Кузман Мичов и 
първомайстор Питър Казов (Казоолу). Главните  ктитори  са: Димитър Кущов,  Никола  
Торбов, и  Кузман Мичов. 

 
В главния си вътрешен и външен вид, с двата си чардака и с трите оригинални кубета, тя 

била същата, каквато е сега, но първоначално била покрита с плочи, които през  1856 г.  били  
заменени  с  керемиди.  През  1876 г.  била  построена  и „нартиката“ -  покрита  колонада  в  
западната  й  половина. Сградата е трикорабна, кръстокуполна, с три купола с вътрешни 
каменни колони, с много  художествени  църковно-коринтски  капители, с притвор и 
галерия, изградена от дялан камък. Техниката и технологическият подход на изграждането 
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й са аналогични на тези при строежа на най-големите и представителни култови сгради от 
19 век.  На  източната  си страна, въпреки трите си кораба, тя има само една олтарна 
издатина. В чест на ктиторите средният кораб бил посветен на св. Димитър, левият - на св. 
Козма и Дамян, а десният - на св. Николай.   

Дървеният  иконостас  е  изработен  от  пещерски  дограмаджии,  заменен  с  иконостас  
- изработен  от  резбари  /1910/, чийто  имена  не  са  достигнали  до  нас.  По-голямата част 
от иконите  са  рисувани  от  тревненския  зограф  Петър  Захариев  и  самоковския   зограф  
Иван  Вальов   през   1924 год. Някои от иконите извън иконостаса са създадени преди 
построяването на храма. Особено ценни сред тях,  със своите иконописни достойнства, са 
иконите:  

 икона „Св. Богородица Одигитрия“ - 1642 год.  
 икона  „Св. Петър и Павел“ - 1769 год.  
 икона „Св. Екатерина“    - 1792 год.  
 икона „Св. Георги“  - 1811 год.  
 икона „Св. Димитър“ и „Велик архангелски събор“ - 1830 год. и много други.  
Оригинални са и стенописните изображения в интериора на храма. В централния купол 

е изписан Христос, а в олтарната част впечатляват няколко богати композиции - 
„Богородица ширшая“, „Благовещение“ и някои старозаветни пророци.   

 Болницата на Лейди Странгфорд - особено значим  паметник на архитектурата в село 
Радилово. Тя е построена през 1876 г.  и е една от шестте болници, създадени от английската 
благодетелка в България 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Часовниковата кула „Сахата“ - забележителен архитектурен, възрожденски 

паметник, построен между 1650-1710 г., като часовниковият механизъм продължава да 
работи с голяма точност и днес. Долната част на часовниковата кула представлява призма с 
почти квадратен план (3.55 м. на 3.85 м.) и е изградена от ломен камък. Горната част е 
дървена, съставена е от множество прозорци, подредени в кръг, и е покрита от турски 
керемиди. Височината на кулата е 13.55 м.  
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Тя  е  втората  по  възраст  в  България  след  часовниковата кула на  „Сахат тепе“  в  гр. 

Пловдив  и  построяването  й  е  свързано  с  нуждите  на  еснафа и  необходимостта от  
отчитане  времето  на  занаятчийските и  търговски заведения.  Използвала се е и като 
противопожарна наблюдателница. Намира се в  южната  част  на  града и е един от неговите 
символи. Необходима е реставрация на часовниковата кула и благоустрояване на района с 
цел привличане на по-голям туристически интерес и увеличаване броя на посещенията.  

 Сградата на Метоха към църквата „Св. Петка“ – построена в югозападната част на 
двора на църквата от майстор Петър Казов през 1832 г. Изградена е от камък, плет и дърво. 
Стената на една от стаите е с подвижни дъски, закриващи голямо помещение със сцена за 
събрания и представления. През годините в метоха са се помещавали общината, училището, 
черковното настоятелство и клисарят. Днес в метоха на църквата „Св. Петка“ е разположена 
експозицията на Общинския исторически музей.   
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Като необичаен и изключително атрактивен архитектурен обект се откроява подземната  

водноелектрическа централа  „Пещера“, която е 62-та в света и е найголямата водна 
централа на Балканския  полуостров. Тя се намира на  6 км. южно от  Пещера по пътя към 
гр. Батак. Изградена е в гнайсов терен на 220 метра под повърхността и е второто стъпало 
на каскадата „Баташки водносилов път“, включваща 5 язовири, изравнители и три централи 
- ВЕЦ Батак (подземна), ВЕЦ  

Пещера (подземна) и ВЕЦ Алеко (надземна).   

     
 
  
 ВЕЦ  „Пещера“ се характеризира с голяма техническа маневреност, оперативност и 

бързина. Тя е въведена в експлоатация през 1958 година. Дълги години носи 
наименованието „Кимон Георгиев“. В близкото минало ВЕЦ Пещера е била включена в 
списъка на стоте Национални туристически обекта на БТЦ  и е била доста посещавана, но в 
момента не е отворена за туристи, въпреки че е запазила своята атрактивност  и потенциал 
за развитие на алтернативен познавателен туризъм.  
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Интересни сгради в архитектурно отношение в Пещера са и сградата на Старата поща, 
къщата с часовника, читалищната сграда, сградата на Районния съд. Всички те, с 
изключение на „Метоха“, са строени в началото на 20 век.  

 В град Пещера са разположени и следните монументални паметници:  
 Паметник на загиналите във войните за свободата на България - намира се в 

обновения Централен градски парк;  
 Паметник на братя Горови;  
 Паметник на Васил Левски 
 Паметник на капитан Сафонов;      
 Паметник на Христо Ботев.  
 На  фасадата  на  църквата „Св. Димитър“ е  поставена  паметна  плоча на  загиналите  

в  двете  Балкански  войни /1912-1913/, а  на  загиналите  във  Втората  световна  война  
са поставени  паметни  плочи   на  домовете  им.    

 В  селата Радилово и  Кап. Димитриево са  издигнати  паметници,  на  които  са  
изписани  имената  на  загиналите  във  войните. 

 Религиозни обекти  
Религиозните храмове на територията на общината наброяват 6 християнски църкви; 1 

манастир;14 християнски параклиса и 2 джамии. Освен споменатата по-горе църква „Св. 
Димитър“, обявена за архитектурен паметник с национално значение, от възрожденската 
епоха в общината са запазени действащите и днес църкви:  

 Църквата „Св. Петка” (Пещера) - единственият за времето си християнски храм, 
построен в махала, чието население изповядва ислям. Църквата е построена през периода 
1690 - 1710 година. Тогава е изграден старият храм, който е бил много по-малък от 
сегашния, вкопан е в земята, според изискванията по онова време. Легендата разказва, че в 
градината на храма е имало извор, до който е намерена иконата на Света Петка, която и днес 
стои в храма. Той е бил лековит и е изцелил слепотата на дъщерята на турския управител на 
областта, след като Св. Петка се явява в съня на жена му 2 пъти и я подканва да заведе 
дъщеря си при извора. След това чудо турският управител измолил разрешение да бъде 
построена църква на мястото, където е бил лечебния извор. Така се създава църквата „Света 
Петка“ , която е малка, вкопана 13 стъпки в земята. Тя не е имала дори камбанария. 
Впоследствие жителите на града са изградили и нея. След това, през 1902 година църквата 
изгаря, но 2 години по-късно е построена отново в сегашния й вид.  Църквата има уникален 
иконостас с красива дърворезба. Лечебният извор е изчезнал преди почти един век, но на 22 
май 2012 година потича отново по време на ремонтни дейности в църквата. 
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               Църквата „Св. Петка”  

 
                Църквата “Света Неделя” 

Църквата“Св. Богородица” (Пещера) - построена през 1864-1865 г. от  Петър  Казов  
с  неговата  тайфа от строители. Иконите са рисувани от Стефан Андонов. Първият 
свещеник е Атанас Н. Туртов (1865-1894 г.). Този храм е наричан още „гръцката църква“, 
тъй като е създаден по инициатива на местните цинцари – преселници от Гърция.  

 Църквата „Св. Теодор Тирон“ (Радилово) – построена е през 1818 г. благодарение на 
местното население и двама майстори македонци - Марко Зисо и Петър Чомпал, с 
благоволението на Али Бей. През 1876 г., по време на Априлското въстание църквата е 
изгорена до основи. През 1883 г. местното население възстановява църквата и построява 
още една до нея, като я нарича „Св. Неделя“, с вярата, че селото никога повече няма да бъде 
опожарявано. От 1925 г. църквата се радва на 25-метровата камбанария.    

 Църквата “Света Неделя” (Кап. Димитриево) – построена е през 1857 г.чрез 
дарителство в обширен двор, обграден с висок каменен зид. Главен инициатор за нейното 
съграждане и същевременно най-щедър дарител е бил Стоян Кабака. Църковната сграда има 
формата на базилика – еднокорабно правоъгълно тяло, и е изградена изцяло от камък. 
Храмът е разграбен и опожарен през 1876 г., по време на Априлското въстание и е 
възстановен отново с дарения 10 години след Освобождението.  

Църквата „Св.Седмочисленици“ (Пещера) – единствената новопостроена църква в 
общината. Построена е през 2012 г.  

 Манастир „Възнесение Господне“ (Пещера) -  познат и като манастир „Свети Спас“. 
Намира се в началото на град Пещера, по пътя от Пловдив и Пазарджик. Манастирът е 
мъжки и датира от XII-XIV век, но има по-стара история, чието начало се крие в древността. 
При разкопки в района са намерени римски монети и римски гривнички, които доказват 
съществуването на храм през този период. В сегашния си вид е от 1908 г. В манастира се 
съхраняват много ценни икони, сред които са иконата „Възнесение Христово“, подарена 
през 1889 г. от жител на село Долна Василица, иконата на Иисус Христос, подарена през 
1911 г. от жител от село Горна Василица, и иконата на Свети Йоан Предтеча – дар от жител 
на село Долна Василица през 1912 г.  
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Християнските параклиси на територията на общината са възникнали на мястото на 

езическите оброчища на траките след покръстването им през 196 г. Това са: „Св. Марена“,  
„Св. Атанас“, „Св. Неделя“, „Св. Никола“, „Св. Спас“, „Св. Димитър“, „Св. Петка“, „Св. 
Варвара“, „Св. Георги“, „Св. Елена и Константин“. Те са подлагани на разрушения и пожари 
от поробители, но по-късно са възстановявани. Преди  десетилетия   някои  от  параклисите  
са  напълно занемарени. Но  през  последните години благодарение на грижите на общината 
и църковните настоятелства в енориите на отделните църкви се разгръща дарителството на 
граждани, бизнесмени и фирми. Със събраните средства са ремонтирани параклисите: „Св. 
Георги“/1999г./, „Св. Спас“ /1999г./, „Св. Константин и Елена“, „Св. Илия“, „Св. Варвара“ 
/2000г./, и „Св. Неделя“/2002г./.   

Параклис „Св. Спас“ - разположен е на 1 км. северозападно от гр. Пещера в местността 
Бялча - сред лозя и овощни градини. Има стара история, чието начало се губи в древността. 
Възниква като оброчище в трако-беския период на селището, свидетелство за което са 
откритите фрагменти от оръдия на труда, кюпове и съдове от керамика. С приемане на 
християнството се превръща в параклис. Намира се в енорията на църквата „Св. 
Богородица“. Днес параклисът е ремонтиран, благоустроен, електрифициран, водоснабден 
с камбана и икона на светеца. Посещава се масово от населението на района. 

Параклис „Св. Варвара” - разположен е в местността Църнево в т.нар.“Добрянска 
нива“, сред китна дъбова гора на 4 км. северозападно от гр. Пещера, от която се разкрива 
прекрасна панорама към тракийската низина. Това светилище също е било център на 
отделна махала. През 2000 година завършва ремонта му, за да се превърне в малка църквичка 
в енорията на храма „Св. Димитър“.  

Параклис „Св. Георги” - разположен на югозапад от гр. Пещера, в ливадите около 
Стара река. Тук има разкрити гробове със скелети на хора и до тях бронзови и медни оръдия 
на труда от тракийско време. Като параклис на християнското население в продължение на 
повече от век пещерци и военнослужещи от гарнизона тачат светеца.  Намира се в енорията 
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на храма „Св. Петка‖. От 1993 г. е ремонтиран и подреден и се превръща в уютна малка 
църква, която ежегодно става център на тържествата в Деня на Пещера - 6-ти май.  

 Параклис „Св. Константин и Елена” - скътан е в поляната, носеща името 
„Черковището― на летовището „Св. Константин“. Интересна и трагична е историята на 
този параклис, разположен още от античността на главния римски път. За да отпочиват по 
дългия път, римските и македонските завоеватели построили станция на мястото на 
днешния параклис, разрушена през ІІІ век при нахлуване на варварите.   

По-късно, при създаването на Българската държава, при покръстване на българите в чест 
на светиите е издигнат манастир, просъществувал до набезите на османските завоеватели, 
които го опожаряват през 1372  г. Местна легенда разказва, че оцелелите от пожара няколко 
калугера намерили спасение в крепостта „Цепина― – последната незавладяна българска 
крепост по онова време, която всъщност била крайната цел на османската орда, предвождана 
от везира Кемил паша. През нощта защитниците на крепостта нападнали ордата, която се 
установила да пренощува на една поляна, северно от опожарения манастир. Разгоряла се 
жестока битка, която донесла победа за българите. Далечно ехо от нея са днешните 
наименования на две местности  – „Костина могила“, където дълго време гниели костите на 
османските нападатели, и „Везир тепе“, където самият Везир също намерил смъртта си, 
докато се опитвал да избяга.   

Манастирът е възстановен по-късно, за да крепи вярата и българщината. Той за втори 
път е опожарен при насилственото помохамеданчване на българите през 1657  г. Тогава 
християнското население построило параклиса, достигнал до наши дни, намиращ се в 
енорията на църквата „Св. Димитър“.  

        Параклис „Свети Атанасий“               Параклис „Свети Никола“ 

Параклисите в  село  Радилово са 4: „Св. Атанасий“, „Св. Георги“, „Възнесение 
Господне“ и „Св. Никола“:  

 Параклис „Свети Атанасий“ - Изграждането му в местността „Атанаска черква― 
започва през 2004 г., по инициатива на Петър Илиев Караджов и отец Борис Манов, изцяло 
с доброволни дарения от местното население и други населени места. През 2011 г. е напълно 
завършен и изографисан. 

Параклис „Възнесение Господне“ - намира се в местността „Спаска черква“, 2,5 км 
югоизточно от село Радилово. Той е изграден през 2005 г. по инициатива на Светла 
Батаклиева на мястото на стара църква, разрушена при нашествието на турците през 14 век, 
и е осветен от Пловдивския митрополит Арсений.  
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 Параклис „Свети Георги“ - Изграждането му в местността „Гергьовска черква“ 
започва през 2000  г. по инициатива на Георги Зайчев, а по-късно е завършен от Йордан 
Коев и др. Той е изграден изцяло с доброволни дарения от местното население и други 
населени места. През 2011 г. е напълно завършен.  

Параклис „Свети Никола“ - намира се в местността „Никулска черква“, около 4 км 
западно от село Радилово. Изграждането му започва през 2009 г. по инициатива на Илиян 
Петров и още няколко ентусиасти от селото, които решават да възстановят старата черква, 
която по времето на Втората Българска държава е била разположена на търговския път за 
крепостта Цепина (до с. Дорково). През 2011 г. е напълно завършен и изографисан.   

 
 

 
Кръстът в с. Радилово - намира се в местността „Голям чал“, на 1,5 км югозападно от 

селото. Той е изграден през 2010 г. от Николай Вачков и е висок 4 м. 
Кръстът в град Пещера – намира се на 1 км. югозападно от града. Изграден е през 2020 

г. от Инициативен комитет за възхвала на християнските символи и е висок 12 м.  
Джамиите в общината са единствено на територията на град Пещера. Старата джамия, 

построена около 1650 г. Намира се в непосредствена близост до Часовниковата кула, с която 
има еднакъв градеж. 
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9.2.Неизключителни наследствени елементи 
Таблица 36: Военни паметници на територията на община Пещера 

1. гр. Пещера Мемориал на загиналите във 
войните 

монумент 

2. с. Радилово Войнишки паметник монумент 
3. с. Капитан Димитриево Войнишки паметник монумент 

 
10. Връзка на общината със съседни територии  
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11. Влияние на инфраструктурни проекти с регионално и национално значение.  

Проектът „Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик” 
включва инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, 
система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и 
рециклирането им в инсталации за компостиране. 

Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци: изградена в  с. 
Алеко Константиново, община Пазарджик, с технология ръчно сортиране и аеробно 
стабилизиране на органичната фракция, с капацитет до 43 000 т/год.. Сепариране: Капацитет 
до 43 000 т/г – изградено е хале за технологично оборудване: зона за зареждане, пресяване, 
ръчно сортиране на рециклируемите материали и материали за оползотворяване за енергия. 
Осигурено е балиране на отделените леки фракции. Стабилизиране с капацитет 14 000 т/г 
Стабилизирането на органичната фракция се извършва в полиетиленови реактори, като 
управлението на процеса е изцяло автоматично. Монтирани са 9 стартови станции за 
компостиране. Инсталация за компостиране - „Ал. Константиново“ 

Инсталацията се изгражда в границите на ПИ 000723 в землището на с. Алеко 
Константиново. Капацитетът на инсталацията за компостиране на общините Пазарджик, 
Пещера, Лесичово, Батак и Брацигово е 8 000 т/г. 

„Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик” е от 
изключително значение за опазване на околната среда на територията на община Пещера, 
съхраняване качеството на подземните води и въздуха. 
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12. SWOT – анализ  
 

Силни страни 
1. Климатичните особености на общината са благоприятни, не се наблюдават 

екстремни колебания на климата. 
2. Почвите:  алувиално ливадни - подходящи за зеленчукопроизводството, канелените 

горски – за зърненожитни и зърненобобови култури, зеленчуци и лозя, костилкови 
овощни видове, кафявите горски - за ръж, овес и картофи. Всичко това 
благоприятства развитието та овощарството, лозарството, тютюнопроизводството и 
животновъдството. 

3. Водното богатство в общината: минералния извор, реките, микроязовирите на 
територията на общината, освен за питейно водоснабдяване, напояване, енергийно 
производство, могат да се ползват и за развитието на водни спортове, любителски 
риболов, краткотрайни излети и др. 

4. Богата и запазена флора и фауна. Във флората преобладават широколистните видове, 
присъстват иглолистните видове и типични храстовидни растителни видове. 45 вида 
лечебни растения се намират на територията на община Пещера. Разпространени са 
почти всички видове дивеч в района.  

5. Традиции в отглеждане на трайни насаждения, като най-много средно засадени 
площи се падат на винените сортове лозя.  

6. Добри възможности за развитие на животновъдството в община Пещера.  
7. Силна химическа промишленост в община Пещера с основния представител 

„Биовет”АД с предмет на дейност: производство и реализация на продукти за 
ветеринарната практика и селското стопанство. Хранително-вкусовата 
промишленост в общината е представена от „Винпром Пещера” АД. Обувното 
производство заема голяма част от микро и малките фирми в общината и значителна 
част от населението работи в този отрасъл. На територията на общината се намират 
и дървообработващи фирми, шивашки фирми, металообработващи фирми. 

8. Разнообразието от природни и културно-исторически забележителности, обусловено 
от историческото наследство, природни феномени и животински видове, характерни 
за района, изградена инфраструктура и материална база.. 

9. Значителна част от инвестициите за ДМА в съществуващи предприятия  се 
реализират с подкрепата на европейските фондове, като се забелязва активност на 
местните икономически субекти. В условията на COVID-19 – кризата, 32 микро и 
малки фирми са получили подкрепа от държавата по процедурата „Преодоляване 
недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив“. 

10. Община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие, по-голямата част 
от населението се съсредоточава в града и значително по-малка част от него живеят 
в селата.   

11. Възрастовата структура на населението в община Пещера е благоприятна – над 50% 
от населението е в трудоспособна възраст, под 50% - в над трудоспособна и в 
значително по - малка степен има население в под трудоспособна възраст. 

12. Училищната мрежа на община Пещера е добре разпределена на територията на 
гр.Пещера и успешно обхваща всички деца и ученици в общината. Професионалното 
обучение отговаря на потребностите на бизнеса. 

13. На територията на Община Пещера развиват своята културна дейност три читалища 
със сто годишна история. Всички те притежават собствена материална база с 
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библиотеки и оборудване. Разполагат с много добри комплектовани библиотечни 
фондове. Материалните им бази са в много добро състояние и се наблюдава 
значителна посещаемост. 

14. Изградена пътна мрежа, част от която е рехабилитирана. 
15. 100% водоснабдени населени места, частично модернизирана ВиК инфраструктура, 

изградени ПСОВ. 
Слаби страни 

1. Зеленчукопроизводството е отрасъла, които непрекъснато намалява, поради липсата 
на адекватни субсидии и насочването на земеделски производители към 
зърнопроизводство, където субсидиите на декар са повече. 

2. Проблеми в земеделието: ниско ефективно, липса на инвестиционен капитал в 
производителите, неориентирана пазарно и незащитаваща производителите 
организация на продажбите на съществуващият пазар, неизползване на изградените 
служби за съвети и други консултантски звена, амортизирани напоителни 
съоръжения. 

3. Средногодишният брой на заетите в общината намалява. Налице е неприятна 
тенденция възнагражденията в обществения сектор да са по-високи от тези в частния, 
като се наблюдава тенденция за намаляване на тази разлика. 

4. Безработицата през 2020г. достига връх, с вероятно обяснение – пандемията от разп 
ространение на COVID-19.  

5. В случай, че негативната тенденция в демографската картина продължи със същите 
темпове и в следващите години, то това ще се отрази неблагоприятно за бъдещото 
развитие на общината, като ще бъде засегнат най-вече човешкия капитал и  работната 
сила, а това от своя страна ще доведе до негативни икономически изражения. 

6. Липса на достатъчен ресурс за подържане на инженерната инфраструктура в добро 
състояние. 

Възможности 
1. Богатата и запазена флора и фауна би могла да привлече международни туристи 

предвид наличните ресурси, даващи възможност за развитие на познавателен 
туризъм, еко туризъм и др. 

2. Приоритетно развитието на екологичното животновъдство, усъвършенстване на 
пазара и осигуряване на експортна ориентация на производителите. Подобряването 
на ветеринарните условия за отглеждане на животните. Създаването на организации 
на производителите, които да осигуряват информация за пазара и да защитават 
интересите им. 

3. Перспективен подход, които да се използва за стабилизиране и насърчаване на 
селскостопанското развитие с максимално използване на наличните ресурси и 
потенциални възможности за развитие на зеленчукопроизводството, овощарството и 
лозарството, както и за създаването на нови малки и средни преработващи 
предприятия за селскостопанската продукция 

4. Развитието на туризма, като приоритетен за община Пещера, трябва да се разглежда 
в цялата му комплексност и възможности, които той дава за разрешаване на 
проблеми като безработица, ниско ниво на доходи, тясна специализация на 
икономиката в планинските райони и обща изостаналост в сравнение с по-големите 
градски центрове. 

5. Повишаването на качеството, конкурентоспособността и диверсификацията на 
туристическия продукт, предлаган от Община Пещера, става все по-сериозен фактор 
за устойчивото развитие на местната икономика. 
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6. Изграждане на клъстерни обединения в областта на земеделието и традиционни 
промишлени производства. 

7. Използване на европейски ресурс за модернизация на инженерната, здравната, 
социалната и образователна инфраструктура в общината.  

8. Технологична модернизация, цифровизация и устойчивост на бизнеса чрез 
реализация на проекти с европейско финансиране. 
 

Заплахи 
1. Непредвидимо развитие ма Ковид-пандемията и  отражението й в социално-

икономическото развитие на общината. 
2. Липса на информация и отговорност на държавата  за планово реализиране на 

общински проекти с европейски ресурс. 
3. Недостатъчна активност на икономическите субекти за развитие на човешкия 

потенциал и технологично модернизиране на фирмите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г. 
ПИРО съдържа визия за развитието на общината, стратегически цели, както и 

приоритети, насочени към потенциала за развитие на територията със съответни мерки към 
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тях. Използването на интегриран подход за планиране на регионалното и пространственото 
развитие на общината изисква целите и приоритетите да са 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. 

От особено важно значение е ПИРО да е разработен и прилаган като част от общата 
система от стратегически документи, установена със законодателните разпоредби и в 
рамките на националната политика за регионално развитие, като интегрират регионалното 
и пространственото развитие. Чрез прилагането на единен поход на планиране на 
развитието, и взаимната обвързаност с документите за пространствено развитие и 
стратегическите документи за регионално развитие, чрез използването на механизми за 
широко партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и 
гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово подпомагане, се 
постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие. 

В тази част на документа се определя стратегията за реализация на плана, която обхваща 
и проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените стратегически 
цели на развитието и свързаните с тях приоритети за действие, които ще бъдат реализирани 
посредством изпълнението на програмата за реализация (пакет от мерки и дейности, 
включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти). 

Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния потенциал на 
общината и насоките за бъдещото й развитие. Тя отразява и пространствените перспективи 
на територията на общината на основата на икономическите и социалните фактори, като 
отчита възможностите за преодоляване на различията между градските и селските 
територии. 

Целите и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и приоритетите 
на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-високите 
нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на общината. Целите на 
Плана отразяват местните потенциали за развитие и се съсредоточават върху решаването на 
конкретните проблеми на общината. 

Приоритетите, дефинирани в ПИРО, са в съответствие с предвижданията на НКПР и 
другите секторни политики. На ниво ПИРО се гарантира връзката между регионалния и 
местния стратегически контекст за развитие чрез ограничен брой ключови приоритети. 

Приоритетите логически произтичат от изводите на аналитичната част на документа, 
като се фокусират върху конкурентните предимства на общината. Всеки от приоритетите е 
свързан със стратегическата цел и представлява по-краткосрочна и конкретна цел, която 
води до постигането на по-общата стратегическата цел. 

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва избраната 
посока на развитие на общината и съответните сфери, към които приоритетно са насочени 
усилията и основната част от инвестициите. Именно поради тази причина са набелязани 
ограничен брой ключови приоритети, които отразяват избрания фокус и специфика за 
развитие. Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на конкретните 
потенциали и местни специфики.  

За реализация на Визията за развитие:   
ОБЩИНА ПЕЩЕРА С ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ, СЪХРАНЕНА ПРИРОДНА СРЕДА - 

ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ И БИЗНЕС 

са формулирани четири стратегически цели: 
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1. Икономическо развитие, чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на 
предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към 
климата производства, туризъм и селско стопанство. 

2. Подобряване на социалната среда. 
3. Подобряване на екологичната инфраструктура. 
4. Балансирано териториално развитие. 
Всяка от целите е подкрепена с приоритети и мерки, както следва: 

ЦЕЛ 1: Икономическо развитие, чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на 
предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към 
климата производства, туризъм и селско стопанство. 
 
Приоритет 1: Насърчаване на предприемачеството 

Въпреки нарастването на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в 
България, нивото остава сред най-ниските в света. За четвърта поредна година се наблюдава 
превес на ПАНФ в сектори с ниска добавена стойност, ниска степен на иновации и много 
малък дял на интернационализация. Търговията продължава да е предпочитаният сектор за 
предприемачите в България и достига 49.3%. България отчита традиционно ниско ниво на 
интернационализация на ПАНФ - 7.4% за 2018 г., Това са констатациите на Глобалния 
предприемачески мониторинг (GEM) за 2018/2019 г. 

Негативно влияние оказва и отчетената ниска припознаваемост на възможностите за 
предприемачество в България (37-39%), като индивидите не се чувстват по-подготвени да 
стартират бизнес (19%-19.5%). 

Политиките, които благоприятстват предприемаческите начинания, са: 
Мярка 1: Подкрепа за създаване на нови микро- и малки фирми в общината. Стимулиране 
на стартъри, в т.ч в технологични производства и услуги; 
Мярка 2: Изграждане на нова предприемаческа култура, придобиването на 
предприемачески, управленски и бизнес умения, както и професионални и ИТ умения. 
Предоставяне на целенасочена консултантска подкрепа за стартиране на самостоятелна 
стопанска дейност; 
Мярка 3: Създаване на възможностите за заетост чрез самонаемане; 
Мярка 4: Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, 
включително и социалното предприемачество за безработни лица, хора с увреждания и лица 
от групи в неравностойно положение; 
Мярка 5: Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез подпомагане 
на клъстерирането и предоставянето на подкрепа за веригите на доставките, особено в 
случаите на привличане на стратегически инвеститори. 
Приоритет 2: Развитие на устойчиво селско стопанство 

Ефективното, балансирано и репродуктивно използване на природните ресурси е 
основна цел на устойчивото развитие на Южен централен район, която ще се подкрепи с 
Интегрираната териториална стратегия за развитие. 

Наличието на природни ресурси за развитие на селско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост, относително добре развита напоителна система, наличието на научен 
потенциал в секторите, университети и научно- изследователски институти в Пловдив и в 
самата община са съществени предпоставки за развитието на устойчиво и диверсифицирано 
селско стопанство. 

Политиките в периода 2021-2027 г. ще се насочат към повишаване на 
конкурентоспособността на селското стопанство и същевременно ще гарантира 
повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла. 
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Приоритетните мерки са насочени към структурното балансиране на селскостопанския 
отрасъл:  
Мярка 1: Преодоляването на технологичното изоставане и повишаване общата 
производителност;  
Мярка 2: Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на 
подходяща инфраструктура; 
Мярка 3: Развитие на цифровата инфраструктура в общината и използване на цифрови 
технологии от земеделските производители. 
Мярка 4: Инвестиции в производството на плодове, зеленчуци, както и в животновъдството 
и биологично производството 
Мярка 5: Интервенции към пчеларството и лозаро-винарския сектор. 
Мярка 6: Разнообразяване на икономиката с цел запазване на заетостта на местното 
население; насърчаване развитието на микро и МСП, които са потенциално жизнеспособни 
от икономическа гледна точка и допринасят за подобряване на структурата на местната 
икономика 
Мярка 7: Активизиране на бизнеса чрез насърчаването на индивидуалното и колективното 
предприемачество 
Мярка 8: Въвеждане на нови технологии и иновации в МСП; 
Мярка 9: Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор, 
включително насърчаване на научноизследователската дейност, иновациите и 
енергоефективните решения - модернизиране на стопанствата; подобряване на 
инфраструктурата, свързана със селското стопанство; професионално обучение и 
информационни дейности за заетите в селското стопанство; 
Мярка 10: Прилагане на ВОМР. 
Мярка 11: Прилагане на интегрирани (устройствени и агротехнически) решения за 
рекултивация и използване на замърсените територии (отглеждане на технически култури и 
др.). 
Приоритет 3: Устойчиво развитие на туризма.  

Туризмът все повече се налага като икономическа дейност, която има значителен дял в 
икономиката в районите, създава заетост и мобилизира местни и чужди инвестиции. 

Различните видове туризъм - културен, екологичен, почивен и др. - се установиха като 
дейност, създаваща брутна добавена стойност за районите, която се основава на по-доброто 
използване на местния потенциал за развитие - природни ресурси и забележителности, 
климатични условия, културно-историческо наследство. 

Съществено предимство на ЮЦР е уникалната природа, културните ценности от 
различни епохи, съхранените бит и традиции, които подходящо експонирани и брандирани, 
ще изведат българската идентичност като водеща за целеви групи в туризма, ориентирани 
към незасегната от урбанизацията среда. 

Природо-екологичните дадености на района, в съчетание с уникалната самобитност и 
културно наследство, са предпоставка за развитието на различни видове туризъм: Еко 
туризъм (със защита на територии и видове); Селски туризъм със съхранени културни 
традиции и потенциал за развитие на биоземеделие; Приключенски и екстремен туризъм; 
Винен туризъм  и др. 

В същото време се наблюдава подчертано несъответствие между разнообразните 
туристически потенциали и възможности и практически неразвития туризъм, който 
акцентира на отделни културни и природни обекти. 
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Много от потенциалните туристически атракции не са разработени по начин, който да 
оползотворява техния потенциал, а свързаната с тях прилежаща туристическа 
инфраструктура е незавършена, остаряла, износена или липсваща. 

Съществуващите атракции и продукти се рекламират поотделно, а не като част от един 
по-голям регионален продукт. 

Националната политика в областта на туризма ще е основно насочена към устойчиво 
развитие и промотиране на туристически продукти с по-висока добавена стойност, към 
намаляване на сезонността в сектора, както и към диверсификация на туристическия 
продукт. Ще бъдат положени допълнителни усилия за подкрепа на развитието на продукти 
във фаза на растеж, като здравния, фестивално-събитийния, екологичния, спортния туризъм, 
както и в други специализирани и нишови продукти, в които страната и нейните райони 
имат потенциал. Развитието на продукти, които са във фаза на въвеждане, като културно-
познавателния, религиозния и винено-кулинарния туризъм, също ще бъде насърчавано 
приоритетно. 

Биоразнообразието и ландшафтното разнообразие е не само природно богатство, но и 
потенциал за бъдещото развитие на района. Защитените видове на флората и фауната ще се 
популяризират като символи на района, които да засилват интереса към него. Ще се 
инвестира в създаването на подходящи условия за развитие на екотуризма, познавателния и 
устойчив туризъм. 

Необходими са инвестиции в обучението на персонала за обслужване на туристическото 
развитие на района, за подпомагане развитието на регионални продукти и пазарната 
информация, инвентаризация и оценка на туристическите ресурси, средства и услуги, 
регионален маркетинг, регионални проучвания за възможния пазарен сегмент и очакванията 
на туристите, разработване на регионални стратегии за развитие на туризма, разработване 
на туристически пакети и др. 
Мярка 1: Подкрепа за  изграждане на специализирана инфраструктура за оползотворяване 
на туристическите ресурси и развитието на различни видове туризъм, включително и   
транспортна инфраструктура до туристическите обекти;  
Мярка 2: Подкрепа за интегриране на културно-историческото наследство с тематични 
туристически маршрути (винени, религиозни, природно -екологични и др.)  
Мярка 3:  Повишаване на професионалната квалификация на заетите в туризма. 
Мярка 4: Създаване и развитие на регионален туристически продукт.   
Приоритет 4: Подкрепа на общинската икономика за иновации и технологично 
развитие 

Необходимо е да се даде достатъчно тежест на значението и подкрепата на дейността на 
съществуващите научни организации в ЮЦР, които са в аграрния сектор, медицината, 
мехатроника и чисти технологии, информатика и ИКТ, Изледване на нови материали и 
приложенията им 

Основен акцент:  на подкрепата на научно-изследователския потенциал и научните 
изследвания в ЮЦР е насочен към повишаване на качеството, ефективността и 
комерсиализацията на научните проекти и насочването им към бизнеса и обществото. 

С помощта на националната политика и политиката за сближаване мерките ще се 
концентрират в подкрепа на дейността на съществуващите научни организации в ЮЦР и 
изграждане на нови. Ще бъде поставен акцент върху развитието на регионални и местни 
лаборатории за технологични изпитвания, насърчаване на предприемачеството в 
организации, които се занимават с научни изследвания, поддържане на успешни клъстери, 
адресиране на пропуските в научно-изследователската инфраструктура и оптимално 
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използване на споделения инфраструктурен капацитет. Иновативните предприятия, особено 
микро и малките, имат ограничен достъп до капитал за НИРД и ИТ проекти. 

Затова се планира да се разработи по-привлекателна система от фискални стимули, която 
да се занимава с предприятията, отделните инвеститори (бизнес ангели) и инвестиционните 
фондове. 

Бъдещите мерки в областта на изграждане и подобряване на иновационна 
инфраструктура и насърчаване на иновациите включват: 
Мярка 1: Стимулиране на иновационни МСП; 
Мярка 2: Разширяване на мрежите за бизнес иновации и подкрепа за иновационни 
клъстери; 
Мярка 3: Подкрепа на дейности за въвеждане на нови технологии, в т.ч. за намаляване на 
ресурсната и енергийна ефективност на производството. 
Приоритет 5: Цифровизация на икономиката:  

Като съществен проблем е отчетен изоставането в цифровизацията и развитието на ИКТ 
в Южен централен район. В ИТ сектора след столицата единствено Варна и Пловдив успяват 
да имат осезаем ръст в наетите в информационните технологии. В областта на 
дигитализацията планираните интервенции се насочват към: 

 Насърчаване на дигиталната трансформация на предприятията; 
 Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на ИИ, 

изчислителен капацитет и облачни платформи. 
Според Националната програма за развитие „България 2030" направленията, в които ще 

бъдат насочени усилията, са: укрепване на връзката между науката и индустрията в страната 
за развитието на Индустрия 4.0 чрез създаването на фонд за финансиране на български 
проекти в областта на Индустрия 4.0 и изкуствения интелект и тестов център за 
изпробване/апробиране на технологии от Индустрия 4.0, както и за проектни предложения, 
кандидатствали по Рамкова програма „Хоризонт 2020" и получили Печат за високи 
постижения, но не са получили финансиране по програмата; ускорено интегриране на 
България в Европейски и международни програми, 

Чрез специални програми и целева финансова подкрепа бъдещият дългосрочен бюджет 
на ЕС ще помогне за преодоляването на недостига на инвестиции в областта на цифровите 
технологии в ЕС, включително в отдалечените и селските райони. Той е насочен към 
справяне с цифровите предизвикателства — от изкуствения интелект до насърчаването на 
развитието на цифрови умения, от персонализираната медицина, базирана на 
суперкомпютри, до осигуряването на средства, с които ЕС да противодейства на 
кибератаките и киберпрестъпността. За целта Комисията предлага да бъде създадена нова 
програма „Цифрова Европа" (2021-2027).  

Инвестиции в сферата на цифровите технологии ще са възможни по четирите 
направления на бъдещия фонд Invest EU, по конкретно: 
Мярка 1: Инвестиции в цифровата инфраструктура,  
Мярка 2: Цифрова трансформация на малките предприятия,  
Мярка 3: Подкрепа на социалната икономика чрез цифрова трансформация. 
Мярка 4: Подкрепа за повишаване на квалификациите и за преквалификация на работната 
сила с цел подготвянето й за бъдещите предизвикателства, свързани с цифровизацията и 
автоматизацията.  
Подобни възможности се предвиждат в ОПРЧР 2021-2027 г. 
 
ЦЕЛ 2: Подобряване на социалната среда 
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Имайки предвид, че основен фактор за определяне качеството на живот в даден регион 
е възможността за жителите му да получават висококачествени социални, здравни, 
културни и други обществени услуги, се предвиждат инвестиции както във физическите 
параметри на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради, оборудване и т.н.), така 
и с подобряване на "меката" инфраструктура, свързана с количеството и качеството на 
предлаганите услуги в тези заведения. Тук се включват дейности по ремонт, възстановяване 
или изграждане на сгради, помещения, подобряване на енергийната ефективност и др., както 
и закупуване на оборудване. 

Важен фактор за интегрираното развитие на района е постигането на подобрено качество 
на човешкия капитал чрез подобряване на здравеопазването, образованието и социалните 
услуги и чрез повишаване на общото културното ниво. 
Приоритет 6: Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги 

Ще продължат усилията за оптимизиране на разходната структура на здравеопазването, 
с акцент нарастване на ролята и значимостта на извънболничната помощ и развитие на 
дългосрочните грижи. повишаване на ефективността на усилията за засилване на здравната 
промоция и превенция, включително за повишаването на здравната култура 

По отношение на болничната помощ ще бъдат положени усилия в посока нейното 
оптимизиране, като фокусът ще бъде повишаване на ефективността. Същевременно чрез 
Националната здравна карта, структурата на здравната мрежа ще бъде адаптирана към 
потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен 
достъп на здравни услуги на всички нива в извънболничната и болничната помощ. Целта е 
да се постигне териториално фокусиране на интервенциите, което да подобри достъпа на 
населението до първична, специализирана и болнична помощ, особено в труднодостъпните 
и отдалечени места в страната. 

За реализиране на политиката в областта на здравеопазването и предоставянето на равен 
достъп до здравни услуги Министерство на здравеопазването планира реализирането на 
комплекс от дейности и проекти, на основата на принципа за териториално фокусиране на 
интервенциите, което да подобри достъпа на населението до първична, специализирана и 
болнична помощ. 
Мярка 1: Инвестиране в специализирани болници и отделения, в конто се извършват 
дейности за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи за пациенти, 
които имат нужда от продължителен болничен престой и не могат да се обслужват сами в 
домашна обстановка. 
Мярка 2: Инвестиране в СМР и ремонтни дейности за създаване на медицински кабинети 
за новозавършили общопрактикуващи лекари в неатрактивни райони на страната. 
Мярка 3: Икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за здравето 
фактори и подобряване профилактиката на болестите. 
Приоритет 7: Достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално включване 

Предмет на целенасочени интервенции ще бъде осигуряването на равен достъп до 
специализирана дългосрочна грижа (вкл. здравна), повишаване на качеството и 
разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги и подкрепа за развитие на 
интегрирани услуги. 

Фокусът на политиките ще продължи да бъде върху деинституционализацията на 
грижата за децата, възрастните хора и хората с увреждания и за предоставяне на услуги в 
домашна среда, в специализирана среда, както и услуги, които се предоставят мобилно, 
включително изграждане на необходимата инфраструктура и доставка на оборудване. В 
съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, ще продължат усилията за 
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изграждане и/или рехабилитация на социална инфраструктура, чрез която да се обезпечат 
потребностите от услуги на възрастните и хората с увреждания. 

По отношение на финансирането на инфраструктура ще се търси допълняемост и 
подкрепа от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (една част 
от обектите, които ще бъдат предложени за финансиране, ще бъдат в малки населени места, 
поради което ще се търси допълняемост и със средства от ЕЗФРСР). 

Ще бъде приета Националната карта на социалните услуги, чрез която ще се осъществи 
планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния 
бюджет. В картата следва да бъдат включени и интегрираните здравно-социални услуги. 
Домовете за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, и 
домовете за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на 
здравеопазването, се предвижда да бъдат закрити. 

В рамките на програмния период 2021-2027 г. се планира изграждане на нови социални 
и интегрирани здравно-социални услуги за подобряване на средата/реформиране на 
съществуващи социални услуги, съответно за: 
Мярка 1:  Създаване на нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора; 
Мярка 2: Създаване на нови социални и интегрирани. здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за лица с увреждания; 
Мярка 3: Създаване на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за 
лица с увреждания; 
Мярка 4: Изграждане на Цeнтpoвe за ранно дeтcкo paзвитиe, c финансиране на здравни, 
oбpaзoвaтeлни и coциaлни дeйнocти на eднo  мяcтo. 
Приоритет 8: Добро образование и обучение, основа за професионална реализация 

Европейският стълб на социалните права има за свой водещ приоритет предоставянето 
на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот. 

Дейностите и мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на работната 
сила и инвестициите в човешките ресурси в предприятията като ключ за постигане на по-
висока конкурентоспособност на икономиката, а така също осигуряването на баланс между 
търсенето и предлагането на знания и умения за по-успешното адаптиране на работната сила 
към потребностите на пазара на труда. Националната програма за развитие „България 2030" 
предвижда цялостно модернизиране на образователната система на всички нива, което ще 
благоприятства за пълноценната професионална и лична реализация. 

Най-важните характеристики на човешкия капитал, които повишават неговата 
работоспособност са: знания, квалификация и професионални умения. Едва 2 % от 
населението в страната са въвлечени във форми на учене през целия живот при 11 % средно 
за ЕС-28. Едва 31 % от фирмите (при 66 % за ЕС-28) финансират програми за обучение на 
работното място. 

Важно е образователните услуги да се предоставят с равни възможности за населението, 
независимо от мястото, областта или общината, в която живеят. 

Приоритетните дейности по тази специфична цел в областта на предучилищното 
образование са ориентирани към 
Мярка 1: Осигуряване достъпа до качествено предучилищно и училищно образование; 
Мярка 2: Изграждане на адекватна инфраструктура за образование; 
Мярка 3: Прилагане на ефективни мерки за включване на децата от уязвимите групи към 
образование; 
Мярка 4: Постигане на гъвкавост на образователната система спрямо промените и 
изискванията на бизнеса и местните пазари на труда; 
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Мярка 5: Разширяването на дуалното обучение и увеличаване на възможностите за 
осъществяването му по различни професии, което да е съобразено с потребностите на 
бизнеса на регионално и местно ниво. 
Мярка 6: Осигуряване на  безплатен безжичен интернет за училищата в общината, съгласно 
инициативата  WiFi4EU.  
Мярка 7: Инвecтиции в ключoви yмeния, включително на компютърни и цифрови умения 
на човешките ресурси, в подкрепа на широкото използване на ИКТ и базираните на тях 
услуги. 
Мярка 8: Прилагане на комплексна оценка на потребностите на базата на разработени 
модели за работа и провеждане на обучения на служители, професионалисти и др.;  
Мярка 9: Осигуряване на условия за качествена заетост на трудоспособните лица; 
Мярка 10: Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и 
заетост; 
Мярка 11: Подкрепа за бърз преход от училище и безработица към работа и успешно 
включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез стажове, чиракуване, професионално, 
неформално и самостоятелно обучение и придобиване на умения. 
Приоритет 9: Подкрепа на културните институции и социализация и представяне на 
културно историческото наследство. Достъп до спорт и услуги 

Ще бъдат извършвани дейности в подкрепа на местни културни средища, включително 
читалища, библиотеки, музеи, галерии и др., при използване на достиженията на модерните 
(цифрови) технологии за повишаване на достъпността на създавания културен продукт. 
Същевременно, ще бъдат търсени начини за оптимизация на механизмите за финансиране 
на културните дейности и институции с цел включване на частния и независим творчески 
сектор 

Културното наследство - както материално, така и свързано с нематериални ценности - 
е част от съвременното пространство на градовете и района. 

Културното богатство включва регистрирани недвижими културни ценности на 
материалното недвижимо културно наследство с тяхната принадлежност към определен 
исторически период като праисторически, антични, средновековни, възрожденски, от ново 
и най-ново време, както и с научна и културна стойност като археологически, исторически, 
архитектурно-строителни, художествени, урбанистични, културни ландшафти с културни 
напластявания от взаимодействието на човека и природната среда, парково и градинско 
изкуство, етнографски, културни маршрути. 

Като основни мерки, свързани с опазване, развитие и популяризиране на културното 
наследство в ЮЦР район, се предвиждат: 
Мярка 1: Опазване на паметниците на културното наследство, включително реставрация, 
консервация и социализация; 
Мярка 2: Изграждане на съпътстваща инфраструктура на значими археологически и 
природни обекти и превръщането им в туристически атракции; 
Мярка 3: Маркетинг на дестинациите с акцент върху по-значими културни и природни 
атракции чрез обмен на ноу-хау и добри практики в областта на туризма. 
Мярка 4: Използване на интерактивни и смарт технологии, в т.ч. виртуална реалност, wi-fi 
осигуряване на обектите; 
Мярка 5: Поддръжка, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата и селския ландшафт и др. 
Мярка 6: Подобряване на училищната спортна инфраструктура; 
Мярка 7.Поддържане на открити и закрити спортни площи за насърчаване на масовия спорт 
и провеждането на масови спортни събития. 
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Цел 3: Подобряване на екологичната инфраструктура 
Изграждането на екологична инфраструктура и опазване на биологичното разнообразие 

е аспект на политиката за устойчиво развитие на района. 
В района има дефицит на инфраструктура за опазване на околната среда, а намаляване 

на негативното въздействие върху околната среда, включително посредством по-ефективно 
използване на ресурсите е приоритет залегнал във всички стратегически и програмни 
документи. 

Тази цел има комплексен характер и е свързана главно с изграждане на техническата 
инфраструктура, свързана с опазване на околната среда (водопровод и канализацияи 
локални станции за пречистване на питейни и отпадъчни битови и промишлени водии др.). 
Приоритет 10: Подобряване на ВИК инфраструктурата. 

Мерките по отношение на водоснабдяването ще се предприемат след извършване на 
оценка на нивото на течовете по водоснабдителната система и изготвяне на план с действия 
за намаляване на течовете. Изключително високото ниво на загуби на вода, дължащо се 
преди всичко на амортизираната водопроводна мрежа, изисква спешна подмяна и 
модернизация, на база на оценката и плана за действие. За отстраняване режима на 
водоподаване е необходимо да се реконструират съществуващите резервоари или да бъдат 
изградени нови такива. 
Мярка 1: Подмяна и модернизация на водопроводната мрежа; 
Мярка 2: Реконструкция на съществуващи и изграждане на резервоари за питейна вода. 
Мярка 3:  Изграждане на нови и реконструкции на канализационни системи. 
Мярка 4: Осигуряване на подходяща технология на пречистване на водите, изготвяне на 
оценка за приложимостта и икономическата обоснованост на централизирано отвеждане и 
пречистване на отпадъчните води в малките населени места, с разпръснато и намаляващо 
население.  

Приоритетни ще останат дейностите по управление на отпадъчните води и 
повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, 
при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с 
изискванията на националното и европейското законодателство. 
Приоритет 11: Развитие на енергийната инфраструктура. Енергийна ефективност. 

Осигуряването на достъп до перспективен и ефективен енергиен източник за 
промишлеността, домакинствата и обществените сгради в общините, които не са включени 
в списъка на определените територии за газоразпределение, е важно условие за подобряване 
на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособността. 

Освен степента на развитие и пространствената организация на газопроводната мрежа 
със съпътстващите диспропорции във възможностите за достъп, допълнителен проблем за 
битовите потребители да използват тази възможност, се явява и финансовият. 

Основната причина е високата начална цена за инвестиция в газовата инсталация, 
непреодолима за голяма част от българските домакинства и вероятно недостатъчна 
осведоменост за по-ниските разходи като консумативи вече в процеса на потребление на 
природен газ. Тук се изисква много грижлива политика от страна на държавата да намери 
баланса между икономическите възможности на населението и по-глобалните екологични 
цели, респ. поетите национални ангажименти за намаление емисиите на СО2. 

Следва да се предприемат действия насочени към изпълнение на пакета „Кръгова 
икономика" с цел превръщане на отпадъците в ресурси. 
Мярка 1: Насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници, особено от 
биомаса и биогорива в съответствие с НПДЕВИ.  
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Мярка 2: Топлинна изолация на ограждащите конструкции на сградите и подмяна на 
дограма. 
Мярка 3: Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление (УО) и 
парковото осветление 
Мярка 4: Монтаж на котли на биомаса/дървесни пелети, слънчеви колектори за БГВ и др 
Мярка 5: Подобряване ефективността на сградните инсталации 
Мярка 6: Оптимизира събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни 
технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на 
биоразградимите отпадъци, с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и 
стимулиране на повторната употреба.  
Мярка 7: Приоритетна рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не отговарят 
на нормативните изисквания. 
Приоритет 12: Инвестиции за опазване на биологичното разнообразиеи защита от 
рискове от климатични промени 
Мярка 1: Създаване и актуализация на база данни за рискови зони, доизграждане на 
системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, 
активиране на свлачищни райони. 
Мярка 2: Почистване на корита на реки и изграждане на защитни съоръжения, изследване 
на последиците от промените в климата;  
Мярка 3: Изграждане на съоръжения за борба с ерозията, залесяване на обезлесени 
участъци, устойчиво използване на земите и други. 
ЦЕЛ 4: Балансирано териториално развитие 

Териториално балансираният растеж ще се постигне чрез подобряване на свързаността 
в района и качеството на средата в населените места, укрепване на градовете центрове и 
ориентиране към полицентрично пространствено развитие. 
Приоритет 13: Подобряване на транспортната достъпност и свързаност: 

За подобряване на свързаността на района в международен, национален и 
вътрешнорегионален план се планира да бъдат реализирани редица проекти за обновяване 
и разширяване на транспортно-комуникационната инфраструктура и изграждане на 
съвременна цифрова инфраструктура, осигуряваща достъп на всички населени места до 
интернет и получаване на базови електронни услуги. 

Планират се следните проекти в областта на комуникационно-транспортната мрежа, 
допринасящи за свързаността и достъпността на района: 
Мярка 1: Подобряване на мрежата от общински пътища, за осигуряване на достъп до 
туристически, исторически обекти, както и достъп до административни,  образователни, 
здравни и социални услуги в населените места; 
Мярка 2: Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяването на селата, 
предлагането на местни основни услуги и опазването на местното културно и природно 
наследство - създаване, подобряване и разширяване на дребна по мащаби инфраструктура, 
въвеждане и използване на възобновяеми източници; инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и обозначаване на туристически обекти.  
Приоритет14: Осигуряване на цифрова свързаност и достъпност 

В Националната програма за развитие „България 2030 г. като приоритет е залегнала 
„цифрова свързаност". Заложената цел е осигуряване свързаността на територията на цялата 
страна, така че да се позволи развитието на цифровите услуги и гарантиране използването 
на информационни и телекомуникационни технологии във всички области на нашия живот 
и населени места. 
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Основната цел на цифровите проекти за свързаност е да се увеличи покритието с 
високоскоростен широколентов достъп в района. 
Цифрови мерки, които следва да се реализират: 
Мярка 1: Подобряване достъпа до и развитието на он-лайн публични услуги. 
Мярка 2: Развитие на широколентова инфраструктура и преодоляване на т.нар. „цифрова 
изолация" на слабо населените и периферни райони на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТ III. 

ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И 
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
Партньорството и сътрудничеството са основни принципи, приложими при 

подготовката и реализацията на ПИРО. При идентифициране на нуждите, потенциала за 
развитие на общината и възможните решения на съществуващи проблеми, водещ е подходът 
„отдолу-нагоре". Приоритетите и мерките, включени в плана, са формулирани в режим на 
диалог и сътрудничество между администрацията и гражданското общество и конкретните 
дейности, които гарантират успеха на този процес, са заложени в Комуникационната 
стратегия, разработена като част ПИРО. Стратегията е насочена към постигане на следните 
цели: 

 Публичност на информацията и прозрачност в процеса на подготовка и изпълнение 
на ПИРО; 

 Идентифициране на заинтересованите страни; 
 Привличане на различните професионални и социални групи и на отделни 

представители на гражданското общество за активно участие при формиране и 
прилагане на местната политика за интегрирано устойчиво развитие; 

 Мониторинг и контрол.  
Осигуряването на необходимата публичност на процеса, идентифицирането на 

заинтересованите страни, осъществяването на контакт с тях и мотивацията им да 
участват активно в процеса на разработване и изпълнение на ПИРО е ангажимент на 
Общинска администрация.  

Приоритетите и мерките в плана са обсъдени и съгласувани с всички заинтересовани 
публични органи, икономическите и социални партньори, физически и юридически лица с 
отношение към развитието на общината, структури на гражданското общество, организации 
ангажирани с  проблемите на околната среда, социалното включване, гарантирането на 
основните права и правата на хората с увреждания, равенството между половете и 
недискриминацията, действащи на територията на общината.  

Избраната Стратегия предвижда използването на различни комуникационни 
канали, което позволява списъкът с представители на заинтересованите страни, 
участващи в процеса на подготовка и изпълнение на ПИРО, да остане на практика 
отворен и да бъде резширяван на всеки етап до приключване на всички предвидени 
дейности. 

Първоначално заинтересованите страни се идентифицират на база информацията за 
действащи на територията на общината публични, частни и неправителствени структури и 
организации, с която администрацията разполага. С тях е осъществен директен контакт - 
телефонен, или чрез електронна поща.  

Привлечените партньори от своя страна имат възможност да поканят за участие в 
планираните дейности и представители на други структури, работещи в съответния сектор.  

На сайта на администрацията периодично се публикува детайлна информация за всяко 
от предивидените в Комуникационната стратегия събития с покана заинтересованите 
граждани и организации да се включат в тях. По този начин всички желаещи имат 
възможност да участват в процеса активно - лично, или чрез писмено изпратени до 
Общината коментари и предложения на всеки етап от подготовката и изпълнението на 
плана.  

За постигане на целите на Комуникационната стратегия са предвидени конкретни 
мерки, в които да се включат както представители на идентифицираните 
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заинтересовани страни, така и всички граждани с активна позиция по проблемите на 
общината: 

 Обществено обсъждане на проекта на ПИРО; 
Общинска администрация публикува на сайта си разработения проект на ПИРО. В 

едномесечен срок всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят детайлно с 
документа и да изпратят на посочен в публикацията мейл своите коментари и предложения.  

 Анкетно проучване; 
В проучването са включени преставители на всички идентифицирани заинтересовани 

страни, ангажирани с ключови за развитието на общината дейности: култура, образование, 
социални дейности, здравеопазване, администрация, бизнес, инженерна инфраструктура,  
околна среда, НПО, кметове на населени места. Анкетираните са поканени да посочат 
основни проблеми в сферите си на компетентност и конкретни мерки за решаването им.  

 Фокус групи; 
Приоритетите за развитие на общината, заложените мерки и проекти в ПИРО са 

обсъдени в тематични фокус групи, с участието на специалисти в конкретни направления: 
директори на детски градини, директори на училища, инфраструктурни специалисти, 
селскостопански производители, бизнес, кметове на села и кметски наместници, 
председатели на комисиите в Общински съвет и др. 

 Публична дискусия; 
В осигурена от Общинска администрация зала проектът на ПИРО се представя пред 

широката общественост. Датата, часът и мястото на дискусията са предварително обявени в 
сайта на Общината и чрез регионалните медии. Обсъждането е открито. С коментари и 
предложения в него имат възможност да участват всички заинтересовани граждани и 
организации. 

Пред участниците в комуникационните събития се представя детайлна информация за 
значението на стратегическото планиране като механизъм за развитие на общината и 
повишаване на ефикасността на публичните разходи. Разяснена  е ролята на гражданите и 
бизнеса при определяне на приоритетите, прогнозите за развитие на икономиката, 
социалната сфера, техническата инфраструктура, очакваните ефекти за околната среда. 

Обсъждат се възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и 
реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени към подобряване 
на физическата среда и услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса. 

Разяснени са конкретните задачи, които стоят пред кмета, Общинския съвет, 
Общинската администрация, социалните и икономически партньори, неправителствените 
организации и гражданското общество за осигуряване на висока ефективност при 
изпълнението на ПИРО. 

След всяка дейност, предвидена в Комуникационната стратегия, се изготвя резюме на 
проведените обсъждания, което съдържа информация за участвалите представители на 
заинтересованите страни, направените от тях предложения и отразяването им в 
окончателния вариант на плана. Списъци на основните групи заинтересовани страни и 
конкретните техни представители, които са взели участие в процеса, се съставят като 
отделни приложения към резюмето. 

Във всяка дейност от Комуникационната стратегия участват представители на 
Общинска администрация с подходяща за разискваната тема компетентност. Събитията са 
открити за медийно отразяване. 

Преди окончателното утвърждаване на проектът на ПИРО, с направените по 
предложение на заинтересованите страни допълнения, се подлагат на дискусия в 
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Общинския съвет. Всеки общински съветник разполага с документа и има възможност да 
формира позицията си по него преди заседанието. 

Провеждането на предвидените комуникационни събития е съобразено с актуалната 
епидемична обстановка в страната и действащите към конкретния момент мерки за 
безопасност. 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 
прозрачност на постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по 
програмата за реализация на ОПИР 

Принципът на партньорство и сътрудничество с представители на различните групи 
заинтересовани страни се прилага в рамките на целия процес на реализация на плана. 

Обществеността е информирана за напредъка при изпълнение на мерките от 
инвестиционната програма, за резултатите от тях и за начина, по който са изразходвани 
финансовите ресурси, с които е обезпечено изпълнението на програмата. 

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност в периода на 
изпълнение на плана са: 

 Годишните доклади; 
 Междинната оценка;  
 Последващата оценка след края на периода на действие на плана. 
В процеса на изпълнение на ПИРО докладите се изготвят и обсъждани по реда на вече 

утвърденото взаимодействие и в активно партньорство с всички заинтересовани страни.  
С цел да бъде избегнат риска от негативен ефект върху околната среда в резултат от 

предвидените мерки за развитие на общината, в етапите за наблюдение и оценка на плана 
задължително се привличат  представители на местните екологични власти и организации. 

До цялата информация за резултатите от изпълнението на плана и възможностите за 
участие в процеса на неговата актуализация, широката общественост има достъп чрез сайта 
на Общинска администрация. Информация, в подходяща форма, е предоставяна и на 
печатните и електронни медии. 

За осигуряване на одитна следа от изпълнението на Комуникационната стратегия 
Общината съхранява цялата информация от проведените прояви и публични мероприятия, 
списъци с участниците и снимки от всяко събитие. 

Изпълнението на дейностите, предвидени в Комуникационната стратегия, гарантира 
достъп до информация и реално участие в процеса на формиране, изпълнение и контрол на 
политиките за устойчиво развитие на общината на всички заинтересовани страни и е  
предпоставка за създаване на ефективно, дългосрочно партньорство между 
администрацията и структурите на гражданското общество. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТ IV. 
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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 следва да бъдат 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. 

Зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е пространствено 
обособена територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, 
социална и/или етническа структура на населението и характер и структура на 
основните фондове.  

Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) се определят на 
базата на общи (идентични) характеристики на определена територия и/или общи проблеми 
или потенциали за развитие. 

Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) могат да бъдат 
както части от територията на общината с конкретно функционално предназначение 
(например зони с преобладаващи административни/публични функции, индустриални или 
бизнес зони, зони за култура, за отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, 
зони за транспортна дейност и т.н.), така и други специфични обособени територии с 
идентични характеристики или собствен потенциал за развитие (например зони с потенциал 
за коопериране със съседни общини). 

Зоната за прилагане на интегриран подход (Зоната за въздействие) се определя в 
границите на структурно обособена част от територията на общината, като конкретният й 
териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви, технологически 
и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за реализация на 
идентифицираните за съответната зона интервенции. 

Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие), независимо от 
функционалното предназначение на тяхната територия, могат да бъдат два вида: 

 Градски зони за въздействие; 
 Други зони за въздействие със специфични характеристики. 
Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска част (в 

рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват съседни 
територии, вкл. и извън строителните граници на града) или функционални градски зони, 
обслужващи градско-селските връзки. Градски зони за въздействие се определят само за 
градовете от 1 -во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно НКПР, административни центрове 
на общини, като определянето на приоритетни градски зони е задължително.  

За останалата част от общинската територия се определят други зони за въздействие със 
специфични характеристики. 

Другите зони за въздействие със специфични характеристики могат също да 
представляват градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от урбанизирана 
градска част, градски покрайнини и функционални зони), но могат да се отнасят до всеки 
вид населено място или част от територията на общината, както и да включват части от 
съседни общини. 

Следва да се има предвид, че определените в рамките на ИПГВР за периода 2014-2020 г. 
зони за въздействие нямат отношение към определянето на зоните за прилагане на 
интегриран подход (зони за въздействие) за новия период - 2021-2027 г. В тази връзка не е 
задължително за определянето на зони за въздействие в ПИРО 2021-2027 г. да се прилагат 
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критериите от Методическите насоки за разработване и прилагане на действащите за 
периода 2014-2020 г. ИПГВР, тъй като част от тях може да са неактуални спрямо новите 
подходи. Същевременно, градските зони за въздействие могат да включват в обхвата си 
части от зоните за въздействие, определени в рамките на ИПГВР 2014-2020 г. или да се 
припокриват с техните територии, в случай че такова припокриване е обосновано с 
конкретен потенциал за развитие на съответната територия и ще има доказан принос към 
развитието на общината като цяло. 

В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но от тях 
следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям потенциал да 
повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. 

Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален 
ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините. Това е особено необходимо за 
големите общини, при които изпълнението на отделни мерки в различни части от общината 
без ясна обвързаност между тях представлява само временно задоволяване на конкретна 
нужда, но не оказва въздействие върху цялостното развитие. Определянето на приоритетни 
зони за въздействие не ограничава инвестициите в териториите, които са извън тези зони, а 
е отражение на идентифицираните при анализа територии с най-голям специфичен 
потенциал за развитие. Приоритетните зони следва да бъдат с ограничен брой и така 
подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен да повлияе върху развитието на 
цялата община. Размерът на конкретната зона не се ограничава като площ, но за по-голяма 
по размер зона, са необходими по-силни мотиви и доказателства за необходимостта от 
обхващането на съответната територия, включена в обхвата на зоната. 

Подборът на приоритетните Зони за прилагане на интегриран подход (зони за 
въздействие) следва да бъде добре обоснован и базиран на реални данни и проучвания за 
съответната територия, а в плана следва да бъдат ясно описани характеристиките, 
проблемите и потенциалите на всяка зона, както и аргументите, въз основа на които 
съответната зона е определена като приоритетна за развитие. С цел засилване на 
обосновката и аргументация на възприетия подход на приоритизация на зоните за 
въздействие в плана следва да се съдържа подходящ графичен материал (карти, схеми и др.), 
онагледяващ идентифицираните приоритетни зони на въздействие, включително 
разположението им в рамките на общата територия на общината. Приоритетните градски 
зони за въздействие (за общините, за които са били определени такива) следва да бъдат 
обозначени по подходящ начин (например цветово), за да могат да бъдат разграничени от 
другите приоритетни зони със специфични характеристики в общината. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТ V. 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД 
ЗА РАЗВИТИЕ  

Анализ на състоянието на българските региони. Нужда от промяна в подхода.  
Задълбочаване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия:  
 Засилване на контраста в развитието на столицата София и другите големи градове в 

страната спрямо по-малките градове и периферните райони  
 Неравномерно разпределение на населението по територията на страната – засилена 

миграция  
 Песимистична прогноза относно демографската ситуация  
 Българските региони – на последни места в ЕС по ключови показатели (напр. БВП, 

продължителност на живота, регионална конкурентоспособност, иновации и др.) 
Интегрираното териториално развитие има за цел, ЦЕЛ 5 на ЕС: Европа по-близо до 

гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските 
и крайбрежните райони и на местните инициативи. 

Характеристики на нов интегриран подход при изработване и реализация на 
ПИРО: 

 Подготовка на ПИРО: чрез интегриран процес на планиране, включващ всички нива 
на управление и секторни политики, на базата на съществуващи стратегически 
документи за развитие на местно ниво и при интегриране в тях на национални, 
регионални и секторни политики. Приемане на стратегията като „жив документ“, 
обект на ревизиране за максимизиране на потенциала за развитие. Фокус върху 
бъдещото изпълнение на фаза планиране. 

 Изпълнение на ПИРО: определяне на: аналитична рамка; административна и 
управленска структура; връзка с приоритетите и индикаторите на Оперативните 
програми (ОП); план за действие за реализацията на проектите (също обект на 
ревизиране). 

 Съгласуваност на стратегията с Оперативните програми: оценка както на ПИРО, така 
и на проектите в него, чрез критерии за подбор оценяващи, както приноса към 
изпълнение на целите в ПИРО, така и към ОП. Проследяване на други реализирани 
проекти на територията и оценка на приноса им към целите. 

 Реализация на проектите: определяне на: времеви график; критерии за ревизиране на 
проектите. 

 Сътрудничество между УО и месните власти: ясни критерии за избор на местни 
власти за реализация на ПИРО; въвличане на местните власти в подготовката на ОП 
чрез постоянна работна група или координационен механизъм. Своевременна 
подготовка и краен срок за одобряване на стратегии. Дейности по развитие и 
укрепване на капацитета, както на УО така и на местните власти, чрез техническа 
помощ. Създаване и координиране на регионални и национална мрежа по обмен на 
практики. 

 
 
 
 
 
 
 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

ПРИОРИТЕТ 1.: Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и сигурността в градските райони.  

Насочен е към 10 големи общини- Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, 
Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград, които са обособени в 4 клъстера, по райони 
от ниво 2 и при отчитане на функционалните връзки между тях.  

ПРИОРИТЕТ 2.: Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично 
развитие на местно равнище, културното наследство и сигурността, включително за 
селските и крайбрежните райони 

Ще обхваща 40 градски общини от 6-те района на ниво 2, в които има населени места над 
15 000 жители. Отново на база 4 критерия, за всеки от районите от ниво 2 ще има отделен 
регионален бюджет. 52% от бюджета на Приоритета ще е за Северна България. 

Процесът по подготовка и изпълнение на интегрираните териториални инвестиции включва 
следните стъпки: 

1. Делегиране на отговорности към 6-те Регионални съвети за развитие (РСР), предмет на 
изменение на Закона за управление на средствата от ЕСИФ. 

2. Разработване и одобрение на интегрирани териториални стратегии за развитие на 
регионите от ниво NUTS 2. 

3. Създаване на партньорство, подписване на партньорско споразумение и подаване на 
концепция за ИТИ в ИСУН. 

4. Публични обсъждания за осигуряване на обществена подкрепа и повишаване на 
осведомеността на обществеността относно планираните дейности в рамките на 
представените концепции за ИТИ (предвидени са конкретна процедура и инструменти). 

5. Избор на концепции за ИТИ от експертното звено на РСР (предвидена е конкретна 
процедура). 

6. Одобрение на концепциите за ИТИ от членовете на РСР (предвидена е конкретна 
процедура). 

7. Подписване на общо рамково споразумение между партньорството и съответните УО 
(предмет на процедура между УО-и). 

8. Подаване на детайлизираните проектни предложения от партньорството и оценка от 
съответните УО (всеки УО оценява съответния проект, част от концепцията за ИТИ, 
попадащ в обхвата на неговата оперативна програма). 

9. Подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на проектите, 
които са част от концепцията за ИТИ (всеки УО подписва отделен договор за безвъзмездна 
финансова помощ за съответния проект, попадащ в обхвата на неговата оперативна 
програма). 

10. Цялостна координация на процеса по време на фазата на изпълнение от УО на ОПРР, 
предмет на изменение на Закона за управление на средствата от ЕСИФ. 

11. Цялостна координация на изпълнението на споразумението за партньорство по време на 
фазата на изпълнение от водещия партньор. 



 

120 

За всеки от регионите от ниво NUTS 2 се предвижда отделен индикативен бюджетен пакет. 
Всички оперативни програми, участващи в интегрирания териториален подход, ще 
допринесат за отделните пакети и в тази връзка ще бъде приложена специфична 
методология за разпределение на наличните средства между регионите. Методиката 
включва  3 общи:  

 Население - тежест 15%;  
 Територия - тежест 15%  
 Брутна добавена стойност - тежест 20%. 

 и 1 конкретен индикатор, който отчита естеството на подкрепата по съответната програма.: 
Използваните специфични индикатори (индикатор 4) с тежест 50% за различните 
оперативни програми са: 

 ОП „Развитие на регионите“ – инфраструктура; 
 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - иновации; 
 ОП „Наука и образование“ - висше образование и обучение през целия живот; 
 ОП „Развитие на човешките ресурси“ - ефективност на пазара на труда; 
 ОП „Електронно управление“ – институции; 
 ОП „Околна среда“ - дял на населението (%), свързано със системите за събиране и 

пречистване на отпадни води. 
Видовете мерки, които могат да бъдат подкрепени по линия на ОПРР, са в следните 
области: 

 Здравна и социална инфраструктура, включително детски ясли; 
 Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, 

включително детски градини и професионално обучение; 
 Културна инфраструктура; 
 Спортна инфраструктура; 
 Жилищно настаняване, включително обновяване на квартали/специфични територии 

от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики;  
 Енергийна ефективност, включително обновяване на жилищния фонд и кръгова 

икономика; 
 Инвестиции за устойчива мобилност и функционални зони и всички видове мерки за 

пътна безопасност, включително превенция и повишаване на осведомеността; 
 Цифрова и безопасна транспортна свързаност; 
 Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктур; 
 Мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в 

индустриални зони или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности 
и подкрепа за иновации и развитие на МСП); 

 Туризъм; 
 Културно-историческо наследство; 
 Други действия, допустими по ЕФРР и идентифицирани въз основа на подхода 

„отдолу-нагоре“, при спазване на ясна процедура за демаркация с други оперативни 
програми. 

Хоризонтална и задължителна мярка за всички изброени по-горе видове интервенции ще 
бъде осигуряване на достъпна физическа среда за хората с увреждания в съответствие с 
изискванията на националното законодателство. В допълнение, в случай на ново 
строителство или обновяване на сграда, изпълнението на всички необходими мерки за 
енергийна ефективност също ще бъде задължително изискване. 
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Подходящата демаркация и допълняемост между оперативните програми и липсата на 
двойно финансиране ще бъде подсигурено на нивото на предварителен подбор на 
концепциите за ИТИ в регионалните съвети за развитие и допълнително по време на процеса 
на подбор на проекти, изпълняван от всеки един УО преди подписване на договорите за 
безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ПРИОРИТЕТ 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“  

СЦ 1. Подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи работа, и по-
специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица, като 
се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика: Подкрепа за активни мерки 
за достъп до пазара на труда, като:  

 Включване на безработни и неактивни лица, включително младежи в обучения, 
стажуване и чиракуване, субсидирана заетост;  

 Идентифициране, активиране, оценка на способностите и стимулиране на неактивни 
лица за включване на пазара на труда;  

 Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика;  
 „Пакети“ за мобилност за завръщане на лица от чужбина чрез осигуряване на 

стимули и мерки за трудова мобилност, в т.ч. транспорт в населени места, в които 
липсва ежедневен обществен транспорт;  

 Стимулиране на работодателите за разкриване на работни места на първичния пазар 
и предоставяне на стимули за насърчаване на заетостта на целеви групи със 
специфични потребности, вкл. рано пенсионирани лица, образовани младежи от 
ромската общност, граждани от трети страни, участници с произход от други 
държави, в т.ч. чрез финансиране на менторство и наставничество;  

 Подкрепа за развитието на социални предприятия на местно ниво и  
СЦ 3. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър баланс м/у 
професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за деца, здравословна 
и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето, адаптиране на 
работниците, предприятията и предприемачите към промените и активен живот на 
възрастните хора и остаряване в добро здраве.  

Съдържа две подцели, както следва:  

СЦ 3.1. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър баланс между 
професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за деца.  
Подкрепа за:  

 Практики, насърчаващи професионалната и географската мобилност на родителите;  
 Насърчаване на участието на жените на пазара на труда;  
 Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, недискриминацията и 

ненасилието на работното място;  
 Практики за подкрепа на самотните и многодетни родители и улесняване достъпа им 

до пазара на труда и кариерното им развитие.  
СЦ 3.2. Здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за 
здравето, адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към 
промените и активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве. Подкрепа 
за:  
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 Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето; 
 Развитие на секторни, регионални и фирмени стратегии и мерки за управление във 

връзка с възрастта;  
 Обучение на работодателите в подкрепа на развитие на сферата на КСО дейности;  
 Насърчаване на работодателите да подобряват работната среда;  
 Насърчаване участието на по-възрастното население в пазара на труда;  
 Подкрепа за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве.  

ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“   

СЦ 4. Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности 
за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат 
предвид цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за 
нови умения, улесняването на преходите в професионалното развитие и 
насърчаването на професионалната мобилност  

Подкрепа за:  
 Повишаване квалификацията и преквалификацията на заети лица;  
 Осигуряване на гъвкави възможности за обучения, усъвършенстване и 

преквалифициране, включително обучения на работното място;  
 Подкрепа за създаване на благоприятна среда за учене през целия живот;  
 Дейности по насърчаване на професионалната мобилност; 
 Подкрепа за повишаване на професионалния капацитет на обучаващите се 

специализанти в системата на здравеопазването за придобиване на специфични за 
този сектор умения;  

 Обучения, предназначени за предприемачи и служители на различни управленски 
нива за придобиване на бизнес умения по оперативен мениджмънт и др. 

ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“ 

СЦ 1. Поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните 
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа 

 Подкрепа за: 
 Разработване на мерки за активно приобщаване с цел подобряване на пригодността 

за заетост на уязвимите групи чрез интегрирана подкрепа и индивидуализиран 
подход – рехабилитация, обучение, включване в заетост, др.; 

 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез интегрирани 
услуги като семейно консултиране, ранно детско развитие и др.;  

 Подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания и на други уязвими групи 
чрез предоставяне на комплексни услуги, вкл. към техните семейства;  

 Специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората с увреждания чрез 
компенсация в случаите на по-ниска производителност на труда и/или изключително 
натоварване на работодателя, вкл. менторство, наставничество;  

 Надграждане на капацитета на работодателите за работа с хора с увреждания. 
СЦ 2. Подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и 
достъпни услуги; модернизиране на системите за социална закрила, включително 
насърчаване на достъпа до социална закрила; подобряване на достъпността, 
ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите за 
полагане на дългосрочни грижи  

Подкрепа за:  
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 Подобряване на достъпа на уязвимите групи, включително на ромите, до 
специализирани и общодостъпни услуги;  

 Предоставяне на подкрепа в семейството и общността, превантивни и подкрепящи 
услуги за деца и осигуряване на достъп до дългосрочни грижи (включително и 
инфраструктура);  

 Модернизиране на системите за социална закрила, инвестиции за подобряване на 
достъпността на хората с увреждания;  

 Подкрепа за заетите в сферата на закрила на детето;  
 Услуги за пострадали от насилие, вкл. превенция и др. 

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“  

СЦ 1. Подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи работа, и 
по-специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните 
лица, като се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика  

Подкрепа за: 
 Включване на безработни младежи в мерки за осигуряване на преход от образование 

към заетост и на първа работа;  
 Предоставяне на обучения, включващи функционална грамотност, професионални 

умения, ключови компетентности, дигитална компетентност, обучение чрез работа и 
др; 

 Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация за 
безработни и неактивни лица;  

 Мерки за насърчаване на мобилност на работната сила, особено в населени места, в 
които липсва ежедневен обществен транспорт;  

 Дейности за подкрепа за развитието на социални предприятия на местно ниво за 
създаване на устойчиви работни места;  

 Подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост. 
СЦ 2. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър баланс м/у 
професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за деца, здравословна 
и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето, адаптиране на 
работниците, предприятията и предприемачите към промените и активен живот на 
възрастните хора и остаряване в добро здраве.  
Съдържа две подцели, както следва:  

СЦ 2.1. Насърчаване на балансирано участие на жените на пазара на труда, равенство 
и по-добър баланс м/у професионалния и личния живот, включително чрез достъп до 
грижи за деца  

Подкрепа за:  
 Подкрепа и насърчаване на гъвкави форми на работа и иновативни форми на 

организация на труда; 
 Практики, насърчаващи професионалната и географската мобилност на лица и 

членове на техните семейства;  
 Подкрепа на самотните и многодетни родители и за хората, полагащи грижи за 

зависими членове на техните семейства, за улесняване достъпа им до заетост и 
кариерното им развитие. 

СЦ 2.2. Насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и 
предприемачите към промените, на активния живот на възрастните хора и 
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остаряването в добро здраве и на здравословната и добре приспособена работна среда, 
отчитаща рисковете за здравето  

Подкрепа за:  
 Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето;  
 Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените; 

реакция при криза;  
 Насърчаване на работодателите да подобрят работната среда, вкл. и гъвкави и/или 

иновативни форми на организация на работното време, съгласно местни 
териториални специфики. 

СЦ 3. Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за 
повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат 
предвид цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за 
нови умения, улесняването на преходите в професионалното развитие и 
насърчаването на професионалната мобилност  

Подкрепа за:  
 Повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица;  
 Осигуряване на гъвкави възможности за обучения;  
 Дейности по насърчаване на професионалната мобилност и привличане на 

необходима работна сила към регионите;  
 Обучения за придобиване на базови дигитални умения за ползване на услуги във 

връзка с установени местни потребности. 
СЦ 4. Насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани натрети 
държави и на маргинализирани общности, като например ромите  

Подкрепа за:  
 Включване в заетост, вкл. субсидирана заетост; 
 Предоставяне на обучения, включително обучение чрез работа, стажуване или 

чиракуване; 
 Обучения за придобиване на базови умения по различни професии;  
 Подкрепа на самотните и многодетни родители и улесняване достъпа им до услуги; 
 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез интегрирани 

услуги като семейно консултиране, семейното планиране и отговорно родителство, 
услуги за ранно детско развитие, формиране на родителски умения; превенция на 
изоставянето на деца и др.;  

 Предоставяне на подкрепа с цел подобряване достъпа до здравни услуги и здравна 
профилактика;  

 Достъп до социални услуги и развитие на социални умения. Целеви групи: Лица, 
живеещи в маргинализирани общности и съ 

СЦ 5. Поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните 
възможности и активното участие и подобрата пригодност за работа  

Подкрепа за:  
 Разработване на мерки за активно приобщаване с цел подобряване на пригодността 

за заетост на уязвимите групи, вкл. и техните семейства, както и предоставяне на 
комплексни услуги с цел достъп до заетост;  

 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез интегрирани 
услуги като семейно консултиране, ранно детско развитие и др.;  
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 Предоставяне на интегрирана подкрепа (посредничество за заетост, квалификация, 
преквалификация, дейности за достъп до социални услуги, образование и 
здравеопазване); 

 Специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората с увреждания. 
СЦ 6. Подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и 
достъпни услуги; модернизиране на системите за социална закрила, включително 
насърчаване на достъпа до социална закрила; подобряване на достъпността, 
ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите за 
полагане на дългосрочни грижи  

Подкрепа за:  
 Предоставяне на подкрепа в семейството и общността;  
 Социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и в общността 

за хора с увреждания, възрастни хора и хора в невъзможност за самообслужване;  
 Подкрепа на родителите на деца с трайни увреждания, семействата и лицата, които 

полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с трайни увреждания в 
невъзможност за самообслужване;  

 Подкрепа и обучение на членове на семейството, които полагат неформална грижа в 
домашна среда за лица с трайни увреждания и за лица в надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за самообслужване;  

 Подкрепа за придобиване на трудови умения. 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОДИНА 

Описание на приоритетите:  

ПРИОРИТЕТ 1 „Качествено и приобщаващо предучилищно и училищно образование“ 

Допустими мерки:  
 Разширяване обхвата на предучилищното и начално образование, чрез подкрепа за 

механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст (чрез включване на медиатори, проследяване при пътуване и 
миграция на упражняването на правото на децата на задължително образование и 
др.);  

 Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното 
образование (чрез осигуряване на допълнителни психолози и др. специалисти, ранно 
оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения и др.);  

 Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование 
(чрез повишаване на капацитета и уменията на педагогическите и непедагогическите 
специалисти и др.);  

 Подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби; 
 Модернизиране на учебните програми и съдържание (чрез въвеждане на 

компетентностния модел, както и подготовка на индивидуални учебни планове и на 
индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни 
потребности и на ученици с изявени дарби);  

 Дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. професионалното 
образование и обучение;  

 Мобилност и проходимост в отделните етапи на образование;  
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 Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни 
училища; 

 Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване агресията в училищата;  
 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;  
 Достъп на уязвими групи до висше образование.  

Операции от стратегическо значение:  

1. Разширяване обхвата на предучилищното и начално образование, чрез подкрепа за 
механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст;  

2. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование; 

3. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование;  

4. Подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби;  

5.Модернизиране на учебните програми и съдържание, чрез въвеждане на 
компетентностния модел, както и подготовка на индивидуални учебни планове и на 
индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни потребности и 
на ученици с изявени дарби;  

6. Мобилност и проходимост в отделните етапи на образование;  

7. Дигитална трансформация на училищното образование.  

Предвижда се операциите от стратегическо значение да бъдат реализирани като 
дългосрочни операции със системен ефект под координацията на Министерство на 
образованието и науката. За тях ще бъде предвиден специфичен план за оценка и 
мониторинг, позволяващ оценка на въздействието в хода на изпълнение и ще бъде заложен 
гъвкав механизъм на актуализация, в зависимост от резултатите от оценките и мониторинга. 
Целеви групи: деца, ученици, младежи, възрастни извън задължителната училищна възраст, 
родители, учители, педагогически специалисти и друг персонал. Участниците в 
образователния процес, институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование и общини, деца и ученици с пропуски в усвояването на учебния материал, деца 
и ученици в риск от отпадане от образователната система, родители на деца от уязвими 
групи, лица преждевременно напуснали училище и др.  

Принос към териториалния подход: чрез операции: Създаване на условия за достъп до 
образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери и 
Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на 
вторичната сегрегация и против дискриминацията.  

Бюджет: финансиране от ЕСФ+. 44.71% от бюджета (ЕС) на ОПНО.  

За териториалния подход- 2.06% от бюджета (ЕС) на ОПНО.  

ПРИОРИТЕТ 2 „Подобряване на връзка на образованието с пазара на труда“ 

Допустими мерки:  
 Дейности в подкрепа на ПОО на национално ниво (чрез създаване на рейтингова 

система на професионалното образование и обучение; създаване на информационни 
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портали на секторен и регионален принцип, включващи информация за ориентиране 
към определени професии, данни за развитие на пазара на труда по сектори и 
региони, профили на предприятия и пр.; изграждане/поддържане на платформи и 
бази-данни за осъществяване на връзка между бизнес и образование за реализиране 
на стажове и практики на национално, регионално, местно и секторно ниво и др.);  

 Дейности в подкрепа на ПОО на регионално ниво (чрез разработване, тестване и 
реализиране на информационни и комуникационни стратегии и програми на 
териториално ниво; насърчителни мерки, в т.ч. стипендии и осигуряване на 
общежития за ориентиране на младите хора към приоритетни, важни за икономиката 
професии; ранно кариерно и професионално ориентиране към професии, характерни 
за тенденциите в развитието на регионалната икономика с участието на бизнеса; 
създаване на контролен механизъм за партньорска „оценка на качеството“ на ПОО и 
системи за проследяване на реализацията и получаване на обратната връзка от страна 
на работодателите; подкрепа за практическото обучение на учениците от 
професионалните гимназии; засилване на практическото обучение и допълнителната 
професионална подготовка в образователните институции, чрез подкрепа за учебно 
тренировъчни фирми и доставка на специализирано оборудване и материали за ПОО 
и др.);  

 Развитие на дуалната система на обучение (чрез допълнителна професионална 
подготовка, информационни кампании, създаване на мрежи, разработване на рамка 
и методология и провеждане на обучения, обучения на преподаватели и наставници, 
подготовка на учебно съдържание адекватно на нуждите на бизнеса учебно 
съдържание, доставка на специализирано оборудване, кариерно ориентиране и 
пробно стажуване; споделяне на опит);  

 Ограмотяване на възрастни;  
 Валидиране на знания, умения и компетентности;  
 Преход към дуална форма на обучение във висшето образование;  
 Кариерно ориентиране на студентите, и професионална подготовка;  
 Обновяване и модернизация на учебни програми в приоритетни професионални 

направления, в партньорство с бизнеса, в съответствие с нуждите на пазара на труда 
и чрез въвеждане на компетентностен модел и развитие на Т-образни умения и 
развитие на творчески и универсални умения;  

 Мобилност и синергия с Еразъм+ и Хоризонт Европа;  
 Студентски кредити.  

Операции от стратегическо значение:  

Дейности в подкрепа на ПОО на национално ниво и Преход към дуална форма на обучение 
във висшето образование ще се реализират като дългосрочни операции от стратегическо 
значение, изпълнявани на централно ниво с включен план и специфични мерки за 
информация и публичност, мониторинг и оценка.  

Целеви групи: ученици, педагогически специалисти, преподаватели във висшето 
образование; Висши училища и акредитирани за преподавателска дейност научни 
организации; студенти и докторанти; МОН, НАОА; Работодатели, в т.ч. национално 
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите; общини.  

Принос към териториалния подход: Планира се дейностите, насочени към: - Подкрепа на 
ПОО на регионално ниво; - Развитие на дуалната система на обучение; - Ограмотяване на 
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възрастни; - Валидиране на знания, умения и компетентности, да бъдат реализирани на 
териториално ниво, чрез подходът на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).  

Бюджет: финансиране от ЕСФ+. 24.07% от бюджета (ЕС) на ОПНО.  

За териториалния подход- 8.25% от бюджета (ЕС) на ОПНО.  

ПРИОРИТЕТ 3 „Научна инфраструктура и приложни изследвания“ 

 Допустими мерки:  

Направление А: „Научна инфраструктура в стратегически определени научни 
центрове“  

със следните действия:  
 Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и оборудване, в т.ч. 

ИКТ свързаност и съпътстващата инфраструктура в стратегически определени 
научни центрове за върхови постижения и центрове за компетентност;  

 Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания (TRL 3-6), 
включително чрез привличане на млади учени и международно утвърдени 
висококвалифицирани учени, за стратегически определени научни центрове за 
върхови постижения и центрове за компетентност;  

 Интернационализация на научните изследвания в стратегически определени научни 
центрове за върхови постижения и центрове за компетентност; 

 Разпространение и трансфер на научни резултати в стратегически определени научни 
центрове за върхови постижения и центрове за компетентност;  

 Подкрепа за високотехнологични стартиращи предприятия на подкрепените 
стратегически определени научни центрове за върхови постижения и центрове за 
компетентност.  

Направление Б: „ Приложни научни изследвания“  

със следните видове действия: 
 Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания (TRL 3-6), 

включително чрез привличане на млади учени и международно утвърдени 
висококвалифицирани учени. 

 Интернационализация на научните изследвания; 
 Разпространение и трансфер на научни резултати;  
 Подкрепа за високотехнологични стартиращи предприятия.  

Направление В: „Синергия с РП „Хоризонт Европа“  

със следните видове действия: 
 Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и оборудване, в т.ч. 

съпътстващата инфраструктура в одобрени проекти по направление "Sharing 
Excellence" на Хоризонт Европа;  

 Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания (TRL 3-6), 
включително чрез привличане на млади учени и международно утвърдени 
висококвалифицирани учени за проекти по стълб II на Хоризонт Европа, получили 
печат за високи постижения; 

 Интернационализация на научните изследвания за проекти по стълб II на Хоризонт 
Европа, получили печат за високи постижения;  

 Разпространение и трансфер на научни резултати за проекти по стълб II на Хоризонт 
Европа, получили печат за високи постижения.  
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Операция от стратегическо значение: Модернизиране на научноизследователската 
инфраструктура и оборудване, в т.ч. ИТ свързаност и съпътстващата инфраструктура в 
стратегически определени научни центрове за върхови постижения и центрове за 
компетентност.  

Предвижда се финансирането да се осъществи, чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на Центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, които 
са включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура и които са 
функционално оперативни, т. е. имат ясна и жизнена институционално-организационна 
структура.  

Целеви групи: изследователи в научни организации, преподаватели в университети, 
докторанти, пост докторанти, млади учени, студенти, представители на бизнеса.  

Бюджет: финансиране от ЕФРР. 28.26% от бюджета (ЕС) на ОПНО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2021-

2027 ГОДИНА 

Програмна стратегия: Програмата за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-
2027 г. (ПИК) е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на 
българската икономика, осъществяване на индустриална и иновационна трансформация. 
Програмата ще е и в отговор на Съобщението на ЕК за Европейската зелена сделка. То цели 
трансформиране на ЕС към проспериращо общество, с модерна и ресурсно ефективна, 
конкурентоспособна икономика при нулеви нетни емисии до 2050 г. и при гарантиране на 
икономически растеж с намаляващи количества отпадъци или продукти/услуги, 
произвеждани с по-малко вложени първични материали и ресурси. Описание на 
приоритетите: I.  

ПРИОРИТЕТ 1: „Иновации и растеж“ 

СЦ 1. Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на 
модерни технологии:  

Индикативни групи дейности за подкрепа:  
1) Развитие на иновационната екосистема, с акцент развитие на регионалните 

иновационни екосистеми:  
 Стимулиране на сътрудничеството между научноизследователските институции и 

индустрията за засилване на технологичния трансфер и комерсиализацията на 
резултатите от съвместната работа;  

 Подкрепа за предприятия и клъстерни обединения за участие в междурегионални 
партньорства, мрежи и платформи за сътрудничество;  

 Подкрепа за изграждане и развитие на научно-изследователска и иновационна 
инфраструктура в полза на предприятията на база отчетени нужди и потенциал за 
развитие;  

 Интернационализация на иновационния процес, вкл. чрез привличане на 
чуждестранни изследователи в процеса по разработване на иновации, с фокус върху 
предприятията в етап на растеж;  

 Подобряване на средата и условията за стимулиране на патентната продуктивност, 
включително подобряване на услугите, свързани със защитата на интелектуалната 
собственост.  

2) Повишаване на иновационната и инвестиционна активност на предприятията:  
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 Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията, вкл. 
стимулиране осъществяването на вътрешни за предприятията НИРД;  

 Подкрепа за създаване на иновативни стартиращи предприятия, приоритетно с 
основна дейност във високотехнологичните или средно-високо технологичните 
сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги;  

 Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост, в т.ч. патенти, полезни 
модели, търговски марки, дизайн;  

 Подкрепа за проектни предложения, кандидатствали по Рамкова програма „Хоризонт 
2020“ и Хоризонт Европа и получили Печат за високи постижения с оглед синергия 
и допълняемост с другите инструменти на ниво ЕС в областта на НИРД и 
иновациите.  

3) Насърчаване на НИРД и иновации с фокус към кръгова икономика и цифровата 
трансформация:  

 Подпомагане на предприятията за осъществяване на НИРД, разработването и 
въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, които въвеждат 
безотпадни технологии, технологии въвеждащи използване на рециклируеми и 
устойчиви за дълготрайна употреба суровини и материали, технологии въвеждащи 
използване на суровини и материали, които заместват използването на пластмасата; 
разработването и въвеждането на зелени продукти и др.;  

 Насърчаване на иновативни услуги, основани на устойчиво потребление и знания за 
материалните потоци и предимствата на кръговата икономика;  

 Изграждане и развитие на дигитални иновационни хъбове (ДИХ), които да 
стимулират развитието на технологиите в областта на високопроизводителните 
изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и други 
иновативни цифрови технологии в полза на българските предприятия; 

 Изграждане и развитие на демонстрационна еко-система в областта на Индустрия 4.0 
чрез създаване на тестови центрове (лаборатории) за апробиране на технологии от 
Индустрия 4.0, целта на които е да покажат предимствата при използването на тези 
технологии и да насърчат предприятията да въвеждат такива.  

Основни целеви групи: Предприятия (основно МСП), клъстери, научноизследователски 
организации и институции, публични ведомства и организации, които са свързани с 
предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД, иновациите и защита правата по 
интелектуална собственост, юридически лица с нестопанска цел, обединения, занимаващи 
се с управление на иновационна инфраструктура.  

СЦ 2. Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата и 
правителствата:  

Индикативни групи дейности за подкрепа:  
 Насърчаване на цифровата трансформация на предприятията в контекста на 

Индустрия 4.0;  
 Насърчаване развитието и използването на изкуствен интелект (ИИ) в 

предприятията; 
 Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на ИИ, 

изчислителен капацитет и облачни платформи;  
 Инвестиции, насочени към въвеждане на цифрови решения и програми, както и 

системи за електронно разплащане сред МСП;  
 Подобряване на бизнес средата в областта на цифровата трансформация, вкл. 

подкрепа за въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0 (RAMI 4); Основни 
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целеви групи: МСП, по отношение подобряване на бизнес средата може да се 
подкрепят институции и ведомства, действащи в полза на предприятията.  

СЦ 3. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП, включително чрез 
производствени инвестиции:  

Индикативни групи дейности за подкрепа:  
 Подкрепа за предприятията за внедряване на технологични продукти и услуги с 

висока добавена стойност с принос към икономическия растеж;  
 Интернационализация на предприятията, вкл. подпомагане интеграцията на 

българските МСП във водещи технологични европейски партньорства;  
 Насърчаване на предприемаческата активност и развитие на стабилна екосистема;  
 Подкрепа за бързорастящи предприятия и насърчаване на мрежите за 

сътрудничество между тях;  
 Подкрепа за предоставяне на услуги, насочени към развитие на предприемаческата 

екосистема и подобряване на елементи на бизнес средата, които представляват 
бариери за разрастването на МСП: услуги, свързани със създаване и развитие на 
различни форми на сътрудничество, обмен на информация и консултации в подкрепа 
на МСП; подкрепа за създаване и развитие на национални мрежи за провеждане на 
политиката за МСП, които в частност могат да подпомогнат и участието в 
европейските EEN, SME Envoy network, DIH, EU Start-up Nations Standard и др. 
международни мрежи; подкрепа за дейности по координиране и насочване на 
дейността на предприятията от туристическия сектор и създаване на подходяща 
среда за тяхното развитие;  

 Дейности, свързани с привличане на чуждестранни инвестиции и насърчаване на 
интернационализацията, вкл. чрез развитие на услуги, предоставяни от експортни и 
дигитални хъбове.  

Основни целеви групи: МСП, организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса 
и подобряване на бизнес средата.  

Приоритет 2 “Кръгова икономика”:  

Действия за подкрепа в рамките на 2 специфични цели (СЦ), както следва:  

СЦ 1.: Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите 
парникови газове  

Индикативни групи дейности за подкрепа:  
 Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна 
ефективност);  

 Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;  
 Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;  
 Стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща 

енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление;  
 Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано 

прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички икономически сектори. 
Основни целеви групи: МСП и големи предприятия с потенциал за реализиране на мерки за 
енергийна ефективност, АУЕР.  

СЦ 2.: Насърчаване на прехода към кръгова икономика: 
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Индикативни групи дейности за подкрепа:  
 Подкрепа за предприятията за инвестиции в използването на алтернативни суровини, 

използването на рециклирани материали като суровини и повторната употреба на 
материали;  

 Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. 
въвеждане на безотпадни технологии;  

 Дейности, насочени към производството на „зелени продукти“, в т.ч. екодизайн;  
 Насърчаване на пренасочването на производствата от продукти за еднократна към 

продукти за многократна употреба и модернизиране на продуктите за удължаване на 
живота им;  

 Насърчаване преминаването към по-устойчиви производствени процеси с 
минимална употреба на химикали и вредни субстанции;  

 Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на 
промишлена симбиоза – споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти, създаване 
на връзка между производства, при която отпадъците от едното представляват 
суровина за другото;  

 Създаване на браншови платформи (например по материални потоци: пластмаси, 
дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики.  

Основни целеви групи: предприятия (основно МСП от преработващата промишленост).  

ПРИОРИТЕТ 3: „Подкрепа за интегрирано териториално развитие“:  

Дейности изпълнявани чрез подхода интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и водено 
от общностите местно развитие (ВОМР), насочени към:  

 създаване на условия за ускорено изграждане на нови или развитие на съществуващи 
индустриални зони като важен елемент от регионалната екосистема в областта на 
трансфера на технологии и подкрепата за развитие на предприятия в областите на 
интелигентната специализация;  

 изпълнение на подхода ВОМР.  

Основни целеви групи: юридически лица, отговарящи на определението за индустриална 
зона, юридически лица със стопанска цел. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 

Описание на приоритетите:  

ПРИОРИТЕТ 1 :  „Води“ 

Допустими мерки:  
 Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура въз основа на РПИП в 

съответствие с нормативната база, приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж., а 
при наличен финансов ресурс и в агломерации с между 2 000 и 10 000 екв. ж.;  

 Разработване на стратегически документи в сектор „Води“ и за отрасъл „ВиК“, вкл. 
ПУРБ; 

 Мерки за оптимизиране или надграждане на мрежите за мониторинг на водите и на 
системата за мониторинг и оценка на качеството на водите;  

 Засилване капацитета за планиране, управление и изпълнение на задълженията в 
сектор „Води“ и отрасъл ВиК;  
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 Мерки от ПУРБ за подобряване на състоянието на водите; опазване качеството на 
водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. установяване на зони 
за опазването им в района на съоръженията за водовземане, др.  

Допустими бенефициенти: ВиК дружества, Столична община, Български ВиК Холдинг 
ЕАД, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, структури на/в 
Министерство на околната среда и водите, структури на/в Министерство на 
здравеопазването.  

Принос към териториалния подход: Мерки ще могат да бъдат изпълнявани на териториално 
ниво чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на ниво район за 
планиране. Допустима ще е подкрепа за изграждане на индустриални зони/паркове в 
случаите, в които необходимата ВиК инфраструктура е индентифицирана в разработено 
РПИП за обособената територия.  

ПРИОРИТЕТ 2: „Отпадъци“:  

Допустими мерки: насочени към битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, 
биоотпадъци, в т.ч. хранителни отпадъци, строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване:  

 Мерки за развитието на инфраструктурата, свързана с управлението на битовите 
отпадъци за постигане на целите за 2030 г. за рециклиране на отпадъците и 
намаляване на количествата на депонираните отпадъци;  

 Мерки за предотвратяване генерирането на отпадъци;  
 Мерки за подготовка за повторна употреба и поправка;  
 Мерки за рециклиране на отпадъците;  
 Изграждане, разширяване и/или надграждане на системата за разделно събиране на 

отпадъци;  
 Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на 

отпадъците и потоците от материали;  
 Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с 

устойчивото потребление, както и информационни и разяснителни кампании за 
заинтересованите страни и населението.  

Допустими бенефициенти: общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица 
с нестопанска цел, ПУДООС, ИАОС (за мерки за подобряване на базата от знания, 
мониторинга и повишаване на осведомеността и разяснителни кампании), НСОРБ (за мерки 
за подобряване базата от знания и повишаване осведомеността и разяснителни кампании за 
заинтересованите страни).  

Принос към териториалния подход: По предварителна оценка като приложима е 
идентифицирана възможна мярка за осигуряване на разделно събиране и рециклиране на 
битови, масово разпространени и строителни отпадъци в индустриални зони (при доказана 
необходимост, без производствени и опасни отпадъци).  

 

ПРИОРИТЕТ 3 „Биологично разнообразие“ 

Допустими мерки:  
 Мерки, свързани с развитие на мрежата Натура 2000 – обезпечаване на органите за 

управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво (включително 
техническо обезпечаване и изграждане на капацитет (обучения), подготовка на 
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териториални планове за управление на защитени зони, обмяна на опит и добри 
практики, вкл. по отношение на управлението и мониторинга);  

 Мерки, насочени към подобряване на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове (вкл. птици), предмет на опазване в мрежата Натура 2000 
(вкл. подобряване знанията за тях) – мерки от Националната приоритетна рамка за 
действие за Натура 2000, мерки от планове за управление на защитени зони, мерки 
от планове за действие за защитени видове;  

 Мерки за опазване/ възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното 
разнообразие с фокус върху подобряване на екосистемите и екосистемните услуги и 
осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000 – изпълнение на мерки от 
Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален план 
за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните 
ресурси 2020 – 2024 г.“, мерки от планове за управление на защитени територии, 
мерки от НПРД за изграждане на синя и зелена инфраструктура извън Натура 2000;  

Мерки за изграждане на капацитет на звената, вкл. обучения, отговорни за управлението и 
за прилагането на политиките по биологично разнообразие и по управление на Натура 2000.  

Допустими бенефициенти: Структури за управление на Натура 2000, структури на/в МОСВ, 
структури на/в МЗХГ, Агенция „Пътна инфраструктура“ (за мерки, свързани с 
фрагментация на местообитания по съществуваща републиканска пътна мрежа), 
юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти; висши училища.  

Принос към териториалния подход: По предварителна оценка като приложими са 
идентифицирани консервационни мерки, фокусирани върху видове и местообитания в 
неблагоприятно-незадоволително и неблагоприятно-лошо природозащитно състояние.  

ПРИОРИТЕТ 4 „Риск и изменение на климата“ 

Допустими мерки:  
 Мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване (в т.ч. 

екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 
инфраструктура);  

 Анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при процеси, свързани 
с движение на земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии и пр. (в т.ч. 
екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 
инфраструктура), вкл. такива по републиканска пътна мрежа, 4 идентифицирани като 
заплаха по отношение безопасността на движение на населението по пътищата;  

 Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от измението на 
климата и отражението им върху водните ресурси на територията на страната;  

 Мерки за превенция и управление на риска от горски пожари;  
 Мерки за управление на риска от природни бедствия и за превенция на риска за 

живота и здравето на населението (в т.ч. повишаване на готовността на населението 
и силите за реагиране в случай на наводнения, пожари и земетресения) - фокус към 
изграждането на капацитет за действия на отговорните органи и на населението при 
природни бедствия в съответствие със стратегическите цели по отношение 
създаването на устойчивост към измението на климата и повишаването на степента 
на информираност на населението за посочените бедствия.  

 Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи системи 
за предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и сигнализиране; 
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разработване на цифрови модели и анализи и прогнози във връзка с климатичните 
изменения; 

 Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с изготвяне на ПУРН за периода 
2028-2033 г.;  

 Повишаване капацитета на отговорните звена по отношение на политиките, свързани 
с превенция и управление на риска и политиките по изменение на климата; 
повишаване информираността; обучителни и информационнообразователни мерки 
за формиране, прилагане и изпълнение на целите на тези политики.  

Допустими бенефициенти: общини, областни администрации, Агенция „Пътна 
инфраструктура“, МРРБ, структури на/в МОСВ, НИМХ (за прогнози, анализи, модели във 
връзка с климатичните изменения; и обучителни дейности), ГДПБЗН-МВР. Принос към 
териториалния подход: По предварителна оценка, като приложими са идентифицирани 
мерки за превенция и управление на риска от наводнения (в т.ч. екологосъобразна 
инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива инфраструктура), както и по 
отношение на свлачища в урбанизирани територии.  

ПРИОРИТЕТ 5 „Въздух“  

Допустими мерки:  
 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление – поетапна 

подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, въвеждане на зони с ниски емисии, 
разширяване мрежата за централно топлоснабдяване;  

 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – насърчаване на 
електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за екологосъобразни 
превозни средства, насърчаване поетапната подмяна на остарелия автомобилен парк 
с електрически автомобили, въвеждане на зони с ниски емисии;  

 Мерки за подобряване мониторинга на КАВ, вкл. за надграждане на Националната 
системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време и на 
информационната система за докладване на данни за качеството на атмосферния 
въздух;  

 Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“; 
 Разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови/ аналитични 

документи във връзка с качеството на атмосферния въздух, прогнозиране, 
моделиране;  

 Обучителни и информационно-образователни мерки.  

Фокусът на интервенциите ще бъде към общините с нарушено качество на въздуха. Мерките 
за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление ще имат синергичен 
ефект с мерките за енергийната ефективност на сградния фонд по ОПРР. Мерките за 
намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта осигуряват допълняемост с 
предвидените мерки по ОПРР при съблюдаване на демаркация с интервенциите за 
устойчива градска мобилност. Чрез изпълнението на „Зелени мерки в градска среда, вкл. 
изграждане на „зелени пояси/зони“ ще се осигури допълняемост към мерките за зелена 
инфраструктура в градовете, заложени по ОПРР, като фокусът по ОПОС е върху качество 
на въздуха чрез инвестиции в растителни видове, с най-висока степен на ефективност по 
отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път.  

Допустими бенефициенти: общини, Изпълнителна агенция „Околна среда“, Национален 
доверителен екофонд, юридически лица със стопанска цел, Агенция „Пътна 
инфраструктура“, Национален институт по метеорология и хидрология (за обучителни и 
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образователни мерки, мерки, свързани с разработване на прогнози, модели, аналитични 
документи, свързани с КАВ). Принос към териториалния подход: По предварителна оценка 
като приложими са идентифицирани зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на 
„зелени пояси/зони“ на територията на общини с нарушено КАВ, в допълняемост и 
демаркация с мерки, финансирани по ОПРР. Допустима ще е подкрепа за мерки, 
адресиращи източници на замърсяване на въздуха, и за общини, в които нормите на 
замърсителите се измерват чрез други методи извън рамките на Националната система за 
мониторинг на въздуха, за постигане на нормите за КАВ. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА 
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 ГОДИНА 

Програмна стратегия: 
 Цялостна цифрова трансформация на публичния сектор и надграждане на 

постигнатото в областта на електронното управление;  
 Доизграждане на националната широколентова инфраструктура и ускоряване 

разгръщането на широколентовия достъп до интернет, предвид ключовото им 
значение за постигането на цифров растеж.  

Описание на приоритетите:  

ПРИОРИТЕТ 1. Цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото:  

Действия за подкрепа:  
 Превръщане на данните в ключов капитал на обществото чрез изграждане на: нови 

модели на взаимодействие и споделяне на данни между гражданите, бизнеса и 
администрацията в дигитална среда; развитие на технологични средства за сигурно 
съхранение и обработка на персонални и публични данни и предоставянето им за 
ползване от гражданите, бизнеса и администрацията; създаване на съвременни 
инструменти за обработка на големи масиви от данни и оптимизация на процеси; 
изграждане на централизирана инфраструктура и технологични инструменти за 
деперсонализиране на чувствителни данни и създаване на условия за 
преизползването им от гражданите и бизнеса; развитие на модели за предоставяне на 
проактивни услуги и реализация на ключови услуги от типа „епизоди от 
живота/бизнеса“; развитие на системите на е-управление по ключови области на 
политики (е-здравеопазване; е-осигуряване; е-финанси и др.); развитие на 
трансграничните услуги за улесняване на трансграничното използване на данни в 
съответствие с изискванията на европейското законодателство и инициативите на 
европейско ниво;  

 Реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност като част от 
националната система за киберсигурност чрез: укрепване на капацитета на 
националния и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната 
сигурност; изграждане на национална електронна платформа за симулации на 
събития и инциденти в киберпространството; надграждане на възможностите на 
НКСЦ (национален киберситуационен център) със системи за управление и 
оркестриране на събития и инциденти в мрежовата и информационната сигурност; 
организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари и конференции 
за органите и лицата, изпълняващи функции, свързани с мрежовата и информационна 
сигурност; организиране и провеждане на информационни кампании, събития и 
инициативи, насочени към подобряване на киберхигиената в цифровата икономика 
и цифровото общество;  
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 Провеждане на широкомащабни информационни и образователни кампании за 
насърчаване на културата за споделяне на данни и повишаване ползването на 
електронните публични услуги чрез: повишаване на осведомеността за 
възможностите и ползите (benefits) от използване и иновативно преизползване на 
публичните данни за създаване на стойност за икономиката и обществото; развиване 
на необходимите дигитални умения за използването на електронните публични 
услуги; популяризиране на внедрените цифрови решения и стимулиране на 
ползването на електронните публични услуги;  

 Развитие на Държавния Хибриден Частен Облак (ДХЧО) и предоставяне на услуги 
от типа Платформа като услуга (PaaS) и Софтуер като услуга (SaaS) чрез: 
разширяване на капацитета на ДХЧО, в т.ч осигуряване на софтуер за виртуализация 
и за контейнеризация, необходими за предоставяне на услуги от типа 
Инфраструктура като услуга (IaaS) ; реализиране на мерки за сигурна защита на 
данните и системите, осигуряване на сигурни комуникационни канали и контрол на 
трафика за постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност; 
Развитие на услуги от типа Платформа като услуга (PaaS) и Софтуер като услуга 
(SaaS); специализирани обучения за администраторите и процесите чрез интеграция 
с други публични облаци за използване на налични високотехнологични продукти и 
услуги. Целеви групи: Структури на държавната администрация на всички нива и 
нейните служители; граждани; бизнес. Принос към териториалния подход: 
Финансиране на дейности, свързани с осигуряване на мрежова и информационна 
сигурност на общините, разработване и внедряване на инструменти и онлайн 
платформи за подобряване на гражданското участие на местно ниво.  

ПРИОРИТЕТ 2: Дигитална свързаност:  

Действия за подкрепа:  
 Доизграждане на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) чрез изграждане 

на нова пасивна инфраструктура (оптични трасета) до районите в които няма 
изградена такава, както и разполагане на активно оборудване за свързаност в 
общинските центрове.  

Целеви групи: 91 общински центъра, които не са свързани към ЕЕСМ; публичните 
институции, гражданите и бизнеса от общинските центрове.  

ПРИОРИТЕТ 3: Хоризонтална техническа помощ:  

Подкрепа за дейности в четири основни направления:  
 Човешки ресурс: (Поддържане на високи нива на компетентност, мотивация и 

ангажираност на служителите, които да гарантират ефективно изпълнение на 
задълженията, свързани с прилагането на политиката на сближаване; Осигуряване на 
висококвалифицирани служители, участващи в прилагането на политиката на 
сближаване; Повишаване на методическата подкрепа с оглед подобряване на общата 
ефективност при управлението на фондовете на ЕС);  

 Системи и инструменти: (Развитие на ИСУН 2020, с цел намаляване на 
административната тежест и gold plating, в т.ч. осигуряване на по-добра координация 
и обмен на информация за по-качествено и интегрирано предоставяне на услуги; 
както и с цел допълнителното й използване като инструмент за получаване на 
структурирани данни за анализ и оценки на различни нива (национално, регионално, 
програмно); осигуряване на ИТ системи, необходими за изпълнение на функции по 
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програмиране, управление, наблюдение, отчетност, контрол, одит координация и 
оценка на ЕСИФ);  

 Публичност и комуникация: (Осигуряване на публичност на финансираните от ЕС 
инвестиции и на равен достъп до информация и възможности за финансиране чрез 
понататъшно развитие на национален уеб-портал за фондове на ЕС, организиране на 
информационни и рекламни кампании и сътрудничество с медиите, в т.ч. подкрепа 
за функционирането на мрежата от областни информационни центрове; 
Подпомагане въвеждането на интегриран подход за териториално развитие; 
Подкрепа за насърчаване на по-широкото използване на финансови инструменти 
чрез популяризиране на възможностите за финансиране, потенциалните ползи за 
крайните получатели и общите ефекти от използването на инструментите);  

 Стратегическо планиране и изпълнение, и методически дейности: (Осигуряване на 
засилен капацитет на властите за предоставяне на политики и стратегии, които биха 
могли да бъдат основа за изпълнението на програмите, финансирани от ЕС; Подкрепа 
за последващо наблюдение на изпълнението на разработените стратегически 
документи и оценка на въздействието; Мерки за изграждане на култура за оценка, 
обмен на знания и работа в мрежа по отношение засилване ролята на хоризонталните 
оценки на национално ниво за използване на потенциала им като мощен инструмент 
за подобряване на ефективността и ефикасността на програмите и за тяхното 
въздействие; Подкрепа за хоризонтална координация, за да се акцентират 
тематичните взаимодействия между сектори, програми и интервенции с цел 
осигуряване координирано и допълващо планиране, прилагане и оценка на 
междусекторни и междупрограмни инициативи и инструменти, което да насърчи по-
високата добавена стойност на инвестициите; Изпълнение на допълнителни мерки за 
премахване на административната тежест за кандидатите и бенефициентите; 
Идентифициране и прилагане на цялостни мерки, насочени към намаляване броя и 
сериозността на нередностите, свързани с обществените поръчки и съответните 
финансови корекции; Мерки за подобряване на ефективността и ефикасността на 
звеното за държавна помощ и подобряване на сътрудничеството му с управляващите 
органи).  

Целеви групи: служители на ЦКЗ, СО, ОО, НСИ, АОП, ДАЕУ, ДПРС, НСУИ на НПРД, 
АФКОС, ИА СОСЕЗФ, държавен фонд „Земеделие“; членове и наблюдатели на комитета за 
наблюдение на Споразумението за партньорство; областни информационни центрове; 
потребители на ИСУН, вкл. бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ; 
обществеността.  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА 

Програмна стратегия: Оперативна програма „Транспортна свързаност“ (ОПТС) 2021-2027 
г. ще концентрира инвестициите си основно върху завършването на приоритетните 
железопътни и пътни направления и за насърчаване на мултимодалния транспорт 
посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт.  

Описание на приоритетите: Предвижда се програмата да има пет приоритета, както следва: 
ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и 
„широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа 
 Допустими мерки: 

 Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на 
сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци;  
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 Мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на 
инвестиционни проекти за развитие на железопътната инфраструктура по 
Трансевропейската транспортна мрежа.  

Планирано е изпълнение на 5 стратегически проекта в сферата на железопътната 
инфраструктура:  

1. Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин-
Костенец, фаза 2;  

2. Модернизация на железопътната линия Перник-Радомир (фаза 2);  

3. Изграждане на жп връзка между България и Северна Македония;  

4. Доизграждане на съоръженията по жп линия Карнобат-Синдел; 5. Модернизация на 
железопътната линия София-Перник.  
Допустим бенефициент: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“. 
Бюджет: Финансиране от КФ (евродял) в размер на 590 190 000 евро.  

ПРИОРИТЕТ 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“  Трансевропейска 
транспортна мрежа“ 

Допустими мерки:  

Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по 
„основната“ Трансевропейска транспортна мрежа;  

Техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката за инвестиционни проекти 
за развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа. 
Планираните операции от стратегическо значение по приоритета са:  

1. Автомагистрала „Струма“, лот 3.2, фаза 2;  

2. Обход на град Габрово, включително тунел под връх Шипка‘  

3. Изграждане на АМ „Русе – Велико Търново“.  

Допустим бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“.  

Бюджет: Финансиране от ЕФРР (евродял) от 590 190 000 евро.  

ПРИОРИТЕТ 3: „Подобряване на интермодалността и развитие на устойчива градска 
мобилност“ 

Допустими мерки:  
 Разширяване на метрото в София, включително закупуване на подвижен състав;  
 Създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна 

система на София;  
 Изграждане и реконструкция на гарови комплекси по протежение на главните 

железопътни линии;  
 Изграждане и модернизация на железопътни връзки с летища, електрификация и 

внедряване на сигнализация и телекомуникации, развитие на жп възли;  
 Мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на 

инвестиционни проекти за развитие на гарови комплекси, жп възли и мултимодални 
връзки.  

Планираните операции от стратегическо значение по приоритета са:  
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1.Изграждане на Етап 3 на Линия 3 – Лот 1 (североизточен участък) от Софийското метро; 

2. Изграждане на Етап 3 на Линия 3 – Лот 2 (югоизточен участък) от Софийското метро; 

3.Изграждане на железопътна връзка към летище Бургас;  

4.Изграждане на железопътна връзка към летище Пловдив;  

5.Модернизация на ключови жп гари по жп линията София-Перник-Радомир; 

 6.Модернизация на ключови жп гари и изграждане на нови по жп линията София -сръбска 
граница;  

7.Развитие на жп възел Горна Оряховица, жп възел Русе и жп възел Варна.  

Допустими бенефициенти: „Метрополитен“ ЕАД и ДП Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“. Бюджет: Финансиране от ЕФРР в размер на 327 140 000 
евро.  

ПРИОРИТЕТ 4: „Иновации в транспорта, модернизирани системи за управление на 
трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ 
 Допустими мерки:  

 Развитие на информационни системи в транспорта, надграждащи съществуващите 
системи и системите в процес на изграждане;  

 Доставка на мултифункционални плавателни съдове;  
 Модернизация и изграждане на съоръжения за повишаване на безопасността на 

транспорта и опазване на околната среда, включително пристанищни съоръжения за 
безопасен, ефективен и сигурен вътрешно- воден и морски транспорт;  

 Мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на 
проектите. 

Допустими бенефициенти: - ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“; - 
ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”; - ДП „Пристанищна инфраструктура”; - 
Агенция „Пътна инфраструктура”; - ИА „Морска администрация”.  

Бюджет: Финансиране от ЕФРР (евродял) от 115 230 000 евро. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ХРАНА 

Бъдещата програма, която сходно на настоящата ще покрива цялата територия на страната, 
ще се фокусира върху оказването на подкрепа в 4 основни Направления, всяко от които 
допълнено със съпътстващи мерки:  

ВИД ПОМОЩ 1: „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“;  

Средногодишно с около 350 000 пакета с основни хранителни продукти (храни влагани в 
приготвянето на храна за цялото семейство) и толкова с хигиенни материали (продукти за 
лична хигиена, почистващи, перилни и миещи препарати). Планира се помощта да се 
предоставя най-малко веднъж годишно. Съпътстващи мерки: за осигуряване възможност за 
активно участие в обществения живот и преодоляване на социалната изолация като: 
провеждане на занимания за базова компютърна грамотност и използване на социални 
мрежи сред възрастните хора, готварство, привличане на доброволци за каузи от типа 
„бедни помагат на бедни“, организиране на културни и спортни занимания, консултиране и 
насочване към реализирани социални услуги и услуги за обучение и заетост, финансирани 
от ЕСФ+ национални програми и др. Целеви групи: основна и допълнителна: лица, 
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семейства и домакинства, обект на социално подпомагане; лица, които имат отказ от 
социално подпомагане и доходът им не надвишава линията на бедност; пенсионери с доход 
от пенсия под линията на бедност; лица, изпаднали в затруднено положение в резултат на 
природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства за овладяване на 
възникнали извънредни ситуация в страната. 2 Механизъм за изпълнение: Чрез две 
взаимнообвързани процедури- за закупуване и за раздаване на закупените храни и/или 
хигиенните материали. Хранителните продукти и хигиенните материали ще се закупуват от 
Агенцията за социално подпомагане (АСП). Избран изпълнител/изпълнители ще предоставя 
хранителните продукти и хигиенните материали до крайните получатели на помощта. Той 
директно или в партньорство с други организации, ще предлага съпътстващи мерки на 
крайните потребители. 

ВИД ПОМОЩ 2: „Топъл обяд“;  

Целогодишно подпомагане с топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб. 
Съпътстващи мерки: индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за 
ползване на: социални услуги; административни общински услуги; осигуряване на 
временен подслон на бездомни лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни 
услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, или други 
форми на подкрепа, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на 
представителите на целевите групи. Целеви групи: лица, обект на социално подпомагане; 
хора със затруднения в самообслужването; лица с ниски доходи, бездомни лица и др. лица, 
изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. 
форсмажорни обстоятелства с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в 
страната. Механизъм за изпълнение: Чрез общините и районите на общините въз основа на 
дългосрочни договори за осигуряване на топъл обяд, които директно или в партньорство с 
други организации, ще предлагат и съпътстващи мерки на крайните потребители. Бюджет: 
235 065 600 лв. Ще се използват опростени разходи на база разход за единица продукт - 
обяд. За първите две години разхода за единица продукт - обяд е калкулиран в размер на 
2.80 лв., за следващите 2 години - 3.00 лв., а за последните три - до края на програмния 
период – 3.20 лв. Административните разходи (превоз и съхранение) и разходите за 
съпътстващи мерки ще са с единна ставка на всеки от тях в размер на 5% от разходите за 
закупуване на храни и/или основно материално подпомагане. 

ВИД ПОМОЩ 3: „Пакети за новородени деца;  

Пакети с базови необходими продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства. 
Индикативно пакетите ще включват: бебешки пелени, кърпи, бебешки козметични продукти 
и др. продукти, съобразени с основните нужди и възрастта на детето. Ще се предоставя най- 
малко два пъти до навършване на шест месеца на детето. Съпътстващи мерки: насочване на 
родителите към мерки за подкрепа, финансирани по ОП РЧР; мерки за превенция на 
изоставянето, семейно консултиране, индивидуална социална работа, насочване към 
съществуващи социални услуги за подкрепа на децата и семействата и др. 3 Целеви групи: 
новородени от бедни семейства, които са обект на социално подпомагане. Семейства, при 
които е установен риск от изоставяне на децата, както и майки, жертви на насилие. 
Механизъм за изпълнение: Продуктите ще бъдат закупувани от АСП. Предоставянето на 
пакетите ще бъде извършвано от избран бенефициент, който самостоятелно или в 
партньорство ще реализира и съпътстващи мерки. Предоставянето на пакетите за 
новородени, при обоснована необходимост и с оглед гарантиране на национално покритие 
на помощта, може да се извършва и от структурите на АСП по места, в партньорство с 
общините. 
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ВИД ПОМОЩ 4: „Детска кухня“. 

Храна за обяд за деца от 10 месеца до тригодишна възраст. Съпътстващи мерки: съгласно 
нуждите на целевите групи. Целеви групи: деца от домакинства с ниски доходи; деца с 
увреждания; деца лишени от родителски грижи; деца живеещи в лоши жилищни условия; 
деца в риск от изоставяне и др. Механизъм за изпълнение: Чрез общините и районите на 
общините, които директно или в партньорство с други организации, ще предлагат и 
съпътстващи мерки на крайните потребители. Ще се използват опростени правила за 
възстановяване на база разход за единица продукт - обяд в детска кухня. За определяне на 
единната ставка ще бъде извършено проучване за размера на таксите, които 
родителите/настойниците, заплащат за ползване на услугата, в това число и предвидените 
от общините облекчения за определени категории потребители. 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

ПИРО е стратегически документ относно политиката за постигане на устойчиво 
интегрирано развитие на общината, докато програмата за неговата реализация има 
оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните 
дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието. 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. 
Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по 
съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени по 
териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и предвиден 
синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща една или комплекс от дейности, 
подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, публично-частни 
партньорства, средства от различни оперативни програми или от други източници. 
Идентифицирани мерки, за чието изпълнение не винаги е необходим финансов ресурс.. 

Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена на базата 
на прилагането на интегриран подход. 

За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е идентифицирана 
най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които 
са използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет. Това се 
осъществява чрез програмата за реализация, в която се определя пакетът от мерки и 
проектни идеи за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината през 
периода 2021-2027 г., съответните финансови ресурси, административните структури за 
управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на 
програмата, а оттук - и на ПИРО.  

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на 
действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и 
прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 
изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 

Описанието дава обосновка за идентифицираните мерки и за приноса им за решаването на 
основните проблеми и оползтворяване на местния потенциал, идентифицирани в 
аналитичната част на документа.  
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Описанието на интегрирания подход в максимална степен отразява логиката на 
интервенциите - политически, институционални, организационни, информационно -
комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и 
въздействие от изпълнението на ПИРО.  

Наличните ресурси и планираните интервенции са добре комбинирани и целенасочено 
използвани и имат конкретен фокус, така че водят до постигане на определената цел. 

Освен текстовата обосновка на мерките, те се представят в табличен вид - Приложение №1 
: изброяват се конкретните мерки за реализацията на приоритетите на плана, отделните 
дейности към всяка мярка), административните структури, отговорни за управление 
изпълнението на мерките/дейностите, източниците на финансиране и сроковете за 
изпълнение.  

Мерките са приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с 
реални източници на финансиране. Включените в програмата за реализация мерки не са 
„пожелателни" или „потенциални", а представляват реално планирани дейности и поети 
ангажименти от страна на общината или партньорите. Оформянето на мерките е тясно 
обвързано с провеждането на предвидената комуникационна стратегия за идентифициране 
на проектни идеи съгласно част III на документа. Мерките не се ограничават само до 
проекти или проектни идеи, а представляват или включват различни дейности (включително 
и политики) за реализация на приоритетите на плана. 

Индикативният списък на важни за общината проекти е изготвен по образец, приложен към 
Методически указания - Приложение № 1А. Списъкът с проекти, които са от по-голяма 
важност за развитието на общината и за постигане целите на плана е неразделна част от 
програмата за реализация. Тъй като проектите по своята същност представляват мерки или 
част от мерки за реализация на отделните приоритети, включените в Приложение №1А 
проекти по съответните мерки фигурират и в Приложение №1 . 
Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в Приложение №1А 
е общината съвместно с партньорите да са преценили, че  

 съответният проект е от особена важност за развитието на общината и следва да бъде 
реализиран приоритетно и  

 съответният проект да има известна степен на проектна готовност.  
В тази връзка на етапа на изготвяне на ПИРО общината няма готовност с пълен списък 
съгласно Приложение №1А, той да бъде добавен по-късно, при актуализация на програмата 
за реализация на плана. Включените в списъка проекти са тясно обвързани с ключовите 
приоритети за развитие, а в програмата за реализация е обоснован приносът им към тях. 
Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се включват при 
спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от комуникационната 
стратегия, описани в част III от плана. 
Индикативната финансова таблица - Приложение № 2,  представлява обща оценка на 
необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка 
на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в 
местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, 
подпомагани от общинската администрация. 

Ресурсите за реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията 
на идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В този смисъл 
индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на финансовите 
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ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като 
безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и 
разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за 
развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите на ПИРО. 

Общата сума на посочените финансови ресурси, включително по отделните приоритети, е 
индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента 
на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво 
управление и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между 
отделните приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и 
проекти. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична актуализация с 
цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. 
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 Приложение № 1 
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. : 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 
                  

Приоритет Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)** 

Индикативен 
бюджет 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

Административна 
структура (звено в 

общината), 
отговорно за 

реализация на 
мярката  

                  

Приоритет 
1 

Мярка 
1 

Дейност (мярка)* 

Подкрепа за създаване 
на нови микро- и малки 

фирми в общината. 
Стимулиране на 
стартъри, в т.ч в 

технологични 
производства и услуги; 

-  2400000 ОПИК 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
1 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Изграждане на нова 
предприемаческа 

култура, придобиването 
на предприемачески, 
управленски и бизнес 

умения, както и 
професионални и ИТ 

умения. Предоставяне на 
целенасочена 

консултантска подкрепа 
за стартиране на 

самостоятелна стопанска 
дейност; 

 - 500000 
ОПИК, 
ОПРЧР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
1 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Създаване на 
възможностите за 

заетост чрез 
самонаемане; 

-  1200000 
ОПИК, 
ОПРЧР 

2021-2027г.   Община Пещера 
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Приоритет 
1 

Мярка 
4 

Дейност 1 

Насърчаване на 
предприемачеството 

сред уязвимите групи на 
пазара на труда, 
включително и 

социалното 
предприемачество за 

безработни лица, хора с 
увреждания и лица от 

групи в неравностойно 
положение 

-  600000 
ОПИК, 
ОПРЧР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
1 

Мярка 
5 

Дейност 1 

Насърчаване на 
кооперирането между 
местните предприятия 
чрез подпомагане на 

клъстерирането и 
предоставянето на 

подкрепа за веригите на 
доставките, особено в 

случаите на привличане 
на стратегически 

инвеститори. 

 - 2000000 ОПИК 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Преодоляването на 
технологичното 

изоставане и повишаване 
общата 

производителност 

-  7000000 ОПИК 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Внедряване на 
иновативни решения в 

земеделската практика и 
изграждане на 

подходяща 
инфраструктура 

 - 3000000 ПРЗСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Развитие на цифровата 
инфраструктура в 

общината и използване 
на цифрови технологии 

от земеделските 
производители 

 - 1000000 ПРЗСР 2021-2027г.   Община Пещера 
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Приоритет 
2 

Мярка 
4 

Дейност 1 

Инвестиции в 
производството на 

плодове, зеленчуци, 
както и в 

животновъдството и 
биологично 

производството 

-  3000000 ПРЗСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
5 

Дейност 1 
Интервенции към 

пчеларството и лозаро-
винарския сектор 

-  2000000 ПРЗСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
6 

Дейност 1 

Разнообразяване на 
икономиката с цел 

запазване на заетостта на 
местното население; 

насърчаване развитието 
на микро и МСП, които 

са потенциално 
жизнеспособни от 

икономическа гледна 
точка и допринасят за 

подобряване на 
структурата на местната 

икономика 

-  1500000 ПРЗСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
7 

Дейност 1 

Активизиране на бизнеса 
чрез насърчаването на 

индивидуалното и 
колективното 

предприемачество 

-  1500000 
ОПИК, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
8 

Дейност 1 
Въвеждане на нови 

технологии и иновации в 
МСП 

-  6000000 ОПИК  2021-2027г.   Община Пещера 
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Приоритет 
2 

Мярка 
9 

Дейност 1 

Повишаване на 
конкурентоспособността 

на селскостопанския 
сектор, включително 

насърчаване на 
научноизследователската 

дейност, иновациите и 
енергоефективните 

решения - 
модернизиране на 

стопанствата; 
подобряване на 

инфраструктурата, 
свързана със селското 

стопанство; 
професионално обучение 

и информационни 
дейности за заетите в 
селското стопанство 

-  2000000 
ОПИК, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
10 

Дейност 1 Прилагане на ВОМР  - 2000000 ПРЗСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
2 

Мярка 
11 

Дейност 1 

Прилагане на 
интегрирани 

(устройствени и 
агротехнически) 

решения за рекултивация 
и използване на 

замърсените територии 
(отглеждане на 

технически култури и 
др.). 

 - 1000000 
ОПОС, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
3 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Подкрепа за  изграждане 
на специализирана 
инфраструктура за 
оползотворяване на 

туристическите ресурси 
и развитието на 
различни видове 

туризъм, включително и   
транспортна 

 - 5000000 ОПРР, ПРСР 2021-2027г.   Община Пещера 
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инфраструктура до 
туристическите обекти 

Приоритет 
3 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Подкрепа за интегриране 
на културно-

историческото 
наследство с тематични 
туристически маршрути 

(винени, религиозни, 
природно -екологични и 

др.)  

 - 300000 
ОПРР, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
3 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Повишаване на 
професионалната 

квалификация на заетите 
в туризма 

-  400000 ОПРЧР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
3 

Мярка 
4 

Дейност 1 
Създаване и развитие на 

регионален 
туристически продукт 

-  150000 
ОПРР, 
ОПИК 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
4 

Мярка 
1 

Дейност 1 
Стимулиране на 

иновационни МСП 
 - 3500000 ОПИК 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
4 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Разширяване на мрежите 
за бизнес иновации и 

подкрепа за 
иновационни клъстери 

 - 2000000 ОПИК 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
4 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Подкрепа на дейности за 
въвеждане на нови 

технологии, в т.ч. за 
намаляване на 

ресурсната и енергийна 
ефективност на 
производството 

-  6000000 ОПИК 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
5 

Мярка 
1 

Дейност 1 
Инвестиции в цифровата 

инфраструктура 
-  1000000 ОПИК  2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
5 

Мярка 
2 

Дейност 1 
Цифрова трансформация 
на малките предприятия 

 - 1000000  ОПИК 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
5 

Мярка 
3 

Дейност 1 
Подкрепа на социалната 
икономика чрез цифрова 

трансформа 
 - 1500000 ОПРЧР 2021-2027г.   Община Пещера 
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Приоритет 
5 

Мярка 
4 

Дейност 1 

Подкрепа за повишаване 
на квалификациите и за 

преквалификация на 
работната сила с цел 

подготвянето й за 
бъдещите 

предизвикателства, 
свързани с 

цифровизацията и 
автоматизацията 

-  500000 ОПРЧР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
6 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Инвестиране в 
специализирани болници 
и отделения, в конто се 
извършват дейности за 

долекуване, 
продължително лечение 

и рехабилитация и 
хосписи запациенти, 
които имат нужда от 

продължителен 
болничен престой и не 
могат да се обслужват 

сами в домашна 
обстановка 

 - 2500000 
ОПРР, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
6 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Инвестиране в СМР и 
ремонтни дейности за 

създаване на медицински 
кабинети за 

новозавършили 
общопрактикуващи 

лекари 

-  600000 
ОПРР, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
6 

Мярка 
2 

Дейност 2 

Инвестиране в СМР и 
ремонтни дейности  на 

здравни служби и 
медицински кабинети   

-  450000 
ОПРР, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
6 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Икономически 
ефективни мерки за 

намаляване на основни 
рискови за здравето 

фактори и подобряване 

 - 1000000 
ОПРР, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 
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профилактиката на 
болестите 

Приоритет 
7 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Създаване на нови 
социални услуги за 
резидентна грижа за 

възрастни хора 

 - 750000 ОПРЧР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
7 

Мярка 
2 

Дейност 1 

 Създаване на нови 
социални и интегрирани. 
здравно-социални услуги 

за резидентна грижа за 
лица с увреждания 

-  500000 ОПРЧР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
7 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Създаване на 
съпътстващи 

специализирани и 
консултативни социални 

услуги за лица с 
увреждания 

-  500000 ОПРЧР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
7 

Мярка 
4 

Дейност 1 

Изграждане на Цeнтpoвe 
за ранно дeтcкo 

paзвитиe,c финансиране 
на здравни, 

oбpaзoвaтeлни и 
coциaлни дeйнocти на 

eднo мяcтo. 

-  500000 ОПРЧР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Осигуряване достъпа до 
качествено 

предучилищно и 
училищно образование 

-  1500000 
ОПРР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Надграждане на 
адекватна 

инфраструктура за 
образование 

-  2000000 
ОПРР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Прилагане на ефективни 
мерки за включване на 

децата от уязвимите 
групи към образование 

 - 500000 
ОПРР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
4 

Дейност 1 

Постигане на гъвкавост 
на образователната 

система спрямо 
промените и 

-  450000 
ОПРР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 
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изискванията на бизнеса 
и местните пазари на 

труда 

Приоритет 
8 

Мярка 
5 

Дейност 1 

Разширяването на 
дуалното обучение и 

увеличаване на 
възможностите за 

осъществяването му по 
различни професии, 

което да е съобразено с 
потребностите на 

бизнеса на регионално и 
местно ниво 

 - 200000 
ОПРР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
6 

Дейност 1 

Осигуряване на  
безплатен безжичен 

интернет за училищата в 
общината, съгласно 

инициативата  WiFi4EU 

-  120000 
ОПРР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
7 

Дейност 1 

Инвecтиции в ключoви 
yмeния, включително на 
компютърни и цифрови 

умения на човешките 
ресурси, в подкрепа на 

широкото използване на 
ИКТ и базираните на тях 

услуги 

-  300000 
ОПРЧР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
8 

Дейност 1 

Прилагане на 
комплексна оценка на 

потребностите на базата 
на разработени модели 
за работа и провеждане 

на обучения на 
служители, 

професионалисти и др 

-  300000 
ОПРЧР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
9 

Дейност 1 
Осигуряване на условия 
за качествена заетост на 
трудоспособните лица 

 - 400000 
ОПРЧР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 



 

153 

Приоритет 
8 

Мярка 
10 

Дейност 1 

Осигуряване на достъп 
до програми за 

активиране, 
ориентиране, обучение и 

заетост; 

-  450000 
ОПРЧР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
8 

Мярка 
11 

Дейност 1 

Подкрепа за бърз преход 
от училище и 

безработица към работа 
и успешно включване в 
активен икономически 

живот, в т.ч. чрез 
стажове, чиракуване, 

професионално, 
неформално и 

самостоятелно обучение 
и придобиване на умения 

-  500000 
ОПРЧР, 
ОПНО 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
9 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Опазване на 
паметниците на 

културното наследство, 
включително 
реставрация, 

консервация и 
социализация 

-  3000000 ОПРР, ПРСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
9 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Изграждане на 
съпътстваща 

инфраструктура на 
значими археологически 

и природни обекти и 
превръщането им в 

туристически атракции 

-  4000000 ОПРР, ПРСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
9 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Маркетинг на 
дестинациите с акцент 

върху по-значими 
културни и природни 

атракции чрез обмен на 
ноу-хау и добри 

практики в областта на 
туризма 

 - 100000 ОПРР, ПРСР 2021-2027г.   Община Пещера 
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Приоритет 
9 

Мярка 
4 

Дейност 1 

Използване на 
интерактивни и смарт 

технологии, в т.ч. 
виртуална реалност, wi-fi 
осигуряване на обектите 

 - 100000 ОПРР, ПРСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
9 

Мярка 
5 

Дейност 1 

Поддръжка, 
възстановяване и 
подобряване на 
културното и 

природното наследство 
на селата и селския 

ландшафт и др 

-  3000000 ОПРР, ПРСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
9 

Мярка 
6 

Дейност 1 
Подобряване на 

училищната спортна 
инфраструктура 

-  750000 ОПРР, ПРСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
9 

Мярка 
7 

Дейност 1 

Поддържане на открити 
и закрити спортни 

площи за насърчаване на 
масовия спорт и 

провеждането на масови 
спортни събития. 

-  750000 ОПРР, ПРСР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
10 

Мярка 
1 

Дейност 1 
Подмяна и модернизация 

на водопроводната 
мрежа 

-  5000000 
ОПРР, 
ОПОС 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
10 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Реконструкция на 
съществуващи и 
изграждане на 

резервоари за питейна 
вода. 

 - 1000000 ОПОС 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
10 

Мярка 
3 

Дейност 1 
Изграждане на нови и 

реконструкции на 
канализационни системи 

-  15000000 ОПОС 2021-2027г.   Община Пещера 
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Приоритет 
10 

Мярка 
4 

Дейност 1 

Осигуряване на 
подходяща технология 

на пречистване на 
водите, изготвяне на 

оценка за 
приложимостта и 
икономическата 
обоснованост на 
централизирано 

отвеждане и пречистване 
на отпадъчните води в 

малките населени места, 
с разпръснато и 

намаляващо население 

-  4000000 ОПОС 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
11 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Насърчаване 
използването на 

енергията от 
възобновяеми 

източници, особено от 
биомаса и биогорива в 

съответствие с НПДЕВИ 

-  3000000 ОПРР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
11 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Топлинна изолация на 
ограждащите 

конструкции на сградите 
и подмяна на дограма. 

-  3000000 ОПРР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
11 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Подобряване на 
енергийната 

ефективност на уличното 
осветление (УО) и 

парковото осветление 

-  1500000 ОПРР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
11 

Мярка 
4 

Дейност 1 

Монтаж на котли на 
биомаса/дървесни 
пелети, слънчеви 

колектори за БГВ и др 

-  1000000 ОПРР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
11 

Мярка 
5 

Дейност 1 
Подобряване 

ефективността на 
сградните инсталации 

 - 1000000 ОПРР 2021-2027г.   Община Пещера 
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Приоритет 
11 

Мярка 
6 

Дейност 1 

Оптимизиране на 
събирането и 

третирането на отпадъци 
и внедряване на 

съвременни технологии 
за разделно събиране, 

предварително 
третиране, компостиране 

на биоразградимите 
отпадъци, с цел 
повишаване на 
количествата 

рециклирани отпадъци и 
стимулиране на 

повторната употреба 

 - 5 000 000 ОПОС 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
12 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Създаване и 
актуализация на база 

данни за рискови зони, 
доизграждане на системи 

за ранно 
предупреждение за 

възникващи опасности 
от наводнения, пожари, 

активиране на 
свлачищни райони,  

 - 450000 ОПОС 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
12 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Почистване на корита на 
реки и изграждане на 
защитни съоръжения, 

изследване на 
последиците от 

промените в климата 

-  1000000 ОПОС 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
12 

Мярка 
3 

Дейност 1 

Изграждане на 
съоръжения за борба с 
ерозията, залесяване на 
обезлесени участъци, 

устойчиво използване на 
земите и други 

 - 1500000  ОПОС 2021-2027г.   Община Пещера 
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Приоритет 
13 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Подобряване на мрежата 
от общински пътища, за 
осигуряване на достъп 

до туристически, 
исторически обекти, 

както и достъп до 
образователни, здравни и 

социални услуги в 
населените места 

 - 5000000 ОПРР 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
13 

Мярка 
2 

Дейност 1 

Насърчаване 
изграждането на 

местната 
инфраструктура, 

обновяването на селата, 
предлагането на местни 

основни услуги и 
опазването на местното 

културно и природно 
наследство - създаване, 

подобряване и 
разширяване на дребна 

по мащаби 
инфраструктура, 

въвеждане и използване 
на възобновяеми 

източници; 
инфраструктура за 

отдих, туристическа 
информация и 

обозначаване на 
туристически обекти 

 - 5000000 
ОПРР, 
ПРЗСР 

2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
14 

Мярка 
1 

Дейност 1 

Осигуряване на по-добър 
достъп до приложения за 

електронна търговия, 
електронно управление и 

електронно 
здравеопазване 

-  200000 ОПЕУТП 2021-2027г.   Община Пещера 

Приоритет 
14 

Мярка 
2 

Дейност 1 
Подобряване достъпа до 
и развитието на он-лайн 

публични услуги 
 - 200000 ОПЕУТП 2021-2027г.   Община Пещера 
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Приложение № 1А 
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ВАЖНИ ЗА ОБЩИНАТА ПРОЕКТИ, 

ВКЛЮЧЕНИ В ПИРО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 
  

Приоритет Мярка Кратко описание 
Проектна 
готовност 

Индикативен 
срок за 

изпълнение 
(месеци) 

Общ 
индикативен 

бюджет на 
проектната 

идея 
(в хил. лв.) 

Допълнителна 
информация 
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Приоритет 1 Мярка 5 

Основен ремонт на Общински пазар 
в УПИ I – Пазар в кв.129 по плана на 
гр.Пещера, ПИ с идентификатор 
56277.503.102 

Технически 
проект 

 
 
 

 
  

Приоритет 9 Мярка 6 

Обществено достъпна , комбинирана 
площадка за игри, общуване и спорт в 
двора на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ 
/ПИ с идентификатор: 56277.502.64 по 
КККР на гр. Пещера 

Технически 
проект 

65 дни 43 200,00лв.  

Приоритет 10 Мярка 1 

Реконструкция и ремонт на довеждащ 
водопровод от регулацията на 
гр.Пещера по Републикански път – 
Път II 37  - гр.Панагюрище – 
гр.Пазарджик- гр.Пещера 

Идеен проект 

 

  

Приоритет 10 Мярка 1 
Реконструкция на улични ВиК мрежи 
и съоръжения на територията на 
гр.Пещера” с 9 подобекта 

Технически 
проект 

 2 929 087, 23 лв.    

 

Приоритет 11 Мярка 3 

Въвеждане на енергоспестяващи 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност в учебна сграда и 
физкултурен салон на ПГХВТ „Атанас 
Ченгелев“ и ДГ „Изгрев“, находящи се 
в гр. Пещера 

Технически 
проект; Изготвени 
енергийни и 
технически 
обследвания 

 

1 385 237 лв. 
 

Приоритет 11 Мярка 3 

Повишаване на енергийната 
ефективност на социални и жилищни 
сгради, находящи се в гр. Пещера - I“, 
включващ сградите: Дирекция 
„Социален патронаж“ – 
администрация, Дневен център за 
възрастни с увреждания и 

Технически 
проект; Изготвени 

енергийни и 
технически 
обследвания 

 

720 948 лв. 
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многофамилна жилищна сдрада на ул. 
„Михаил Такев“ 11А"-  

Приоритет 11 Мярка 4 

Повишаване на енергийната 
ефективност на Община Пещера, чрез 
подмяна на уличното осветление със 
светодиодно (LED) 

Работен проект  

537 010 лв. 
 

Приоритет 12 Мярка 6 

Укрепване и отводняване на склонов 
откос и пътно платно, прилежащ на 
ул. "Пирин" от О.Т. 762А, О.Т. 767 до 
О.Т. 1214 в кв. 237 по ЗРП на 
гр.Пещера 

Технически 
проект 

 

  

Приоритет 12 Мярка 6 

Укрепване на склонов участък на 
общински път PAZ 1181 ДОРКОВО-
КОСТАНДОВО-ЛЕТ.“СВЕТИ 
КОНСТАНТИН“, гр. Пещера, 
свлачище при км.29 +050 

Технически 
проект 

 

  

Приоритет 12 Мярка 6 

Укрепване на склонов участък на 
общински път PAZ 1181 ДОРКОВО-
КОСТАНДОВО-ЛЕТ.“СВЕТИ 
КОНСТАНТИН“при км. 48 +900 

Технически 
проект 

 

  

Приоритет 13 Мярка 1 

Изграждане на продължение на ул. 
“Ст. Караджа“ от о.т.298 до о.т.249 
между кв.27 и кв.80 и от 
о.т.253,298б,254 между кв.27 и кв.30в“ 

Технически 
проект 

 

  

Приоритет 13 Мярка 1 Реконструкция на ул. „Стефан 
Кънчев“, гр. Пещера. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 
Рехабилитация на ул. „Веселин 
Стайков“ от о.т.607 до о.т.766 -гр. 
Пещера. 

Технически 
проект 
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Приоритет 13 Мярка 1 
Рехабилитация на ул. „Симон 
Налбант“ от о.т.160-161-283-307-305 
до о.т.306 -гр. Пещера. 

Технически 
проект 

 

  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Васил Левски“ 
от о.т.85 до о.т.529 -гр. Пещера. 

Технически 
проект 

 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Петър Горанов“ 
от о.т.677 до о.т.653 -гр. Пещера. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Първи май“ гр. 
Пещера 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Динко 
Баненкин“ с. Радилово. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Лиляна 
Димитрова“ с. Радилово. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Кольо Фичето“ 
с. Радилово. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ с. 
Радилово. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Димитър 
Благоев“ с. Радилово. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Георги Гънин“  
от о.т. 57 до о.т. 91 с. Радилово. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Никола 
Вапцаров“ с. Радилово. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Георги 
Ангелиев“ с.Радилово. 

Технически 
проект 
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Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Знаме на мира“ 
с. Капитан Димитриево. 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул. „Желязко 
Илиев“ с. Капитан Димитриево 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 Рехабилитация на ул.“Георги 
Димитров“ с. Капитан Димитриево 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 1 
Рехабилитация на ул. „Александър 
Стамболийски“ с. Капитан 
Димитриево 

Технически 
проект 

 

  

Приоритет 13 Мярка 1 Реконструкция на общински път PAZ 
– 1181 от 19+700 до 42+200 

Технически 
проект 

 
  

Приоритет 13 Мярка 2 

Благоустрояване на УПИ XXIV-3500, 
Стария часовник в кв.205 , ПИ с 
идентификатор 56277.503.594 по 
КККР на гр. Пещера 

Технически 
проект 

 

165 608.08 лв. 

 

Приоритет 13 Мярка 2 

Благоустрояване, цялостна 
рехабилитация на междублокови 
пространства, пътна и ВиК 
инфраструктура  на район „Изгрев“ 

Идеен проект 

   

Приоритет 13 Мярка 2 

Благоустрояване на публични 
пространства,  цялостна 
рехабилитация на подземна и 
надземна инфраструктура  в централна 
градска част на гр.Пещера   

Технически 
проект 
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                                                                                                                                                                                                   Приложение № 2 
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА   

 
 ПИРО НА ОБЩИНА   ПЕЩЕРА   ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

 

2021 - 2027 

Собствени 
средства - 
Общински 

бюджет 

Отн. 
дял (%) 

Републикански 
бюджет 

Отн. 
дял (%) 

Средства 
от ЕС 

Отн. 
дял (%) 

Други 
източници 

Отн. 
дял (%) 

ОБЩО в 
лв. 

ОБЩО в отн. 
дял (%) 

Приоритет 1     1675 25 3350 50 1675 25 6700 4,8% 
Приоритет 2     7500 25 15000 50 7500 25 30000 21.7% 
Приоритет 3     1462,5 25 2925 50 1462,5 25 5850 4,2% 
Приоритет 4     2875 25 5750 50 2875 25 11500 8,3% 
Приоритет 5     1000 25 2000 50 1000 25 4000 2,9% 
Приоритет 6 227,5 5 1137,5 25 3185 70     4550 3,3% 
Приоритет 7 75 5 375 25 1050 70     1500 1,1% 
Приоритет 8 336 5 1680 25 4704 70     6720 4,9% 
Приоритет 9 292,5 2,5 2925 25 8190 70 292,5 2,5 11700 8,5% 
Приоритет 10 625 2,5 6250 25 17500 70 625 2,5 25000 18,1% 
Приоритет 11 725 5 4350 30 9425 65     14500 11,9% 
Приоритет 12 147,5 5 737,5 25 2065 70     2950 2,4% 
Приоритет 13 500 5 3000 30 6500 65     10000 7,2% 
Приоритет 14 20 5 120 30 260 65     400 0,7% 

Общо 2 948,5 2,39 35 087,5 25,99 81 904 60,51 15430 11,11 135370   
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ЧАСТ VI. 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

БЕДСТВИЯ 
Със значително влияние върху подходите в регионалното и пространственото планиране са 
и климатичните фактори - глобалното затопляне, природните бедствия, рисковите 
територии и зони. Тези промени, заемащи важно място във всички европейски документи, 
са дали отражение и върху 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, 
класифицирани в Стратегията за редукция на риска на Обединените нации като 
хидроложки, метеорологични, геофизични и биологични природни явления и бедствия. 
В тази част от ПИРО е описана връзката между идентифицираните в анализите рискове и 
проблеми, формулираните цели и приоритети в стратегическата част на документа и 
идентифицираните в програмата за реализация мерки за ограничаване на изменението на 
климата и за адаптация към вече настъпилите промени. 
Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и европейско ниво 
поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на климата и адаптация 
към климатичните промени, които са интегрирани в процеса на планиране на регионалното 
и пространствено развитие като са съобразени с характерните особености и проблеми на 
общината. Основната цел е да се определи доколко и по какъв начин процесите на 
регионалното и пространствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и 
качеството на живот в определена територия, какви са основните проблеми и възможните 
мерки за тяхното решаване, какви дейности и съответно ресурси ще бъдат необходими за 
това през съответния период на планиране. 
При разработването на ПИРО за периода 2021 -2027 г. се взе под внимание разработения 
проект на „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 
действие".  

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие 
Цел:Националната стратегия има за цел да "развие най-високото възможно ниво на 
устойчивост на страната срещу изменението на климата чрез предприемане на всички 
необходими и изпълними мерки, като по обезпечи безпрепятственото функциониране на 
икономическите сектори, запази здравето благосъстоянието на населението и богатите 
природни активи на страната". 
Дългосрочната цел на Стратегията е "активно да се стреми към дългосрочна икономическа, 
социална и екологична устойчивост, която да позволи на българските граждани, частния 
сектор и държавните институции да се подготвят и да се защитят по подходящ начин срещу 
уязвимостите, които произтичат от изменението на климата".  
С други думи, да осигури рамката, която е необходима на страната, за да поддържа и да 
продължава да развива своята икономика и социална структура. 
Времева рамка на стратегията 
Националната стратегия и планът за действие, въпреки че поставят рамката за постигане на 
съответствие на България със Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата 
от 2013 г. и Парижкото споразумение от 2015 г., ще обхванат периода до 2030 г. 



 

165 

 
Адаптацията към изменението на климата е въпрос, който касае всички сектори в 
обществото, и включва всички органи на местно, регионално и национално равнище, но 
също така и частния сектор, организациите на гражданското общество и гражданите. 
Всеки има участие в реализацията на стратегическите цели на НСАИКПД, а именно: 

 Интегриране на адаптацията към изменението на климата във всички сектори: 
укрепване на правната рамка и политиките; 

 Изграждане на институционален  капацитет: чрез изграждане на експертни познания, 
база от знания, мониторинг и отчитане; 

 Повишаване на осведомеността: подобряване на образованието, приемане и участие 
на обществото в действията за адаптация; 

Изграждане на устойчивост: чрез укрепване на инфраструктурата, защита на природния 
капитал, водоснабдителната и енергийната инфраструктура, опазване на 
екосистемните услуги и т.н. 
План за действия 
Към Стратегията има План за действие, който описва какви действия за адаптация следва да 
бъдат предприети, по икономически сектори, като се посочват потенциални последици за 
бюджета и източници на финансиране, предвидената продължителност и очакваните 
резултати, показателите за изпълнение и отговорните институции. Отделни фактологични 
справки за всеки сектор разглеждат планирането на действията по сектори. 
Логическата последователност на действията ще увеличи максимално ползите от 
адаптацията. В отделните сектори има определени мерки за адаптация, които следва да 
бъдат предприети първи. Това са най-вече краткосрочни мерки с по-ниски/никакви 
бюджетни нужди и със силен акцент върху укрепване на политиките и правната рамка, 
повишаване на осведомеността, изграждане на капацитет и укрепване на базата от знания 
(за по-добро вземане на решения). Като цяло, средносрочните и дългосрочните мерки се 
характеризират с необходимостта от по-големи инвестиции и от това, че се предхождат от 
краткосрочните мерки. 
Финансиране 
Ще са необходими както публични, така и частни средства, като публичните ще бъдат за 
политиките, за осигуряване на устойчиви на изменението на климата обществени блага 
(например инфраструктура) и подпомагане на уязвимите групи. За периода 20121-2027 г. 25 
процента от бюджета на Европейските структурни фондове ще се използва за действия, 
свързани с изменението на климата, включително адаптация. Също така се предвижда 
увеличаване на финансирането по програмата LIFE на ЕС за околната среда и действията, 
свързани с климата. 
Селско стопанство 
Въздействие от изменението на климата 
Сектор „Селско стопанство" е особено уязвим по отношение на изменението на климата и 
демонстрира разнообразни потенциални въздействия. В същото време съществуват 
известни възможности за извличане на ползи от промените. Въздействието на изменението 
на климата в земеделието е свързано с добивите и качеството на културите, 
селскостопанската производителност, промените в продължителността на вегетационния 
период, добивите от животновъдство, засушаване на почвата, ерозия, засоляване, загуба на 
земя и загуба на доходи. 
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Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в четирите стратегически области са следните: 
1.Устойчиво управление 

 Адаптиране на производителността (развитие на напоителните системи, подходящо 
време за извършване на селскостопанските дейности, отглеждане на термофилни 
култури, разработване на адаптирани към климата култури, подобряване на контрола 
върху вредителите/болестите) 

 Адаптиране на животновъдството (адаптиране на стопанствата и съоръженията, 
диверсификация на животновъдството, запазване на съществуващите пасища за 
паша) 

 Адаптиране на управлението на природните ресурси (увеличаване на трайните 
насаждения, защита на почвата, поддържане на структурата на почвата, увеличаване 
на запасите от органични вещества в почвата, използване на машини / технологии за 
култивация, подобряване на управлението на водите, поддържане/подобряване на 
местообитанията на аквакултурите) 

 2. Насърчаване на капацитета за адаптация едомеността 
 Изграждане на капацитет за адаптация (обучение по отношение на изменението на 

климата, действия за разпространение на знанията, придобиване на нови знания 
[аквакултури], разработка / усъвършенстване на системите за мониторинг и оценка) 

 Подобряване на осведомеността (познания за адаптация към изменението на климата 
за местните земеделски производители, създаване на официална платформа за 
аквакултури, разработване на системи за наблюдение на екосистемите) 

3.   Насърчаване   на   научните   изследвания   и иновациите 
 Насърчаване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите 

(проучване на нови сортове култури, иновации в управлението на ресурсите на ниво 
стопанство, провеждане на научни изследвания, подобряване на технологиите за 
култивация на риба и аквакултури, информация за климата и системи за ранно 
предупреждение, изследвания за по-добро разбиране на взаимодействието 
изменение на климата-рибарство / аквакултури, наблюдение и мониторинг на 
аквакултурите) 

4.Укрепване на политиките и правната рамка 
 Укрепване на правната рамка (подобряване на правната рамка, актуализиране и 

изменение на законодателството, засягащо рибарството във вътрешни водни басейни 
и аквакултурите, разработване на Национална стратегия за развитие на селското 
стопанство) 

 Укрепване на управлението на риска и разработване на други политики 
(разработване на програми за застраховане и управление на риска) 

Приоритетни действия и показатели 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Развитие на напоителните системи и увеличаване на напояваната площ с 50% (45 000 
ха) (краткосрочен план); 

 Разработване на адаптирани към климата култури, с цел намаляване на променливите 
разходи с 5% (средносрочен план); 
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 Адаптиране на стопанствата и съоръженията, с цел подобряване на благосъстоянието 
на животните и за генериране на 30% икономии от променливи разходи 
(средносрочен план); 

 Осигуряване на защитно покритие на почвената повърхност, подпомагане за 
увеличение на доходите от земеделските стопанства с 10% (средносрочен план); 

 Подобряване на поддръжката на структурата на почвата, увеличаване на добива с 
15% (средносрочен план); 

 Поддръжка и подобряване на съществуващите местообитания на аквакултурите, 
което ще доведе до 5% увеличение на добива от аквакултури (средносрочен план); 

 Създаване на национална база данни (онлайн платформа) за разпространение на 
информация за изменението на климата (краткосрочен план); 

 Създаване на официална платформа за аквакултури (краткосрочен план); 
 Развитие на научните изследвания за нови сортове култури, което да увеличи 

добивите от култури с 1,5% (средносрочен план); 
 Разработване на системи за информация за климата и ранно предупреждение, което 

да увеличи добивите с 10% (средносрочен план); 
 Актуализиране на законодателството в областта на рибарството във вътрешни водни 

басейни и в областта на аквакултурите, което ще създаде по-добра устойчивост на 
сектора към изменението на климата (краткосрочен план); 

 Изготвяне на Национална стратегия за развитие на селското стопанство, която да 
подкрепя конкурентоспособността, местното производство, устойчивото използване 
на ресурсите, устойчивостта към изменението на климата и генерирането на 
увеличение от 0,5% на брутната добавена стойност в земеделския сектор 
(краткосрочен план); 

 Разработване на програми за застраховане и управление на риска, увеличаване на 
броя на земеделските производители, застраховани срещу загуби с 20% 
(средносрочен план). 

Заинтересовани страни 
Заинтересованите страни от публичния сектор включват министерствата и техните органи, 
свързани със съответния сектор. Земеделските производители и рибарите, и техните 
браншови асоциации са друга група от важни участници, тъй като техният ангажимент е от 
съществено значение за успешното изпълнение на плана за действие. Академичните среди 
и научноизследователските институти също играят важна роля, заедно с гражданското 
общество и местните и регионалните власти. 
Биоразнообразие и екосистеми 
Въздействие от изменението на климата 
Биологичното разнообразие и екосистемите са особено уязвими по отношение на 
изменението на климата и демонстрират разнообразни потенциални въздействия, като 
например загуба на генетично разнообразие, нарушаване на жизнените цикли и 
фенологичните фази на видовете, влошаване на местообитанията и въздействие върху 
предоставянето на екосистемните услуги. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно,   действията области са следните: 
1.   Подобряване на управлението    на екосистемите  

 Привеждане в съответствие на законодателството за стратегическо планиране и 
прилагане (разработване на нова стратегия за биологичното разнообразие и план за 
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действие и на нова Стратегия за зелената инфраструктура, преглед на правните 
изисквания, операционализиране на мониторинга на екосистемите и ОВОС/CEO) 

 Адаптиране на секторното законодателство към законодателството в областта на 
изменение на климата (преразглеждане на Закона за ограничаване на изменението на 
климата и секторните стратегии / законодателство, адаптиране на регионалните / 
местните стратегии за адаптация към изменените законодателство / стратегии) 

 Свързване на статистическите данни за емисиите към нови екологични отчети 
(създаване на въглеродно екологично счетоводство, свързване на отчитането на 
въглеродните емисии и екологичното счетоводство) 

2.Подобряване на управлението на знанията  
 Отваряне и вторично използване на данните (създаване на оперативна съвместимост 

на екосистемните данни между властите / участниците, отваряне на данните за 
обществено ползване) 

 Подобряване на комуникацията и разбирането на екосистемните процеси 
(разработване на инструменти за информирано приоритизиране на научните 
изследвания и практическите действия, създаване на интердисциплинарни екипи и 
центрове за върхови постижения, насърчаване на конкурси за мултидисциплинарни 
научни изследвания) 

 Възстановяване, усъвършенстване и използване на местните знания за 
биоразнообразието (събиране на народни обичаи и традиционни познания, внасяне 
на чуждестранни знания) 

 Максимално използване на гражданската наука (насърчаване на екосистемното 
мислене сред доброволците, споделяне на данни от доброволците) 

 Обучение за екосистемно мислене (провеждане на обучение на всички образователни 
нива, създаване на специализирани курсове за публичния сектор, развитие на умения 
за екосистемна комуникация и повишаване на осведомеността) 

3.Създаване на пространство за биологичното разнообразие и екосистемите 
 Възстановяване на пространството, заето от сивата инфраструктура, създаване на 

убежища и намаляване на фрагментацията (регионални / местни „червени линии" за 
предотвратяване загубата на екосистеми, програми за опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие) 

4. Увеличаване     на     устойчивостта намаляване на различни видове натиск 
 Намаляване на замърсяването, смущенията и свръхексплоатацията (оценка на 

носещия капацитет / поносимостта на жизненоважните екосистеми и 
производствения капацитет на техните услуги, прилагане на самонаблюдение и 
използване на ОВОС за проследяване експлоатацията на екосистемите, смущенията 
и нивата на екосистемните услуги) 

5.Устойчиво  използване  на  регулиращите  и културни екосистемни услуги 
 Устойчиво използване на екосистемните услуги (използване на генетични ресурси за 

устойчивост, културни екосистемни услуги за отдих и образование, възстановяване 
на екосистемите, местно развитие и равен достъп до екосистемните услуги) 

Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Разработване на нови стратегии за биологично разнообразие и зелени 
инфраструктури (краткосрочен план); 
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 Преглед на законодателството, свързано със споменатите стратегии (краткосрочен 
план); 

 Създаване на оперативна съвместимост на екосистемните данни между различните 
власти/участниците (краткосрочен план); 

 Отваряне на данните за обществено ползване (краткосрочен до средносрочен план); 
 Насърчаване на конкурси за мултидисциплинарни научни изследвания 

(краткосрочен план); 
 Събиране на народни обичаи и традиционни познания (краткосрочен план); 
 Възможност за споделяне на данни от доброволците (краткосрочен план); 
 Програми за обучение на всички образователни нива (краткосрочен план); 
 Регионални / местни „червени линии" за предотвратяване загубата на екосистемни 

услуги (краткосрочен до средносрочен план); 
 Регионални / местни програми за опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие (краткосрочен до средносрочен план); 
 Оценка на носещия капацитет / поносимостта на жизненоважните екосистеми 

(краткосрочен до средносрочен план); 
 Прилагане на самонаблюдение и използване на ОВОС за проследяване 

експлоатацията на екосистемите (краткосрочен до средносрочен план). 
Заинтересовани страни 
Съответните министерства и техните органи, свързани с биологичното разнообразие и 
екосистемите имат важна роля. Академичните среди и научноизследователските институти 
също ще бъдат ключови. Гражданското общество, местните власти и гражданите също са от 
значение. Частният сектор, с националните и местните си бизнес асоциации и компании, 
също има роля и е необходимо да стане по-активен. 
 Енергетика 
Въздействие от изменението на климата 
Анализът на уязвимостта на енергийния сектор спрямо изменението на климата прави 
разграничение между доставка на първична енергия (производство на въглища)   и   
производство   на   електроенергия (ядрени и топлинни електроцентрали, възобновяема 
енергия, баланс между предлагане и търсене, пренос и разпределение, производство и 
разпределение на топлинна енергия). 
Изменението на климата може да повлияе на енергийния сектор по много начини - то може 
да причини щети на инфраструктурата и оборудването, да доведе до понижаване на 
качеството на въглищата, да увеличи риска от топлинен стрес за работниците, които работят 
на открито, да намали ефективността на електроцентралите, да намали наличността на вода 
за охлаждане, да създаде несигурност по отношение на производството на електроенергия, 
да понижи ефективността на производството на слънчева и вятърна енергия, да предизвика 
промени в потреблението на енергия и да намали нуждата от отопление. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в четирите стратегически области са следните: 
1. Изграждане на институционален капацитет, познания и използване на данни 

 Изграждане на институционален капацитет и мрежи за знания (преглед на нивото на 
осведоменост относно изменението на климата в енергийния сектор; провеждане на 
обучение в сектора) 

 Интерпретиране на мониторингови, прогнозни и метеорологични данни с цел 
използването им в сектора (среща с НИМХ-БАН за определяне на нуждите от 
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климатични услуги; гарантиране, че НИМХ-БАН разполага с необходимите ресурси 
за предоставяне на данните) 

2. Интегриране на изменението на климата в политиките, плановете и финансовите 
механизми на енергийния сектор 

 Интегриране на съображенията за изменението на климата в политиките и плановете 
в енергийния сектор (включване на устойчивостта към изменението на климата в 
стратегиите, плановете, стандартите, политиките, нормите за проектиране, 
инвестициите, прогнозите за потреблението на енергия, управлението на 
инфраструктурата) 

 Разработване на финансови механизми за изграждане на устойчивост (разглеждане 
на съществуващите механизми за финансова защита в други страни и потенциалното 
им прилагане в България) 

3.Внедряване на устойчивостта към климата в проектирането и строителството 
 Внедряване на устойчивостта към изменението на климата в проектирането и 

строителството на електроцентрали и мини (внедряване на устойчиво към 
изменението на климата управление на водните ресурси/ експлоатацията на големите 
водноелектрически централи, разглеждане на разходите и ползите от включването на 
устойчивостта към климата в проектирането на нови електроцентрали) 

 Внедряване на устойчиво към изменението на климата проектиране и строителство 
на инфраструктура за пренос и разпределение (разработване на карти на зоните в 
климатичен риск, продължаващ мониторинг на причините за прекъсванията в 
системата за пренос и разпределение, класифициране на метеорологичните причини, 
анализ на разходите и ползите от разширяване на подземната разпределителна 
система) 

4.   Укрепване   устойчивостта   на   енергийните доставки 
 Диверсификация на доставките с цел повишаване на цялостната устойчивост на 

енергийната система (продължаване развитието на регионалните връзки и търговия 
с електроенергия, подобряване на системите за централно отопление, 
разнообразяване на доставките, финансово подпомагане на газификацията на 
домакинствата) 

 Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и промишлените 
системи (стимулиране на доставчиците на енергия да станат компании за енергийни 
услуги, подпомагане на разработването на методики за оценка на енергийните 
спестявания, стимулиране на мерки за икономия на енергия, хармонизиране на 
регулацията на цените с политиката за подобряване на енергийната ефективност, 
повишаване на осведомеността на търговците на енергия по отношение на Закона за 
енергийната ефективност, изследване на връзките между водната ефективност и 
енергийната ефективност) 

 
 
Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен план: 

 Провеждане на обучение за енергийния сектор относно устойчивостта към 
изменението на климата; 
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 Заедно с НИМХ-БАН - определяне на нуждите от климатични услуги и 
централизирано споразумение за тяхното предоставяне; 

 Съставяне на инвентаризация на стратегиите, политиките, плановете, стандартите, 
избора на площадки, нормите за проектиране на енергийна инфраструктура, с 
идентифициране на необходимостта от включване на съображенията за устойчивост 
към изменението на климата; 

 Гарантиране, че елементите от НСАИК, които се отнасят до енергията, са включени 
в плана „Климат - Енергетика"; 

 Гарантиране, че устойчивостта към изменението на климата е интегрирана в новата 
Енергийна стратегия; 

 Гарантиране, че устойчивостта към изменението на климата е включена в решенията, 
свързани с управлението на водните ресурси и на големите водноелектрически 
централи; 

 Разработване на карти на зоните в климатичен риск във връзка с инфраструктурата 
за пренос и разпределение; 

 Продължаване на мониторинга на причините за прекъсванията в системата за пренос 
и разпределение и класифициране на причините, свързани с климата / 
метеорологичните условия. 

Заинтересовани страни 
Заинтересованите страни от обществения сектор включват съответното министерство и 
неговите органи, както и държавния регулатор. Водоснабдителните и 
енергоразпределителните дружества, както държавни, така и частни, също са в началото на 
списъка със заинтересовани страни. Специално внимание следва да се обърне на 
потребителите, техните асоциации, както и на научноизследователските институти, 
свързани с енергийния сектор. И на последно място, но не по значение - гражданското 
общество и местните органи също имат своята роля. 
Гори 
Въздействие от изменението на климата 
България е богата на гори, но изменението на климата е потенциален двигател на значителни 
промени. Основна уязвимост представляват специфични за различните видове 
физиологични реакции. Някои видове дори биха могли да нямат адаптивност, за да се 
справят с новите климатични условия. Други уязвимости включват несигурност по 
отношение на взаимодействието между видовете, фактът, че големи площи с иглолистни 
насаждения са на твърде ниска надморска височина. Изменението на климата може да 
доведе и до повишена вероятност за възникване на големи пожари и други смущения, както 
и да създаде по-благоприятни условия за инвазивни видове. Предизвикателство 
представляват и дървата за огрев като преобладаващ продукт от дървен материал. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в трите стратегически области са следните: 
1.Подобряване повишаване на осведомеността 

 Изграждане на капацитет за научни изследвания, образование и разпространение на 
резултатите (създаване на орган за координация на научноизследователската и 
развойна дейност за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него, 
разработване на научноизследователска програма за подпомагане адаптацията на 
горите, създаване на Национална служба за консултации в горския сектор, 



 

172 

изграждане на капацитет в обществени и частни структури и в академичните среди в 
горския сектор); 

 Разработване на научни изследвания в подкрепа на адаптацията (моделиране на 
потенциалното поведение на дървесните видове, продължаване на изследванията на 
генофонда и генотипната изменчивост и пригодността към различни климатични 
условия на силно уязвими видове дървета, разработване на модели на риска, 
например от ветровали, пожари, увреждане от насекоми и болести; изследвания, 
анализи и оценка на микро- и макроравнище на данните от мониторинга на горските 
екосистеми; оценка на ефекта от промяната на дървесните ресурси; изследване на 
употребите на дървесина с цел насърчаване на използването й за продукти с по-
висока добавена стойност) 

2.   Подобряване и защита на горските ресурси 
  възстановяване на силно увредени горски територии и подобряване на защитните 

функции на гората по отношение на водите и почвите, поддържане на 
съществуващите и създаване на нови полезащитни горски пояси в земеделски земи, 
създаване на горски коридори, свързващи изолирани гори в равнините, създаване на 
плантации с кратка ротация за производство на биомаса, оценка на нормативната 
уредба и на механизмите за парични помощи за използване на земеделски земи за 
горско стопанско производство) 

 Поддържане на биоразнообразието, генетичното разнообразие и устойчивостта на 
горите (увеличаване на видовото, генетичното и структурното разнообразие и 
ограничаване на пространственото събиране на насаждения с опростена структура, 
запазване на места с голямо биоразнообразие [„стари гори"]; идентифициране на 
редки видове със сериозен риск от изчезване и защита на текущото им състояние, 
планиране на тяхното възобновяване и потенциална миграция; ограничаване на 
потенциала за навлизане на инвазивни видове; участие в Европейската 
информационна система за горските генетични ресурси) 

 Подобряване управлението на горските ресурси ( изграждане на национална система 
за ранно откриване и превенция на горски пожари, изграждане на национална 
система за дългосрочен мониторинг на природните нарушения, изпълнение на 
национална инвентаризация на горите, интегриране на съществуващи и нови 
информационни системи в Националната информационна система за горските 
ресурси) 

3. Подобряване на потенциала за устойчиво използване на горските ресурси 
 Подобряване на потенциала за дълготрайно използване на продукти от дървесина с 

по-висока стойност (преглед и разширяване на строителните стандарти с цел 
подобряване на позицията на дървесината като строителен материал, създаване на 
организация за маркетинг на дървесни продукти, създаване на технически наръчник 
за конструктивни елементи от дървесина с цел улесняване на употребата й, 
популяризиране на нови технически спецификации от дървен материал като пилотни 
проекти в общините, напр. за изграждане на дървени мостове и малки сгради) 

 Подобряване на потенциала за устойчиво и екологосъобразно използване на 
дървесната биомаса за производство на енергия (създаване на програма за 
насърчаване инсталирането на съвременни системи за производство на енергия и 
топлина, разработване на стратегия за горската биомаса) 

Приоритетни действия 
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Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен план: 

 Създаване на орган за координация на научноизследователската и развойна дейност 
за смекчаване на въздействието на изменението на климата и за адаптиране към него; 

 Иницииране и изпълнение на научноизследователска програма за 
подпомагане на адаптирането на горите към изменението на климата; 

 пространствено-обвързани природни нарушения, напр. увреждане от насекоми и 
 Моделиране дървесните условия; 
 Разработване    на модели за риска от ветровали, пожари, болести; 
 Насърчаване на лесовъдски системи, които увеличават видовото, генетичното и 

структурното разнообразие и ограничават пространственото събиране на насаждения 
с опростена структура; 

 Изграждане на национална система за ранно откриване, реакция и превенция на 
горски пожари и други природни бедствия; 

 Изграждане на национална система за дългосрочен мониторинг на природните 
нарушения; 

 Изпълнение на национална инвентаризация на горите 
Заинтересовани страни 
Заинтересованите страни от обществения сектор включват министерствата и техните 
органи, които имат отговорности по отношение на горския сектор. Заинтересованите страни 
от частния сектор са горските предприятия и дървообработващата промишленост. 
Собствениците на земя също са важни участници, а научноизследователските институти, 
свързани със сектора, неправителствените организации и местните власти също играят 
важна роля 
Човешко здраве 
Въздействие от изменението на климата 
Изменението на климата влияе върху човешкото здраве чрез температурите и влажността 
(сърдечно- съдови заболявания, удари, трансмисивна заболеваемост, инфекции, 
респираторни заболявания, алергии), екстремните метеорологични явления и пожарите 
(смъртност, болести, свързани с водите и храните, пост-травматично стресово разстройство) 
и промяната във валежите (бактериални инфекции и диария). 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в трите стратегически области са следните: 
1.   Подобряване на управлението за адаптация 

 Укрепване на политическата, правната и институционалната рамка (разработване на 
национална стратегия и план за действие за изменението на климата и човешкото 
здраве; преразглеждане на съществуващите планове /програми за контрол на 
заболяванията; преглед и актуализиране на законодателството, стандартите, 
нормите, плановете и политиките) 

 Изграждане на административен, инфраструктурен, комуникационен, финансов и 
технически капацитет (създаване на работна група за комуникация и координация по 
въпросите на изменението на климата и човешкото здраве; преглед и приоритизиране 
на нуждите от инфраструктура и технологично оборудване, свързани с изменението 
на климата; партньорство и сътрудничество: разработване на наръчник за ролите и 
отговорностите на заинтересованите страни; осигуряване на здравно 
представителство в процесите, свързани с изменението на климата на всички нива; 
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разработване, актуализиране и разпространение на каталог на добрите здравни 
практики; създаване на национален фонд за изменението на климата и човешкото 
здраве) 

 Изграждане на професионален капацитет (провеждане на тематични семинари и 
обучение за професионалисти; серия от тематични информационни материали за 
здравни специалисти; включване на изменението на климата и въздействието върху 
човешкото здраве в професионалните образователни програми на всички нива; 
разработване, прилагане и актуализиране на стандартите за медицинско лечение, 
свързано с изменението на климата) 

2.Изграждане на база от знания и осведоменост 
 Развиване на общественото образование и осведоменост относно адаптацията 

(въвеждане на изменението на климата и човешкото здраве в учебните планове; 
провеждане на мултимедийна кампания; разработване, публикуване и 
разпространение на кодекс за лично поведение на гражданите при опасни явления, 
свързани с изменението на климата) 

 Разработване на мониторинг, събиране на данни и ранно предупреждение 
(изграждане на национална система за мониторинг на изменението на климата и 
човешкото здраве; спазване на процес на прецизен оперативен мониторинг - 
разработване / актуализиране на националната база данни за изменението на климата 
и човешкото здраве; разработване и въвеждане на национална система за ранно 
предупреждение за ефекта от изменението на климата върху човешкото здраве) 

 Разработване на база от знания и научни изследвания (подобряване на научните 
познания относно изменението на климата и човешкото здраве - оценка на 
уязвимостта на здравето, карти на уязвимостта) 

3. Адаптиране на външната среда с цел намаляване на въздействието на изменението 
лимата върху здравето 

 Адаптиране на изградената и естествена среда за намаляване на въздействието на 
изменението на климата върху здравето (разработване на концепция и насоки за 
приспособяване на обществената среда към изменението на климата; разработване / 
прилагане на система от стимули за използване на устойчиви на атмосферните 
влияния конструкции, материали, инструменти; изграждане / поддръжка на 
обществени места със защитна архитектура и ландшафтен дизайн срещу екстремни 
метеорологични явления; разработване / актуализиране на наръчника за местата в 
природата, уязвими към изменението на климата) 

 Изграждане на социално-икономически капацитет (разработване на програма за 
профилактичен контрол на здравния статус и осигуряване на съответно лечение; 
разработване / актуализиране на регистъра на социалните групи, уязвими към 
изменението на климата и разработване на програма за работа с тези групи; 
подготовка на убежища / съоръжения за защита от екстремни метеорологични 
явления на хора от уязвими групи) 

Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен план: 

 Разработване на национална стратегия и план за действие за изменението на климата 
и човешкото здраве; 
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 Преглед и актуализиране на законодателството, разпоредбите, стандартите, нормите, 
плановете, политиките и други документи, които имат отношение към изменението 
на климата и човешкото здраве; 

 Създаване на междудисциплинарна работна група за вертикална и хоризонтална 
комуникация и координация по въпросите на изменението на климата и човешкото 
здраве; 

 Преглед на нуждите на инфраструктурата и технологичното оборудване, свързани с 
изменението на климата в здравния сектор и разработване на препоръки за 
приоритетни подобрения; 

 Създаване на национален фонд за изменението на климата и човешкото здраве, който 
да оказва съдействие при (а) лечението на заболявания, причинени от изменението 
на климата, (б) укрепване на научните изследвания и (в) подобряване на 
инфраструктурата в здравния сектор, свързана с изменението на климата; 

 Разработване на тематични информационни материали за изменението на климата за 
здравни специалисти и заинтересовани страни; 

 Разработване, прилагане и актуализиране на стандарти за медицинско лечение, 
свързано с последствията от изменението на климата; 

 Провеждане на мултимедийна кампания за изменението на климата и човешкото 
здраве; 

 Разработване на национална система за ранно предупреждение за ефекта от 
изменението на климата върху здравето; 

 Подобряване на научните познания за изменението на климата и човешкото здраве. 
Заинтересовани страни 
Заинтересованите страни от обществения сектор включват министерствата и техните 
органи, както и Националната здравноосигурителна каса. Професионалните медицински 
сдружения и научно-изследователските институти, свързани със сектора, също са много 
важни. Водещата неправителствена организация на Червения кръст също се превръща във 
важен участник, както и местните власти 
 
Туризъм 
Въздействие от изменението на климата 
Поради своя териториално концентриран, зависим от времето и изключително сезонен 
характер, туризмът в България е уязвим по отношение на изменението на климата. 
Уязвимостта се състои от краткосрочни и дългосрочни заплахи, въпреки че по-високите 
температури по-рано и по-късно през годината могат да направят междинните сезони по-
привлекателни. 
Основните рискове, свързани с изменението на климата, включват по-малък брой туристи, 
по-кратък зимен сезон, по-кратък среден престой, здравословни проблеми за туристите, по-
лоши условия за отдих на открито, увреждане на туристическата инфраструктура и 
суперструктура, затруднен достъп до туристическите дестинации и недостиг на вода. 
Възможностите, които биха могли да възникнат от изменението на климата включват по-
дълъг летен сезон и междинни сезони, развитие на нови туристически продукти, привличане 
на нови пазари и по-малка нужда от отопление през зимния сезон и междинните сезони. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в четирите стратегически области са следните: 
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1.Включване на адаптацията към изменението на климата в разработването на 
политиките и правната рамка 

 Разработване на секторна политика по отношение на изменението на климата 
(разработване на национална стратегия за адаптация и план за действие за туризма) 

 Създаване на всеобхватна правна рамка, управление на риска и стимули 
(подобряване на правната рамка по отношение на адаптацията към изменението на 
климата в сектора, разработване на програми за застраховане и управление на риска, 
създаване на междусекторни политики, създаване на механизми за икономически 
стимули за прилагане на възможностите за адаптация) 

2.Подобряване на осведомеността и базата от знания за адаптация към изменението на 
климата 

 Повишаване на осведомеността относно изменението на климата и въздействието му 
върху сектора (разработване на национална база данни [онлайн портал] с 
информация за адаптацията към изменението на климата; ангажиране с по-широко 
разпространение на знания по отношение на адаптацията сред предприемачите; 
въвеждане на обучение в областта на изменението  на  климата  в  учебните  програми  
на училищата и университетите; разработване на видео материали; организиране на 
семинари за повишаване на осведомеността; разработване на туристически 
показатели, чувствителни към изменението на климата; разработване на показатели 
за изменението на климата, релевантни за туристическия сектор) 

 Укрепване на базата от знания в отрасъла (разработване, финансиране и 
осъществяване на проекти и програми за изследване на изменението на климата; 
събиране на данни в областта на туризма, свързани с изменението на климата; 
изготвяне и разпространение на публикации; разработване на система за мониторинг 
и оценка;  

 разпространение на разработените мерки за адаптация сред заинтересованите 
страни) 

3. Изграждане на капацитет за адаптация 
 Регионална и подсекторна оценка на адаптивния капацитет (разработване на инструменти 
за оценка на адаптивния капацитет; провеждане на оценки на капацитета за адаптация) 

 Изграждане на капацитет (действия за обучение и разпространяване на знания; 
въвеждане на финансови стимули за изграждане на капацитет на заинтересованите 
страни; въвеждане на специални програми / курсове в колежите и университетите; 
подобряване на координацията, информираността и комуникацията между 
отговорните правителствени и обществени институции) 

4.   Разработване   на   конкретни   действия   за адаптация 
  Адаптиране на съществуващите туристически сектори (разработване и прилагане на 

мерки за адаптация за летния и зимния туризъм) 
 Разработване на иновации в областта на туризма и управлението (разработване на 

нови видове туризъм [продукти, дестинации]; идентифициране на нови туристически 
сектори [сегментиране]; разработване и внедряване на нови маркетингови стратегии 
и подходи; разработване на нововъведения в управлението на ресурсите на 
подсекторно ниво [предприятие]) 

Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен план: 
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 Ангажиране с по-широко разпространение на знания по отношение на адаптацията 
към изменението на климата, за да се достигне до местните предприемачи в областта 
на туризма; 

 Разработване на туристически показатели, чувствителни към изменението на 
климата; 

 Разработване на показатели за изменението на климата, релевантни за туристическия 
сектор; 

 Разработване на инструменти за оценка на адаптивния капацитет; 
 Разработване на обучение по изменение на климата. 

Заинтересовани страни 
Заинтересованите страни включват съответните министерства и техните органи, отговорни 
за политиките и регламентите в областта на туризма. Частният сектор с неговите асоциации 
и предприемачи също е ключов участник. И не на последно място, организациите за 
управление на туристическите райони, научноизследователските институти и гражданското 
общество имат също своя дял. 
Транспорт 
Въздействие от изменението на климата 
Основните видове транспорт, които ще бъдат повлияни от гледна точка на предоставянето 
на услуги, са пътния и железопътния транспорт, следвани от водния и въздушния транспорт. 
Очаква се най-значителното въздействие върху инфраструктурата да бъде причинено от 
наводненията и свлачищата поради по-високата честота на силни валежи. Други явления, 
които се очаква да засегнат сектора са виелиците, снеговалежите и екстремните горещини. 
Очаква се метеорологичните събития, свързани с изменението на климата да окажат 
отрицателно въздействие върху всички участници в транспортния сектор, включително 
тези, които се занимават с управление на инфраструктура (влошаване на състоянието, щети, 
временно затваряне на участъци / възли от пътната инфраструктура), транспортните 
оператори (по-високи оперативни разходи и прекъсвания на дейностите), потребителите на 
пътната мрежа (забавяния, удължено време на пътуване, дискомфорт при пътуване) и 
крайните потребители и обществото като цяло (по-високи разходи за транспортна 
инфраструктура и транспортни дейности - например смущения в бизнеса, договорите, 
веригата на доставки). 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в двете стратегически области са следните: 
1.   Изграждане на институционален капацитет и от знания 

 Изграждане на институционален капацитет (възлагане на отговорности за 
адаптиране към изменението на климата в правилниците и вътрешните правила на 
заинтересованите страни; оценка на нуждите от обучение и провеждане на обучения; 
повишаване на осведомеността на обществото) 

 Изграждане на база от знания (въвеждане / подобряване на практиките за събиране 
на данни, свързани с адаптацията към изменението на климата и постепенно 
изграждане на бази данни за специализирани проучвания; извършване на 
специализирани изследвания за оценка на рисковете и уязвимостите от изменението 
на климата) 

2.Включване на съображенията за адаптация към изменението на климата в ключовите 
процеси на планиране и вземане на решения 
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 Преглед и усъвършенстване на процедурите за подготовка на проекти (разработване 
и прилагане на насоки за включване на въпроси, свързани с адаптацията към 
изменението на климата в цикъла на управление на проектите) 

 Преглед и усъвършенстване на експлоатацията и поддръжката (разработване и 
прилагане на програми за укрепване на устойчивостта на пътните и железопътните 
мрежи към екстремни метеорологични явления) 

 Преразглеждане и актуализиране на нормите за проектиране (актуализиране на 
указанията за проектиране на водостоци и мостове по пътищата и железопътните 
линии; редовно актуализиране на нормите за проектиране на пътища и железопътни 
линии) 

Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия: 

 Възлагане на отговорности за адаптация към изменението на климата в правилниците 
и вътрешните правила на съответните заинтересовани страни по видове транспорт на 
база преглед и анализ на пропуските; 

 Оценка на нуждите от обучение и прилагане на програми за обучение; 
 Въвеждане и/или подобряване на практиките за събиране на данни, свързани с 

адаптацията към изменението на климата и постепенно изграждане на бази данни за 
специализирани проучвания; 

 Разработване на насоки за разглеждане на проблемите, свързани с адаптацията към 
изменението на климата в цикъла на управление на проекти; 

 Актуализиране на указанията за проектиране на водостоци и мостове по пътищата и 
железопътните линии. 

Заинтересовани страни 
Заинтересованите страни от публичния сектор включват министерствата и техните органи, 
свързани със сектора. Частният сектор също играе важна роля, тъй като той предоставя 
услугите и извършва поддръжката на инфраструктурата. От ключово значение са 
потребителите и обществото като цяло, а неправителствените асоциации в транспортния 
сектор следва да работят активно с представителите на гражданското общество за защита 
на потребителите, за изграждане на партньорства и за повишаване на осведомеността. И не 
на последно място, местните и регионалните власти също ще играят важна роля. 
Градска среда 
Въздействие от изменението на климата 
В градските райони очакваните въздействия от климатичните събития включват щети за 
сградите и градската инфраструктура, последици за здравето, застрашени основни услуги, 
вкл. доставка на храна и електричество, намалена достъпност на средата и воден стрес, както 
и увеличен финансов натиск върху общините за поддръжка на инфраструктурата и 
съоръженията и персонала за спешна помощ. 
Големите градове ще бъдат по-уязвими по отношение на екстремните метеорологични 
явления, тъй като техните централни градски части обикновено са с по-голяма плътност, 
интензивен трафик, с по-малко зелени и отворени пространства и със стара инфраструктура 
с ограничен капацитет. Уязвимите групи, вкл. хората, които живеят под прага на бедността, 
в лоши жилища, бездомните, възрастните и болните хора, ще бъдат засегнати в по-голяма 
степен. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в четирите стратегически области са следните: 
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1.Укрепване на политиките и на правната рамка за включване на АИК 
 Включване на АИК в регионалното и градското развитие (организиране на 

дискусионен форум за политиката и стратегията за АИК; включване на АИК в 
политиките за регионално и градско развитие чрез преразглеждане на Закона за 
устройство на територията и на новата Национална жилищна стратегия) 

 Преразглеждане и допълване на законодателството за транспониране на въпросите 
за АИК (включване на АИК в законодателството, свързано с регионалното и 
пространствено планиране; преразглеждане на инструменти като Националната 
концепция за пространствено развитие, схемите и плановете за териториално 
развитие и ПУП) 

 Технологии / строителство - прилагане на нови Еврокодове и технически норми в 
планирането, проектирането, строителните технологии и материали 

 качеството чрез сертифициране за устойчиво строителство; стимулиране на 
творческия градски дизайн; насърчаване на зелени, интелигентни и иновативно 
планиране, проектиране и сертифициране на градове, сгради и технологии) 

2.Изграждане на капацитет за адаптация 
 Развитие на устойчиви институции, способни да осигуряват политика за АИК на 

всички равнища (организиране на хоризонтална координация между съответните 
органи; вертикална и хоризонтална координация между министерствата, свързани с 
АИК на градската среда и управлението на риска от бедствия; 

 подобряване на сътрудничеството между националните, регионалните и местните 
власти; развиване на капацитет чрез преквалификация и допълнителна експертна 
заетост; предоставяне на насоки и методическа подкрепа на общините за 
разработване на местни стратегии за АИК) 

 Развитие на институционалния, експертния и административния капацитет 
(изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия и за реагиране при 
извънредни ситуации, осигуряване на модерно оборудване и финансова подкрепа; 
предоставяне на подходяща и актуализирана информация; осведоменост, 
ангажираност, познания и създаване на култура на АИК в обществото) 

3.   Разработване   на   финансови   и   социални политики и на политики за управление на 
риска 

 Промяна на финансовите, социалните и застрахователните политики 
(преразглеждане на финансовите инструменти и проектиране на нови; изследване на 
потенциала на фондовете на ЕС за АИК; планиране на държавния бюджет и 
финансова подкрепа за общините; преразглеждане на съществуващия фонд за 
управление на риска от бедствия с цел по-добра социална защита; разширяване на 
мерките за финансово приобщаване чрез адаптивни предпазни мрежи, резервни 
фондове за бедните и за най-необлагодетелстваните) 

4. Подобряване на управлението на знанията, научните изследвания, образованието и 
комуникацията между заинтересованите страни 

 Информация - гарантиране на институционално регулиран обмен на информация и 
данни съгласно задълженията по директивата на ЕС INSPIRE (създаване на общи 
стандарти за типа, структурата, обхвата и формата на метаданните и данните, 
хармонизирани с ЕС на ниво град; обмен на информация със страни от ЕС и 
международни институции; осигуряване на свободен достъп до данните) 
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 Научни изследвания - осигуряване на обща дългосрочна визия и цели в 
изследванията за АИК на градската среда чрез изменение на Националната стратегия 
за развитие на научните изследвания (определяне на приоритетните научни теми; 
подкрепа на иновациите в строителството, технологиите и услугите чрез проучвания, 
финансирани от строителния бизнес) 

 Образование - „обучение на обучаващи" (организиране на образование и обучение 
на всички нива - от политиците до обществеността; създаване на съвместни 
мултидисциплинарни курсове за проектанти, [ландшафтни] архитекти, инженери, 
еколози, икономисти и др.; организиране на тематични докторски дисертации; 
разработване на платформа за отворено обучение за АИК) 

 Партньорство - работа в партньорство и споделяне на знания (насърчаване на 
партньорствата, изграждане на мрежи и сътрудничество между различните 
възрастови, полови, етнически, професионални и социални групи; организиране на 
социална мрежа за подкрепа на уязвимите групи; осъществяване на публично-частни 
партньорства в подкрепа на управлението на риска от бедствия и Единната 
национална система за защита на гражданите; работа с медиите за популяризиране 
на системата за АИК) 

Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Организиране на дискусионен форум за постигане на съгласие за обща визия и общо 
разбиране по отношение на политиките и стратегията за АИК за градската среда 
(краткосрочен план); 

 Включване на АИК в политиките за регионално и градско развитие (краткосрочен 
план); 

 Включване на АИК в новата Национална жилищна стратегия (средносрочен план); 
 Изграждане на способности за управление на риска от бедствия и реагиране при 

извънредни ситуации и осигуряване на достатъчно и модерно оборудване и 
финансова подкрепа (краткосрочен план); 

 Създаване на общи стандарти за типа, структурата, обхвата и формата на 
метаданните и данните, хармонизирани с ЕС на ниво град (краткосрочен план); 

 Определяне на приоритетните научни теми, свързани с града, откритите и зелените 
пространства, сградите, инфраструктурата, строителните материали и човешкото 
здраве и оценка на устойчивостта им (краткосрочен план); 

 Организиране на подходящо образование и обучение на всички нива - от политиците 
до обществеността, въз основа на оценка на образователните потребности 
(краткосрочен план); 

 Насърчаване на партньорствата, изграждането на мрежи и сътрудничеството между 
различните възрастови, полови, етнически, професионални и социални групи, 
включително тези в неравностойно положение (краткосрочен план). 

Заинтересовани страни 
Заинтересованите страни от обществения сектор включват министерствата и техните 
органи, свързани със сектора. Секторните професионални съюзи и асоциации, строителните 
и застрахователните компании и частните консултанти са други участници, които имат 
важна роля за успешното изпълнение на Плана за действие. Академичните среди и научно-
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изследователските институти също играят основна роля, заедно с гражданското общество и 
местните и регионалните власти и техните органи. 
Води 
Въздействие от изменението на климата 
Очаква се изменението на климата да окаже значително въздействие върху хидрологията на 
реките в България, като прогнозите са за спад с около 10 процента за следващите 30 години. 
Възможно е да настъпят значителни промени в сезонното разпределение на оттока на 
реките, с увеличение през зимата и пролетта и спад през лятото и есента. 
Рисковете и уязвимостта, свързани с водите, включват опасност от наводнения и суша. 
Рисковете от наводнения засягат цялата страна, докато рисковете от засушаване 
застрашават районите с прогнозиран недостиг на вода. Районите, които използват 
подпочвени води, са с по-нисък риск. Вероятни са по-високи рискове в районите, които 
използват повърхностни води и имат значителни туристически дейности. Черноморският 
район изглежда най-уязвим по отношение на риска от недостиг на вода. 
Основните уязвимости по отношение на изменението на климата са системите за 
производство на водноелектрическите централи, водните услуги (водоснабдяване, 
канализация и мелиорация), състоянието и готовността на водната инфраструктура, както и 
готовността на операторите и населението, поради липса на предишен опит с наводнения и 
засушаване. Рисковете за инфраструктурата и услугите произтичат от щети, неправилна 
експлоатация и нискокачествени или недостатъчни услуги. Биологичното разнообразие е 
изложено на риск в резултат от наводненията и засушаванията 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в трите стратегически области са следните: 
1.Подобряване на управлението за адаптация 

 Адаптиране на правната рамка с оглед превръщането й в инструмент за справяне с 
въздействието от изменението на климата (изясняване на ролите и отговорностите за 
адаптация към изменението на климата; синхронизиране на периодите на планиране 
между генералните ВиК планове и плановете за управление на речните басейни и на 
риска от наводнения [ПУРБ и ПУРН]; въвеждане на икономически стимули за 
промяна на поведението) 

2.   Укрепване на базата от знания и осведомеността 
 Максимално използване на научноизследователски и образователни институции 

(осигуряване на средства за изследвания в областта на адаптацията към изменението 
на климата и прилагане на иновации в областта; осигуряване на 
научноизследователска подкрепа за Басейновите дирекции чрез рамкови 
споразумения недостатъчни услуги. Биологичното разнообразие е изложено на риск 
в резултат от наводненията и засушаванията. 

 Подобряване на осведомеността, образованието и обучението (подготовка и 
разпространение на брошури и видео материали, свързани с адаптацията към 
изменението на климата; включване на адаптацията към изменението на климата в 
учебните програми за начално и средно образование; подготовка и провеждане на 
обучения за държавната администрация и ВиК операторите) 

 Подобряване на мониторинга и гъвкавостта (разширяване и надграждане на мрежите 
за мониторинг на валежите, водните ресурси и използването на водите, свързани с 
изменението на климата; създаване на динамична, обществено достъпна ГИС база 
данни) 
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3.   Подобряване на управлението за адаптация на водната инфраструктура 
 Адаптиране на проектирането и строителството (преглед и актуализиране на нормите 

за проектиране и строителство) 
 Адаптиране на експлоатацията (разработване на методика и оценка на адаптивния 

капацитет на значими обекти от водната инфраструктура, включване на мерки за 
адаптация към изменението на климата в експлоатационните планове на 
инфраструктурата) 

Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Изясняване на ролите и отговорностите по отношение на адаптацията към 
изменението на климата (краткосрочен план); 

 Подготовка и разпространение на брошури и видео за адаптация към изменението на 
климата (краткосрочен план); 

 Разширяване и надграждане на мрежите за мониторинг на валежите, водните ресурси 
и използването на водите, свързани с адаптацията към изменението на климата 
(средносрочен план); 

 Създаване на динамична, обществено достъпна ГИС база данни (средносрочен план); 
 Преглед и актуализиране на нормите за проектиране и строителство (краткосрочен 

план). 
Заинтересовани страни 
Заинтересованите страни от обществения сектор включват министерства и техните органи, 
свързани със сектора, както и басейновите дирекции. Държавният регулатор също е важна 
заинтересована страна. Академичните среди и научно-изследователските институти играят 
основна роля, заедно с гражданското общество и местните и регионалните власти и техните 
органи. 
 
Изготвянето на ПИРО е съобразено с програмите от мерки в плановете за управление на 
речните басейни и с програмите от мерки в плановете за управление на риска от наводнения 
към басейновите дирекции, както и осигурява съгласуваност с всички други приложими 
планове и програми в областта на опазването на околната среда или адаптацията към 
изменението на климата, разработени на национално, областно или общинско ниво. 
Ефектите от влиянието на изменението на климата, които се изразяват в покачване на 
температурите, намаляване на валежите, промяна в оттока на реките и в екосистемите и 
засушаване (от една страна), но и в проблеми, свързани с внезапни наводнения (от друга 
страна) е вече факт в определени райони на България, най-вече в долната част на басейна на 
р. Арда, р.Тунджа, р. Марица и р. Бяла. 
Предвидени мерки в Плана за управление на риска от наводнения: 
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ЧАСТ VII. 

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 
За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и 

начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение 
и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване 
и осигуряване на информация и публичност. Описанието на тази система и на действията, 
които ще осигурят нейното ефективно функциониране, са част от структурата на ПИРО. 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на 
ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво 
местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните 
дейности и проекти. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана 
на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 
включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за 
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наблюдение и оценка. Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите 
за изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 
г. са посочени в матрица на индикаторите - Приложение № 3. За да се осигури 
необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са посочени 
мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, периодичността на 
събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от 
индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 
периода на действие на плана. При наличие на достатъчно информация и данни на 
периодична база могат да се определят и междинни стойности на индикаторите по ключови 
приоритети. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка 
на изпълнението на ПИР се имат предвид общите индикатори в областта на регионалната 
политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 
2021 -2027 г.  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на 
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на 
целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. 

Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по 
отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите 
им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана се използват два вида 
индикатори: за продукт и за резултат. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 
определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите 
те се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за 
развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са количествено 
измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните 
постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в 
съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 
устойчиво интегрирано местно развитие за периода. Степента на въздействие се отчита с 
количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи - с качествени 
оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното 
развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона. 

Типа индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от 
конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО. Най-общо 
индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на приоритетите и мерките, а 
индикаторите за резултат - по отношение на целите. Въпреки това е възможно за даден 
приоритет да се формулира както индикатор за продукт, така и индикатор за резултат. 

Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на целите. С индикаторите 
за продукт се измерват и постигането на мерките, но не е задължително да се формулират 
за всяка отделна мярка, дейност или проект - включването на индикатори по отношение на 
мерките зависи от конкретната ситуация. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство 
участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 
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наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 
неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. 
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 Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.  

Индикатори за продукт 

Приоритет Мярка Кратко описание Индикатор 
Мерна 

единица  

Източник 
на 

информация  

Период 
на 

отчитане  

Целева 
стойност  

Стратегическа цел 1: Икономическо развитие, чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, стимулиране на 
инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, туризъм и селско стопанство 

Приоритет 1 Мярка 1 

Подкрепа за създаване на нови 
микро- и малки фирми в 
общината. Стимулиране на 
стартъри, в т.ч в технологични 
производства и услуги; 

1.Предприятия, 
получаващи подкрепа 
чрез 
безвъзмездни средства  
2.Стартиращи 
предприятия, които 
получават 
подкрепа 

   брой  
 
 
 

брой  

     

Приоритет 1 Мярка 2 

Изграждане на нова 
предприемаческа култура, 
придобиването на 
предприемачески, управленски и 
бизнес умения, както и 
професионални и ИТ умения. 
Предоставяне на целенасочена 
консултантска подкрепа за 
стартиране на самостоятелна 
стопанска дейност; 

1.Заинтересовани страни, 
участващи в процеса на 
опознаване на сферата на 
предприемачеството  
2.МСП, инвестиращи в 
развитие на уменията 

                     
брой  

 
 
 

брой   

     

Приоритет 1 Мярка 3 
Създаване на възможностите за 
заетост чрез самонаемане; 

1.Заинтересовани страни, 
участващи в процеса на 
опознаване на сферата на 
предприемачеството  
2.МСП, инвестиращи в 
развитие на уменията  

брой 
 
 
 

брой 
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Приоритет 1 Мярка 4 

Насърчаване на 
предприемачеството сред 
уязвимите групи на пазара на 
труда, включително и социалното 
предприемачество за безработни 
лица, хора с увреждания и лица от 
групи в неравностойно положение 

1.Заинтересовани страни, 
участващи в процеса на 
опознаване на сферата на 
предприемачеството  
2.МСП, инвестиращи в 
развитие на уменията 

брой   
 
 

брой  

   

  

Приоритет 1 Мярка 5 

Насърчаване на кооперирането 
между местните предприятия чрез 
подпомагане на клъстерирането и 
предоставянето на подкрепа за 
веригите на доставките, особено в 
случаите на привличане на 
стратегически инвеститори. 

МСП, инвестиращи в 
развитие на уменията  

брой     

  

Приоритет 2 Мярка 1 

Преодоляването на 
технологичното изоставане и 
повишаване общата 
производителност 

1.Предприятия, 
получаващи подкрепа 
чрез безвъзмездни 
средства 
2. Предприятия, 
получаващи подкрепа 
чрез финансови 
инструменти 

 брой  
 

 брой 
   

  

Приоритет 2 Мярка 2 

Внедряване на иновативни 
решения в земеделската практика 
и изграждане на подходяща 
инфраструктура 

Предприятия, които си 
сътрудничат с 
научноизследователски 
институции  

 брой     

  

Приоритет 2 Мярка 3 

Развитие на цифровата 
инфраструктура в общината и 
използване на цифрови 
технологии от земеделските 
производители 

Предприятия, получаващи 
подкрепа за 
цифровизиране на своите 
продукти и услуги  

   брой    

  

Приоритет 2 Мярка 4 

Инвестиции в производството на 
плодове, зеленчуци, както и в 
животновъдството и биологично 
производството 

Предприятия, получаващи 
подкрепа чрез 
безвъзмездни средства*  

   брой    

  

Приоритет 2 Мярка 5 
Интервенции към пчеларството и 
лозаро-винарския сектор 

Предприятия, получаващи 
подкрепа чрез 
безвъзмездни средства 

 брой     
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Приоритет 2 Мярка 6 

Разнообразяване на икономиката с 
цел запазване на заетостта на 
местното население; насърчаване 
развитието на микро и МСП,  

Предприятия, получаващи 
подкрепа чрез 
безвъзмездни средства 

 брой     

  

Приоритет 2 Мярка 7 
Активизиране на бизнеса чрез 
насърчаването на индивидуалното 
и колективното предприемачество 

Предприятия, получаващи 
подкрепа чрез 
безвъзмездни средства 

 брой     
  

Приоритет 2 Мярка 8 
Въвеждане на нови технологии и 
иновации в МСП 

Предприятия, получаващи 
подкрепа чрез 
безвъзмездни средства  

 брой     
  

Приоритет 2 Мярка 9 

Повишаване на 
конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор: 
насърчаване на 
научноизследователската дейност, 
иновациите и енергоефективните 
решения модернизиране на 
стопанствата;  
подобряване на 
инфраструктурата, свързана със 
селското стопанство; 
професионално обучение и 
информационни дейности за 
заетите в селското стопанство 

Предприятия, които си 
сътрудничат с 
научноизследователски 
институции  

брой     

  

Приоритет 2 
Мярка 

10 
Прилагане на ВОМР 

Водени от общностите 
стратегии за местно 
развитие  

   брой     
  

Приоритет 2 
Мярка 

11 

Ограничаване на използването на 
висококатегорийни земеделски 
земи за нуждите на 
промишлеността и складовото 
стопанство чрез насочване на 
инвеститорския интерес 
посредством инфраструктурно 
обезпечаване на територии със 
слабопродуктивни земи 

 Площи за  
инфраструктурно 
обезпечаване на 
територии със 
слабопродуктивни земи 
удоволетворяващи 
инвеститорския интерес 

 дка    
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Приоритет 2 
Мярка 

12 

Прилагане на интегрирани 
(устройствени и агротехнически) 
решения за рекултивация и 
използване на замърсените 
територии (отглеждане на 
технически култури и др.). 

 Площи с  прилагане на 
интегрирани решения за 
рекултивация и 
използване на 
замърсените територии 

дка     

  

Приоритет 3 Мярка 1 

Подкрепа за  изграждане на 
специализирана инфраструктура 
за оползотворяване на 
туристическите ресурси и 
развитието на различни видове 
туризъм, включително и   
транспортна инфраструктура до 
туристическите обекти 

1.Изградени  и 
реконструирани пътища 
за достъп 
 
2.Изградени паркинги с 
информационни центрове 

метра 
 
 

брой  

   

  

Приоритет 3 Мярка 2 

Подкрепа за интегриране на 
културно-историческото 
наследство с тематични 
туристически маршрути (винени, 
религиозни, природно -
екологични и др.)  

 Създадени  тематични 
туристически маршрути 

брой     

  

Приоритет 3 Мярка 3 
Повишаване на професионалната 
квалификация на заетите в 
туризма 

МСП, инвестиращи в 
развитие на уменията  

брой     
  

Приоритет 3 Мярка 4 
Създаване и развитие на 
регионален туристически продукт 

Съвместни проекти  брой    
  

Приоритет 4 Мярка 1 
Стимулиране на иновационни 
МСП; 

Предприятия, получаващи 
подкрепа чрез 
безвъзмездни средства  

брой      
  

Приоритет 4 Мярка 2 
Разширяване на мрежите за 
бизнес иновации и подкрепа за 
иновационни клъстери 

Съвместни проекти   брой    
  

Приоритет 4 Мярка 3 

Подкрепа на дейности за 
въвеждане на нови технологии, в 
т.ч. за намаляване на ресурсната и 
енергийна ефективност на 
производството 

Предприятия, получаващи 
подкрепа чрез 
безвъзмездни средства  

брой      
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Приоритет 5 Мярка 1 
Инвестиции в цифровата 
инфраструктура 

      
  

Приоритет 5 Мярка 2 
Цифрова трансформация на 
малките предприятия 

Предприятия, получаващи 
подкрепа за 
цифровизиране на своите 
продукти и услуги  

брой      

  

Приоритет 5 Мярка 3 
Подкрепа на социалната 
икономика чрез цифрова 
трансформа 

Цифрови услуги и 
продукти, разработени за 
предприятията  

брой      
  

Приоритет 5 Мярка 4 

Подкрепа за повишаване на 
квалификациите и за 
преквалификация на работната 
сила с цел подготвянето й за 
бъдещите предизвикателства, 
свързани с цифровизацията и 
автоматизацията 

МСП, инвестиращи в 
развитие на уменията  

  брой       

Стратегическа цел 2: Подобряване на социалната среда 

Приоритет 6 Мярка 1 

Създаване на мобилни екипи към 
областните лечебни заведения за 
осигуряване на медицинска 
помощ в отдалечени и 
труднодостъпни места 

Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура за 
здравни грижи   

 брой      

Приоритет 6 Мярка 2 

Инвестиране в специализирани 
болници и отделения, в конто се 
извършват дейности за 
долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация и 
хосписи запациенти, които имат 
нужда от продължителен 
болничен престой и не могат да се 
обслужват сами в домашна 
обстановка 

Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура за 
здравни грижи  

 брой      
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Приоритет 6 Мярка 3 

Инвестиране в СМР и ремонтни 
дейности за създаване на 
медицински кабинети за 
новозавършили 
общопрактикуващи лекари в 
неатрактивни райони на страната 

 Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура за 
здравни грижи 
  

брой       

Приоритет 6 Мярка 4 

Икономически ефективни мерки 
за намаляване на основни рискови 
за здравето фактори и 
подобряване профилактиката на 
болестите 

Капацитет на 
подкрепяната социална 
инфраструктура (различна 
от жилищна) 
  

 брой      

Приоритет 7 Мярка 1 
Създаване на нови социални 
услуги за резидентна грижа за 
възрастни хора 

Капацитет на 
подкрепяната социална 
инфраструктура (различна 
от жилищна) 
  

 брой      

Приоритет 7 Мярка 2 

 Създаване на нови социални и 
интегрирани. здравно-социални 
услуги за резидентна грижа за 
лица с увреждания 

Капацитет на създадената 
временна инфраструктура 
за настаняване 
  

брой       

Приоритет 7 Мярка 3 

Създаване на съпътстващи 
специализирани и консултативни 
социални услуги за лица с 
увреждания 

Създадени нови  на 
съпътстващи 
специализирани и 
консултативни социални 
услуги за лица с 
увреждания 

брой       

Приоритет 7 Мярка 4 

Изграждане на Цeнтpoвe за ранно 
дeтcкo paзвитиe,c финансиране на 
здравни, oбpaзoвaтeлни и 
coциaлни дeйнocти на eднo  
мяcтo, 

Капацитет на създадената 
временна инфраструктура 
за настаняване 
  

брой       

Приоритет 8 Мярка 1 
Осигуряване достъпа до 
качествено предучилищно и 
училищно образование 

         

Приоритет 8 Мярка 2 
Изграждане на адекватна 
инфраструктура за образование 

Капацитет на класните 
стаи на подкрепяната 
образователна 
инфраструктура (нови или 
модернизирани)  

 брой      
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Приоритет 8 Мярка 3 
Прилагане на ефективни мерки за 
включване на децата от уязвимите 
групи към образование 

Капацитет на класните 
стаи на подкрепяната 
инфраструктура за грижи 
за деца (нови или 
модернизирани)  

 брой      

Приоритет 8 Мярка 4 

Постигане на гъвкавост на 
образователната система спрямо 
промените и изискванията на 
бизнеса и местните пазари на 
труда 

Преструктурирани и 
създадени нови 
специалности 

 брой      

Приоритет 8 Мярка 5 

Разширяването на дуалното 
обучение и увеличаване на 
възможностите за 
осъществяването му по различни 
професии, което да е съобразено с 
потребностите на бизнеса на 
регионално и местно ниво 

Осигурено обучение  по 
професии 

брой       

Приоритет 8 Мярка 6 

Осигуряване на  безплатен 
безжичен интернет за училищата 
в общината, съгласно 
инициативата  WiFi4EU 

 Училища осигурени 
училища с  безжичен 
интернет 

брой       

Приоритет 8 Мярка 7 

Инвecтиции в ключoви yмeния, 
включително на компютърни и 
цифрови умения на човешките 
ресурси, в подкрепа на широкото 
използване на ИКТ и базираните 
на тях услуги 

 Преминали обучение в  
ключoви yмeния, 
включително на 
компютърни и цифрови 
умения на човешките 
ресурси, в подкрепа на 
широкото използване на 
ИКТ и базираните на тях 
услуги 

брой       

Приоритет 8 Мярка 8 

Прилагане на комплексна оценка 
на потребностите на базата на 
разработени модели за работа и 
провеждане на обучения на 
служители, професионалисти и др 

 1.Извършени комплексни 
оценки на потребностите 
2.Преминали обучения 
служители 
 

 брой 
 

брой 
     

Приоритет 8 Мярка 9 
Осигуряване на условия за 
качествена заетост на 
трудоспособните лица 

Осигурена заетост на 
трудоспособни лица 

 брой      
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Приоритет 8 
Мярка 

10 

Осигуряване на достъп до 
програми за активиране, 
ориентиране, обучение и заетост; 

1.Участия на общината в 
програми 
2.Преминали обучение 

брой 
брой  

     

Приоритет 8 
Мярка 

11 

Подкрепа за бърз преход от 
училище и безработица към 
работа и успешно включване в 
активен икономически живот, в 
т.ч. чрез стажове, чиракуване, 
професионално, неформално и 
самостоятелно обучение и 
придобиване на умения 

1.Проведени 
професионалнио стажове 
и обучения. 
 
2.Преминали 
професионалнио стажове 
и обучения. 

брой 
 
 

брой  

     

Приоритет 9 Мярка 1 

Опазване на паметниците на 
културното наследство, 
включително реставрация, 
консервация и социализация 

Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културата и 
туризма 
  

брой       

Приоритет 9 Мярка 2 

Изграждане на съпътстваща 
инфраструктура на значими 
археологически и природни 
обекти и превръщането им в 
туристически атракции 

Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културата и 
туризма  

брой       

Приоритет 9 Мярка 3 

Маркетинг на дестинациите с 
акцент върху по-значими 
културни и природни атракции 
чрез обмен на ноу-хау и добри 
практики в областта на туризма 

Капацитет на 
подкрепяната 
инфраструктура в 
областта на културата и 
туризма 
  

брой       

Приоритет 9 Мярка 4 

Използване на интерактивни и 
смарт технологии, в т.ч. виртуална 
реалност, wi-fi осигуряване на 
обектите 

Цифрови услуги и 
продукти, разработени за 
предприятията  

 брой      

Приоритет 9 Мярка 5 

Поддръжка, възстановяване и 
подобряване на културното и 
природното наследство на селата 
и селския ландшафт и др 

Зелена инфраструктура, 
изградена с цел 
приспособяване към 
изменението на климата  

 брой      

Приоритет 9 Мярка 6 
Подобряване на училищната 
спортна инфраструктура 

 Реконструирани и 
модернизирани училищни 
спортни зали и площадки 

 брой      
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Приоритет 9 Мярка 7 

Поддържане на открити и закрити 
спортни площи за насърчаване на 
масовия спорт и провеждането на 
масови спортни събития. 

 Реконструирани и 
модернизирани спортни 
зали и площадки 

брой       

Стратегическа цел 3: Подобряване на екологичната инфраструктура 

Приоритет 
10 

Мярка 1 
Подмяна и модернизация на 
водопроводната мрежа; 

 1.Дължина на 
модернизирана 
водопроводна мрежа 

метри       

Приоритет 
10 

Мярка 2 
Реконструкция на съществуващи и 
изграждане на резервоари за 
питейна вода. 

1.Реконструирани 
резервоари за питейна 
вода 2.Изградени 
резервоари за питейна 
вода 

 брой 
 
 

брой 

     

Приоритет 
10 

Мярка 3 
Изграждане на нови и 
реконструкции на канализационни 
системи 

Дължина на мрежите за 
събиране на отпадъчни 
води, новоизградени или 
консолидирани  

метри       

Приоритет 
10 

Мярка 4 

Осигуряване на подходяща 
технология на пречистване на 
водите, изготвяне на оценка за 
приложимостта и икономическата 
обоснованост на централизирано 
отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води в малките 
населени места, с разпръснато и 
намаляващо население 

Нов или подобрен 
капацитет за 
пречистване на 
отпадъчни води 
  

куб. 
метра   

     

Приоритет 
11 

Мярка 1 

Насърчаване използването на 
енергията от възобновяеми 
източници, особено от биомаса и 
биогорива в съответствие с 
НПДЕВИ 

Допълнителен капацитет 
за производство на 
енергия от възобновяеми 
източници 
(електроенергия, 
топлинна енергия)  

MW/h       

Приоритет 
11 

Мярка 2 
Топлинна изолация на 
ограждащите конструкции на 
сградите и подмяна на дограма. 

Домакинства, получили 
подкрепа за подобряване 
на Енергийните 
характеристики на 
жилището си  

брой       
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Приоритет 
11 

Мярка 3 

Подобряване на енергийната 
ефективност на уличното 
осветление (УО) и парковото 
осветление 

 Реконстроирана или 
новоизградена мрежа 
осветителни тела 

брой       

Приоритет 
11 

Мярка 4 
Монтаж на котли на 
биомаса/дървесни пелети, слънчеви 
колектори за БГВ и др 

Обществени сгради, 
получили подкрепа за 
подобряване на 
енергийните им 
характеристики  

брой       

Приоритет 
11 

Мярка 5 
Подобряване ефективността на 
сградните инсталации 

 Домакинства, получили 
подкрепа за подобряване 
на енергийните 
характеристики на 
жилището си  

брой       

Приоритет 
11 

Мярка 6 

Оптимизира събирането и 
третирането на отпадъци и 
внедряване на съвременни 
технологии за разделно събиране, 
предварително третиране, 
компостиране на биоразградимите 
отпадъци, с цел повишаване на 
количествата рециклирани 
отпадъци и стимулиране на 
повторната употреба 

Допълнителен капацитет 
за рециклиране на 
отпадъци 
  

тона      

Приоритет 
12 

Мярка 1 

Създаване и актуализация на база 
данни за рискови зони, 
доизграждане на системи за ранно 
предупреждение за възникващи 
опасности от наводнения, пожари, 
активиране на свлачищни райони,  

Нови или 
усъвършенствани 
системи за наблюдение 
на бедствия, за 
готовност и за 
предупреждение и 
реагиране 
Зони, обхванати от 
мерки за защита срещу 
горски 
пожари  

брой       

Приоритет 
12 

Мярка 2 

Почистване на корита на реки и 
изграждане на защитни 
съоръжения, изследване на 
последиците от промените в 
климата 

Новопостроени или 
консолидирани защитни 
съоръжения по 
крайбрежни ивици, 
речни и езерни брегове и 

брой       
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свлачища за защита на 
хора, активи и 
естествената околна 
среда 

Приоритет 
12 

Мярка 3 

Изграждане на съоръжения за 
борба с ерозията, залесяване на 
обезлесени участъци, устойчиво 
използване на земите и други 

Новопостроени или 
консолидирани защитни 
съоръжения по 
крайбрежни ивици, 
речни и езерни брегове и 
свлачища за защита на 
хора, активи и 
естествената околна 
среда  

  брой      

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие 

Приоритет 
13 

Мярка 1 

Подобряване на мрежата от 
общински пътища, за осигуряване 
на достъп до туристически, 
исторически обекти, както и достъп 
до образователни, здравни и 
социални услуги в населените 
места 

Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани пътища 

 метра      

Приоритет 
13 

Мярка 2 

Насърчаване изграждането на 
местната инфраструктура, 
обновяването на селата, 
предлагането на местни основни 
услуги и опазването на местното 
културно и природно наследство - 
създаване, подобряване и 
разширяване на дребна по мащаби 
инфраструктура, въвеждане и 
използване на възобновяеми 
източници; инфраструктура за 
отдих, туристическа информация и 
обозначаване на туристически 
обекти 

1.Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани улици и 
тротоари  
2.Модернизирани 
публични пространства 
– площади и паркове 
3.Озеленени улици и 
пространства 
4.Маркирани и 
обозначени 
туристически маршрути 
5.Въведени ВЕЙ за 
улично осветление 

 
метра 

 
 
 

дка 
 

брой 
 

брой 
 

брой  

     

Приоритет 
14 

Мярка 1 
Подобряване достъпа до и 
развитието на он-лайн публични 
услуги 

Публични институции, 
получаващи подкрепа за 

брой       
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Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник 
на 

информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Стратегическа цел 1  

Икономическо развитие, 
чрез подобряване на бизнес 
средата, насърчаване на 
предприемачеството, 
стимулиране на 
инвестициите в иновации, 
неутрални към климата 
производства, туризъм и 
селско стопанство 

Работни места, създадени в 
подкрепяните структури 

Частни инвестиции, допълващи 
публичната подкрепа (безвъзмездни 
средства, финансови инструменти) 

МСП, въвеждащи иновативен продукт 
или процес 

МСП, въвеждащи иновация на 
равнището на предприятия 

МСП, които се възползват от дейности за 
развитие на умения, осъществявани чрез 
местна/регионална екосистема 

Подпомагани стажове в МСП 

Служители на МСП, които са преминали 
продължаващо професионално 
образование и обучение (продължаващо 
ПОО) 

брой 

 

хил. лв. 

 

брой 

 

брой 

 

брой 

 

брой 

 

брой 

НСИ, 
Общината, 
Агенция за 
МСП, 
Агенция по 
заетостта и 
др. 

6 мес., 1 
год. и 
т.н. 

Към 
началото 
на периода 

Към края 
на 
периода 

разработване на 
цифрови услуги и 
приложения  

Приоритет 
14 

Мярка 2 

Развитие на широколентова 
инфраструктура и преодоляване на 
т.нар. „цифрова изолация" на слабо 
населените и периферни райони на 
общината. 

1.Допълнителeн брой 
домакинства с 
широколентов достъп с 
много голям капацитет 
2. Допълнителeн брой 
предприятия с 
широколентов достъп с 
много голям капацитет 

брой  
 
 

брой 
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Служители на МСП, които са преминали 
алтернативно обучение задейности в 
областта на услугите с интензивно 
развитие на знанията (KISA)  

Служители на МСП, които са преминали 
официално обучение за развитие на 
знанията (KISA) (по видове умения: 
технически, управленски, 
предприемачески, екологични, други) 

 

 

брой 

 

 

брой 

Стратегическа цел 2 

Подобряване на социалната 
среда 

Годишен брой на децата, използващи 
подкрепяната инфраструктура за грижи 
за деца 

Годишен брой на децата, използващи 
подкрепяната образователна 
инфраструктура 

Лица с достъп до подобрени здравни 
услуги 

 Годишен брой на лицата, които 
използват подкрепяните здравни 
заведения 

Годишен брой на лицата, които 
използват подкрепяните съоръжения за 
социални грижи 

 Средно време за реагиране при спешни 
медицински случаи в подкрепяната 
област 

брой 

 

 

       брой 

 

       брой 

 

       брой 

 

       брой 
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Стратегическа цел 3 

Подобряване на 
екологичната 
инфраструктура 

Жители, свързани към подобрени 
системи за снабдяване с вода 

Жители, свързани поне към системи 
завторично пречистване на отпадъчни 
води 

Загуби на вода 

Адекватно третирани отпадъчни води 

Жители, които имат достъп до нова или 
модернизирана зелена инфраструктура в 
градските райони 

Годишно крайно потребление на енергия 
(за следните цели :жилищни, частни 
нежилищни, обществени нежилищни)
  

Домакинства с подобрени енергийни 
характеристики на своите жилища 

Сгради с подобрена енергийна 
класификация (жилищни, частни 
нежилищни, обществени нежилищни)
  

Очаквани емисии на парникови газове 

Предприятия с подобрени енергийни 
характеристики 

Общо произведена енергия от 
възобновяеми източници 
(електроенергия, топлинна енергия) 

Енергия от възобновяеми източници: 
капацитет, свързан към мрежата 
(оперативен) 

Жители, които се ползват от мерки за 
защита от наводнения 

Жители, които се ползват от мерки за 
защита от горски пожари 

       брой 

 

       брой 

 

% 

% 

 

 

% 

 

 

брой 

 

брой 

 

 

брой 

 

Mw/h 

 

брой 

 

брой 

 

брой 
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Жители, които се ползват от мерки за 
защита срещу природни бедствия, 
свързани с климата (различни от 
наводнения и горски пожари) 

Жители, които се ползват от мерки за 
защита срещу несвързани с климата 
природни рискове и рискове, свързани с 
дейности на човека* 

Жители, обслужвани от съоръжения за 
рециклиране на отпадъци и малки 
системи за управление на отпадъци 

Рециклирани отпадъци 

Рециклирани отпадъци, използвани като 
суровини 

Възстановени отпадъци 

 

 

брой 

 

брой 

 

% 

 

% 

 

% 

Стратегическа цел 4 

Балансирано териториално 
развитие 

Ползватели на новоизградени, 
реконструирани или модернизирани 
пътища 

Спестено време вследствие на 
подобрената пътна инфраструктура 

 

брой 

 

% 
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ЧАСТ VIII. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 32 ОТ ЗИД НА ЗРР   
Настоящият документ представя резултатите от оценката на социално-икономическото 

въздействие на ПИРО на община Пещера 2021-2027 г. Изготвена е в съответствие с чл. 32 
на ЗРР едновременно с изработването на Плана за интегрирано развитие на общината. 

Плана за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027 г. е 
основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането 
и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. 
Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 
инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. 

Предварителната оценка на ПИРО на община Пещера има за цел да подобри качеството 
на документа, като проследи неговата външна и вътрешна свързаност, съответствие със 
стратегически и планови документи на областно, регионално, национално и наднационално 
ниво, неговата ефективност, ефикасност, релевантност, въздействие и устойчивост. 

Специфичните цели са следните: 
 Да се гарантира съгласуваност на ПИРО и заложените в него стратегически цели и 

приоритети с документите, които са от значение за подготовката на плановете на 
национално и европейско ниво, секторните стратегии, Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на ЮЦР за периода 2021-2027, Национална програма за 
развитие България 2030 

 Да се гарантира съгласуваност на ПИРО, като се оцени социално-икономическия 
анализ и SWOT-анализа, реалистичността и адекватността на заложените цели и 
приоритети за местно развитие, предвидената система за наблюдение, оценка и 
актуализация, включително предложените индикатори, необходимите действия за 
осигуряване на информация и публичност и прилагане на принципа на партньорство 
и програмата за реализация; 

 Да се гарантира спазване на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 
собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, 
фондовете на ЕС и други публични и частни източници; 

 Да се гарантира правилното прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в областта 
на равните възможности, равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие и др.;  

 Да се прецени адекватността на общата оценка на необходимите ресурси за 
реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г.; 

 Да се оценят дейностите, предложени за прилагането на принципа на партньорство 
и осигуряване на информация и публичност;  

 Да се оцени съответствието, целесъобразността и ефективността на Програмата за 
реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г.  

За постигането на тези цели са изпълнени следните задачи: 
 Извършена оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и 

процеси, проблеми и потенциали на икономическото, социалното, 
инфраструктурното и екологичното развитие на община Пещера;  

 Извършена оценка на съответствието  и обвързаността на  SWOT-анализа със 
социално-икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на 
общината; 

 Извършена оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и 
приоритетите за развитие на общината за периода 2021-2027 г., интегрираността и 
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взаимодействието между отделните приоритети и стратегически цели, както и 
тяхното съответствие и обвързаност с релевантните стратегически документи на 
регионално, национално и европейско ниво; 

 Извършена преценка на обема и ефективността на предвидените финансови ресурси 
за постигането на целите на ПИРО за развитие за периода 2021-2027 г. и 
обосноваността на разпределението им спрямо заложените цели и приоритети; 

 Извършен анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и 
оценка на изпълнението на ПИРО за периода до 2027 г., включително по отношение 
на информационното му осигуряване; 

 Извършена оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и 
актуализация на ПИРО, включване на партньорите в процеса на тяхното 
разработване и изпълнение, както и дейностите за информационно осигуряване и 
публичност на плана; 

 Извършена  оценка  на  съответствието,   целесъобразността  и  ефективността  на 
Програмата за реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

При изготвянето на предварителната оценка Изпълнителят е взел предвид и съблюдавал 
изискванията на Закона за регионалното развитие и на Правилника за неговото прилагане. 
Изпълнителят също е координирал разработването на предварителната оценка с 
Възложителя. 

Основните критерии, които са използвани при предварителната оценка са критериите за 
приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПИРО 
В структурно отношение оценката е извършена на базата на основните дейности, 

застъпени в ИТСР на ЮЦР 2021-2027г „Националната програма за развитие: България 2030  
Елементите на Плана за интегрирано  развитие са дефинирани в Закона за регионално 

развитие и включват следното: 
 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община. 
 Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027г 
 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 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  

 Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие. 
 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. 
 Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗИД на ЗРР .  

 

 

 

1.ОЦЕНКА НА ОБХВАТА И ФОКУСА НА АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И 
ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
ПЕЩЕРА  
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Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и 
потенциалите за развитие се изготвя за територията на цялата община. В тази връзка следва 
да бъде описан териториалният обхват на съответната общината с всички включени в нея 
кметства, райони и населени места. Същевременно, тъй като развитието на съседните 
територии в други общини има потенциал да оказва влияние на развитието на близките до 
тях територии, анализът не следва да се ограничава само до териториалния обхват на 
общината, а следва да вземе под внимание и всички съседни територии в рамките на съседни 
общини, които поради съответните си специфики могат да окажат въздействие върху 
развитието на граничните общински територии, включени в обхвата на ПИРО. 

Необходимо е в синтезиран вид анализът да отразява спецификата на съответната 
територия, за да може на тази база в стратегическата част да се обоснове предлаганият 
подход за развитие за периода 2021-2027 г. Като резултат от анализа следва да се 
идентифицират и териториално да се дефинират конкретните за всяка община проблеми, да 
се направят изводи и да се посочат тенденциите за развитие на общината, като се отчитат 
характеристиките на вътрешния й потенциал за развитие. Потенциалът за развитие се 
определя, като се анализират тези елементи, които са характерни за съответната територия 
и ще са в подкрепа на нейното бъдещо развитие.  

Структурата на аналитичната част на ПИРО трябва да бъде фокусирана върху 
спецификата на територията на съответната община и да дава информация за основния 
потенциал за развитието й, мястото и ролята й за развитието на съответната област и 
приносът за развитието на региона за планиране от ниво 2. Местоположението на общината 
в рамките на областта и региона за планиране от ниво 2, нейните характеристики, 
инфраструктура и ресурси може да имат потенциал да въздействат върху развитието на 
останалите територии и този потенциал следва да бъде взет под внимание и анализиран. 

Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база наличните 
източници на информация, включва и теренни проучвания (на място, чрез анкети или фокус 
групи) на специфичните характеристики на отделните територии, населени места или части 
от тях, чрез които следва да се съберат данни или информация, за които няма налични 
официални източници, но са важни за идентифициране на основните процеси, които 
протичат на съответната територия, както и за разкриване на нейния специфичен потенциал 
за развитие. 

ОЦЕНКА 
Разработеният анализ за ПИРО на община Пещера 2021-2027 г. е информативен и 

задълбочен. Използвани са актуални данни от официални източници на информация, които 
са анализирани с помощта на различни подходи и са изведени съответните изводи от тях. В 
структурно отношение анализът отговаря на изискванията за съдържание, посочени в 
Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на 
община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Общината е разгледана в контекста на социално-икономическото развитие на областта, 
района и националните особености. 

По-голямата част от данните са визуализирани под формата на фигури или таблици, 
което допринася за по-лесното им възприемане. 

Анализът е проблемно ориентиран, като проследява тенденциите в развитието на 
общината и разглежда подробно проблемите от демографски, социално-икономически, 
инфраструктурен и екологичен характер. 

Основните акценти в анализа са състоянието на околната среда по компоненти, 
развитието на мрежата от различни категории защитени територии, както и зоните, 
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включени в националната екологична мрежа НАТУРА 2000. На тази основа са формирани 
изводи, които служат за SWOT анализа и обосноваването на конкретни цели, приоритети и 
мерки в стратегическата част. 

Анализът на инфраструктурната обезпеченост се фокусира върху водоснабдителната, 
канализационната, транспортната, електроснабдителната и екологичната инфраструктура в 
територията. Тук е обърнато внимание на показателите, свързани както със съществуващата 
екологична инфраструктура, така и на нуждата от изграждане на такива съоръжения, 
потенциала и възможностите за развитие нови проекти в съответните сфери, необходимите 
инвестиции и др. Обърнато е внимание и на мащабни инфраструктурни проекти, които 
могат да окажат негативно въздействие върху околната среда и качеството на живот в 
региона. 

Представени са и ресурсите на общината, изследвано е тяхното състояние и на тази база 
са изведени сравнителните предимства, които трябва да се развият за да се постигне прогрес. 
Според оценителя Анализът поставя добра основа за разгръщане на стратегическата рамка. 
2.ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ОБВЪРЗАНОСТТА НА SWOT-АНАЛИЗА СЪС СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ И С ДЕФИНИРАНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНАТА  

SWOT-анализът е задължителна част за всеки стратегически документ, като 
осъществява логическата връзка между аналитичната и стратегическата част на документа.  

В SWOT анализа са формирани изводи, които да служат за обосноваването на конкретни 
цели, приоритети и мерки в стратегическата част. Тъй като са отразени съществуващите 
проблеми (местни и външни за територията), които са свързани с глобални тенденции или 
екологични проблеми (промени в климата, загуба на биоразнообразие, деградация на почви 
и пр.) Изготвеният SWOT-анализ е структуриран в матрица, отразяваща влиянието на 
факторите за развитие, което предполага че силните и слабите страни са посочени в резултат 
на разработения анализ на ситуацията в общината. Съгласно класическата схема за 
обобщение факторите са представени в четири групи, в зависимост от това с какъв произход 
са те и какъв е потенциалният им ефект върху развитието. Силните и слабите страни са 
изведени на база вътрешните условия в общината, докато възможностите и заплахите са 
изведени на база външната среда. Анализът е логично построен и правилно извежда и 
обобщава направените в анализа констатации. 

При проверка на вътрешното съответствие на SWOT-анализа не бяха открити 
противоречия. 

Като цяло, SWOT-анализът е уловил основните изводи, направени в социално-
икономическия анализ, а в стратегическата рамка са взети предвид стоящите пред 
развитието на общината възможности и заплахи. 

3.ОЦЕНКА НА РЕАЛИСТИЧНОСТТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ВИЗИЯТА, ЦЕЛИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г., 
ИНТЕГРИРАНОСТТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ОБВЪРЗАНОСТ С 
РЕЛЕВАНТНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЛАСТНО, РЕГИОНАЛНО, 
НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО  

Стратегическата част на ПИРО на община Пещера за периода 2021-2027 г. набелязва 
насоките за развитие на общината във всички сфери на социално-икономическия живот. Тя 
кореспондира пряко и е съобразена в голяма степен със заложената законодателна и 
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стратегическа рамка на регионалното развитие на национално и европейско ниво в т.ч и с 
целите и посоките на интервенции на Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Във формулираната Визия на община Пещера: „Община Пещера с добри 
комуникации, съхранена природна среда - привлекателно място за живеене и бизнес“ 
са взети предвид основните изводи от дефинираните записи в SWOT-анализа и досегашното 
развитие. Решаването на ключовите проблеми и реализацията на потенциала за развитие на 
общината през плановия период ще даде възможност за постигане на очертаната визия, 
което я прави реалистична. 

Оценката на стратегическата рамка на ОПР на община Пещера 2021-2027 г. е разгледана 
на следните нива: структура; външно съответствие; вътрешно съответствие -интегрираност, 
взаимодействие и допълняемост; реалистичност и приложимост; съгласуваност с 
общественото мнение. 

Целите и приоритетите имат за задача да дадат насоката за развитие на общината за 
следващия програмен период, като стъпят на основата на направения преди това анализ и 
SWOT-анализ. Това е ключовата част на документа, където се показва начина как да се 
използват предимствата на общината и с минимални усилия да се постигне максимален 
ефект по отношение на решаването на наличните проблеми и постигането на социално-
икономически напредък. 

Стратегическата рамка изразява желанията на местното население за бъдещото развитие 
на общината и в същото време да следва насоката, определена от документите на по-високо 
ниво. Следва да се намери пресечната точка между желанията и възможностите за развитие, 
така че стратегическата рамка да бъде реалистична и да има максимално въздействие. 

ВЪНШНО СЪОТВЕТСТВИЕ 
Така обособените стратегически цели са насочени към четири основни 

направления – постигане на икономическо развитие, подобряване на социалната среда 
и на екологичната инфраструктура, балансирано териториално развитие.  

Пещера се стреми към постигане на икономическо развитие, чрез подобряване на бизнес 
средата, насърчаване на предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, 
неутрални към климата производства, туризъм и селско стопанство; 

Подобряване на социалната среда чрез осигуряване на достъп до качествени здравни 
услуги, достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално включване, добро 
образование и обучение, основа за професионална реализация, подкрепа на културните 
институции и социализация и представяне на културно историческото наследство, достъп 
до спорт и услуги;  Подобряване на екологичната инфраструктура, чрез подобряване на В и 
К мрежата, енергийната ефективност, опазване на биоразнообразието; Балансирано 
териториално развитие. 
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Структура на стратегическата рамка на ПИРО на община Пещера 2021-2027г. 
Общинският план за развитие се разработва в момент, когато все още не е финализирано 

Споразумението за партньорство на Република България, определящо основните 
приоритетни направления, които ще бъдат финансирани в следващия програмен период, 
както и обема на заделените средства. Не са финализирани и оперативните програми, от 
които реализацията на ПИРО на община Пещера е силно зависим. Тази неясна външна 
среда, в която се изготвя документът, увеличава риска за условност на планираните 
дейности и най-вече средствата за тях. 

Външната съгласуваност на документа се изразява в съгласуваност с релевантните 
стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско ниво: 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 
НПР БГ2030 е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира 

целите на политиките за развитие на страната до 2030 г. НПР БГ2030 поставя пред страната 
3 стратегически цели и 13 приоритета, като основните направление са в посока: Ускорено 
икономическо развитие; Демографски подем и Намаляване на неравенствата. 

 

Приоритети на НПР БГ2020 Приоритети на ПИРО Пещера 
П1.  Образование и умения Приоритет 8: Добро образование и обучение, основа за 

професионална реализация 
П2.   Наука и научна инфраструктура  
П3. Интелигентна индустрия Приоритет 1: Насърчаване на предприемачеството  

Приоритет 4: Подкрепа на общинската икономика за 
иновации и технологично развитие  

Приоритет 5: Цифровизация на икономиката: 
П4. Кръгова и нисковъглеродна 
икономика 

Приоритет 11: Развитие на енергийната 
инфраструктура. Енергийна ефективност. 

П5. Чист въздух и биоразнообразие Приоритет 12: Инвестиции за опазване на 
биологичното разнообразиеи защита от рискове от 
климатични промени 

СЦ 1 СЦ2 СЦ3 СЦ4 

Приоритет 1 
Приоритет 2 
Приоритет 3 
Приоритет 4 
Приоритет 5 

Приоритет 6 
Приоритет7 
Приоритет 8 
Приоритет 9 

Приоритет 10 
Приоритет 11 
Приоритет 12 

 

Приоритет 13 
Приоритет 14 
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П6.  Устойчиво селско стопанство Приоритет 2: Развитие на устойчиво селско стопанство 
П7.  Транспортна свързаност Приоритет 13: Подобряване на транспортната 

достъпност и свързаност: 
П8.   Цифрова свързаност  Приоритет14: Осигуряване на цифрова свързаност и 

достъпност 
П9.  Местно  развитие Приоритет 10: Подобряване на ВИК инфраструктурата. 
П10. Институционална рамка  
П11. Социално включване Приоритет 7: Достъп до специализирана дългосрочна 

грижа и социално включване 
П12. Здраве и спорт Приоритет 6: Осигуряване на достъп до качествени 

здравни услуги 
П13. Култура, наследство и туризъм Приоритет 3: Устойчиво развитие на туризма.  

Приоритет 9: Подкрепа на културните институции и 
социализация и представяне на културно 
историческото наследство. Достъп до спорт и услуги 

 
Съответствие на ПИРО на община Пещера н НПР БГ 2020 
 

ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЦР ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 
Визията на ИСТР на ЮЦР за периода 2021- 2027 е: „Южен Централен Район - 

привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и 
съхранено природно, и културно наследство", която се реализира в три препритетни 
направления: Засилване на конкурентните позиции на ЮЦР чрез   инвестиции   във   
факторите   на растежа;  Подобряване на социалната и екологична среда; По-балансирано 
териториално развитие и намаляване на неравенствата. 

 
Специфични цели в  ЮЦР за периода 2021-

2027 
Приоритети на ПИРО на община Пещера 

СЦ 1.1.: Подкрепа  на  регионалната икономика  
за  иновативност  и технологично развитие и 
повишаване на добавената стойност 

Приоритет 1: Насърчаване на 
предприемачеството 
Приоритет 4: Подкрепа на общинската 
икономика за иновации и технологично 
развитие  

С Ц 1.2.:  Подобряване на цифровизацията на 
икономиката на ЮЦР 

Приоритет 5: Цифровизация на икономиката: 

СЦ 1.3.: Добро образование, професионално 
развитие и нови знания подобряване на бизнес 
средата и стимулиране на предприемачеството 

Приоритет 8: Добро образование и обучение, 
основа за професионална реализация 

СЦ 1.4.: Подобряване на бизнес средата и 
стимулиране на предприемачеството 

 

СЦ 1.5.: Развитие на конкурентни сектори 
базирани на местните ресурси 

Приоритет 2: Развитие на устойчиво селско 
стопанство 
Приоритет 3: Устойчиво развитие на туризма.  



 

208 

СЦ 2.1.: Подобряване на достъпа до качествени 
здравни, социални, културни услуги и спорт 

Приоритет 6: Осигуряване на достъп до 
качествени здравни услуги 
Приоритет 7: Достъп до специализирана 
дългосрочна грижа и социално включване 
Приоритет 9: Подкрепа на културните 
институции и социализация и представяне на 
културно историческото наследство. Достъп до 
спорт и услуги 

СЦ 2.2.: Подобряване на екологична 
инфраструктура  

Приоритет 10: Подобряване на ВИК 
инфраструктурата. 
Приоритет 12: Инвестиции за опазване на 
биологичното разнообразиеи защита от рискове 
от климатични промени 

СЦ 2.3. : Ориентиране към по-зелена, 
нисковъглеродна икономика 

Приоритет 11: Развитие на енергийната 
инфраструктура. Енергийна ефективност 

СЦ 3.1.: Подобряване на транспортната и 
цифрова свързаност и достъпност  

Приоритет14: Осигуряване на цифрова 
свързаност и достъпност 

СЦ 3.2.: Подкрепа за балансирано 
пространствено развитие 

Приоритет 13: Подобряване на транспортната 
достъпност и свързаност 

СЦ3.3.: Развитие на териториално 
сътрудничество 

 

Съответствие на ПИРО на община Пещера н ИТСР на ЮЦР за периода 2021- 2027г. 
ВЪТРЕШНО СЪОТВЕТСТВИЕ 

Вътрешното съответствие на документа се изразява в ясната и категорична връзка между 
тенденциите в развитието на общината, станали ясни от направения анализ на 
икономическото и социалното развитие, изведените силни, слаби страни, възможности и 
заплахи на тази база и разработената стратегическа рамка, която да използва потенциала на 
общината, за да реши нейните проблеми и да доведе до устойчиво развитие. 

Постигната е интегрираност и взаимодействие между отделните стратегически цели. Те 
са балансирани и равнопоставени като значимост и засягат четири отделни сфери, които са 
ключови за развитието на общината: 

Връзката между тях е особено тясна, като концепцията се изчерпва в следното: 
Развитието на инфраструктурата осигурява база за развитие на бизнеса и по-добра среда за 
живот на хората, грижата за човешките ресурси, от гледна точка образование, 
здравеопазване и социални дейности, води до по-добре обучени и квалифицирани кадри, 
които да са подготвени да влязат и да подсилят местната икономика. А развитата икономика 
означава повече работни места, по-високо заплащане и по-висок стандарт на живот. 

Най-сигурният начин за развитието на общината е да се използват нейните сравнителни 
предимства и потенциали, а именно подходящите природо-климатични условия за развитие 
на туризъм и селско стопанство. 

За да има устойчив растеж, трябва да се съблюдава опазването на околната среда. 
Външните фактори също са взети предвид като се предлагат условия за привличане на 
инвеститори и коопериране с други общини.  

РЕАЛИСТИЧНОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ 
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Приложимостта на стратегическата рамка зависи от нейната реалистичност, от нагласите 
на местното население, от административния капацитет, от адекватността на стратегията 
спрямо нуждите на местното население. 
При оценката на реалистичността и приложимостта на един планов документ от значение 
са много външни фактори, които в повечето случаи са трудно предвидими. Реалистичността 
на един план зависи от пресечната точка между предвидените дейности и отделените за тях 
ресурси. Плана за интегрирано развитие за включва още Индикативна финансова таблица и 
Програма за реализация, където са дефинирани ресурсите, необходими за реализацията на 
плана. 
Погледът на местното население винаги е от голямо значение при разработването на 
планови документи. Важно е местното население да припознае набелязаните цели като свои, 
за да се сплоти общността около тяхното преследване и да се установи тясна кооперация 
между администрация и гражданско общество. 

Административният капацитет е анализиран в ПИРО и предвидените цели са поставени 
в съответствие с потребностите. 

Съгласно направената оценка на стратегическата рамка на Плана за интегрирано 
развитие, оценителят смята, че е разработена реалистична и приложима стратегическа 
рамка, която се отличава с вътрешна кохезия и съответствие със стратегически документи 
на по-високо ниво. 

Посочените цели в ПИРО на община Пещера гарантират правилното прилагане на 
хоризонталните принципи на ЕС в областта на равните възможности, равен достъп, 
недискриминация, устойчиво развитие, добро управление като са предвидени мерки за 
интегриране на етническите общности, а цялостното изпълнение на плана и общата цел ще 
допринесат за устойчивото развитие на територията. 
4.ПРЕЦЕНКА НА ОБЕМА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ ЗА 
ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ПИРО 2021-2027 Г. И ОБОСНОВАНОСТТА НА 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ СПРЯМО ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Индикативната финансова рамка обобщава необходимите ресурси за реализацията на 
ПИРО за периода 2021-2027 г. Тя е тясно обвързана с макроикономическата обстановка и 
следва да бъде съобразена с поуките от предходния програмен период и текущото 
финансово състояние на общината. 

ОЦЕНКА 
При съставянето на Индикативната финансова таблица е използвана предложената в 

Приложение 2 от Методическите указания форма за разработване на ПИРО 2021-2027 г. 
като е спазена нейната структура и съдържание. 

Необходимите средства за реализацията на плана за изчислени на 135 370 000 лв. 
като 97,61% са с външен източник на финансиране и само 2 948 500 лв. или 2,39% % са от 
общинския бюджет. 

Предвидените средства от ЕС за периода 2021-2027 г. са 60,51%. Изводът е, че се разчита 
много на средствата от ЕС, което прави изпълнението на ПИРО зависимо от редица външни 
фактори и риска от неговото неизпълнение по-голям. В същото време обаче, общината няма 
достатъчно ресурси, за да подкрепи самостоятелно инициативите за развитие, затова е 
подходящо привличането на повече частни инвестиции и насърчаването на частните 
инициативи в общината. 

Финансовите ресурси са приблизително балансирано разпределени между 
инфраструктура, туризма, управление на водите, управление на отпадъците на общината, 
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като тук са включени големи проекти насочени към подобряване на техническата и 
социалната инфраструктура. 

Следва да се има предвид, че изготвянето на финансовата рамка на общината се случва 
в момент, когато тече подготовката на рамковите документи за следващия програмен 
период и съответно не са напълно ясни приоритетите на ПРЗСР и други, които ще бъдат 
финансирани, териториалното разпределение на финансовите средства и условията за 
тяхното отпускане. Това затруднява планирането и разпределението на средствата за 
следващия седемгодишен период, както и определянето на количествените показатели, тъй 
като предвидените средства са с източник предимно на външно финансиране. 

Според оценителя разпределението на финансовите ресурси отговаря на направените 
изводи от анализа и на предвидените цели в стратегическата рамка. 

Връзката между финансовия ресурс и стратегическата рамка е двупосочна. 
Остойностяването на предвидените дейности би следвало да се направи на база желаните 
резултати. В случая е използван именно този подход: като база за изчисленията са 
използвани предвидените в матрицата с индикатори крайни стойности, които са заложени 
като целеви за края на седемгодишния планов период. 
5. АНАЛИЗ НА УМЕСТНОСТТА, ЯСНОТАТА И БРОЯ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ЗА ПЕРИОДА ДО 2027 г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО МУ ОСИГУРЯВАНЕ 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Пещера 
е основен инструмент за проследяване на степента на изпълнение на ПИРО и е изцяло 
съобразена с МУР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите 
за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За целите на плана са 
използвани два вида индикатори: общи и специфични индикатори за резултат и индикатори 
за въздействие. Това позволява да се направи извод спрямо уместността и яснотата им. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 
определените приоритети за развитие на общината. По някои приоритети те се отнасят за 
предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на 
територията на общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и 
осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения 
при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в 
съответната област. 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 
стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната 
стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. 
Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. 

Матрицата на индикаторите за ПИРО на община Пещера включва наименование на 
стратегическа цел и приоритет, мярка на индикатора; източник на информация, период на 
отчитане, базова и целева стойност. Подробно посочените индикатори са ясни, уместни, с 
достатъчен брой и възможности за информационно осигуряване. Така изготвената матрица 
позволява да се изготвят качествени междинна и последваща оценки на плана. 

На база на извършения анализ на социално-икономическото състояние на целевата 
територия и предвид заложените в ПИРО индикатори за наблюдение и оценка на 
изпълнението може да се направят съответните изводи за въздействието на документа. 
Базовите и прогнозни стойности на ключовите индикатори позволяват да се сравнят и 
преценят очакваните социални и икономически ефекти и въздействия от реализацията на 
плана. 
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Ако ПИРО бъде изпълнен и заложените в него конкретни проекти станат реалност, по 
безспорен начин може да се твърди, че както социалните, така също икономическите и 
екологичните показатели на община Пещера в края на плановия период (2027 г.) ще 
регистрират много по-високи равнища, доближаващи я до стандартите за устойчиво 
развиваща се територия, в която на населението е осигурен по-висок жизнен стандарт, 
характеризиращ се с по-високи доходи, по-добро здравословно състояние, по-уютна 
жизнена и околна среда. 
6.ОЦЕНКА НА ОПИСАНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР, ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ В ПРОЦЕСА НА ТЯХНОТО 
РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАКТО И ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННО 
ОСИГУРЯВАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 
осигурява неговото ефективно изпълнение с оглед постигане на целите за интегрирано 
устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на 
планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на 
плана обхваща и Програмата за неговата реализация. При изготвянето на системата е 
спазена законодателната рамка и е развита вътрешна система за наблюдение, оценка и 
актуализация с конкретни механизми. 

За наблюдение на изпълнението на ПИРО се извършват междинна и последваща оценки. 
Оценката предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя 
осигурява на управлението механизми на контрол, чрез информация за разходите и за 
резултатите, подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от 
изпълнението на ПИРО, да го подобрят, като го преосмислят от гледна точка на заложените 
цели и приоритети и възможностите за тяхното реализиране. 

Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните дейности. Тя може да подобри също 
така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на 
отговорността на властите пред широката общественост. 

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни 
доклади. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват 
информация за изготвяне на междинната и последващата оценки. 

При формулиране на механизмите за изпълнение на Плана  за интегрирано развитие е 
препоръчително създаване на постоянна Работна група към Община Пещера, която пряко 
да подпомага Кмета на общината относно изпълнението на ПИРО и да упражнява контрол 
и мониторинг върху резултатите. В Работната група за управление на реализацията на ПИРО 
следва да се включат представители на общата и специализираната администрация, 
представена от съответните дирекции, които имат отношение към заложените в плана цели 
и проекти, както и представители на Общинския съвет. С оглед осигуряването на постоянно 
обществено участие в изпълнението на ПИРО е препоръчително да се включат и 
представители на неправителствения сектор, социалните партньори, граждани и местни 
предприятия. 

Неотменен документ, свързан с изпълнението на Плана за интегрирано развитие, е 
Програмата за реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г. Програмата за реализация се 
разработва на основата на ресурсно осигурените специфични цели и включва конкретни 
проекти, прогнозните им стойности, източници на финансиране, срокове и отговорни 
институции. В специален раздел на Програмата са включени проектите. Препоръчва се 
работната група да следи изпълнението на конкретните проекти, както и да променя 
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Програмата за реализация и да допълва при необходимост и промяна в социално-
икономическото развитие на общината. Работната група следва да следи и включва в нея и 
проектите на заинтересованите страни - НПО, бизнес организации, социални партньори и 
други за развитието на общината. 

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса 
на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Плана за интегрирано 
развитие се осъществява от Кмета на община Пещера и Общинския съвет в съответствие с 
техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Плана за развитие 
следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица като се спазва 
принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 

Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация, е да бъдат 
осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличане на 
социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното 
изпълнение, наблюдението и оценката на актуализирания ПИРО, както и привличането на 
бизнес организации за осъществяване на проекти в обществен интерес под формата на 
публично-частно партньорство. 

Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за 
успешното реализиране на Плана за интегрирано развитие и за осигуряването на 
интегрирано устойчиво местно развитие. 
7.ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027  

С Програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 
приоритетите за развитие на общината през периода до 2027 г., съответните финансови 
ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, 
индикаторите за цялостното изпълнение на Програмата, а оттук - и на Плана за интегрирано 
развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и публичност при 
осъществяването на мерките и проектите, включени в Програмата. Програмата за 
реализация на Плана за развитие има многогодишен характер (7-годишен период на 
действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и 
прогнозите за реализацията на Плана за интегрирано развитие с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите 
за развитие. 

В Програмата за реализация на ПИРО на община Пещера 2021-2027 г. са включени 
оперативните насоки и цели на програмата, мерките и предвидените дейности за подкрепа 
и списък с индикативни проекти за реализация. Елементите: индикатори за конкретни 
продукти и резултати на проектите, организация и дейности по наблюдението, оценката и 
актуализацията на програмата, комуникационен механизъм за осигуряване на информация, 
отчетност и прозрачност не са включени. Препоръчва се да се посочат конкретните дейности 
по наблюдение изпълнението на Програмата за реализация и как ще се осигури публичност 
и прозрачност на действията. Включването им би довело до по-голяма яснота относно 
изпълнението на Програмата за реализация.  

Екипът, изготвил ПО, препоръчва да се изготвят Годишни програми за реализация 
на ПИРО, в които да бъдат включени и индикатори на проектите, които се/ще се 
изпълняват през конкретната година. Изпълнението на Годишната програма за 
реализация ще е основен източник на информация за подготовката на Годишния доклад на 
Кмета за реализацията на ПИРО, който следва да бъде изготвен до 31 март следващата 
календарната година за предходната. Основните инвестиции, които се планира да се 
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осъществят, са в сферата на ВиК, туризма, екологията, инфраструктурата и 
инфраструктурата за подобряване на бизнес средата. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Плана за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027 г. е разработен 
съгласно препоръките, изведени в Методически указания за разработване и прилагане на 
планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Интегрирана 
териториална стратегия за развитие на ЮЦР за периода 2021-2027, Национална програма за 
развитие България 2030: 

 Спазена е общата структура за изготвяне на анализ за икономическото и социално 
развитие; 

 SWOT-анализът съответства напълно на анализа на икономическото и социалното 
развитие и приложената стратегическа рамка; 

 Стратегическата част е структурирана ясно и в съответствие с изискванията на 
вропейските, националните, регионалните и областните стратегически документи. 
ПИРО на община Пещера е хармонизиран с националните секторни стратегии, които 
обхващат периода 2021-2027 г. и които са изготвени към момента на разработването 
на плана; 

 Планираната „визия" е завършена в смислово отношение и отговаря на поставената 
стратегическа рамка; 

 Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с предвидените 
проекти за изпълнение, от което може да се съди и за ефективността и ефикасността 
за постигане на целите на ПИРО на община Пещера. Във финансовата индикативна 
таблица е спазен изцяло принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 
собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, 
фондовете на ЕС и други публични и частни източници; 

 Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано 
развитие на община Пещера включва ясни, уместни, с достатъчен брой и 
възможности за  информационно  осигуряване  индикатори,   което  позволява  да  се  
изготвят качествени междинна и последваща оценки на плана и да се определи 
социално- икономическото му въздействие; 

 Успешното изпълнение на ПИРО ще доведе до икономически ръст и съществено 
подобрение на качеството на живот в община Пещера в края на плановия период; 

 ПИРО на община Пещера гарантира правилното прилагане на хоризонталните 
принципи на ЕС в областта на равните възможности - равен достъп, 
недискриминация, устойчиво развитие, добро управление, партньорство 

С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел насърчаване 
устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда, като ще се 
създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, туризъм, екологично селско 
стопанство и модерна инфраструктура. 

За подобряване качеството, реалистичността и изпълнимостта на документа екипът, 
изготвил ПО, има следните по-общи препоръки: 

 ОПР да се съгласува с Оперативните програми и ПРЗСР за новия програмен период 
2021-2027 г. след тяхното окончателно одобрение и при необходимост да се 
актуализира; 

 Бизнесът и НПО също да предоставят и отчитат пред Община Пещера своите проекти 
и инвестиционни дейности и намерения, за да бъдат отразявани в отчетите и 
програмите за изпълнение на ПИРО. 
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В резултат на проведената предварителна оценка на Плана за интегрирано развитие на 
община Пещера за периода 2021-2027 г., екипът, изготвил оценката, препоръчва приемането 
на документа от Общински съвет 

 

 


