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 Общинският план за развитие (ОПР) на община Родопи за периода 2014 – 2020 

година е основен документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и 

ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и 

интересите на гражданите. 

 Основните задачи за развитие на община Родопи са: 

 1. Дефиниране стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2020 

година. 

 2. Очертаване на изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез 

определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти. 

 3. Институционално и финансово осигуряване на плана. 

 4. Мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за 

постигането на мотивираните цели. 

 5. Създаване на работещ ефективен „контакт” с очакваните индикативни 

приоритети на ОП за следващия програмен период и привличането им в територията на 

общината. 

 6. Стимулиране на нова ценностна система и нов подход при решаването на 

проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво 

развитие. 

 7. Привличане на всички заинтересовани страни към изпълнението на 

заложените мерки и разширяване на социалната основа на стратегическото планиране и 

демократизацията на управлението. 

 Общинският план за развитие 2014 – 2020 година има характер на отворен 

документ, който подлежи на развитие, усъвършенстване и актуализиране в 

съответствие с динамично променящите се условия и фактори. 

 След приемането му ще настъпят съществени изменения във вътрешната и 

външната нормативна и институционална среда, в която да бъде изпълняван и отчитан. 

 С ОПР се цели да се създадат условия за балансирано и устойчиво развитие, 

като се запазва приемствеността с вече изпълнявания план – 2007 – 2013 година и 

приоритетите, дадени към него в междинния доклад от септември 2012 г. в посока на 

намаляване на регионалните и вътрешно-регионалните различия, осигуряване условия 

за икономически растеж, нарастване на заетостта, доходите, ограничаване на 

депопулацията на населението на общината, подобряване на качеството на услугите, 



 

6 

 

транспорта, инфраструктурата, околната среда и развитие на всички икономически 

сектори. 

 Изработването на плана се основава на принципите на гласност, партньорство с 

гражданите, ръководителите на институции, предприятия (бизнеса), прозрачност при 

осъществяване на планирането, финансирането, програмирането, наблюдението и 

оценката за постигане на целите в общината и допълване на финансирането от 

държавни (общински) публични източници с основно участие със средства от 

Кохезионните фондове на ЕС и публично-частно партньорство. 

 При съставянето на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 година 

се изхожда от: 

 1. Закона за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г., посл. изм. ДВ, бр. 66 

от 26 юли 2013 г.). 

 2. Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията 

(обнародван в ДВ от 17 октомври 2012 г.). 

 3. Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (в сила от 

31.08.2008 г., посл. изм. ДВ, бр.5 от 19 януари 2010 г.). 

 4. Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете региони 

за целенасочено въздействие, приета с ПМС № 166 от 14.07.2007 г. 

 5. Национална стратегия за регионално развитие на Р България (2012 – 2022 г.). 

 6. Регионална програма за заетост в област Пловдив. 

 7. Областна стратегия за устойчиво развитие на горите в област Пловдив (2007-

2017 г.). 

 8. Стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив (2011 – 2015 

г.). 

 9. Наредбата за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на 

стратегиите, плановете и програмите за регионално развитие, приета с ПМС № 317 от 

24.11.2004 г. 

 10. Методическите указания за разработване на национална, регионални, 

областни и общински стратегии и планове за развитие, одобрени със Заповед № РД-02-

14-2402 от 22.11.2011 г. 

 11. Областната стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014 – 2020 

г.  
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 12. Общински план за развитие на община Родопи (2007 – 2013 г.). 

 13. Стратегия „Европа 2020” за интелигентен устойчив и приобщаващ растеж. 

 14. Европейски пакет за „Енергия и климата 20-20-20”. 

 15. Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива. 

 16. Националната програма за демографско развитие на Р България (2006 – 2020 

г.). 

 Стремежът на екипа, разработващ плана е визията на Общинския план за 

развитие 2014 - 2020 година да отговаря на Стратегията „Европа 2020” да превърне ЕС 

в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, 

производителност и социално обслужване”. 

 Тази стратегия има основни приоритети на развитие, насочени към изграждане 

на социална пазарна икономика на Европа на 21-ви век: интелигентен растеж, устойчив 

растеж, приобщаващ растеж, заетост - 75% от лицата от 20 до 64 годишна възраст, 

инвестиции в научна и развойна дейност - 3%, постигане на целите 20/20/20; дял на 

неучещите под 10%, намаляване на застрашените от бедност и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Анализ на икономическото и социалното развитие на община Родопи 

 
1.1 Местоположение и природни ресурси 
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Община Родопи се намира в Южна България югозападно от град Пловдив и 

административно принадлежи към едноименната област – пловдивска област. 

Разположена е в онази част на Горнотракийската низина, която граничи на север с 

община Съединение и е в близост до подножието на Средна гора, а на юг с подножието 

на северните склонове планина Родопи. Според разпоредбите и териториалното 

разделение на Закона за регионалното развитие тя е включена в Южен 

централен район за планиране (ЮЦР, NUTS 2). Този район за планиране се 

състои от областите Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Стара 

Загора и включва общо 69 общини.   

 Територията на община Родопи включва 21 населени места, 7 от които са 

планински. Административния център на общината е град Пловдив, но той не е част от 

нея. 

 

 

Фиг.1- Разположение на община Родопи в територията на област Пловдив 
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 Границите на община Родопи могат да бъдат описани така: на север с община 

Съединение, на запад с община Стамболийски, на изток с общините Асеновград, 

Чепеларе и Куклен. 

На фиг.1 и фиг.2 са показани местоположението на община Родопи сред 

общините на пловдивска област и разположението на населените места в общината. 

 

Фиг.2- Разположение на населените места в община Родопи 

Община „Родопи” е разположена в централната и югозападната част на Южен 

Централен район и има изключително благоприятно географско и стопанско 

разположение, както и богато културно-историческо наследство. Тя се явява част от 

активната крайградска зона на гр.Пловдив и заедно с общините Марица, 

Стамболийски, Перущица, Кричим и Куклен- формират много добре развити 

транспортни връзки и притежават необходимата и достатъчна материална база с 

човешки ресурси, които чрез ефективно управление, могат да осигурят бърза 

реализация на конкретни и взаимноизгодни приоритети. 
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Община „Родопи” има територия от 524 кв.км и заема около 10% от площта на 

Пловдивска област и 1.9% от територията на ЮЦР. От следващата фиг.3 ясно се 

виждат както разположението на община Родопи в Южния централен район за 

планиране, така и разположението на областите и общините в него. 

 

Фиг.3- Разположение на областите и общините в Южен централен район за планиране 

 По отношение на разположението на административния център на общината, 

разстоянията от него до някои от по-големите градове в страната съвпадат напълно с 

разстоянията до същите градове от гр. Пловдив. 

През територията на община Родопи минава пътя София – Пловдив – Смолян и ж. п. 

линията София – Пловдив – Свиленград. Общо на територията на общината има 446.94км. 

пътна мрежа, в т. ч. 306.5км. пътища – І, ІІ , ІІІ клас и 140.4км. пътища – ІV клас.  

Държавни магистрални газопроводи минават през общинските селища – 

Крумово и Ягодово. Магистрален газопровод минава, също в близост до общинското 

селище – Цалапица. На територията на община Родопи, в с.Крумово, се намира 

международното летище „Пловдив”.  
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Наличните инфраструктурни и комуникативни артерии се нуждаят от 

модернизация и реконструкция, тъй като са изключително благоприятна предпоставка 

за развитие на икономическата база на общината, формирайки я като важна зона на 

активно влияние в Пловдивска област и в Южен Централен район. 

 Извод: Географските особености на местоположението на общината, 

освен че са благоприятни в транспортен и географски смисъл, оформят и едно 

много важно предимство – възможността да се съхрани чистотата на въздуха и 

природата във всички нейни населени места. Липсата на притегателен център за 

силно урбанизиране, какъвто например се явява гр.Пловдив в община Пловдив, е 

гаранция за устойчивостта на този извод.   

 Голямо значение за местоположението на общината е близостта до 

летище „Пловдив“. 

 

Релеф и климат 

 

Релеф, горски и поземлени ресурси 

Релефът на община Родопи е разнообразен: равнинен, предпланински и 

планински. Преобладават ниско-планинските и равнинните терени. Ниско-планинските 

терени се характеризират с обширни заравнености и с гъста, дълбоко врязана 

хидрогеографска мрежа. Наличната хидрографска мрежа обуславя реални възможности 

за възникване и развитие на ерозийни процеси.  

Високо-планинските терени на община Родопи обхващат част от северните 

склонове на планината „Родопи”, които са стръмни и на височина достигат до 1500м. 

надморско равнище. Те също са прорязани от тесните долини на реките Първенецка, 

Въча, Тъмрашката река, Чуренската и Пепелашката река. 

Като геоложка характеристика за общината е характерно, че нейната геоложка 

възраст е от т.н. ГОРНА КРЕДА. Този период обхваща от около 99 до около 70млн.г. 

назад и е третия и последен период от мезозойската ера. Преобладават разнообразни 

почвообразуващи материали, по-главни от които са: гранити, шисти, андензити, туфи и 

варовици.  

Части от територията на Община „Родопи” се намират в обсега на Маришката 

разломна зона. Инжинерно-геоложките условия и хидрогеоложката характеристика са 

благоприятни за развитие на строително-реконструктивни и инфраструктурни проекти 

при спазване на действуващите нормативни документи. 

Тези характеристики на релефа на общината обуславят и следните  



 

12 

 

Горски ресурси 

  
Горските ресурси на община Родопи са разположени, основно, по северните склонове 

на Родопския дял „Чернатица” и около реките - Въча, Първенецка, Пепелашка, Тъмрашка и 

Чуренска.  

Общата площ на горския фонд е около 97 000дка, от които 92 000дка са 

държавен горски фонд и 5 010 дка са гори на частни физически лица. На настоящия 

етап горските ресурси в територията на община Родопи се стопанисват и управляват от 

ДЛ „Кричим” и ДЛ „Пловдив”. Общината има собствена Наредба за управление на 

общинските горски територии. 

Преобладаващите видове гори на територията на община Родопи са както 

следва:  

Гори с дървопроизводителни и средообразуващи функции. 

Видове залесена площ, дка-%  

 

1. Бялборов високобонитетен 7 740 – 8.9  

2. Бялборов средно и нискобонитетен 2 811 – 3.3  

3. Бялборови култури 3 558 – 4.1  

4. Черноборови култури 2 767 – 3.2  

5. Двуетапни насаждения 2 076 – 2.4  

6. Иглолистен-широколистен високобонитетен 4 187 – 4.9  

7. Елов средно и ниско бонитетен 2 010 – 2.3  

8. Буков високобонитетен 8 839 – 10.2  

9. Буков среднобонитетен 3 648 – 4.2  

10. Буков високобонитетен за превръщане 4 114 – 4.8  

11. Зимендъбов средно и нискобонитетен за  

превръщане 8 496 – 9.8  

12. Смесен средно и ниско бонитетен за  

превръщане 4 283 – 4.9  

13. За реконструкция 13 315 – 15.5  

 

Гори със специални функции 

 

1. Иглолистни 6 653 – 7.7  

2. Широколистни високостеблени 1 817 – 2.1  

3. За реконструкция 7 247 – 8.4  

4. Издънкови за превръщане 1 890 – 2.2  

5. Нискостеблени 494 – 0.5  

6. Тополови 522 – 0.6 

Общият размер на ползването на дървесина без клони, за последното 

десетилетие, в средно годишен аспект е 18 375м
3

, а клони - 20 800м
3

. Посоченото 

количество добивана дървесина, процентно се получава от:  
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Главни сечи -      41,3 %  

Сеч от надлесни - 0,6 %  

Отгледни сечи – 37,0 %  

Санитарни сечи – 6,8 %  

Реконструкции – 14,3 %  

 

От наличния горски фонд през следващите 10 години се предвижда за отсичане 

на горска маса с клони, от която трябва да се получат следните основни групи 

продукти:  

1. Едра строителна дървесина 46 655м
3

 

2. Средна строителна дървесина 31 076м
3

 

3. Дребна строителна дървесина 25 273м
3

 

4. Дърва за огрев 52 689м
3

 

5. Използваема вършина 523м
3

 

6. Отпадък 47 062м
3 

 

 

Освен за производството на горепосочените стокови продукти, наличния горски 

фонд, разположен на територията на община Родопи се използва за паша (на едър и 

дребен добитък), чиято площ достига 61 961дка.  

Санитарното състояние на горските ресурси е сравнително добро. Най-висок 

процент повреди са установени от златозадка (Euproctis chrysorroea) - 188дка. В 

отделни борови насаждения е констатирана зараза от борово процесионка 

(Thaumatopaea pityocampa) – 94дка. От снеголоми ( в резултат от тежката зима) са 

засегнати – около 15дка. гори . Около 1% от горските насаждения страдат от гнилотии.  

В горите, разположени на територията на община Родопи, формирани на 

различни надморски височини, силно пресечен терен и скални преобразования има 

голямо разнообразие от животински дивеч. 

 

Поземлени ресурси  
 

Общия поземлен фонд на община Родопи е 482 052 дка,  който, съгласно 

действащата национална система за категоризация на земите, е  категоризиран от трета 

до десета  категория земи. Обработваемата земя от него е 221 401дка и е разпределена, 

както следва: 

 133 004 дка – ниви 

 23 892 дка – лозя 

 19 427 дка – оризища 

 15 278 дка – пасища 

 15 034 дка – овощни градини  
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 13 674 дка – ливади 

 93 дка – оранжерии 

 

Наличният поземлен фонд на община Родопи е съставен от: 

 88 826 дка - общинска собственост;  

 169 669 дка - държавна собственост;  

 223 563 дка - частна собственост. 

Около 48 %  (220 801 дка)  от поземления фонд са обработваеми земи - ниви, оризища, пасища, 

овощни градини, ливади и оранжерии. 

От обработваемите  земи се засяват около 40 % (86 058дка) - в т.ч. с трайни насаждения, около 

36%  (31 000 дка) и интензивни култури, около 64 % (55 000дка). 

При трайните култури се наблюдава процес на завършване на възстановяването на видово 

разнообразие, характерно за района и при някой култури като: лозя, ягоди, малини, сливи - има процес на 

начална количествена стабилизация. 

Над  99 %  от трайните   насаждения се стопанисват от частни страни, като площите на които се 

отглеждат ябълки, праскови, череши, круши, кайсии, вишни, дюли, орехи  и бадеми - варират от 1 да 18 

дка, при средна стойност около 7.5дка. При  посочените трайни култури, процесът на начална 

количествена стабилизация, практически не е започнал. 

При интензивните  пролетни култури, процесът на възстановяване на видовото разнообразие, 

характерно за района още не е завършен; с изключение на ориза, процес на начална количествена 

стабилизация не е забелязана при картофите, доматите, пипера, корнишоните, патладжана, зелето, дините, 

пъпешите, царевицата и слънчогледа. 

При интензивните есенни култури, процесът на възстановяване на видовото разнообразие, 

характерно за района, почти е завършен - налице е процес на количествена стабилизация; над 50 % от 

произвежданата продукция (пшеница и ечемик) се осъществява от кооперации, сдружения и арендатори. 

 

Климат 

 

В климатично отношение районът не е еднороден. В равнинните територии, средната годишна 

температура е около 18 0С. Средните максимални температури в тези землища са в рамките на 30 0С, а 

средните минимални температури са от порядъка на 6,5 0С.  



 

15 

 

В предпланинските територии на Община „Родопи” средната годишна температура е около 10-12 

0С, а във високите части тя е в рамките на около 8 0С. Температурната сума за вегатационния период е 

3800 - 4000 
0

С за предпланинските територии е около 2800 
0

С за високите такива.Количеството на 

валежите до средата на 70-те години в сезонно отношение е относително равномерно. От средата на 80-те 

години, обаче количеството и разпределението на валежите през годината варират в големи граници, с 

тенденция за прегрупирането им в един пролетен и един зимен максимум, в рамките на около 530-560мм. 

Дефицитът в баланса на атмосферната влага също варира в широки граници, и е от порядъка на 100 до 

480мм. Влагоосигуреността на културите е една от сравнително ниските в страната.  

Средно годишния брой дни със снежна покривка в Община „Родопи” е различен. За равнинните  

й територии, той е в рамките на 20-25 дни, като средната височина на снежната покривка е между 2 и 4см. 

За предпланинските територии, средно годишния брой дни със снежна покривка е между 35-40 дни, а 

средната височина на снежната покривка е от 3 до 6см. 

За високопланинските терени, средногодишния брой дни със снежна покривка са около 60, като 

височината на снежната покривка е между 15 и 25см. 

За селата, които се намират в планинската климатична област на общината, е характерно, че 

климатът е мек, с прохладно лято и стравнително мека зима с много сняг. Разположението на селото е 

такова, че е защитено от силни, студени ветрове. 

Любопитно е да се спомене, че според европейски проучвания въздухът в района на село 

Бойково, Дедево и Плочник е един от най-чистите в цяла Европа, като само на още 2 места в Европа има 

подобно качество на атмосферния въздух. 

 

Почви, водни ресурси, полезни изкопаеми, растителен и животински свят, 

защитени територии и защитени зони 

 

Почви 

Почвената покривка в oбщина Родопи е разнообразна. Във високопланинските територии, 

преобладават плитките и нормално развити, излужени канелени, канеленоподзолисти и неразвити почви. 

Плитките канелени горски почви притежават намалена мощност на хумусния хоризонт (20см.) и почвен 

профил (25-30% физична глина) и ниско хумусно съдържание (1,2%).  

В предпланинските територии се срещат рандизини (нормални и плитки), в комплекс с канелени 

горски почви или в самостоятелни петна, които са с по-тежък механичен състав (35-55% физична глина), 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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средна мощност на хумусния хоризонт (20-30см.) и почвен профил (30-70см.), със сравнително високо 

съдържание на хумус (2-4%) и неутрална до слабо алкална реакция (PH в H2O, 7.0-7.8).  

Равнинните територии на oбщина Родопи са от алувиални- делувиално ливаден тип, делувиални и 

делувиално-ливаден тип, с преобладаващо представяне на делувиалните и делувиално-ливадни почви. 

Комбинациятя от много добри почви, с температурна сума за вегетационния период от 4 400 0С позволявя, 

на тези терени да се отглеждат и най-високо топлолюбиви култури.  

Общите продуктивни възможности на високопланинските терени от землището на oбщина 

Родопи се характеризират със среден (агрономически) бонитетен бал 48, което ги причислява към 

бонитетната група „средни земи”. Те могат да се степенуват по следния начин:  

 най-подходящи са за отглеждане на картофи (79 бала-група „добри земи”);  

 на второ място – за пасища и ливади (бонитет в интервал от 57-55 бала, т.е. „средна земя”;  

 по-малка е вероятността на тяхната пригодност относно отглеждане на лозя, ябълки, захарно 

цвекло, царевица, слънчоглед (бонитет в интервал от 40 до 29 бала) т.е. към бонитетна група „лоши 

земи”, а за люцерна-„непригодна”;  

Общите продуктивни възможности на предпланинските терени (до 500м. надморско равнище) се 

характеризират със среден (агрономически) банитетен бал 57 и спадат към банитетната група „добри 

земи”. По пригодност за отглеждане на селскостопански култури, те могат да се степенуват по следния 

начин:  

 най-подходящи са за лозя, ягоди, малини, череши, вишни, праскови, сливи, круши, ябълки и 

пшеница с бонитет от 71-63 бала (т.е.”добри земи”;  

 на второ място- за отглеждане на люцерна, пасища, ливади, царевица, слънчоглед и захарно 

цвекло, с бонитет в интервал 59-41 бала, което ги причислява към групата „средни земи”;  

 най-ниски са продуктивните възможности на посочените земи за отглеждане на соя (39 бала, т.е. 

„лоши земи”).  

Общите продуктивни възможности на равнинните територии се характеризират със среден 

(агрономически) бонитетен бал-65 и спадат към бонитетната група „много добри земи”. По пригодност за 

отглеждане на селскостопански култури те могат да се степенуват по следния начин:  

 най - подходящи са за отглеждане на ябълки, круши, сливи, праскови, череши, вишни, ягоди, лозя - 

с бонитетен интервал от 78 до 73, както и за домати  (ранно, средно ранно и късно производство), 

краставици, зеле, бамя, чесън, пипер, моркови - с бонитетен интервал от 80 до 75; 

 на второ място - за отглеждане на царевица, слънчоглед, пшеница, захарно цвекло, с бонитетен 
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интервал 73-69;  

 най-ниски са продуктивните възможности на земите за отглеждане на соя и картофи- 35-39 бала, 

т.е.”лоша земя”;  

Върху територията на селата в равнинната част, почвите са подходящи за отглеждане на лозя. 

Например край с.Крумово най-добре вирее лозевият масив познат като „Крумовски мавруд“. Виното, 

направено от него, е отличено с много награди и първи места в България. В землището на село Марково се 

намира най-големия масив на Мавруд в България. 

Ниските водни запаси в предпланинските и равнинните територии на община Родопи  и добрите 

почвено-климатични дадености за развитие на ефективен земеделски сектор, обуславят потребността от 

въвеждане в селскостопанската практика на поливното земеделие и технология. 

 

Водни ресурси 

Водоснабдяването на община Родопи се осъществява от 89 водоизточника с дебит от 382 л/сек. 

Изградени са 34 водоема с общ обем от 6700м3 вода. С налични 19 помпени станции, посредством 

съществуваща тръбна мрежа, водата се отвежда до 20 населени места в които населението е от 200 до 5000 

жители.  

Общата дължина на водопроводната мрежа е 367 768м., от които 278 370м. е вътрешно селищната 

такава. По-голям процент от водопроводната мрежа е изградена от етернитови тръби, с напълно изтекъл 

срок на ползване и амортизация.  

Водопроводната мрежа на община Родопи се подържа и експлоатира от Държавна фирма „ВиК” 

ЕООД, гр.Пловдив. Поради остарялата водопроводна мрежа, често явление са авариите и особено, в тези 

мрежови участъци, които са изградени с етернитови тръби.  

През летните месеци, поради известните климатични характеристики за района на община 

Родопи, част от селищата, главно равнинната и предпланинската територия, изпитват сериозен недостиг на 

вода, както за битови, така и за стопански цели.  

Констатираните обстоятелства налагат, като основна необходимост за ефективно развитие на 

община Родопи да се разработи съвременен проект за реконструкция на съществуващите и създаване на 

нови, модерни системи за водопотребление в битовия и стопански сектор. 

Що се отнася до другата част на водните ресурси – реките, то най-важните, които преминават на 

територията на община Родопи са Марица, Първенецка (Тъмръшка) река и река Въча.   
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Марица е река в Южна България - Софийска област и области Пазарджик, Пловдив, Стара 

Загора и Хасково, Североизточна Гърция и Европейска Турция, вливаща се в североизточната част 

на Бяло (Егейско море). Дължината на реката е 472км., от които на българска територия 321,6км. (4-то място 

по дължина в България след Дунав, Искър и Тунджа). Марица е една от най-големите реки на Балканския 

полуостров. 

 

Средно течение  

Средното течение на реката обхваща участъка през Горнотракийска низина от гр.Белово до 

напускането на реката на българската територия при с.Капитан Андреево. След гр.Белово Марица навлиза 

в Горнотракийска низина. До гр.Пазарджик низината е широка до 10—15км. Реката тече симетрично на 

профила, като след града тя се разширява с десетки километри. В участъка 

от Септември до Пазарджик реката прави многобройни силно извити меандри и няколко ръкава с малки 

дължини. Надлъжният наклон на коритото е под 1,0 ‰. Бреговете са ниски, полегати. Дъното е песъчливо. 

След Пазарджик Марица тече бавно и монотонно, по-близо до Родопите по южния край на 

низината в широко песъчливо корито, където прави множество острови и ръкави. На места широчината на 

коритото достига 300м., а дълбочината му- над 1,5м. Крайречните лъки се заблатяват от многобройните 

ръкави на левите и десните притоци. Напречният профил на долината е трапецовиден с широко няколко 

десетки км дъно. Към Пловдив монотонният вид на долината се разнообразява от 6-те сиенитни тепета 

и Овчите хълмове. Десните склонове на долината са по-стръмни и по-залесени от левите — по-полегати и 

по-обезлесени. Наклонът в Пловдивското поле е много малък — 0,13 ‰. Тук Марица приема множество 

притоци. За десните притоци характерното е това, че правят много ръкави преди вливането си, а левите — 

като много поройни смъкват големи количества наносни материали и засипват работни площи от 

низината. Коритото не променя своя характер. Дъното му е покрито с пясък, като при високи води слабо се 

деформира. Бреговете са укрепени с подпорни стени. Към гр.Първомай надлъжният наклон става средно 

1,20 ‰. Реката прави няколко по-извити меандри. Бреговете на коритото са землени и затревени. Дъното е 

песъчливо. 

След село Скобелево, Марица навлиза в сравнително по-тясна долина с по-високи склонове. В 

този участък тя е много пълноводна и тече при много малък наклон — 0,70 ‰. Образува много пясъчни 

острови и едри средно извити меандри. Дъното на речното корито е покрито с пясък, а на места и с дребен 

чакъл. 

При град Симеоновград реката взема югоизточна посока, минава през широк пролом сред 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8_%D1%85%D1%8A%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Източно-родопските разклонения и Сакар планина и при село Капитан Андреево напуска България и 

навлиза в Одринското поле. В този участък реката прави също така много ръкави и пясъчни острови със 

значителна дължина и големина. Описвайки слабо извити меандри, в почти обезлесени долини при 

надлъжен наклон 0,23 ‰, напуска територията на страната. 

по течението на реката в трите държави има общо 51 населени места, от които: в България (12 града и 21 

села); в Гърция (2 града и 6 села); в Турция (3 града и 7 села). Реката пресича община Родопи през 

територията на село Оризари. Самото село се намира на десния бряг на реката на 5км. западно от Пловдив.  

 

Първенецка (Тъмръшка) река е река в Южна България — област Пловдив, 

общини Родопи и Пловдив, десен приток на река Марица  

Първенецка река извира на 1 816м. н.в., на 500м. западно от връх Модър (1 992м.) в 

рида Чернатица на Западните Родопи под името Рибеново дере. Тече в посока север-североизток в 

дълбока, гъсто залесена долина. След ДГС "Тъмръш" (на мястото на заличеното село Тъмръш) се нарича 

Тъмръшка река. След устието на най-големия си приток Лилковска (Дормушевска) река навлиза в много 

дълбок и красив каньон. Преди село Храбрино излиза от каньона, а при село Първенец навлиза 

в Горнотракийската низина

река Марица на 164м. н.в., в западната част на Пловдив. 

Площта на водосборният басейн на реката е 217км2, което представлява 0,4% от водосборния 

басейн на Марица  

 на изток и югоизток — с водосборния басейн на Чепеларска река, десен приток 

на Марица; 

 на югозапад и запад — с водосборния басейн на река Въча, десен приток на 

Марица; 

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток 

 ← Ходжово дере 

 → Чуренска река 

 ← Лилковска (Дормушевска) река (най-голям приток) 

 ← Ковачева река 

 ← Каличин дол 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%88
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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 ← Бърдашка река 

 → Божво дере 

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а минимумът 

— август-септември. Среден годишен отток при село Храбрино — 1,62 м
3
/s. 

По течението на реката са разположени 3 населени места, в т.ч. 1 град и 2 села: 

 Община Родопи — Храбрино, Първенец; 

 Община Пловдив - Пловдив; 

В Горнотракийската низина 

промишлено водоснабдяване. 

По долината на реката преминава участък от 10,9км. (от Първенец до разклона 

за Бойково) от третокласен път №862 от Държавната пътна мрежа Пловдив — Лилково: 

Въча е река в Южна България, oбласт Смолян, общини Борино и Девин, Област Пазарджик, 

общини Батак и Брацигово и Област Пловдив, общини Кричим, Стамболийски и Родопи, десен приток на 

р.Марица -то място сред реките на България. Въча е втората по 

големина река в Родопите след Арда. Отводнява големи части от Баташка планина, Велийшко - 

Виденишки дял, Переликски дял и рида Чернатица на Западните Родопи. Известна е с чистите си и бистри 

води. 

Река Въча се образува от сливането на двете съставящи я реки Буйновска река (лява съставяща) 

и Чаирдере (дясна съставяща) на 847м.н.в., на 41°40′19″с. ш. 24°21′12″и. д. в с.Тешел, община Девин. За 

начало на Въча се приема Буйновска, извираща от Каинчалския дял на Западните Родопи от 1 558м. н.в., на 

3.4км. югоизточно от с.Кожари река, община Борино, в непосредствена близост до българо-гръцката 

граница. 

В най-горното си течение долината на Буйновска река е в посока северозапад и е широка, заета от 

ливади и малки обработваеми земи. След село Буйново реката завива на север и чак до излизането си 

от Родопите при гр.Кричим протича в дълбока каньоновидна долина, която се приема за граница между 

западната и източната част на Западните Родопи. Изключение от това правило са малките долинни 

разширения около Тешел, Грохотно, Девин и Михалково. При гр.Кричим Въча навлиза 

в Горнотракийската низина , укрепено 

с водозащитни диги. 

Влива се отдясно в река Марица на 168м.н.в., на 1,3км. североизточно от с.Кадиево, община 

Родопи. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%8F%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%8F%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%8F%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?language=bg&pagename=%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0&params=41.671944454444_N_24.353333343333_E
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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Площта на водосборният басейн на реката е 1 645 км2, което представлява 3,1% от водосборния 

басейн на р.Марица  

 на изток — с водосборните басейни на Първенецка река и Чепеларска река, десни притоци 

на Марица; 

 на югоизток — с водосборния басейн на р.Арда, десен приток на Марица; 

 на югозапад — с водосборния басейн на р.Места; 

 на запад — с водосборните басейни на Чепинска река и Стара (Пещерска) река, десни притоци 

на Марица. 

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток 

 → Чапарско дере 

 ← Хаджиларска река 

 → Читакдере 

 ← Чаирдере 

 → Деринкоук 

 ← Широколъшка река 

 → Девинска река (Дамлъдере, най-голям приток) 

 ← Алена 

 ← Говедарника 

 → Ябълков дол 

 → Гашня (влива се в язовир "Цанков камък") 

 ← Лясковска река 

 ← Чурековско дере 

 ← Петварска река (влива се в язовир "Въча") 

 → Фотинска река (влива се в язовир "Въча") 

 ← Липово дере (влива се в язовир "Въча") 

 → Форцовско дере (влива се в язовир "Въча") 

 → Усоето (влива се в язовир "Кричим") 

 ← Дълбок дол (влива се в язовир "Кричим") 

 ← Черешовско дере (влива се в язовир "Кричим") 

 → Раздол (влива се в язовир "Кричим") 

 ← Казнишка река 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
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 ← Малка Въча 

 → Кемерско дере 

 ← Устинска река 

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а минимумът 

— октомври. Среден годишен отток при град Кричим — около 22 м3/s. 

По течението на реката са разположени 10 населени места, в т.ч. 2 град и 8 села: 

Област Смолян 

 Община Борино — Кожари, Буйново; 

 Община Девин — Тешел, Грохотно, Девин, Михалково; 

Област Пловдив 

 Община Кричим — Кричим; 

 Община Стамболийски — Куртово Конаре, Йоаким Груево; 

 Община Родопи — Кадиево; 

-Въча"). По 

течението на самата река са изградени язовирите "Кричим", "Въча", "Цанков камък" и "Тешел", които 

служат за генериране на електроенергия, напояване в Горнотракийската низина и осигуряват част от 

питейната вода на гр.Пловдив. Стената на язовир "Въча"“ е най-високата в България - 144,5м. 

В долинните разширения около Кожари, Буйново, Тешел, Грохотно, Девин и Михалково и в 

Горнотракийската низина, водите й се използват за напояване и отчасти за промишлено водоснабдяване.  

По долината на реката преминават два пътя от Държавната пътна мрежа: 

 Участък от 11,3км. от третокласен път №197: Гоце Делчев — Доспат — Девин в участъка от 

с.Тешел до гр.Девин; 

 Участък от 58,1км. от третокласен път №866 Смолян — Девин — Стамболийски в участъка 

от Девин до Стамболийски; 

Въча не преминава в близост до промишлени предприятия, което способства за чистотата на 

водата. По нейното течение са разположени красиви и уникални природни феномени — Буйновското 

ждрело, Ягодинската пещера, скалния монумент "Слона". В района на с.Михалково има топли минерални 

извори. 

 

Полезни изкопаеми  

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%87%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B6%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B6%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 

23 

 

На територията на община Родопи най-разпространени са кариерните материали. Законно  

работят следните кариери:  

 Кариера „Родопи – север“, в землището на с.Белащица, собственост на „Кариери” АД;  

 Кариера „Родопи – юг”, в землището на с.Белащица, собственост на „Пътища” ДС;  

 Кариера „Ситово – Запад”, в землището на с.Ситово, собственост на СО „Спектър”, с.Първенец;  

 Баластриера „Оризари”, собственост на „Кариери”АД  

Дейността на кариерите води до нарушаване на терените. Общо – нарушените терени от кариерна 

дейност в общината са в рамките на около 377.74дка.  

 

Животински свят 

 

В горите, разположени на територията на община Родопи, върху териториите на формираните на 

различни надморски височини и върху силно пресечените терени и скални преобразования има голямо 

разнообразие от животински дивеч. Основните обитаващи ловни видове са: 

Клас бозайници   

1.Сем. Еленови -Благороден елен, Елен Лопатар, Сърна;  

2.Сем. Кухорови – Дива коза  

3.Сем. Свине – Дива свиня  

4.Сем. Зайци – заек  

5.Сем. Катерици – катерица  

6.Сем. Кучеподобни – вълк, Чакал, Лисица  

7.Сем. Котки – дива котка  

8.Сем. Порови – Белка, Черен пор, Язовец  

9.Сем. Мечки – Кафява мечка 

Клас птици   

1.Сем. Тетревови – Глухар  

2.Сем. Фазанови – Колхидски фазан, Семиреченски фазан, Яребица, Пъдпъдък   

3.Сем. Гълъбови – Гривек, Гургулица, Гугудка  

4.Сем. Бекасови – Горски Бекас  

5.Сем. Патицови – Зеленоглава патица, Зимно Бърне, Лятно Бърне  

Може да се каже, че със своето благоприятно географско разположение, планински и 
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полупланински релеф, община Родопи може да стане устойчив и много развит притегателен център за 

развитие на модерен ловен туризъм. 

Защитени територии, биоразнообразие и защитени зони 

Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, намиращи се в Община Родопи 

са:  

1.Голица 

Категория: Защитена местност 

Местоположение: с.Лилково, община Родопи, област Пловдив 

Площ: 55.20 хектара 

Документи на обявяване: Заповед № РД - 330 от 31.03.2003г. на МОСВ 

Цели на обявяване: Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла мура. 

2.Защитена местност "Нощувка на малък корморан - Пловдив" 

Обявена със Заповед № РД - 644/05.09.2006г. на МОСВ, с цел опазване местообитание, място за 

почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmeus ). Намира се в 

землището на с.Костиево, община Марица, с.Оризари, община Родопи и гр.Пловдив, община Пловдив. 

Обща площ 820.907дка. Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus), наречен още малка дяволица, или 

карабатак е една от най-редките и световно застрашени от изчезване водолюбиви птици. Обитава блата, 

езера, реки, заливни гори, канали и др. Оперението му е черно кафяво, като двата пола са практически 

неразличими. През размножителния период в оперението му се появяват малки бели петънца. 

Малкият  корморан е класифициран като световно застрашен вид в категория "Полузастрашен" 

(Collar, 1994). На европейско ниво е отнесен към категорията "Уязвим" (Tucker and Heath, 1994). В 

Световната  Червена книга фигурира  в категорията "Нисък риск/Полузастрашен" (BirdLife International, 

2000). Световната му популация е оценена  около 13 000 двойки, като през последните години са 

наблюдавани зимуващи птици в брой, допускащ и малко по - висока от тази численост. 

Малкият корморан е включен в Червената книга на България (1985) в категорията "Застрашен 

вид". За обективното изясняване на вида в страната към съвременните данни за състоянието му се 

използват международните критерии на IUCN (BirdLife International, 2000). Анализът показва, че 

национален мащаб малкият корморан попада в категорията "Уязвим", тъй като има повече от 20% 

намаление на заетата за гнездене територия през последните 10 години, увеличено ниво на елиминиране на 

индивиди,  значителна фрагментация и продължително влошаване на площите и др. 

3.Чинарите 
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В местността "Чинарите" расте най-дебелото дърво в България – чинар на повече от 1100 години с 

обиколка на ствола 13,7 метра (според обозначителните табели), както и няколко други стари и дебели 

чинари. До тях има останки от османска стражева кула. На 06.12.2011г. местността е обявена за защитена 

със заповед на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова. 

Категория: Защитена територия 

Местоположение: с. Белащица, община: Родопи, област: Пловдив 

Площ: 11 дка 

Документи на обявяване: Заповед на МОСВ 

Цели на обявяване: Опазване на източен чинар 

  

Защитени зони по НАТУРА 2000 - Община Родопи: 

1. По Директивата за птиците: 

BG 0002087 "Марица - Пловдив" 

BG 0002105 "Персенк" 

 

2. По Директивата за хабитатите: 

BG 0000194 "Река Чая"; 

BG 0000424 "Река Въча - Тракия"; 

BG 0000578 "Река Марица"; 

BG 0001033 "Брестовица". 

 

Защитени вековни и забележителни дървета, съгласно Закона за биологичното разнообразие: 

Пет броя вековни чинари, намиращи се в м."Чифлика“, землище на с.Белащица. Обявени с 

Постановление №15462 от 29.11.1948г. на МЗГ-1брой и със Заповед №899/17.08.1983г. на КОПС при МС 

- четири броя. Стопанисват се и се охраняват от Кметство с.Белащица при община Родопи. 

Зимен дъб в м."Свети Георги", с.Извор, обявен със Заповед №343/04.7.1978г. на КОПС при МС. 

Стопанисва се и се охраняват от Кметство с.Извор – община Родопи. 

Вековна ела в землището на село Скобелево, местност "Самунджица", 

обявена с Постановление №16787/21.12.1948г. на МЗГ. Стопанисва се и се охраняват от ДЛ Кричим. 

  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Силни и слаби страни на местоположението и природните ресурси на 

община Родопи: 

1. Силни страни: 

 Общината е разположена във високо развит район за планиране, какъвто е 

Южен Централен район; 

 Общината е разположена в близост до голям административен, стопански 

и културен център какъвто е гр.Пловдив; 

 Релефът на общината е изключително разнообразен – от равнинен до 

високопланински; 

 Климатът също е разнообразен – от континентален до високопланински; 

 Съхранена природа включително горска флора и фауна, както и наличие на 

защитени територии; 

 Горският и земеделски фондове, заедно с климатичните условия, 

предоставя благоприятни условия за развитие на горското стопанство, 

животновъдството, билкарството и производството на екологично чисти 

продукти (картофи, ягоди, малини), трайните насаждения и др.; 

 Голям потенциал за развитие на туристически маршрути и на 

защитените местности.   

  

2. Слаби страни: 

 Общината се намира в зона на относителен дефицит на валежи; 

 Влагоосигуреността на почвите в равнинните и предпланинските части е 

ниска и е под средната за страната; 

 Местоположението на планинската част от населените места е такова, 

че изисква много инвестиции в инфраструктурата и съответно голям 

финансов ресурс, за да се осигури по-добър достъп и стандарт на живот на 

живеещите в тази част на общината, както и за развитието на туризма. 
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1.2. Социално-демографска оценка и заетост на населението 

 

Селищна структура  

 

Административно, община Родопи е представена от 21 селища - кметства, кметски 

наместничества и населени места, 7 от които са планински. Селищата, които са включени в състава на 

община Родопи са: Белащица, Бойково, Брани поле, Брестник, Брестовица, Дедово, Злати трап, Извор, 

Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, 

Цалапица, Чурен, Ягодово. 

Селищата са разположени около гр.Пловдив в южната, югоизточната и югозападната посоки. 

Най-слабо заселена е най-южната част на общината, която е планинска (виж фиг.2 – разположение на 

населените места в община Родопи). Администрацията на общината е разположена в град Пловдив и за 

това за разположението на отделните населени места се съди по разстоянието им до Пловдив. Разстоянията 

до всяко едно от тях до административния център: до с.Белащица – 3км.; до с.Бойково – 27км. (намира се в 

планинския район на централните Родопи); до с.Брани поле – 2км.; до с.Брестник – 4км.; до с.Брестовица – 

18км. югозападно от Пловдив; до с.Дедово – 21км. (намира се в планинския район на централните Родопи); 

до с.Златитрап – 3км.; до с.Извор – 17.4км.; до с.Кадиево – 6км.; до с.Крумово – 9км. югоизточно от 

Пловдив; до с.Лилково – 36км. (намира се в планинския район на централните Родопи); до с.Марково – 

3.5км. южно от Пловдив; до с.Оризари – 5км.; до с.Първенец – 3км.; до с.Ситово – 33км. (намира се в 

планинския район на централните Родопи); до  с.Скобелево – 40км. (намира се в планинския район на 

централните Родопи); до с.Устина – 26.7км.; до с.Храбрино – 15км. югозападно от Пловдив; до с.Цалапица 

– 18.4км. северозападно от Пловдив; до с.Чурен – 47км. (намира се в планинския район на централните 

Родопи); до с.Ягодово – 6км. югоизточно от Пловдив. 
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От данните се вижда, че най-отдалечени са селата, които са разположени в планинската част на 

Родопите, като до някои от тях разстоянията са 47км.(до с.Чурен), 40км.(до с.Скобелево), 36км.(до 

с.Лилково) и т.н. 

Най-близко до административния център се намират селата Брани поле – 2км., Белащица – 3км., 

Златитрап – 3км., Първенец – 3км. и т.н. 

 
Население и човешки ресурси   

Община Родопи е на четвърто място по население и на четвърто място по територия сред 

осемнайсетте общини в област Пловдив. (Таблица 1) В община Родопи   живее около 4.77% от 

населението на област Пловдив (32 602 души към 01.02.2011г.) и 2.2% от населението на ЮЦР. От 

общините в областта  най-голяма е концентрацията на населението в Пловдив – 50%, в Асеновград – 9.4% 

и Карлово – 7.6% от общия брой жители на областта. 

Следващата Таблица – 1 предоставя данни за 6 основни статистически показатели за всяка една от 

общините на пловдивска област и сравнителното положение на община Родопи според тези показатели. 

 
Таблица-1: Основни данни за община Родопи и останалите общини в обл. Пловдив 

 

Район, област, 

община 
Територия 

кв.км. 
Население 

брой към 

01.02.2011 г. 

Гъстота на 

населението 

за 2011 г. 

(души на 

кв.км.) 

Населени 

места 

(брой) 

Градове 

(брой) 
Села 

(бр.) 

България 

 
111 001.9 7 364 570 66.3 5 304 253 5 051 

Южен 

централен 

район 

22 365.1 1 479 373 66.1 1 306 54 1 252 

Област Пловдив 5 972.9 683 027 114.4 215 18 157 

Община 

Съединение 
297.9 10 450 35.08 10 1 9 

Община 

Асеновград 
665.4 64 034 96,23 30 1 29 

Община 

Брезово 
465,4 7 298 15.68 16 1 15 

Община 

Калояново 
 347,4   11 879 34.19  15 - 15 

Община 

Карлово 
1 040,50  52 307 50.27 27 4 23 

Община 

Кричим 
54,9  8 409 153.17 1 1 - 

Община Куклен 148  6 431 43.45 6 1 5 

Община 

 Лъки 

292  2 902 9.94 13 1 12 
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Община Марица 343  32 438 94.57 19 - 19 

Община 

Перущица 
48,7  5 058 103.86 1 1 - 

Община 

Пловдив 
102   338 153 3 315.23 1 1 - 

Община 

Първомай 
521.6  25 883 49.62 17 1 16 

Община 

Раковски 
264  26 381 99.93 7 1 6 

Община 

Родопи 
523.7 32 602 62.25 21 - 21 

Община Родопи 192.9  15 604 80.89 12 1 11 

Община 

 Сопот 
56  9 827 175.48 2 1 1 

Община 

Стамболийски 
61  20 771 340.51 5 1 4 

Община Хисаря 548.5  12 600 22.97 12 1 11 

Източник: Национален статистически институт 

От таблицата се вижда, че средната гъстота на населението в община Родопи (62.25 души на 

кв.км.) е по-ниска от средните стойности за област Пловдив (114.4), но почти  равна на тази за ЮЦР (66.1 

души на кв.км.) и за страната (66.3 души на кв.км.), а по брой населени места (21), Родопи е на трето място в 

областта. По този показател ЮЦР е на второ място в страната, след Югозападния Район за планиране, 

което дава възможност да се направи извод, че общината е със сравнително висока гъстота на населението. 

Урбанистичната класификация на селищата не е поляризирана – повечето от населените места са 

големи села, а една трета от тях са планински с по-малко на брой население в тях. Най-големи   по 

население са селата  Цалапица (3 765души), Първенец (3 371души) и Брестовица (3 315души), а най-малък 

брой население имат селата Чурен (7човека), Лилково (61човека), Дедово (77човека), Скобелево (82човека) 

и Ситово (90човека). 

Всички населени места са с компактна селищна структура, но самото развитие на общината, 

логично, е довело до съсредоточаване на основните административни услуги в гр.Пловдив. Населението в 

селата не са изолирани като начин на живот и особено в големите села има и много млади хора и хора в 

трудоспособна възраст. Голяма част от населението се занимават със земеделие в лични стопанства. 

Почти всички селища разполагат със сравнително добре изградена инфраструктура по отношение 

на електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп. Логично през зимния 

период има затруднения както със снегопочистването на пътната инфраструктура, така и осигуряването на 

другите услуги при аварии. 

В следващата Таблица – 2 е показан броя на населението на община Родопи  по  категоризация на 

възрастта – под, в и над трудоспособна възраст за периода 2009-2013г. 
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Таблица-2: Население на община Родопи по категоризация на възрастта за периода 2009-2013г. 

Години Общ брой на 

населението 

Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

  Бр. % Бр. % Бр. % 

2009 31 687 4 235 13.37 18 514 58.42 8 938 28.20 

2010 31 076 4 154 13.37 17 975 57.84 8 947 28.79 

2011 31 077 4 039 12.99 17 946 57.74 9 038 29.08 

2012 30 855 4 044 13.11 17 771 57.59 9 040 29.30 

2013 30 729 3 990 12.98 17 613 57.31 9 126 29.70 

От таблицата се вижда, че за този пет годишен период населението намаля устойчиво и средно с 

239 души на година. Най-голям е бил спада на населението между 2009 и 2010г., когато населението в 

община Родопи е намаляло с 611 души. 

 Интересна е статистиката за 2010 и 2011г., където виждаме, че през 2011г. е регистриран с един 

човек повече като население в общината спрямо предишната 2010г. – това на фона на намаляващата 

тенденция за броя на населението в страната е по-скоро положителен факт в полза на община Родопи. 

 Вижда се, че малко над един процент намалява броя на населението в трудоспособна възраст за 

този период, а приблизително със същия процент се увеличава населението над трудоспособна възраст за 

същия този период.  

Като цяло е малък процента на населението под трудоспособна възраст – той варира около 13%, 

което, от днешна гледна точка, създава не добра  перспектива за трудовите ресурси на общината след около 

10г. за дълъг период след това. Следователно необходимо е да се предприемат стъпки за преодоляването на 

тази тенденция! 

Фиг.4 илюстрира, в проценти, структурата на населението в област Пловдив под, в и над 

трудоспособна възраст. От фигурата се вижда, че община Родопи не е сред общините с най-малък процент 

трудоспособно население, каквито са, например, общините Съединение, Хисаря, Калояново и Брезово. 

При тях по-малкия процент на населението в трудоспособна възраст е за сметка на по-големия процент на 

населението в над трудоспособна възраст, което означава, че тенденцията при тези общини ще е такава и в 

следващите няколко години. 

Може да се каже, че община Родопи се намира някъде по средата в подреждането на общините от 
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област Пловдив по този показател, което ни дава възможност да направим извода, че и през следващите 

няколко години общината няма да е сред групата на общините с най-лоша характеристика по този 

показател – процент на населението в трудоспособна възраст. 

 

Фиг.4 – Структура на населението в област Пловдив под, в и над трудоспособна възраст  

              към 01.02.2011г. в проценти. 

 

По отношение на половата структура на населението в община Родопи за периода от 1999 – 2013г. 

(общо 15 години), се вижда, че и тук тенденцията е същата като в цялата страна – лек превес на броя на 

жените спрямо броя на мъжете. Тези данни са показани на следващата Таблица – 3:    

 
Таблица-3: Полова структура на населението в община Родопи за периода 1999-2013г. 

общо 1999 2000 2001 2002 2003 

пол Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

100% 20 304 20764 20 189 20750 16 539 16924 16 447 16862 16 343 16749 
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2004 2005 2006 2007 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

16 218 16 554 16 128 16 511 15 998 16 374 15 862 16 289 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

15740 16136 15650 16037 15326 15750 15294 15783 15173 15682 15120 15609 

 

Разглеждайки Таблица-4 за механичния прираст на населението на община Родопи за периода 

2000-2013г., се очертават следните изводи: През първите 5-6г. на периода, когато все още икономиката 

(вкл. и общинската) не бе обхваната от икономическата криза, механичния прираст е положителен, като 

една от причините е че икономиката на територията на общината е предлагала някакви възможности за 

реализация; Във втората част на периода ясно се вижда, че тенденцията за запазване на отрицателен 

механичен прираст е трайна и една от причините е самата икономическа криза, която кара много хора да 

търсят реализация извън общината. 

 

 
Таблица-4: Механичен прираст на населението в община Родопи за периода 2000-2013г. 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Заселени 1 246 813 627 686 669 561 

Изселени 1 023 765 411 453 437 491 

Мех. прираст 223 48 216 233 232 70 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ср.год. 

динамика 

389 514 380 559 564 384 322 481 586 

383 541 468 570 769 397 380 479 541 
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6 -27 -88 -11 -205 -13 -58 2 47 

 

Описаните в Таблица-4 тенденции се потвърждават и от следващата Таблица-5, в която е показана 

раждаемостта в община Родопи за периода 1994-2013г. Вижда се, че в периода 2002-2009г. раждаемостта в 

общината, макар и с малко, се увеличава, докато от 2009 до 2013г. тя е в период на спад. 

  

Таблица-5: Раждаемост в община Родопи за периода 1994-2013г. 

Години 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Родени в 

общината 

 334 304 287 268 263 297 267 245 260 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

230 253 279 281 319 334 362 307 285 281 270 

 

 
Таблица-6: Умирания в община Родопи за периода 1994-2013г. 

Години 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Починали в  

общината 

 450 457 493 477 473 470 471 506 477 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

485 522 519 511 518 530 514 528 493 555 430 

 

Таблица-7 илюстрира етническата принадлежност на населението в община Родопи, отчетено 

след последните две национални преброявания – през 2001 и 2013г. Таблицата показва, че за този период 

от десет години населението напълно запазва „картината“ на етническите групи в община Родопи. 

 

Таблица-7: Етническа принадлежност на населението в община Родопи през 2001 и 2011г. 
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Година Общо 

население 

Българска % Турска % Ромска % Друга % 

2001 32 870 68.17 4.03 2.5 0.75 

2011 33 098 67.70 4 2.5 0.74 

 

 
Заетост и безработица 

Картината на безработицата в община Родопи за 2013г. може да бъде изобразена чрез следните 

шест таблици: 

 
Таблица-8: Регистрирани безработни в ДБТ Родопи по степен образование през 2013г.  

Образование Регистрирани безработни %  

/средно годишно/ Община Родопи ДБТ Родопи 

Гр.Пловдив 

Община Родопи ДБТ Родопи 

Гр.Пловдив 

Начално и без 

образование 

 

 

242 

 

1 869 

 

25.8 

 

49.4 

Основно 173 549 18.4 14.5 

Средно 431 1 147 45.9 30.3 

Висше 94 216 10 5.7 

Всичко /средно 

год./ 

939 3 781 7.2 12.7 

 

Таблица-9: Регистрирани безработни в ДБТ Родопи по квалификация през 2013г.  

Квалификация Регистрирани безработни %  

/средно годишно/ Община Родопи ДБТ Родопи 

Гр.Пловдив 

Община Родопи ДБТ Родопи 

Гр.Пловдив 

Работници 

 

210 641 22.4 17 

Специалисти 230 513 24.5 13.6 

Без специалност 499 2 627 53.1 69.5 

Всичко /средно 

годишно/ 

939 3 781 7.2 12.7 

 

Таблица-10: Регистрирани безработни в ДБТ Родопи по области на образование при специалистите 

през 2013г. 

Специалисти /средно годишно/ 

 

230 

Образование 

 

13 

Хуманитарни и изкуства 11 

Общество, икономика, право 51 

Математика и обществознание 7 

Техника и технологии 

 

84 
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Селско стопанство 

 

15 

Здравеопазване 

 

5 

Услуги, транспорт, охрана и др. 45 

 

Таблица-11: Структурата на безработните според по възрастова група за 2013г. 

 Община Родопи ДБТ Родопи 

Гр.Пловдив 

До 19г. 13 99 

20-24г. 74 331 

25-29г. 99 433 

30-34г. 112 475 

35-39г. 108 396 

40-44г. 102 386 

45-49г. 114 418 

50-54г. 132 470 

Над 55г. 187 774 

Забележка: Средно месечен брой за 2013г. 

Таблица-12: Структурата на безработните по пол за 2013г. 

 Община Родопи ДБТ Родопи 

Гр.Пловдив 

Жени 487 2 059 

Мъже 452 1 722 

Забележка: Средно месечен брой за 2013г. 

 

Таблица-13: Относителен дял на безработните в община Родопи за 2013г. 

Година 

 

% 

2009 

 

4.3 

2010 

 

5.6 

2011 

 

6.3 
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2012 

 

7.0 

2013 

 

7.2 

Забележка: Данните за равнището на безработица в община Родопи, което се изчислява на база 

относителен дял на регистрираните безработни лица от общината към броя на икономически 

активното население. 

От таблиците се вижда, че относителния дял на безработните в община Родопи за периода 2009-

2013г. се е увеличил с около 60% и от 4.3% през 2009г. е достигнал 7.2% през 2013г. 

Очаквано, с нарастване на възрастта на безработните, се увеличава и съответния брой на 

възрастовата група. Така например за 2013г. групата 20-24г. е съставена от 74 регистрирани безработни, а 

групата 50-54г. – 132 регистрирани безработни, докато при групата над 55г. броя на регистрираните 

безработни е вече 187 души. По области на образованието най-голяма е групата на регистрираните 

безработни в сферата на „Техника и технологии“ – 84 души, както и в сферата на „Общество, икономика и 

право“ – 51 души регистрирани като безработни. 

На този фон могат да се видят и другите данни – тези на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в община Родопи в периода 2010 – 2012г., както и средната годишна заплата в общината 

за същия период. Данните са показани в Таблица-14 и Таблица-15. 

 

Таблица-14: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Родопи за              

периода 2010-2012г. 

Години 
Общо наети Обществен сектор Частен сектор 

среден списъчен брой 

2010 3 524 1 067 2 457 

2011 3 882 1 123 2 759 

2012 4 235 1 018 3 217 

 
 

 

Таблица-15: Средна годишна заплата в община Родопи за периода 2010-2012г. 

 

Години 

Средна годишна 

заплата 
В обществен сектор В частния сектор 

Левове 

2010 5 216 6 641 4 586 

2011 6 131 9 621 4 714 

2012 5 663 6 904 5 271 

 

От двете таблици се вижда, че броя на общо наетите за този период нараства почти с 25%, а 
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средната годишна заплата търпи съвсем леко увеличение. 

Преглеждайки изброените по-горе таблици за населението, човешките ресурси и безработицата в 

община Родопи, както и други данни от статистиката, свързани с тази тема може да се направят няколко  

  

Изводи: 

 Годишният доход на домакинствата в Община „Родопи” е около и под средния за 

Пловдивска облост. Ниският номинален годишен доход се компенсира от т.н. натурален 

доход. Натуралния доход се формира като резултат от връщане земите на частните 

стопани и техните усилия за възстановяване на земеделието и животновъдството при 

новосъздалите се условия. Номиналният доход и натуралният доход, формират един 

среден за общината доход, който в общи линии е около и над средния такъв за Пловдивска 

област и страната.  

 Доходите на домакинствата в Община „Родопи” се формират от три източника: 

работна заплата, социални плащания ( пенсии, помощи, обезпечения) и натурален доход от 

частното стопанство.  

 Около 50 % от доходите на домакинствата се изразходват за прехрана; за битови 

потребности – отопление, осветление, вода – в годишен аспект разходите са около 10 -20 %. 

 Посочените характеристики са валидни за жизнен стандарт на населението в 

икономическа криза.  

 Към настоящия етап на развитие на Община „Родопи” трудоспособното население е 17 

613 души, което представлява около 57.31 % от населението, живеещо на територията й. 

За сравнение през 2005г. показателите са били съответно 18 710 души трудоспособно 

население, което е представлявало 58% от населението на общината.  

Направеният до тук анализ и изводи на човешките ресурси, икономическото и социалното 

развитие на община Родопи, ни дава възможност да изведем следните силни и слаби страни на 

общината, както и възможностите, които стоят пред нея или да направим т.нар. SWOT – 

анализ. 

Силни страни: 

 Общината има плодородна земя, красива природа и богата история; 

 Селищната мрежа и пътищата са сравнително добре развити и има налична на ж.п. 

линия и инфраструктура в едната част на общината; 
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 Всички населени места са водоснабдени, телефонизирани и електро снабдени; 

 Общината има благоприятни климатични условия, подходящи почви и големи площи 

обработваема земеделска земя за развитие на селското стопанство; 

 Съществуват опит и традиции в растениевъдството и животновъдството; 

 Наличие на суровини за хранително-вкусовата и парфюмерийно-козметичната 

промишленост; 

 Добре развита социална инфраструктура, адекватна на потребностите на населението; 

 Липса на сериозни източници на замърсяване на околната среда – на въздуха и водите; 

 Наличие на богата флора и фауна и защитени видове като предпоставки за туризъм; 

 Качествено и навременно административно обслужване на бизнеса и населението. 

  

Слаби страни: 

 Намаляване на населението, ниски доходи и жизнен стандарт; 

 Увеличаване на безработицата; 

 Амортизираща се  инфраструктура и недостиг на финансов ресурс за поддържане на 

съществуващата и изграждане на нова. 

 Амортизирана водопроводна мрежа; 

 Липса на канализация в цялата община; 

 Липса на ПСОВ; 

 Ниска конкурентоспособност на местните продукти от хранително-вкусовата и 

дървообработвателната промишленост; 

 Разпокъсаност на собствеността върху земята и липса на крупни земевладелци; 

 Неразработени туристически ресурси; 

 Ограничени финансови средства за дейности в образованието, културата и спорта. 

 

Възможности: 

 

 Привличане на инвестиции не само чрез фондовете на ЕС, но и такива, като инвестиции 

„на зелено“ – от български или чуждестранни инвеститори; 

 Уедряване или комасация на земята и насърчаване на селското стопанство в разширяване 

производството на традиционни за района култури;  
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 Развитие на екологично земеделие и екологични производства; 

 По-конкурентоспособно развитие на малките и средни предприятия /МСП/ в общината; 

 Стимулиране на публично-частните партньорства; 

 Осигуряване на заетост и работни места за задържане на икономически активното 

население; 

 Усъвършенстване на партньорството с НПО, бизнеса и други общини при подготовка и 

реализиране на съвместни проекти; 

 Благоустрояване на населените места и подобряване условията на живот на населението; 

 Газификация и използване на възобновяеми енергийни източници. 

 

Заплахи: 

 Общ икономически упадък, финансови кризи, лоша бизнес среда; 

 Задълбочаване на демографските проблеми и застаряване на населението; 

 Тенденция към бъдещо обезлюдяване на малките населени места; 

 Увеличаване броя на безработните с основно и по-ниско образование; 

 Ограничен инструментариум на общинско ниво за въздействие на пазара на труда; 

 Влошаване качеството на техническата инфраструктура и липса на средства за нейната 

поддръжка; 

 Зависимост на общинския бюджет от централната власт; 

 Загуба на интерес и слаба активност на обществеността, НПО и бизнеса за местно 

развитие и усвояване на средства от европейските фондове и привличане на инвестиции; 

 Нарастване на конкуренцията на съседни общини, големи градове, региони и чужди страни 

по отношение кадри, средства, заетост, инвестиции и др. 
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1.3. Тенденции в развитие на икономиката 

 

Национални показатели  

Първият 7 годишен период на България като пълноправна членка на ЕС беше 

белязан с безпрецедентна за развитието на Европа финансова и икономическа криза. Тя 

оказа влияние върху икономическото и социално развитие на Общността, както и на 

отделните държави-членки. Последствията от кризата и за в бъдеще ще оказват влияние 

върху икономическата стабилност на страната ни.  

Таблица16 . Основни макроикономически показатели за развитие на българската икономика в 

периода 2007 – 2012 г. 

ОСНОВНИ 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ 

ПОКАЗАТЕЛИ - РЕАЛЕН СЕКТОР 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

БВП в текущи цени  
мил. 

лв. 
56 520  69 295  68 322  70 511  75 308  77 582  

Реален ръст на БВП на 

годишна база  
(%) 6,4  6,2  -5,5  0,4  1,8  0,8  

Средногодишна инфлация  (%) 7,6  12,0  2,5  3,0  3,4  2,4  

Коеф. на безработица  (%) 6,9  5,6  6,8  10,2  11,2  12,4  

Преки чуждeстранни 

инвестиции в страната  

млн. 

лева 
17704  13098  6284  1238  3415  2734  

Източник: НСИ, БНБ и Решение 21 на МС от 10.01.2013г. 

Данните показват, че след сравнително дълъг период на устойчив икономически 

растеж, в периода 1997-2007 г., през 2008 г. в следствие на настъпилата глобална 

икономическа криза България забавя своето развитие, а през 2009 г. влиза в рецесия. Тя 

води до значително понижаване на ПЧИ в страната - над 100% в края на 2009 г. спрямо 

предходната. Това заедно с трудностите пред, които се изправя и българския бизнес 

имат пряко отражение върху нивото на безработица, което започва да се покачва. 

Въпреки това показателите са далеч от стойностите си преди кризата. Проследявайки 

реалното нарастването на БВП може да заключим, че то отчита една тенденция за 

неустойчивост на българската икономика, което под влиянието на външни за страната 

ни фактори може да доведе до сериозни сътресения, оказващи влияние върху 

развитието на общините в България.  

В пряка връзка с движението на показателя за безработица е и промяната в 

равнището на доходите. През 2007 и 2008 г. доходите от труд следват тенденцията за 
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сравнително бързо развитие на икономиката. От 2009 г. започва постепенно забавяне в 

ръста на доходите, което първоначално е по-силно изразено в експортно-ориентираните 

икономически дейности, а в сектора на услугите забавянето се проявява по-късно. През 

2011 г. средният темп на нарастване на заплатите възлиза на 9.1% в номинално и 4.7% в 

реално изражение (спрямо 2010 г.). В публичния сектор номиналният ръст на средната 

работна заплата се забавя до 3.1%, докато в реално изражение е отбелязан спад от 1.1%. 

Средната заплата в частния сектор поддържа високи темпове на нарастване от, 

съответно 11.2% в номинално и 6.7% в реално изражение, благодарение най-вече на 

факта, че намалява броя на заетите с по-ниска квалификация и от там с по-ниски 

заплати.  

От данните може да заключим, че високото ниво на инфлация от преди кризата, 

дължащи се най-вече на реализирания икономически растеж, в бъдеще няма да се 

повтори, а по-скоро ще се задържи на едно стабилно ниво. Това дава известна 

предвидимост по отношение формирането на общинския бюджет с оглед изпълнението 

му и позволява разчетите на заложените инвестиционни програми в общината да бъдат 

по-близо до реалната ситуация. 

Брутният вътрешен продукт (БВП) е определящ индикатор за развитието на 

икономиката както на национално, така и на регионално ниво. 

През 2009-2010 г. най-голям дял в БВП на района има област Пловдив - 53,4 % и 

в абсолютна стойност - 5124.3 млн. лв., а най-нисък област Смолян - 8,17 % или  783.6 

млн. лв., следвана непосредствено от област Кърджали – 8,22 % или 788.6 млн. лв.  

 

Таблица 17: Брутен вътрешен продукт по области на ЮЦР до 2009 г. 

Район от ниво 2, 

области 

БВП                    

(млн. 

лв.) 

2007 г. 

БВП                    

(млн. лв.) 

2008 г. 

БВП                    

(млн. лв.) 

2009 г. 

БВП/ човек 

от 

населението 

(лв.) 

2009 г. 

БВП в % 

спрямо общото 

за страната 

2009 г. 

БВП в % 

спрямо 

общото за 

района 

2009 г. 

БЪЛГАРИЯ 60184.6 69295.0 68321.6 9007 100% - 

ЮЦР 8741.5 9776.2 9591.4 6256 14.04% 100.00% 

 Кърджали 685.3 842 .5 788.6 5076 1.15% 8.22% 

 Пазарджик 1593.9 1772. 2 1571.5 5390 2.30% 16.38% 

 Пловдив 4074.4 4802 .9 5124.3 7291 7.50% 53.43% 

 Смолян 678.1 890.1 783.6 6235 1.15% 8.17% 

 Хасково 1202.9 1468. 5 1323.5 5136 1.94% 13.80% 

Източник: НСИ, 2007-2009 
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По отношение на формирания национален БВП област Пловдив дава 7,50 % за 

2009 г., докато за областите Кърджали, Смолян и Хасково относителния дял е под 2 на 

сто.  

Средната стойност на БВП/ човек от населението в ЮЦР е 6256 лв. по текущи 

цени за 2009 г., при средна стойност за страната 9007 лв. Област Пловдив е с най-

висока стойност на показателя – 7291 лв., следвана от област Смолян - 6235 лв./човек, а 

с най-ниска е област Кърджали – 5 076 лв./човек.  

По принос на БВП, ЮЦР се нарежда на второ място с относителен дял от 

14,1%. Този относителен дял в общи линии се запазва през целия анализиран период.  

По показателят БВП на човек от население в ЮЦР няма област със стойности 

над средното за страната.  

Изводът е, че динамиката на БВП в област Пловдив и страната като цяло през 

последните години се характеризира с ниска и неравномерна динамика, която е 

недостатъчна за постигане на устойчиво развитие. Подобен извод се потвърждава от 

анализа на структурата на брутна добавена стойност по сектори. Налице са значителни 

за района вътрешни несъответствия и дисбаланси по отношение на общия икономически 

потенциал и принос на отделните области.  

Икономическа структура  

Икономиката на община Родопи също изпитва и ще изпитва въздействието на 

основните макроикономически фактори, формиращи бизнес средата в България. Ето 

защо, не е чудно, че през последните пет години развитието на местната икономика се 

характеризира с показатели и тенденции сходни с тези за страната ни като цяло. 

Въпреки това състоянието на нефинансовите предприятия на общината имат своите 

специфики по сектори и икономически дейности. Те са изследвани в периода 2008-2011 

г. 

Структурата на Брутната добавена стойност (БДС) по основните икономически 

сектори – аграрен, индустрия и услуги в районите на страната е сходна. С най-голям 

относителен дял от над 50 % са услугите, следващото място с около 30-40 % се заема от 

индустрията, докато аграрния сектор е с най-малък дял – от около 7-12 %. 

Таблица 18: Относителен дял на БДС на областите, спрямо БДС на ЮЦР и страната по 

икономически сектори 

Области 
БДС по икономически сектори,  %, 

спрямо района 

БДС по икономически сектори,  %, 

спрямо страната 
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Области 
БДС по икономически сектори,  %, 

спрямо района 

БДС по икономически сектори,  %, 

спрямо страната 

 
селско 

стоп. 
Индустрия услуги 

селско 

стоп. 
индустрия услуги 

Кърджали 20.2% 6.7% 7.6% 4.4% 1.1% 0.9% 

Пазарджик 19.9% 17.9% 14.8% 4.3% 3.1% 1.8% 

Пловдив  32.7% 56.4% 54.2% 7.1% 9.7% 6.5% 

Смолян 9.0% 8.6% 7.8% 1.9% 1.5% 0.9% 

Хасково 18.2% 10.5% 15.5% 3.9% 1.8% 1.9% 

Източник: НСИ, 2009 

С най-голям принос в сектора на услугите е област Пловдив с дял от 54,2 % от 

предоставените услуги следвана от областите Хасково и Пазарджик с дялове 15,5 % и 

14,8 %. Област Пловдив е и с най-голям принос в индустриалния сектор – 56,4 %, който 

значително превишава приноса на област Кърджали с дял 6,7 % и област Смолян с дял 

8,6 %. В аграрния сектор водещо място заема отново област Пловдив с дял 32,7 %, а на 

другия полюс с най-малък дял се намира област Смолян – 9 %. Областите Кърджали, 

Пазарджик и Хасково са с приблизително еднакви дялове – около 20%. 

За България като цяло структурата на БДС има следните стойности: Селско 

стопанство - 5.6 %; Индустрия – 31.2 %; Услуги - 63.2 %. 

В периода 2010-2012г. се отчита непрекъснат растеж на нетните приходи от 

продажби и произведената продукция, които ясно показват, че общината е преодоляла 

икономическата криза. Очертана е устойчива тенденция на нарастване на 

икономическите показатели. 

Показателен за развитието на икономиката в общината е и фактът, че паралелно с 

нарастването на брутната продукция в абсолютна стойност нараства и дяловото участие 

в общо произведената брутна продукция за Пловдивска област.  

Важен показател отразяващ състоянието на икономиката на общината са 

основните икономически показатели на нефинансовите предприятия, най-вече такива 

като: 

 Брой на нефинансовите предприятия; 

 Общ обем на продукцията; 

 Приходи от обичайна дейност. 

 Нетни приходи от продажби; 
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 Печалби. 

Данните показват, че броят на нефинансовите предприятия се увеличава от 

2010г. когато са 997 на брой до 1104 през 2012г. Увеличава се и обема на произведената 

продукция за 2012г. спрямо 2010г.-почти двойно, а също така се се увеличава и 

печалбата през разглеждания период-тройно. За анализирания период стойностите на 

показателите по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос на 

сектора на услугите в икономическото развитие на общината. В структурата на 

брутната добавена стойност за периода 2009 – 2012г. за страната, приносът на 

общината по икономически сектори се характеризира със срaвнително малък дял в 

съвкупната добавена стойност. Забелязва се положителна тенденция на икономически 

растеж за периода 2010 – 2012 година. Налице е увеличаване на процентното 

отношение на БДС за община Родопи спрямо този за страната и област Пловдив.  

Таблица 19: Основни показатели на стопанските единици за община Родопи (нефинансов сектор) 

Година 
2010 2011 2012 

Показатели 

1. Брой на стопанските единици 997 1 003 1 104 

2. Бруто продукция (в хил. лв.) 99 425 132 701 198 121 

3. Нетни приходи от продажбите (в хил. лв.) 179 408 210 640 272 705 

4. Приходи от дейност (в хил. лв.) 198 742 227 605 308 070 

5. Относителен дял на нарастване на НМП (2009 = 100%)    

6. Печалба (в хил. лв.) 10 053 15 855 29 838 

7. Заети (брой) лица 3 355 3 731 4 269 

Източник: НСИ 

По отношение на структурата на предприятията от нефинансовия сектор в 

община Родопи през периода 2010 – 2012г. преобладават микрофирмите (до 9 заети) – 

1036, малките фирми (от 10 - 49 заети)  са 59 на брой, предприятая с над 50 заети няма. 

 

Таблица 20: Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор според броя на заетите в 

община Родопи за 2012г.  

     (брой) 

Фирма Микро 

до 9 

заети 

Малки 

от 10 

до 49 

Средни 

от 50 

до 249 

Големи 

над 250 

Общ 

брой 
Община 

1. Община Родопи 1 036 59 .. .. 1 104 

2. Пловдив 21 278 1 585 306 40 23 209 

4. Общо за област Пловдив 31 837 2 344 463 65 34 709 

5. Относителен дял на фирмите от община Родопи           

Източник: НСИ 
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От анализа на данните (виж Таблица 21) се установява, че с най-голям дял в 

нетните приходи от продажби, стойността на произвежданата продукция на 

предприятията с основни икономически дейности в общината са предприятията от 

търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети,на второ – транспорт, складиране и 

пощи, на трето производство на неметални суровини и чак тогава селско, горско и 

рибно стопанство.  

Делът на брутната добавена стойност за 2012 г. на общината разпределен по 

икономически сектори както следва: селското стопанство е 11,1%, индустрията – 31,6 

% и услугите – 57,3%. 

В общината няма държавни предприятия. В гр. Родопи е седалището на 

единствената общинска фирма „Строител” ЕООД. Основните отрасли на общинската 

икономика са хранително-вкусовата промишленост и преработвателната 

промишленост.   

Таблица 21: Основни показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности за 

община Родопи през 2012г. 

Икономически дейности (А38) 

Произведе

на 

продукци

я
1
 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Печалба Загуба 

Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е 

Област Пловдив 11 423 573 19 580 882 18 165 376 1 201 716 497 328 

Община Родопи 198 121 308 070 272 705 29 838 10 764 

Селско, горско и рибно стопанство 15 355 22 670 15 640 2 901 1 428 

Производство на хранителни продукти, 

напитки и тютюневи изделия 15 797 17 374 15 076 743 361 

Производство на текстил и облекло; 

обработка на кожи; производство на 

обувки и други изделия от обработени 

кожи без косъм 2 281 2 288 2 252 175 .. 

Производство на дървен материал, хартия, 

картон и изделия от тях (без мебели); 

печатна дейност 15 081 16 076 14 950 553 755 

Производство на изделия от каучук, 

пластмаси и други неметални минерални 

суровини 19 798 21 517 17 414 2 228 172 

Производство на основни метали и 

метални изделия, без машини и 

оборудване 13 903 15 735 13 854 3 158 .. 

Производство на компютърна и 

комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти 762 766 602 118 .. 

Производство на електрически 

съоръжения .. .. .. - .. 

Производство на машини и оборудване, с 

общо и специално предназначение .. .. .. .. .. 
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Производство на мебели; производство, 

некласифицирано другаде; ремонт и 

инсталиране на машини и оборудване 1 618 2 595 2 343 172 490 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 6 431 8 433 5 927 4 142 .. 

Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване .. .. .. .. .. 

Строителство 1 271 1 463 1 372 210 30 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 22 192 105 730 97 388 4 983 5 559 

Транспорт, складиране и пощи 70 717 76 602 72 129 5 681 .. 

Хотелиерство и ресторантьорство 1 765 5 115 3 146 1 428 234 

Далекосъобщения 188 190 177 12 - 

Дейности в областта на информационните 

технологии и информационни услуги 81 95 90 .. 43 

Операции с недвижими имоти 3 209 3 524 3 059 783 187 

Юридически, счетоводни, архитектурни и 

инженерни дейности, технически 

изпитания и анализи; консултантски 

дейности по управление 1 473 1 488 1 448 800 11 

Рекламна и ветеринарномедицинска 

дейност; други професионални дейности 332 338 192 66 .. 

Административни и спомагателни 

дейности 3 271 3 436 3 351 1 048 113 

Образование .. 17 .. .. - 

Хуманно здравеопазване 1 198 1 216 1 192 316 .. 

Медико-социални грижи с настаняване и 

социална работа без настаняване .. .. .. .. - 

Култура, спорт и развлечения 38 44 44 5 .. 

Други дейности, некласифицирани 

другаде 259 264 264 90 7 

Източник: НСИ 

      

 

От Таблица 21 става ясно, че една от основните дейности на икономиката в 

община Родопи е транспорт и спедиция с най-сериозни представители в бизнеса: 

„ПИМК“ ООД, „Трайков транс“ООД, „Паунов транс“ООД-с.Брестовица, пътнически 

превози- „Родопи авто 2007“ ООД, „Чолаков автотранс“ ООД и др. 

Козметика – „Розаимпекс“ ООД – с. Ягодово. „Фила пласт“ ООД – с.Ягодово– 

пласмасови изделия. 

„ВХВ“ ООД- с. Крумово – метални конструкции и изделия, „Данин“ ООД –

с.Устина-дограми, метални конструкции, „Йота“ ООД – с. Ягодово, оградни мрежи, 

телени изделия. 

„Омега 95-И“ООД –с.Ягодово– производство на хляб и хлебни изделия. 

„Бул-лес холдинг“ ЕООД-с. Брестовица-доставка и обработка на дървени трупи. 
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От Таблица 22 става ясно, броя на лицата наети в община Родопи нараства  през 

2012г с 31% сравнение с 2010г. Тенденцията е много добра и е необходимо да се 

положат усилия за  запазването и. 

Таблица 22:  Наети лица по трудово и служебно правоотношение за община Родопи по години.  

Години 
Общо наети Обществен сектор Частен сектор 

среден списъчен брой 

2010 3 524 1 067 2 457 

2011 3 882 1 123 2 759 

2012 4 235 1 018 3 217 

Източник: НСИ 

 

 Възнагражденията на заетите в обществения сектор за 2012г. надвишава това 

на заетите в частния сектор с  31%, което  показва деформация, но тенденцията за 

нарастване на възнагражденията в частния сектор с 15% за периода от 2010 до 

2012г. показва възможност за преодоляване на деформацията. 

Таблица 23: Средногодишна работна заплата за община Родопи по години. 

Години 
Средна годишна заплата В обществен сектор В частния сектор 

левове 

2010 5 216 6 641 4 586 

2011 6 131 9 621 4 714 

2012 5 663 6 904 5 271 

Източник: НСИ 

Разходите за придобиване на ДМА за една година нарастват с повече от 100%, 

както и на придобитите ДМА, което е положителен показател за преодоляване на 

декапитилизацията на предприятията. 

Таблица 24: Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА в община Родопи по години 

    (хил. лв.) 

Община 

2011 2012 

Общи разходи за 

придобиване на 

ДМА 

Придобити 

ДМА 

Общи разходи за 

придобиване на 

ДМА 

Придобити 

ДМА 

1. Община Родопи 30 299 25 717 62 328 60 517 

2. Пловдив 1 015 601 950 448 976 762 845 277 

3. Област 1 462 458 1 262 085 1 709 472 1 635 101 

Източник: НСИ 
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Един от сериозните отрасли в икономиката на община Родопи е селското 

стопанство. 

Таблица 25: Селско стопанство. Разпределение на фондове към 31.12. 2013 г. 

Фонд Декара 

1. Селскостопански фонд 521867, 854 

2. Горски фонд 222264, 593 

3. Фонд „Населени места” 5000, 001 

4. Фонд „Водни площи” 397, 214 

5. Фонд „Инфраструктура” 3552, 638 

6. Обработваема земя 19960, 5 

7. Необработваема земя 21931 

8. Депа за отпадъци 290, 82 

9. Земеделски площи 22153, 6 

10. Земеделски площи в т. ч. с трайни 

насаждения 
199, 605 

11. Схема за броя на имотите според площите 50131 

 

Таблица 26: Земи, според формата на собственост и стопанисване към 31.12. 2013 г. 

Собственост  Частна Държавна Общинска Ползвана от 

общината 

Населено място  дка дка дка дка 

1. Белащица 7011, 825 1644, 438 2258, 683 10, 992 

2. Бойково 1024, 387 7013, 541 10452, 81 1361, 967 

3. Брани поле 4561, 697 665, 923 267, 457 8, 507 

4. Брестник 12626, 59 1694, 554 3125, 822 104, 584 

5. Брестовица 25041, 47 16912, 74 3221, 18 4372, 238 

6. Дедево 4970, 879 513, 704 8917, 226 22, 236 

7. Златитрап 3623, 801 415, 74 234, 493 87, 03 

8. Извор 4513, 639 4145, 775 7273, 418 1127, 221 

9. Кадиево 3121, 801 1320, 741 355, 904 0 

10. Крумово 9697, 173 1928, 872 4529, 252 59, 151 

11. Лилково 9799, 768 4446, 277 43005, 29 4252, 039 

12. Марково 11165, 6 4376, 4 2992, 829 191, 288 

13. Оризари 3476, 518 538, 281 604, 769 0 

14. Първенец 6873, 092 5882, 079 768, 65 34, 207 

15. Ситово 8177, 106 8380, 762 16865, 77 1670, 509 

16. Скобелево 8439, 668 2050, 644 33628, 37 2, 075 

17. Устина 4079, 191 1837, 887 11423, 63 353, 403 

18. Храбрино 3346, 576 8768, 432 396, 024 150, 53 

19. Цалапица 51311, 62 6955, 323 3812, 743 234, 577 

20. Чурен 2053, 201 933, 459 10501, 58 0 

21. Ягодово 19414, 48 2261, 072 2027, 069 26, 745 

 



 

49 

 

Таблица 27: Размер и структура на земеделските земи в община Родопи 

 

 

Показатели 

 

Размер дка 

 

Относителен дял 

 

 

Ниви 60123 29,84% 

Трайни насаждения 31332 14,14% 

Естествени ливади 9401 4,24% 

Разсадници 83, 031 0,04% 

Мери и пасища 12530 5,66% 

Полски пътища 11336, 917 5,12% 

Всичко земеделски територии 221536  

 

 

Таблица  28: Отчитане на животни към 31.12.2013 г. 

 

 

Вид 

 

Брой 

Едър рогат добитък 3462 

Дребен рогат добитък 7303 

Свине 132 

Птици 45500 

Източник: Поземлена комисия 

 

Растениевъдството има структуроопределящ характер за община Родопи. 

Поради значението си за изхранване на населението следва да се полагат усилия за 

окрупняване на маломерните парчета земя, както и за подобряване на почвеното 

плодородие. 

Наличието на ливади, мери и пасища дава основание да се очаква развитие на 

специфично животновъдство насочено към екологични ниши на пазара.  

Невъзможността да се постигнат конкурентни цени на животинската продукция 

изисква предприемане на мерки, които да позволят сертифицирането на животинската 

продукция като екологично чиста. 

 

Структура на общинския бюджет 

 

Един от ключовите въпроси в развитието на местното самоуправление са 

проблемите на местните финанси и самостоятелност. 

Местните финанси са парично отражение на организацията и 

взаимоотношенията,в които влиза общината при осъществяване на дейността си. 

Финансовата децантрализация в България се основава на следните принципи : 
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 ясно разграничаване на разходните отговорности на държавата и общината ; 

 остойностяване на разходните отговорности на държавата с разработени от МС 

стандарти; 

 същностни промени в ЗМДТ, насочени към предоставяне на пълни правомощия 

на общините относно администриране и събиране на местните такси. 

Общинския бюджет е годишен финансов план, включващ паричните 

взаимоотношения в които влиза общината при осъществяване на дейността си. В 

процедурата по съставянето участват освен общинска администрация и общински съвет 

и населението. 

Във връзка с анализа, бюджетните средства на Община Родопи са разгледани 

2011 - 2014 г. Разглеждани са действително постъпилите и изразходвани средства от 

отчетите за касово изпълнение. 

Таблица 29: Структура на приходите 

Приходи по източници 
2011 г. 

отчет 

2012 г. 

отчет 

2013 г. 

отчет 

2014 г. 

план 

Данък върху доходите на физ.лица 
37 317 37 319 29 569 30 000 

Имуществени данъци 1 271 772 1 405 345 1 635 152 1 787 800 

Други данъци 2 658 1 716 987 5 000 

Приходи и доходи от собственост 139 999 130 582 164 429 261 000 

Общински такси 2 298 428 2 461 338 2 514 726 2 488 794 

Глоби, санкции, нак.лихви 37 813 64 495 188 372 140 000 

Други неданъчни приходи 11 098 24 780 12 214 20 000 

Внесен ДДС и др.данъци върху продажби -239 000 -150 821 -141 264 -180 000 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 

168 913 103 843 304 993 500 000 

Приходи от концесии 139 945 162 416 112 698 160 000 

Помощи, дарения и др.безвъзм.получени суми 

16 350 24 113 26 467 24 000 

Взаимоотношения с ЦБ 7 310 158 9 985 143 8 135 924 8 050 798 

Трансфери 1 435 757 -64 831 -356 935 0 

Временни безлихвени заеми -232 623 -2 088 264 1 997 036 0 

Операции с финансови активи и пасиви -401 026 1 435 011 -2 119 872 7 262 608 

ОБЩО ПРИХОДИ 11 997 559 13 532 185 12 504 496 20 550 000 

Източник:Община Родопи 

Данните показват, че през разглеждания период 2011 – 2014г. собствените (данъчни 

и неданъчни) приходи нарастват, като през 2014г. достигат : данъчни приходи – 8,7%, а 

неданъчните – 14,2%. Най – голям дял в приходите в общинския бюджет през целия 

период имат субсидиите от държавния бюджет, като най- висок е бил техния дял през 
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2012г. – 75,8%., а през 2014г. налява на 39,2% , но все още остава най- висок от всички 

приходи за общината. 

Таблица 30: Структура на субсидиите от държавния бюджет 

В ХИЛ.ЛВ. 2009 2010 2011 2012 2013 

Стойност % Стойност % Стойност % Стойност % Стойност % 

Общи 

субсидии 6 810 87,66 6 564 94,97 6 969 95,33 7 126 71,36 7 586 93,24 

Целеви 

субсидии за 

социални 

помощи 232 2,99 68 0,99 66 0,91 2 578 25,82 135 1,66 

Целеви 

субсидии за 

капиталови 

разходи 726 9,35 279 4,04 275 3,76 281 2,82 416 5,11 

Възстановени 

субсидии за 

ЦБ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -1 -0,01 

Субсидии от 

държавния 

бюджет 7 768   6 912   7 310   9 985   8 136   

Източник:Община Родопи 

Общите субсидии от държавния бюджет е най-висок през 2011г., когато неговия 

дял представлява 95,3% от субсидиите от държавния бюджет. По – малък дял заема  

целева субсидия за капиталови разходи – 3,76% .  

 

Таблица 31: Анализ на бюджета на общинатаОбщински бюджет – Родопи за 2011 – 2014 г./разходи/ 

Разходи по дейности 
2011 г. 

отчет 

2012 г. 

отчет 

2013 г. 

отчет 

2014 г. 

план 

І.Общи държавни служби, в т.ч. 
2 602 478 2 539 171 2 719 648 6 888 844 

капиталови разходи 
2 023 33 322 26 541 58 351 

ІІ.Отбрана и сигурност, в т.ч. 75 606 47 637 50 823 93 779 

капиталови разходи 28 866 0 0 0 

ІІІ.Образование, в т.ч. 5 225 931 5 330 991 5 391 093 6 782 220 

капиталови разходи 197 203 125 978 187 963 211 690 

ІV.Здравеопазване, в т.ч. 338 406 422 178 344 499 487 234 

капиталови разходи 0 0 0 0 

V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи, 

в т.ч. 
124 354 183 768 225 822 167 690 

капиталови разходи 0 7 919 1 200 20 000 

VІ.Жил.строителство, БКС и опазване на 

околната среда, в т.ч. 
2 926 975 2 671 695 1 333 539 3 308 283 

капиталови разходи 2 026 658 512 178 24 942 1 240 767 
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VІІ.Поч.дело, култура и религ.дейности, в т.ч. 

202 533 207 166 246 538 287 786 

капиталови разходи 20 766 8 619 35 827 62 340 

VІІІ.Иконом.дейности и услуги, в т.ч. 462 858 2 084 587 2 083 005 2 249 532 

капиталови разходи 316 554 1 646 828 1 835 087 1 714 450 

ІХ.Разходи, некласифицирани в другите 

функции 
38 418 44 992 109 529 284 632 

          

ОБЩО РАЗХОДИ, в т.ч. 11 997 559 13 532 185 12 504 496 20 550 000 

за капиталови разходи общо 2 592 070 2 334 844 2 111 560 3 307 598 

Относителен дял на капиталовите разходи в % 

спрямо общите разходи 
21,60 17,25 16,89 16,10 

Източник:Община Родопи 

Тъй като при разглеждането на приходната част бе отчетен растежът на бюджета 

през годините и поради това, че приходите са равни на съответните разходи, при 

разглеждането на разходната част са анализирани процентните съотношения на 

различните типове разходи към общия размер разходи и изменението на тези 

съотношения през годините. 

 

Таблица 32: Общо разходи 

ПОКАЗАТЕЛ 
2009 2010 2011 2012 2013 

ОБЩО РАЗХОДИ 14 866 940 11 629 932 11 997 559 13 532 185 12 504 496 

В Т.Ч.(РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ 

ДЕЙНОСТИ) 
10 040 523 6 884 179 6 750 827 7 867 487 6 526 250 

Дял на разходите заобщински 

дейности в общите разходи 
68 59 56 58 52 

Източник:Община Родопи 

Прави впечатление, че дяловото участие на общинските разходи за 2009г. 

представляват 68% от общите разходи, като през периода 2010г. намаляват на 59% . 

През 2011 на 56%, покачват се през 2012г. на 58% и пак намаляват през 2013г. на 52% . 

Най-голямата част от бюджета се изразходва за образование, в т.ч. капиталови разходи  

следвани от административни дейности към нея, в т.ч. капиталови разходи и 

благоустройство и чистота. 

 Общинска собственост 

Общинската  собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята 

дейност и своята политика.Управлението и разпореждането с общинската собственост 

са едни от най- значимите функции на общината и общинския съвет. 
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Идентифицирането на общинската собственост, разделянето й от държавната 

собственост, както и управлението и разпореждането с нея е от първостепенна важност 

за нормалното функциониране на общината.Това е един сложен и продължителен 

процес, правно регламентиран от действащото законодателство, което само по себе си е 

в процес на доразработване и прецизиране. 

Изводи: 

 В разходите на община Родопи преобладават делегираните от държавата 

дейности. 

 Развитието на общината се осъществява в условията на определен 

дефицит на финансов ресурс. 

 Субсидиите  през отделните години са в границата на 60 - 65% . 

 Разходите са осъществявани в рамките на разполагаемия финансов ресурс, 

години се увеличава дела на неразплатените разходи, което сочи 

необходимост за осъществяване на строга и разумна финансово-бюджетна 

политика в общината. 
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1.4. Развитие на социалната сфера на общината 

Здравеопазване 

Здравното обслужване в община Родопи се осъществява от следните здравни 

заведения: 

 Многопрофилна болница за активно лечение, разположена на територията на 

община Пловдив; 

 Диагностично консултативни центрове, разположени на територията на община 

Плпвдив; 

 Доболнична медицинска помощ осъществявана от 26 общопрактикуващи лекари 

с практика в по-големите населени места. 

Наличния състав общопрактикуващи лекари и стоматолози не е в състояние да 

осигури доболнично обсужване в малките и високопланинските населени места. 

Социални услуги 

Специализирани институции за социални услуги в община Родопи няма. Под 

специализирани институции се разбират домове, които заместват родителската и 

семейна среда на различни целеви групи за по-кратък или по-дълъг период. На 

територията на община Родопи е налице необходимост от разкриване на социална 

институция „Център за настаняване от семеен тип“ който да обхване деца напускащи 

институции,така и с цел превенция. 

Социални услуги в общността за деца липсват. Грижата се полага от доставчици 

на територията на община Пловдив. За 2011г са издадени 55 броя направления за 

социални услуги на деца от община Родопи. 

Социална услуга в общността за възрастни „Личен асистент“ се предлага чрез 

Дирекция „Социално подпомагане“-Родопи.  

Образование 

Образованието в община Родопи се осъществява от Целодневни детски градини, 

Обединени детски заведения и Основни училища: 

Таблица 33:Целодневни детски градини 
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ЦДГ "Първи ЮНИ" 

Населено място с.Златитрап 

Адрес   

Директор Снежана Петрова 

Телефон 0882898208 

e-mail: / WEB snejana_dafovska@abv.bg 

  

ЦДГ "Еделвайс" 

Населено място с.Храбрино 

Адрес   

Директор Катерина Сидерова 

Телефон 0882898201 

e-mail: / WEB   

ЦДГ "Пролет" 

Населено място с.Ягодово 

Адрес ул.Изгрев №20 

Директор Румяна Апостолова 

Телефон 0882898202 

e-mail: / WEB cdg.prolet_yagodovo@abv.bg 

 

Таблица 34: Обединени детски заведения 

ОДЗ "Ралица" 

Населено място с.Белащица 

Адрес ул.Демокрация №15 

Директор Антония Андреева 

Телефон 0882898200 

e-mail: / WEB odz_ralica_belashtica@abv.bghttp://www.ralica.net 

ОДЗ "Синчец" 

Населено място с.Брани поле 

Адрес ул.Синчец №3 

Директор Стефка Илиева 

Телефон 0882898203 

e-mail: / WEB sin4es@abv.bg 

ОДЗ "Надежда" 

Населено място с.Брестник 

Адрес ул.България №6 

Директор Златка Атанасова 

Телефон 0882898212 

e-mail: / WEB zlatka_at@abv.bg 

ОДЗ "Първи ЮНИ" 

Населено място с.Брестовица 

Адрес ул.Васил Левски №80 

Директор Здравка Мерджанова 

Телефон 0882898207 

mailto:snejana_dafovska@abv.bg
mailto:cdg.prolet_yagodovo@abv.bg
mailto:odz_ralica_belashtica@abv.bg
mailto:sin4es@abv.bg
mailto:zlatka_at@abv.bg
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e-mail: / WEB odz_brestovica@abv.bg 

ОДЗ "Мир" 

Населено място с.Кадиево 

Адрес ул.Четвърта №24 

Директор Росинка Тютюнджиева 

Телефон 0882898205 

e-mail: / WEB odz_mir_kadievo@abv.bg 

ОДЗ "Веселушка" 

Населено място с.Марково 

Адрес ул.Радост №2 

Директор Елена Шишкова 

Телефон 0882898209 

e-mail: / WEB skroodg@mail.bg 

ОДЗ "Пролет" 

Населено място с.Цалапица 

Адрес ул.Христо Г.Данов №2А 

Директор Божурка Бубарова 

Телефон 0882898211 

e-mail: / WEB odz.tsalapitsa@abv.bg 

ОДЗ "Снежанка" 

Населено място с.Крумово 

Адрес ул.Хан Крум №50А 

Директор Тодорка Кисьова 

Телефон 0882898206 

e-mail: / WEB odz_krumovo@abv.bg 

ОДЗ "Пролет" 

Населено място с.Първенец 

Адрес ул.Демокрация №15 

Директор Мария Запрянова 

Телефон 0882898210 

e-mail: / WEB odz.prolet@abv.bg 

ОДЗ "Родина" 

Населено място с.Устина 

Адрес   

Директор Надежда Клинчева 

Телефон 0882898204 

e-mail: / WEB nadejda_klincheva@abv.bg 

 

mailto:odz_brestovica@abv.bg
mailto:odz_mir_kadievo@abv.bg
mailto:skroodg@mail.bg
mailto:odz.tsalapitsa@abv.bg
mailto:odz_krumovo@abv.bg
mailto:odz.prolet@abv.bg
mailto:nadejda_klincheva@abv.bg
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Основни училища 

1. ОУ "Васил Левски" 

 

Населено място: с. Брестник  

Адрес: Ул."Васил Левски" №5 

Директор: София Колева 

Телефон: 03114/22-60 

E-маил: ou_brestnik@abv.bg  

Сграден фонд: Една сграда на два етаж.  

Учебното заведение разполага с модерни класни 

стаи, Фискултурен салон, Компютърен кабинет, 

Медицински кабинет, Работилница. 

 

2. ОУ "Пенчо Славейков" 

 

Населено място: с.Белащица  

Адрес: Ул."Пейо Яворов " № 26 

Директор: Румяна Петрова Василева 

Тел.: 03100/2260 и 0896846602 

E-майл: ou_belashtica@abv.bg  

Сграден фонд: Една сграда . Училището 

разполага с двор и спортна площадка. 

В ОУ „Пенчо Славейков” се обучават ученици от І до VІІІ клас. Училището активно 

участва в : 

- проекти на МОН и други институции 

Тази година бе спечелен проект от МОСВ и ПУДООС  за 5000лв. на тема: 

„Обичам природата – и аз участвам”в рамките на националната кампания” ЗА ЧИСТА 

ОКОЛНА СРЕДА – 2013 г 

- учениците редовно изнасят концерти и изложби за всички бележити дати и празници. 

http://www.rodopi-bg.org/docs/obrazovanie/ou/brestnik/brestnik.jpg
mailto:ou_brestnik@abv.bg
http://www.rodopi-bg.org/docs/obrazovanie/ou/belashtica/belashtica.jpg
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от тази година в училище се сформираха два клуба от извънкласни дейности: 

- за учениците от начален етап- Клуб на малките таланти 

- за учениците от прогимназиален етап – Клуб по актьорско майсторство. 

 

3. ОУ "Христо Ботев" 

 

Населено място: с.Брестовица  

Адрес: Ул."Христо Ботев" №12 

Директор: Спас Милков Шопов 

Телефон: 03142/ 22 36 

E-маил: spas3052@abv.bg  

Сграден фонд: Училището разполага с две 

сгради. Всяка сграда разполага с двор и спортна 

площадка. 

Учебното заведение е на целодневно обучение. С четири групи ПИГ – 2 групи в 

Начален етап и 2 групи в Прогимназиален етап. 

Учениците в училище са 148 на редовно обучение и 10 на самостоятелна форма. 

Проекти за учебната 2013/2014г: 

 -BG051PO001-3.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” 

  -BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата  за инспектиране  на 

образованието“ 

 -BG051PO001-4.3.02,,Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование” 

 Схема „Училищен плод” 

 -ЦМДТ „АМАЛИПЕ” програма „Намаляване на отпадането на ромските 

ученици от училище” 

 -Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта за ученици по реда 

на ПМС 129 

4. ОУ "Христо Ботев" 

http://www.rodopi-bg.org/docs/obrazovanie/ou/brestovica/brestovica.jpg
mailto:spas3052@abv.bg
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Населено място : с.Крумово  

Адрес: Ул."Христо Ботев" 1а 

Директор: Христо  Христов 

Телефон: 03116/20-62 

Eмаил: sou_krumovo@abv.bg                                        

Сграден фонд: Училището разполага с 

една сграда. Учебното заведение 

разполага с физкултурен салон, двор, 2 

броя асфалтирани игрища. 

Броят ученици с ПГ до 15.09.2013г. е 104. 

Учебното заведение разполага с физкултурен салон, двор, 2 броя асфалтирани игрища. 

Учебната подготовка представлява: ПГ, начален етап на основна образователна степен 

и прогимназиален етап на основна образователна степен, организирани в дневна форма 

на обучение. 

ОУ „Христо Ботев” участва в проекти: 

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”; Проект „Народните будители и Аз”; участия в 

концерти и изложби към НЧ „Наука – 1919г.” 

5. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

 

Населено място: с.Марково, 

Адрес Ул."Захари Стоянов"№70 

Директор:Иван Димитров Христов 

Телефон: 03112 / 22 60 

E-маил: kirilmetod@abv.bg  

Сграден фонд: Училището разполага с 

две сгради - основна и помощна 

/затворена/. Училището разполага с 

физкултурен салон, голям училищен 

двор, спортна площадка и зелена площ. 

http://www.rodopi-bg.org/docs/obrazovanie/ou/krumovo/krumovo
mailto:sou_krumovo@abv.bg
http://www.rodopi-bg.org/docs/obrazovanie/ou/markovo/markovo.jpg
mailto:kirilmetod@abv.bg


 

60 

 

Капацитетът деца на училището е от 120 - 150 деца. Училището разполага с 

физкултурен салон, голям училищен двор, спортна площадка и зелена площ. В 

учебното заведение се обучават ученици от І до VІІІ клас включително. Училището 

участва в следните проекти: 

- Обичам Природата и Аз участвам 

- Народните Будители и Аз 

- Квалификация на педагогическите кадри 

- Система за кариерна ориентиране в училищното образование 

- Училищен плод 

- Безплатни закуски І - ІV клас 

- По 129 ПМС - за развитие на спорта. 

6. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

 

Населено място: с.Първенец,  

Адрес: Ул."Патриарх Евтимий" №3 

Директор:Снежана Парпарова 

Телефон: 031112340,0884279715 

E-маил: snejana_parparova@abv.bg  

web сайт:http://ou-parvenec.com  

Сграден фонд: Училището разполага с две 

сгради. И двете сгради разполагат с добре 

оборудвани физкултурни салони с тенис маси, 

тренажор и др. фитнес уреди, спортни площадки 

с футболни, баскетболни и волейболни игрища. 

Учениците от начален етап имат самостоятелно обособени класни стаи за всяка 

паралелка, а за учениците от прогимназиален етап – кабинети по всички учебни 

предмети , съвременни компютри и Интернет.  И в двете сгради има медицински 

кабинети. 

В сградата на прогимназиален етап е обособена  театрална сцена, на която се изнасят 

постановките на училищния театър. 

Предимство за учениците са  свободноизбираемите подготовки по математика, музика, 

http://www.rodopi-bg.org/docs/obrazovanie/ou/parvenec/parvenec.jpg
mailto:snejana_parparova@abv.bg
http://ou-parvenec.com/
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театър. Те дават възможност за изява на всяко дете, пожелало да се включи в тях. За 

обучението на децата се грижи екип от опитни  и добри специалисти. 

 

7. ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

 

Населено място: с.Устина  

Адрес: Ул."Иван Вазов" №5 

Директор: Мария Енчева 

Телефон: 03145 4327  

E-маил: ouustina.bg@abv.bg  

Сграден фонд:: Училището разполага с една 

обновена и ремонтирана сграда, в която се 

обучават 119 ученика от І до VІІІ клас в осем 

паралелки. . В училището има два физкултурни 

салона, които са свързани с централната сграда 

чрез топла връзка. Дворът на училището е 

разположен на две нива. В горната част има 

писта и футболно игрище, а в ниската част- 

баскетболно и волейболно игрище. Всички 

площадки и пистата са асфалтирани. 

Учениците от І до ІV клас са обхванати в целодневна форма на обучение в три групи. 

Освен задължителната и задължително-избираема подготовка има и свободно-

избираема подготовка по музика за учениците от V-VІІІ клас. 

Участие в проект „Модерни училища за нашите деца”. 

Всички празници се отбелязват тържествено, с музикална програма и голям концерт на 

11 май. ВГ към СИП Музика участва в национални и международни фестивали, на 

които са наградени с много отличия. 

 

8. ОУ "Паисий Хилендарски" 

http://www.rodopi-bg.org/docs/obrazovanie/ou/ustina/ustina.jpg
mailto:ouustina.bg@abv.bg
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Населено място: с.Цалапица  

Адрес: Ул."Стефан Стамболов " №34 

Директор: Соня Челибашка 

Телефон: +359/ 3149/22 57 

E-маил: oyp.h@abv.bg  

Сграден фонд: Училището разполага с 9 

напълно обновени класни стаи, компютърен 

кабинет с Интернет връзка, специално 

оборудван ресурсен кабинет, просторен 

физкултурен салон обособен в самостоятелен 

корпус със съблекални и санитарни възли, 

фитнес зала. В обширния двор с богата 

растителност са разположени площадки за 

баскетбол, волейбол, народна топка, трап за 

дълъг скок, писта за бягане. В училището има 

оборудван медицински кабинет с медицинско 

лице, което осигурява спешна и неотложна 

медицинска помощ в рамките на учебния ден. 

      

Училище „Паисий Хилендарски“ отваря врати през 1984 година. За учениците 

отговарят 19 преподаватели, специалисти и възпитатели.      В училището се обучават 

195 ученици, организирани в 9 паралелки / І – VІІІ клас/. Учениците се обучават в една 

смяна, като за  учениците от І – ІV клас е създадено целодневно обучение и  1 ПИГ – V 

– VІ клас. 

     В ОУ “Паисий Хилендарски“ има утвърдени и програми за СИП – Музика, СИП – 

Изобразително изкуство, и СИП – Математика. 

 

9. ОУ "Неофит Рилски" 

 
Населено място: с.Ягодово  

Адрес Ул."Христо Ботев" №58 

http://www.rodopi-bg.org/docs/obrazovanie/ou/calapica/calapica.jpg
mailto:oyp.h@abv.bg
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Директор: Марияна Ангелова Симеонова 

Телефон: 03104/23 31; 0876 39 87 09 

E-маил: ourilski321@abv.bg  

Сграден фонд: Учебното заведение разполага с 

една реновирана учебна сграда. Физкултурната 

зала е много добре поддържана, дворът е 

облагороден. Училището разполага и с обновен 

и обогатен компютърен кабинет, две 

интерактивни дъски. . 

Учебните занятия през учебната 2013/2014 година се провеждат на една смяна, 

организирани са групи и за целодневен обхват на децата от І до VІІ клас. 

 

Мисия на училището: 1. Осигуряване на качествено и достъпно образование, което 

успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, и е насочено към 

развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и 

способен на житейска и професионална реализация член на гражданското общество. 

2. Гражданско възпитание, съобразено с духа на конвенцията за правата на детето, ще 

гарантира успешна бъдеща интеграция на децата от малцинствен произход в 

българското общество. 

3.Да формира в детската и юношеска възраст основите на съвременния облик на 

българина – личност с качествена, прагматична и конкурентноспособна подготовка, 

комуникативност и отвореност към световните ценности, гражданска отговорност и 

поведение. Възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на Европейския съюз; 

усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели; развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у учениците. 

Визия на училището:  

1. Училище, предпочитано от ученици и родители заради високия професионализъм на 

учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на 

значими, измерими и доказани резултати в образователно-възпитателната дейност, 

насочена към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно 

взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

mailto:ourilski321@abv.bg
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отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 

2. Училище, в което рисковите фактори са прогнозирани и превенцията има водеща 

роля. 

3. Училище, в което гражданското образование е насочено към обучение и развитие у 

учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и 

правене на избор, за общуване и партниране. 

Участие на община Родопи в ПУДООС  

В Национална кампания „За чиста околна среда  - 2013г.” на тема „Обичам 

природата – и аз участвам” за Община „Родопи” бяха одобрени проектите на: 1.ОДЗ 

„Снежанка” с.Крумово 2.ОУ„Пенчо Славейков” с.Белащица, като за същите бяха 

отпуснати средства в размер до 5 000 лева. За втора поредна година детските градини и 

училища на територията на Община „Родопи”, участваха в кампанията. За 2014 година  

същото финансиране получи – ЦДГ „Първи юни” с.Златитрап с директор Снежана 

Дафовска. 

Причини за отпадане от училище: 

 Социални проблеми; 

 Слаба ангажираност на родителите 

 Културни специфики на ромския етнос-ранни бракове и др. 

 Лошо владеене на български език; 

Към настоящия момент в община Родопи липсва масово прилагане на  работещи 

програми и проекти за решаване на проблема. 

Извод: Община Родопи успява да привлича средства под формата на външно 

финансиране (спечелване на проекти), както за подобряване на учебния процес, 

така и за подобряване на материалната база. Тези две основни направления в 

образователната сфера трябва да останат приоритетни и през следващия 

програмен период. 

 

Култура 

 

Според Програмата за развитие на читалищната дейност в община Родопи за 2014г., 

дейност развиват 16 Народни читалища, всяко от които има своя годишна програма. 

Това са:  
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1. НЧ „Съзнание-1873” - с.Брестовица 

2. НЧ „Просвета-1929” - с.Белащица 

3. НЧ „Напредък-1904” - с.Устина 

4. НЧ „Саморазвитие-1924” - с.Брестник 

5. НЧ „Съзнание-1928” - с.Скобелево 

6. НЧ „Здравец-1911” - с.Бойково 

7. НЧ ”Съзнание-1914” - с.Първенец 

8. НЧ „Ал.Константинов-1907” - с.Марково 

9. НЧ „Лъч-1927” - с.Извор 

10.НЧ „Н.Й.Вапцаров-1920” - с.Браниполе 

11.НЧ „Христо Ботев-1936” - с.Златитрап 

12.НЧ „Димитър Полянов-1928” - с.Кадиево 

13.НЧ „Н.Йовчев-1921” - с.Храбрино 

14.НЧ „Наука-1919” - с.Крумово 

15.НЧ „Искра-1897” - с.Ягодово 

16.НЧ „Светлина-1900” - с.Цалапица 

 Общата численост на субсидираните читалищни бройки е 28. Всички читалища 

са регистрирани по Закона за народните читалища (изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., 

изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ бр.47 от 22 Юни2010г., изм. ДВ бр.97 

от 10 Декември 2010г.). 

Основните приоритети в читалищната дейност са регламентирани и произтичат 

от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществяваща 

се на основание на действащата нормативна уредба и отразена в Общинския културен 

календар 2014 година. 

Те са насочени към обогатяване на културния живот в общината и 

удовлетворяване потребностите на гражданите чрез: 

 съхранение и развитие на традициите на българския народ чрез събиране, 

обработване и представяне на автентичния фолклор; 

 възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и културната 

идентичност; 

 обмен между културите на различните етноси; 
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 разширяване знанията на гражданите чрез осъществяване на културен обмен с 

други културни институти; 

 осигуряване на достъп до информация и комуникация; 

 партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и, в 

частност, на културните процеси и др. 

 
 Основните цели и задачи на читалищната дейност са: 

 

1. Обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 

населените места чрез предоставяне на качествен културно – просветен продукт. 

2. Утвърждаване на народните читалища като общодостъпни центрове за библиотечно 

и информационно осигуряване на населението. 

3. Подпомагане на традиционните читалищни дейности – съхраняване и 

популяризиране на автентичния фолклор, разширяване дейността на съществуващите 

самодейни колективи, които издирват, изучават и представят местния фолклор. 

4. Изграждане и развиване на ценностната система у младежите и децата. 

5. Активизиране на партньорското участие на читалищата и на общината в 

разработването и реализирането на проекти, свързани с външно финансиране на 

читалищната дейност. 

6. Засилване ролята на читалищата при формиране на активно гражданство. 

7. Разширяване на сътрудничеството между читалищата, както и на партньорството с 

Община „Родопи”, образователните заведения, неправителствени организации и 

сдружения, медии и др. 

8. Повишаване ролята на читалищата в социалната интеграция на различни общности, в 

т.ч. етнически групи, хора в риск, в неравностойно положени и т.н. 

 

Основните дейности, които читалищата в общината осъществяват са: 

1. Библиотечна дейност 

1.1. Поддържане и обогатяване на библиотечния читалищен фонд. 

1.2. Подобряване работата с читателите – увеличаване броя на читателите и на 

читателските посещения, осигуряване на събираемостта на абонаментната такса. 

1.3. Организиране на мероприятия за честване на исторически събития и личности. 

1.4. Провеждане на срещи с автори и литературни четения. 
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1.5. Подобряване условията в читалните. 

2. Предоставяне на компютърни и интернет услуги 

2.1. Модернизиране на материално – техническата база на читалищата. 

2.2. Популяризиране и разширяване обема на предоставяните услуги. 

2.3. Участие в Програма „Глоб@лни библиотеки - България ” на НЧ намиращи се в 

територията на Община „Родопи”. 

3. Развитие на любителското художествено творчество 

3.1.Продължаване дейността на самодейните състави, групи и индивидуални 

изпълнители (постоянно действащи и непостоянни): 

НЧ „Просвета – 1929г.” с.Белащица: Танцов състав „Калина”, Детски танцов състав за 

модерен балет, Женска певческа група „Белащенски напеви”, Детска група за народно 

пеене, Вокална група „Приказни мечти”; 

НЧ „Здравец” с.Бойково, Н.Й. Вапцаров -1920г.” с.Брани поле: Детски танцов състав 

„Изворче”, Танцова формация „Мераклии”; 

НЧ „Саморазвитие – 1924 г.” с.Брестник: Група за автентичен фолклор, Ансамбъл за 

народни песни и танци, Група за стари градски песни „Грациозо”, Танцов клуб 

„Брестнишко хоро”, Детски танцов състав, Група за обработен фолклор; 

НЧ „Съзнание – 1873 г.” с.Брестовица: Танцов ансамбъл „Тракийци”, Детски танцов 

състав, Женска певческа група за народни и стари градски песни, Група за изворен 

фолклор; 

НЧ „Христо Ботев – 1936 г.”с.Злати трап: Танцови състави „Тракийска магия”, Женска 

певческа група „Вечен плам”, индивидуален изпълнител – Елена Михова; 

НЧ „Лъч – 1927г.” с.Извор, НЧ „Димитър Полянов – 1928 г.”с.Кадиево: Женска 

певческа фолклорна група, Детски танцов състав „Божури”; 

НЧ „Наука – 1919г.”с.Крумово: Женска вокална група за народно пеене и стари градски 

песни „Роза”, Вокална група за народно пеене, Детска вокална група „Светулка”, Джаз 

балет „Самодива”, Кръжок по приложни техники и изобразително изкуство, Фолк 

фитнес за възрастни; 

НЧ „Алеко Константинов – 1907 г.”с.Марково: Група за стари градски и народни песни 

„Младежки сърца”, индивидуален изпълнител – Лазар Лазаров, Детски танцов състав 

„Синчец”, Танцова формация „Лудории”; 
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НЧ „Съзнание – 1914 г.” с.Първенец: Школа за спортни и модерни танци „Елегант”, 

Школи по народни танци – за деца и възрастни, Клуб „Весели деца”-ателие „Сръчни 

ръце”, лятна образователна занималня, ателие по изкуствата, Клуб „Приятели на 

библиотеката”, Театрален състав, Литературен клуб „Откровение”; 

НЧ „Съзнание – 1928г.” с.Скобелево: Женска певческа група; 

НЧ „Напредък – 1904г.”с.Устина: Женска певческа група за народни и стари градски 

песни, Женска певчевска група за родопски песни, Детски фолклорни групи 

„Устинци”; 

НЧ „Никола Йовчев – 1921г.” с.Храбрино, НЧ „Светлина – 1900 г.”с.Цалапица: Танцов 

състав „Каламица”, Детски танцов състав „Тракийче”, индивидуални изпълнители; 

НЧ ”Искра – 1897 г. ” с. Ягодово: Женски певчески състав, Женски танцов състав 

„Ягодка”; 

3.2.Насърчаване създаването на нови форми на художествена самодейност 

3.3.Участие на читалищните състави в общински, регионални, национални и други 

културни прояви: 

- участие в общински и регионални конкурси, прегледи, фестивали. 

- участие в обявени регионални и национални културни прояви – събори, фестивали, 

конкурси – по избор и според възможностите. 

4. Културно-масова дейност 

4.1.Честване на национални и официални празници. Участие на читалищните състави в 

общинските инициативи – честване на Националния празник 3 март, Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май, Деня на 

съединението 6 септември, Деня на народните будители 1 ноември и др. 

4.2.Организиране на концерти програми и изяви, свързани с традициите в съответните 

селища. 

4.3.Организиране на юбилейни чествания, празници и др. 

4.4.Организиране на инициативи с младежите, учениците и децата – представяне на 

куклени театрални постановки, четения, състезания, детски празници и карнавали, 

конкурси (рисунка на асфалт и др.), великденски и коледни изложби и базари, други. 

5. Събиране и разпространяване на знания за родния край 

5.1.Проучване на архивни документи за историята на региона и популяризирането им. 
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5.2.Съхраняване и опазване на културно-историческото наследство.Работа по опазване 

и обогатяване на съществуващите музейни сбирки. 

5.3.Проучване и съхраняване на специфични за региона традиции и обичаи. 

6. Организационна дейност 

Читалищата в Община „Родопи” организират своята дейност, като спазват основните 

принципи в Закона на народните читалища – те са самостоятелни юридически лица с 

нестопанска цел. Всяко читалище поддържа своята членска маса и се ръководи от своя 

върховен орган – Общото събрание и от законно избрано читалищно настоятелство. 

 

7. Реализиране на Програми и проекти 

Читалищата в общината заявяват намерения за кандидатстване по различни 

програми за разнообразяване и подпомагане на своята дейност, в т.ч за допълваща 

субсидия от МК за развитие на художественотворческата дейност и поддържане на 

материално - техническата база на читалищата. 

По отношение на партньорството, читалищата осъществяват своята дейност в 

пряко сътрудничество помежду си, със съдействието на Община „Родопи” и на 

съответните кметства, образователни и културни институции, неправителствени 

организации и сдружения в областта на културата и образованието, медии, спортни и 

граждански клубове и др. 

Финансиране на читалищата 

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Родопи се основава 

на предложенията на председателите на народните читалища на територията на 

общината за дейността им през 2014г. в изпълнение на чл.26а от Закона за народните 

читалища. 

Дейностите се конкретизират, планират и реализират чрез приемане на План за 

изпълнение за 2014г. и се залагат в Културния календар на Община „Родопи” за 2014г. 

Инициативите се организират и провеждат от читалищата и се финансират със 

собствени приходи, средства от общинския бюджет за 2014г. при възможност или от 

други източници, в т.ч по проекти. 

Дейностите, които се обезпечават с общински средства, се изпълняват въз основа на 

договор между Община „Родопи” и съответното читалище. 
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Спорт и туризъм 

 През настоящия мандат (2011-2015г.) в община Родопи се полагат усилия са 

осигуряване на по достъпни условия за спорт в отделните населени места, както и за 

насърчаване и подпомагане на туризма, и в тази връзка могат да бъдат изброени 

подадените от общината проекти, които чакат финансиране:  

1.„Рехабилитация на многофункционални спортни площадки в с.Брестовица” 

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., МИГ 

„Тракийско-родопска яка” 

Стойност на проекта:        146 513.15 лева    

Срок на изпълнение: 18 месеца 

Цели и очаквани резултати:  

- Рехабилитация  на съществуващи спортни площадки в с.Брестовица, включващо 

изграждането на многофункционално игрище за спортове: баскетбол, волейбол и тенис; 

- Модернизация на съществуващата инфраструктура: пейки, осветление, съблекални. 

2. .„Рехабилитация на многофункционални спортни площадки в с.Марково”  

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., МИГ 

„Тракийско-родопска яка” 

Стойност на проекта:        79 623.26 лева    

Срок на изпълнение:         18 месеца 

Цели и очаквани резултати:  

- Рехабилитация  на съществуващи спортни площадки в с.Марково, включващо 

изграждането на многофункционално игрище за спортове: баскетбол, волейбол и тенис; 

- Модернизация на съществуващата инфраструктура: пейки, осветление, съблекални. 

 

3.„Рехабилитация на многофункционални спортни площадки в с.Ягодово” 

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г., МИГ 

„Тракийско-родопска яка” 

Стойност на проекта:        118 938.83 лева 

Срок на изпълнение:        18 месеца 

Цели и очаквани резултати:  

- Рехабилитация  на съществуващи спортни площадки в с.Ягодово, включваща 

изграждането на многофункционално игрище за спортове: баскетбол, волейбол и тенис; 
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- Модернизация на съществуващата инфраструктура: пейки, осветление, съблекални. 

4.„Насърчаване и подпомагане на туризма в община Родопи чрез изграждане на 

спортни атракционни и информационни пътепоказатели“  

Финансираща програма:  Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г., МИГ 

„Тракийско-родопска яка” 

Стойност на проекта:         355 961.60 лева 

Срок на изпълнение:         14 месеца  

Цели и очаквани резултати: 

- Изграждане на 6 броя фитнес площадки на открито, които ще се ползват безплатно от 

всички посетители; 

- Доставка и монтаж на 21 броя информационни пътепоказатели. Същите ще бъдат 

поставени във всяко от населените места на община Родопи и ще носят  информация за 

основните туристически маршрути, природни, архитектурни, културно-исторически и 

археологически забележителности, разположени на съответната територия или 

землище. Върху тях ще бъдат монтирани  информационни  табели с информация за 

направление, разстояние, координати на местните забележителности и др. важни 

обекти. 

 

Картината на туризма в общината може да бъде описана по следния начин: 

 

  На територията на община Родопи функционират 180 заведения за хранене и 

развлечения, 6 хотела, 2 мотела, 1 хотелска база за селски туризъм, 4 пансиона за 

селски туризъм, 2 къщи за гости, 24 самостоятелни стаи и 10 бунгала с общ брой легла 

за настаняване 616. 

Наблюдава се сериозна тенденция към развитие на селския и винен туризъм на 

територията на Общината. В с.Брестовица бе открита хотелска база за селски туризъм, 

енотека и бутилираща линия “Тодорофф”. Комплексът е разположен в сърцето на 

Тракия на 130км. от София и 15км. от Пловдив. Простира се сред прекрасна природа и 

е изградено във възрожденски стил и е оборудвано с всички модерни технологии за 

производство на качествено вино. Залите за дегустация са изпълнени с духа на 

българското село. В двора на винарската изба е разположен Вино и Спа хотел, който 

предлага “спа меню” на база натурални продукти на вино производствения процес, 

съчетани с вносни продукти на специализирани производители. Хотелът разполага с 
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две конферентни зали с мултимедия, на 8м. под земята се намира ритуалната 

дегустационна зала с капацитет 60 човека. 

В с.Бойково през 2005г. бе открит пансион за селски туризъм вила “Виел”. 

Разположен е в едно от най-живописните кътчета на Родопите, на 1100м. надморска 

височина и само  на 23км. от гр.Пловдив. Базата  разполага с дванадесет стаи, 

ресторант, лятна градина, басейн, джакузи и охраняем паркинг. За любителите на 

туризма предлага разходки в планината, планинско колоездене, бъги, посещения до 

параклиси, еднодневни екскурзии до Пловдив, Бачковския манастир, Копривщица, 

Пампорово и др. 

На територията на Общината е и Парк-хотел “Родопи”, разположен в 

живописната местност Върховръх на 40км. от Пловдив. Базата дава възможност за 

развитие на ловния туризъм и целогодишно обстрелване на екземпляри с високи 

трофейни стойности. 

Освен екологичен, културен и ловен туризъм, тук може да се развива и 

балнеоложки туризъм хотелът предоставя условия и за целогодишна подготовка на 

спортни отбори и провеждане на семинари, зелени училища, екскурзионни летувания. 

Хотел Беркут се намира в Родопския рид Чернатица известен още като Родопската яка 

на Пловдив в непосредствена близост до село Брестник на 9,5 минути от град Пловдив. 

Хотела е открит 2006г. и предлага чудесни условия за спортна подготовка на  футболни 

клубове, фирми провеждащи обучения, хора които искат да избягат от сивата градска 

среда. СПА центърът към Хотел "Беркут" включва закрит басейн с топла вода, сауна, 

парна баня, тангенторна вана и масажен кабинет. Пуснати в експлоатация са футболно 

игрище на малки вратички и многофункционално игрище за тенис и волейбол. 

Игрищата са изкуствено осветени. 

Като част от картината на туризма, разглеждаме и винения туризъм. 

Наблюдава се тенденция към съживяване на планинските райони на територията 

на Общината, развитие на туризма и екологичното земеделие, което е предпоставка за 

създаване на поминък на хората, живеещи в тези райони и спиране на процеса на 

обезлюдяване на планинските селища. 

Виненият туризъм е една от най-бързо развиващите се форми на специализиран 

туризъм, която бележи значителен ръст в националния туристически продукт през 

последните години. Не случайно българските производители на вина предлагат своята 
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продукция все по-успешно на международния пазар. Голяма част от тях откриха 

дегустационни зали и предлагат на своите гости възможността да се насладят на 

превъзходните качества, вкус и аромат на българските червени и бели вина. Всичко 

това, съчетано с богатата българска култура и прекрасна природа, създава неповторими 

преживявания на туристите, избрали един или друг винен маршрут. България като 

страна на древни култури и цивилизации е наследила богати традиции в 

производството на вина. 

На територията на община Родопи се намират следните винарски изби в които се 

осъществява винен туризъм: 

 Винарска изба "Todoroff" с.Брестовица 

 Винарска изба "Villa Vinifera" с.Брестовица 

 Винарска къща  „Бонини” с.Брестовица 

 Винарска изба „Нов живот” с.Брестовица 

 Винарска изба „Старата изба” с.Първенец     

 Винарска изба „Пълдин” с.Брестник 

 Винарска изба "Вила Юстина" с.Устина 

Комплексът на Винарска изба "Todoroff” е разположен в с.Брестовица, което се 

намира на 130км. от София и 15км. от Пловдив и е известено с изключително 

благоприятните си климатични и почвени дадености за производство на червени вина. 

Комплексът се простира сред прекрасна природа и тепърва се разширява.  

Избата е основана от братя Андонови през далечната 1945 година, но е върната към 

живот от г-н Иван Тодоров през 2001 година, когато е напълно реконструирана. Сега 

Избата е приятно място, изградено във Възрожденски стил и оборудвано със всички 

модерни технологии за производството на качествено вино. Залите за дегустации са 

изпълнени в духа на българското село, а атмосферата с която са изпълнени е в едно с 

разказите за виното, носят чувството на единение с напитката на боговете. Винарска 

изба “Todoroff” е добро решение за прекарване на свободното време в компанията на 

истинските червени вина и далеч от шума на големия град.  

Избата е концентрирала усилията си в разработването и предлагането на малки 

серии висококачествени червени вина. Тя е първата по рода си в България, изба с 

бутиков характер, предлагаща както уникални вина, така и специално отношение към 

продукта и клиента. 



 

74 

 

Винарска изба „Villa Vinifera” е построена 1936г. в село Брестовица. Това е 

класически тип винарска изба с дадености за производство на висококачествени вина. 

Състои се от: надземно отделение за преработка на гроздето и ферментация, отделение 

за младите вина, подземие за стареене на виното, разположено дълбоко под земята и 

осигуряващо необходимата постоянна температура и влажност целогодишно, 

дестилаторно отделение. 

Производството се осъществява само в дървени съдове: 

   - линове за ферментация с обем от 1400 до 25 000 литра. 

   - бъчви с обем от 250 до 5180 литра. 

Общият капацитет на избата е 480 тона годишно. 

Винарска изба „Нов живот” – понастоящем собственост на РПК с.Брестовица е 

създадена на 20 юли 1908г. от 20 будни брестовичани, които полагат основите на 

кредитно взаимоспомагателно дружество, което прераства в кооперация. Вече почти 

столетие това предприятие е пример за непреходността на кооперативното движение у 

нас. Произвежданото грозде и вино е разнасяло славата на брестовичани като майстори 

винари по целия свят. Това е бил и е основен поминък за населението, носещ му добри 

доходи. Не случайно Брестовица са я наричали „Малката Америка”. 

Бутиковата Винарска изба „Вила Юстина” е разположена в покрайнините на 

Родопската Яка в село Устина, на 26км. от Пловдив. Основана е в  края на 2006г. с 

идеята за преработване на 300т. грозде от собствени масиви в тероарни вина. Парк-

лозето на „Вила Юстина” е разпложено в местността Горката, на 4км. от избата. 

За съвременното технологично оборудване, модерните технологични и 

енологични решения, за професионализма и страстта на технологичния екип говорят 

местните и международни медали, които вина на избата печелят всяка година. 

Мисията на „Вила Юстина” е производство на качествени вина от Родопската 

Яка в съчетание с винен туризъм, в район с богато културно-историческо наследство и 

прекрасна природа. Визитата във „Вила Юстина”, предоставя разходка на туристите  по 

„Пътя на виното” в производствените помещения, посещение на парк-лозето и 

дегустация на вина в дегустационната зала. Невероятните гледки, които кулата на 

върха на лозовия масив разкрива, дегустацията на хубави вина и нощувката в Къща за 

гости „Вила Юстина” зарежда туриста и любителя на вино с положителни емоции и 
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желание да се върне отново! Избата предлага идеални условия за провеждане на 

фирмени мероприятия, семинари, бизнес и частни обяди и вечери! 

  

Община „Родопи” е един от учредителите на Икономическо обединение 

/клъстер/ „Пътят на Дионисий" 

Маршрут – „Пътят на Дионисий” започва от разклона на магистрала "Тракия"/ 

Международен път Е 80/ при с. Калугерово, минава през района на Общините: 

Пазарджик, Кричим, Перущица, Родопи, Куклен, Асеновград, Кърджали - към 

Перперикон и Хасковските минерални бани и отново се влива в магистрала "Тракия" 

при гр. Хасково. Дължина на целия маршрут - 220км. 

Прилежащи местности и туристически маршрути: 

Община Пазарджик – маршрути за винен туризъм –Пазарджик, Септември 

Маршрути за спортен, селски, еко и културно – исторически туризъм -Пещера – 

светилището на Дионисий, Септември 

Община Кричим - маршрути за спортен, селски, еко и културно – исторически туризъм 

– Кричим, яз.Кричим, яз.Антоновци, Жребичко 

Община Перущица – маршрути за винен туризъм – Винарна „Пълдин” 

Маршрути за спортен, селски, еко и културно – исторически туризъм – Перущица – 

църквата, крепостта Перистица, Червената църква 

Община Родопи – маршрути за винен туризъм 

 винарска изба „Вила Винифера” с. Брестовица, 

 винарска  изба „Старата изба” с. Първенец, 

 винарска изба „Джиро Трейд” с. Първенец 

Маршрути за спортен, селски, еко и културно – исторически туризъм – с.Белащица 

– манастир „Св. Георги” 

Община Куклен – маршрути за винен туризъм – с. Руен 

Маршрути за спортен, селски, еко и културно – исторически туризъм – Куклен – 

манастир „Св. Козма и Дамян”, хижа „Чернатица”, „Руен”, „Здравец”, „Бяла Черква” 

Община  Асеновград – маршрути за винен туризъм – «Винпром» Асеновград, 

«Асенова крепост», Бачково – «Бачковския манастир» Резерват «Червената скала» 

Община Кърджали – крепостта Перперикон 

Община Хасково – винпром Хасково, Hасковски Mинерални бани. 
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Целта на проекта е да се популяризира природните и културни 

забележителности, бита и  традициите на хората от населените места, през които 

преминават маршрутите; Съвместяване и поставяне на бизнес – основи на културното 

богатство с поминъка на хората и създаване на нов, модерен и интересен такъв; 

Създаване на инфраструктура и структура за туристически направления, които ще 

бъдат регистрирани в Европейския Съюз и в световните туристически агенции; 

Създаване на работни места и съживяване на икономиката в района. Преструктуриране 

на земеделието и хранително – вкусовата промишленост. Развитие на лозарство и 

винарство, овощарство и консервна промишленост, отглеждане на етерични култури и 

др.; Развитие на енергийно земеделие; Хотелиерство; Различни видове услуги – здравно 

обслужване, производство и продажба на сувенири, битови услуги и др.; Цялостно 

повишаване благосъстоянието на населението; Разкриване и експониране на културно – 

историческото наследство. 

 

Еко туризъм и еко пътеки 

Община "Родопи" притежава редица туристически ресурси - природни и 

антропогенни - благоприятстващи развитието на основните специализирани видове 

туризъм: планински и балнеоложки, екотуризъм, културно-познавателен туризъм, 

селски и аграрен туризъм, приключенски туризъм и различните разновидности на хоби-

туризма.  

Екопътека  Устина - Разположено в полите на Северните Родопи, близо до 

Римския път, свързващ древния Филипопол и Беломорието, село Устина е наследник на 

тракийското селище Бесапара, съществувало ІІ век преди новата ера и известно в 

древността като голям административен център, който обхващал териториите от 

Пастуша до Кричим и Исперихово. В наследство от това славно минало са намерените 

колони с огромен диаметър, гробници. Открити са три църкви, останали на дъното на 

язовира до селото, заровени в земята древни останки от сгради, много монети и делви, 

които понастоящем се съхраняват в Археологическия музей в гр.Пловдив. Римският 

път, минаващ близо до село Устина, е третият трансконтинентален път, който бил 

окончателно съграден при Император Траян(98 -117). Той идвал от Панония (Унгария) 

и Дакия (Югозападна Румъния). Прекосявал р.Дунав при Улпия Ескус. Оттам покрай 

с.Рибен и Плене се отправял към Хемус при Троянския проход и оттам през Тракия за 
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Филипопол. Продължил през Родопите и се насочвал по посока Егейско (Бяло) море. 

Този път носел името Виа Егнация – идващ от Средна и Южна Италия, продължаващ 

от Дурес в Албания за Солун, бреговете на Егейско и Мраморно море за Бизантион – 

Константинопол. Параклисът „Свети Георги” е разположен на височина около 420 

м.н.в. и отстои на 60 минути от село Устина и минаващата до него р.Въча. На 20 мин 

Южна посока от параклиса се извисява връх „Кулата”, който впечатлява със своята 

монолитна осанка. По тези места всеки гост може да се наслади на красивата гледка – 

на север е Тракийското поле, на юг пределите на Върховръшкия дял, част от Родопския 

дял Чернатица. От върха „Кулата” се вижда местността „Калето” където е и 

едноименната пещера. Преданията разказват, че в миналото бездетни жени, успели да 

преминат през отвора, се сдобивали с рожби. 

Екопътека село Извор - Историята на с.Извор с неговото духовно-историческо 

наследство датира още от най-древни времена,  като е било известно с различни имена, 

някои от които Градец и Градище. Първите извори за заселване на мястото датират от 

неолитната епоха.Открито е древно селище в местността Градище, която се намира на 1 

км. от с.Извор. Намерено  е богато находище на глинени изделия и сечива, както и 

различни видове сгради с култов характер. По-късно на същото място се издига 

Средновековна крепост и параклиси. През следващите векове селото се обособява като 

един от главните духовни центрове в областта, запазвайки и съхранявайки българското 

духовно  и историческо самосъзнание. Намиращата се в центъра на Извор църква 

“Св.св. Петър и Павел” е една от най-старите български църкви в Пловдивския окръг от 

епохата на Възраждането с голяма архитектурна и художествена стойност. Освен с 

историческото си наследство Извор разполага и с  много богати природни ресурси. 

Въпреки, че е едно от малките села по брой жители – 120, територията  на селото 

обхваща землище с 20 000 хектара площ, повечето гори, което го отрежда на едно от 

първите места в областта по този показател. Богатата флора и фауна се допълват от  

интересните геоморфологични образувания,едни от които са скалите по протежение 

дефилето на р.Изворска, като тук се намира и най-голямата скала в региона. Еко 

пътеката  включва основно  два маршрута - „Момина скала” и „Трите чучура”. 

 

Културно – познавателен туризъм (антични и средновековни обекти) - 

Землището на община Родопи е изпъстрено не само с природни забележителности, но и 
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с изключително интересни за туристите и науката исторически паметници – тракийски 

могили, останки от стари крепости и манастири, руини на изчезнали селища, на църкви 

и манастири. Ето някои от тях: 

Ситовски надпис: На 3км. Северно от с.Ситово, между реките Ситовска и 

Лилковска стърчи с оригиналните си очертания връх Щутгард, увенчан с руини на 

стара крепост. На изток от него, отвъд Ситовската река и шосето на около 100 метра 

нагоре по склона на отвесна скала, отчасти покрита с друга, се намира Ситовският 

надпис. Той е открит от д-р Александър Пеев през 1926г. Буквите са издълбани на 

високо, труднодостъпно място върху отвесна и добре изгладена повърхност на скалата, 

образуваща образуващ своеобразна ивица, широка около 30см. Писмото се състои от 

остро врязани черти свързани в отделни знаци и фигури. Съществува и твърдение, че 

Ситовският надпис не е дело на човешка ръка, а по – скоро природно образувание.  

Крепостта Света Юстина: Останките от тази древна крепостна твърдина се 

намират южно от село Устина. Историците я посочват като една от съставните части на 

северно родопските крепостни съоръжения, които са пазили подстъпите към 

вътрешността на планината. Тя не е проучвана задълбочено и почти мимоходом се 

упоменава в археологическата литература, като се сочи, че тя е една от деветте 

крепости, които цар Иван Александър е получил от Византия за обещаната от него 

помощ срещу Йоан Кантакузин. Останките и се намират на изолирана планинска вис 

южно от селото. Единствено Димитър Цончев конкретизира нейното местонахождение. 

Той е открил останките и на 3км. южно от селото в близост до южния край на 

скалистия планински хребет, назоваван от населението с името Кулата. Тя се е издигала 

на височина между 50 и 150 метра, почти кръгла по форма скала, с отвесни откоси. От 

нея са останали оскъдни следи. В подножието на скалата извира леденостуден извор, за 

който има предание, че е бил аязмо на параклис посветен на Свети Георги 

Победоносец, свидетелство за дълбокия корен на християнството в този край. Има еко 

пътека към параклиса Свети Георги и чрез нея може да се достигне до мястото на 

крепостта. 

  Община Родопи обхваща 21 села, всяко от които е съхранило спомени от 

далечното минало под формата на ценни археологически находки и паметници, 

предания и легенди, пазени и предавани от човек на човек за да останат живи и до днес. 

Голяма част от селата, които са в община Родопи са с интересна, богата и вековна 
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история. Някои от тях са отпреди османското нашествие, от годините на Второто 

българско царство. 

В землищата на Общината са открити и следи от праисторически селища и следи 

от древни тракийски племена. Всяко селце, по-малко или по-голямо, е успяло по свой 

начин да допринесе  за съхраняването и оцеляването на нацията през годините. В някои 

от селата, населението произхожда от различни етнографски области, поради което и 

битовата им култура носи изключително разнообразие. 

Културното наследство на община Родопи е свързано главно със старите римски 

пътища от които най - известен е Траяновия път. Археологическите и историческите 

забележителности, многобройните параклиси, манастири - съчетани с природните 

дадености на местностите "Момина скала", "Трите Чучура", "Челевишката пещера", 

връх "Модър", Върховръх, Местността "Равнища", Чуренския дол са защитени 

територии и реална основа за развитие на алтернативен туризъм. 

Светилища 

1.Бойково: Значим археологически паметник е Линът – светилище за 

жертвоприношения. В света подобно светилище има само още едно – в село Петра 

„Лозенградско, Турция”. Намира се на около 1350м. Надморска височина. 

Археологическия музей в град Пловдив има друга версия – че това е винарна от 

времето на Бог Доинисии, превърната в светилище за жертвоприношения. 

2.Златитрап: В Златитрап древните траки имат свое светилище – то е върху голямата 

обредна могила, на чиито връх е поставен обреден знак. 

3.Брестовица: Памук могила -  Много богато погребение на тракийски аристократ от 

Филипопол излезе при разкопки на Памук могила до Брестовица. Злато, съдове, 

стъклени предмети, оръжие и дарове извади оттам директорът на пловдивския 

археологически музей ст.н.с. д-р Костадин Кисьов. В огромен глинен съд (питос) са 

положени даровете на покойника. А погребението е извършено чрез трупоизгаряне. 

Сензационни открития направиха археолози по време на разкопките на могилата край 

село Брестовица, която е част от община “Родопи”. Там продължават интензивните 

дейности по разкриването на обекта. След откритите два гроба в могилата, е разкрит 

трети. В него са намерени златни накити. Гробът е от 1 век след Христа и е на знатна 

жена от виден тракийски род, за която се предполага, че може да е съпруга на владетел. 
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Много богато погребение на тракийски аристократ от Филипопол излезе при разкопки 

на Памук могила до Брестовица. Могилата се очертава като фамилна гробница на 

аристократи, управлявали древния град.. Могилата е от I в.пр.Хр.- І век. сл.Хр. и е 

много внушителна - висока е близо 14 метра, а диаметърът е й 70м. По предварителни 

изчисления е засипана с 25 000 кубика пръст. 

Църкви и музеи 

Територията на община Родопи е обсипана със свети места, построени 

параклиси църкви и манастири. 

1.Белащица: Манастира „СВ.Георги” построен през 1920г., изграден от Византийския 

военоначалник Никифор Скифии - управител на Пловдивска област. 

Църквата Св.”Дамян и Кузма” 

2.Бойково: Параклис „Божии врач”, „Св. Петър”, „Св.Тодор”, „Св.Рангел”, „Св.Мина”, 

„Св.Неделя”, „Св.Георги”, „Св.Спас”, „Св.Вяра,Надежда, Любов”, „Св.Илия”, 

„Св.Петка”, „Св.Дух”, „Св.Николай”, „Св.Покров Богородичен”. 

-  Църквата „Св.Богородица” е храм паметник построен през 1935г.-1938г. 

- Музеи – В Народно Читалище „Здравец -1911г.” се намира музейна сбирка, в която са 

изложени експонати от миналото на селото. 

3.Браниполе: - Православна църква „Св.Св Константин и Елена” - построена 1927-

1928г. 

4.Брестник: Православен храм „Св.Николай Чудотворец” построен през 1861г. 

издигната от населението.  

5.Брестовица:  Църква „Св.Тодор”, изградена през 1851г. 

6. Дедево: Единственото родопско село с две църкви и параклис. С доброволният труд 

на населението, през 1838г. е издигната първата църква в южните Родопи 

„Св.Атанасии”. Освен тази църквата в селото има още една църква на гробищния парк. 

 

7. Златитрап:  „Св.Великомъченица Марина”  

8. Извор: Църква „Св.Илия” – построена през 1929г.;  Параклис „Св.Архангел Михаил” 

9.Кадиево: Църквата „Възнесение Господне”- построена през1936г. от населението с 

доброволен труд. Иконите в нея са дарение от по-будни и заможни хора в селото. 

10. Крумово:  Църквата „Св.Архангел Михаил”  е посроена 1856-1861г. 
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11. Лилково:  Православна църква  „Св.Архангел Михаил”  построена през 1907г.; 

Църква „Св.Св. Константин и Елена”; Параклис „Възнесение Господне”  

12. Марково: Каменна църква „Св.Неделя” запазена и до днес;  Църквата „Св.Троица” е 

една от най- забележителните църкви в района.Построена от 1871-1876г., реставрирана, 

изографисана с позлатен иконостас. 

13.Първенец: Православен храм „Св.св. Константин и Елена” – строежът е започнат 

през 1876г и църквата е осветена през 1879г. от Пловдивския митрополит Панарет; 

Реставрирана църква „Св.Фотиния”  

14. Ситово:  Източно православна църква „Св.Петка”; Църквата „Св.Богородица”; 

Около селото има параклиси на много светци  

15. Устина: „Св.св.Кирил и Методий” 

16. Храбрино:  Църквата „Св.Харалампий” построена през 1852г. 

17. Цалапица: „Св.Харалампий” изградена през 1848г. 

18.Ягодово: Параклис „Св.св Петър и Павел”; Православен храм „Света Богородица” 
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1.5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

Инженерна инфраструктура 

 

 Водоснабдяване, канализация и отпадъчни води 

Водоснабдяването на община Родопи се осъществява от 89 водоизточника с дебит от 382 л/сек. 

Изградени са 34 водоема с общ обем от 6700м3 вода. С налични 19 помпени станции, посредством 

съществуваща тръбна мрежа, водата се отвежда до 20 населени места в които населението е от 200 до 5000 

жители.  

Общата дължина на водопроводната мрежа е 367 768м., от които 278 370м. е вътрешно селищната 

такава. По-голям процент от водопроводната мрежа е изградена от етернитови тръби, с напълно изтекъл 

срок на ползване и амортизация.  

Водопроводната мрежа на община Родопи се подържа и експлоатира от Държавна фирма „ВиК” 

ЕООД, гр.Пловдив. Поради остарялата водопроводна мрежа, често явление са авариите и особено, в тези 

мрежови участъци, които са изградени с етернитови тръби.  

През летните месеци, поради известните климатични характеристики за района на община 

Родопи, част от селищата- Бойково, Марково, главно в предпланинската територия, изпитват сериозен 

недостиг на вода, както за битови, така и за стопански цели.  

Констатираните обстоятелства налагат, като основна необходимост за ефективно развитие на 

община Родопи да се разработи съвременен проект за реконструкция на съществуващите и създаване на 

нови, модерни системи за водопотребление в битовия и стопански сектор. 

В генералния план за развитие на ВиК инфраструктурата в Южен централен 

район са предвидени конкретни мерки отнасящи се за населените места в общината  

Краткосрочни инвестиции: 

 Реконструкция на 34,33 км вътрешни водопроводи; 

Средносрочни инвестиции: 

 Реконструкция на 6,52 км външни водопроводи Община Родопи; 

 Реконструкция на 92,5 км вътрешна водопроводна мрежа Община Родопи. 

Дългосрочни инвестиции: 

 Реконструкция на 46 км вътрешна водопроводна мрежа на Община Родопи. 
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Таблица 35: Прогноза за краткосрочни инвестиции за населени места от 2000 до 10000 е.ж. 

ПСОВ 
Основни 

колектори 

Канал. 

мрежа 

Канал. С 

помпени 

станции 

Други 

Разходи за 

краткосрочна 

програма в 

лв. 

9 200 000 27 656 000 171 710 200 41 000 0 208 607 200 

 
Таблица 36: Прогноза за средносрочна инвестиция за населени местa от 1000 до 2000 е.ж. 

ПСОВ 
Основни 

колектори 

Канал. 

мрежа 

Канал. С 

помпени 

станции 

Други 

Разходи за 

средносрочна 

програма в 

лв. 

7 600 000 1 890 000 32 276 000 0 0 41 876 000 

 
Таблица 37: Прогноза за дългосрочна инвестиция за населени места от 50 до 1000 е.ж. 

ПСОВ 
Основни 

колектори 

Канал. 

мрежа 

Канал. С 

помпени 

станции 

Други 

Разходи за 

дългосрочна 

програма в 

лв. 

2 226 000 1 512 000 11 398 000 0 0 15 136 000 

 

Приоритезиране на проектите в краткосрочната инвестиционна програма: 

А) Канализация и  пречистване на отпадни води: 

1. Брестовица – Изграждане на главнен гравитачнен колектор – 2 520 000лв. 

2. Ягодово - Изграждане на главнен гравитачнен колектор до  ПСОВ – Пловдив – 

2 915 500 лв. 

3. Цалапица – Изграждане на ПСОВ – 4 800 000 лв. 

4. Брестовица – Строителство на ПСОВ – 4 400 000лв.  

5. Цалапица - Изграждане на главнен гравитачнен колектор до  ПСОВ – 

7 624 200лв. 

6. Браниполе - Изграждане на второстепенен гравитачнен колектор – 8 470 200лв. 

7. Ягодово - - Изграждане на главнен гравитачнен колектор до Пловдив – 

14 596 200лв. 

8.  Цалапица – Изграждане на второстепенни канализационни колектори -  

46 740 000 лв. 

9. Ягодово – Строителство на Помпена станция за отпадни води и напорен 

тръбопровод – 125 360лв. 

10. Първенец - Изграждане на второстепенни гравитачни колектори – 11 340 000лв. 
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11. Брестовица - Изграждане на второстепенни гравитачни колектори-10 437 200лв. 

12. Белащица - Изграждане на второстепенни гравитачни колектори – 12 144 000лв. 

13. Ягодово - Изграждане на второстепенни гравитачни колектори – 44 752 000лв. 

14. Марково - Изграждане на второстепенни гравитачни колектори – 13 355 000лв. 

15. Крумово - Изграждане на второстепенни гравитачни колектори – 24 282 000лв. 

 

Б) Водоснабдяване: 

 

1. Марково – Строителство на нов сондаж и подмяна на напорен водопровод – 

930 670лв. 

2. Марково – Рехабилитация на стар сондаж и изграждане на водопровод от 

дренаж до напорен резервоар Марково – 377 500лв. 

3. Марково – водопровод от с Първенец до с. Марково – 345 000лв. 

4. Бойково – Строителство на водохващане на повърхностни води и изграждане и 

рехабилитация на разпределителни водопроводи – 4 400 000лв. 

5. Марково - Изграждане и рехабилитация на разпределителни водопроводи – 

3 395 700лв. 

6. Брестник – Изграждане на сондаж, помпена станция и напорен водопровод – 

2 237 000лв. 

7. Парк Родопи – Изграждане на разпределителни водопроводи – 12 790 000лв. 

 

Електроенергийна мрежа 

Изградената мрежа за НН- Ниско напрежение е 420 км в община Родопи. Има 

построени 78 ТП-Трафопоста. Електроенергийната система в общината е добре развита 

и оразмерена да поеме много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещите 

консуматори и би стимулирало икономическото развитие. Значителна част от 

съоръженията средно и ниско напрежение са в експлоатация повече от 20 години. Част 

от стълбовете и проводниковата мрежа е с изтекъл срок на годност. Съществуват 

проблеми в отделни селища и квартали с пад на напрежението над допустимите норми, 

произтичащо от дълги мрежи с малки сечения и недостатъчен брой трафопостове 

Всички населени места в общината са електрифицирани, но преносната мрежа (36% 
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морално и физически износена) до и във тях се нуждае от реконструкция и 

модернизация. Електропреносната система в общината е оразмерена да поеме много 

по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би стимулирало 

икономическото развитие. 

Газоснабдяване и газоразпределителна мрежа 

Държавни магистрални газопроводи минават през общинските селища – 

Крумово и Ягодово. Магистрален газопровод минава, също в близост до общинското 

селище – Цалапица. На територията на община Родопи, в с.Крумово, се намира 

международното летище „Пловдив”.  

 

Транспорт, пътна мрежа и комуникации 

Едно от основните задължения на общината е да подсигури транспортните 

връзки на населението в общината с общинския и областен център Пловдив и 

съседните общини. В община Родопи това се осъществява с автобусен и железопътен 

транспорт - като масови превозни средства, както и с лек автомобилен транспорт по 

уличната и пътна мрежа на общината. През територията на община Родопи минава пътя 

София – Пловдив – Смолян и ж. п. линията София – Пловдив – Свиленград. Общо на 

територията на общината има 446.94км. пътна мрежа, в т. ч. 306.5км. пътища – І, ІІ , ІІІ 

клас и 140.4км. пътища – ІV клас.  

На територията на община Родопи има изградена IV-то класна пътна мрежа 

140,4 км, чиято поддръжка е в компетенциите на общинското ръководство. 

Управление на отпадъци 

Депонирането е основен метод за обезвреждане на битови, строителни и 

производствени отпадъци на територията на общината.  

Таблица 38: Генериране на битови отпадъци в селищата на община Родопи към 2013 г. 

Нас. место отпадъци в тона  

Белащица 648 

Бойково 81 

Брани поле 894 

Брестник 667 

Брестовица 1041 

Дедево 117 

Злати трап 377 

Извор 19 

Кадиево 330 
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Крумово 1483 

Лилково 32 

Марково 985 

Оризари 43 

Първенец 1055 

Ситово 44 

Скобелево 33 

Храбрино 322 

Устина 578 

Цалапица 2122 

Ягодово 1460 

ОБЩО 12331 

Източник: Община Садово 

 

Общината е една от общините в България с точна статистика на образуване и 

третиране на отпадъците. Според тази статистика на територията на Общината се 

образуват твърди битови, промишлени, градински и строителни отпадъци, като към 

31.12.2013 г. за събирането им се ползват следните съдове:: 

Таблица 39: Видове съдове за отпадъци по населени места 

Населено място Кука 0,1куб.м. Бобар 1,1 куб.м. 

Белащица 731 36 

Бойково 42 16 

Брани поле 900 31 

Брестник 740 20 

Брестовица 529 90 

Бряновщица  22 

Дедево  47 

Рравнища+в.з.   

Злати трап 510 8 

Извор 60 6 

Кадиево 410 9 

Крумово  140 

Лилково 34  

Марково 970 32 

Оризари 200 10 

Първенец 1666 40 
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Ситово 40  

Скобелево 80  

Върховръх   

Храбрино 316 31 

Устина 750  

Цалапица 1650 65 

Ягодово  205 

ОБЩО 9628 808 

Източник: Община Родопи 

На територията на община Родопи има функциониращи депо- с. Цалапица. 

Видовете отпадъци на общината се транспортират и се депонират там. На територията 

на общината има един склад за пестициди. 

През последните години се наблюдава постоянна тенденция към все по пълно 

покриване на разходите за управление на отпадъците от приходите от такса „смет”. За 

съжаление обаче възможностите на населението и на общинския бюджет не позволяват 

заделянето на необходимите средства за инвестиции в сметоизвозваща техника и съдове 

за смет, които са значително амортизирани.  

Общината е намерила решение на проблема с отпадъците като е организирала 

събирането и извозването на твърдите битови отпадъци в цялата община, разделно 

събиране на отпадъците, техническо осигуряване на сметосъбирането и 

сметоизвозването, намаляване обема на отпадъците още в мястото на тяхното 

продуциране. Общинското ръководство ще продължи да полага усилия за да запази 

водещото място на общината при оказването на услуги на населението свързани с 

управлението на отпадъците като специално внимание ще бъде насочено към все по 

пълно привличане на обществеността в този процес.  

Таблица 40: Депа за битови и инертни отпадъци 

№ Населено 

място 

Отдалеченост /посока/ Данни за депота Разходи за 

закриване Отдалеченост  посока статут Година на 

изграждане 

площ 

1. Цалапица Над 5 км Юг/Югоизток Регионална 

депо за 

район 

Пловдив за 

депониране 

на ТБО 

Стопанисва 

се от 

Община 

Пловдив  

200 Стопанисва 

се от 

Община 

Пловдив 

2 Първенец Над 3км Север Депо за 

инертни 

отпадъци 

на район 

2010год. е 

издадено 

Разрешение 

от РИОСВ 

174 дка Няма 

данни  
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Пловдив  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Екологично състояние и рискове 

 

Състоянието на околната среда в община Родопи е пряко свързано с 

урбанизацията на територията, използването на ресурсите й, развитието на 

промишлеността, дългогодишните дейности в селското и горското стопанство, степента 

на влаганите инвестиции в инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води.  

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на 

средата и фактори в съответствие с поредицата от специализирани закони за 

управление на околната среда, приети през последните години за сближаване със 

законодателството на ЕС. 

Качество на атмосферния въздух 

 

Качеството на атмосферния въздух се  контролира от РИОСВ Пловдив, чрез 

пунктовете за мониторинг на въздуха, които са част от Националната система за 

мониторинг на околната среда (НСМОС). На територията на Община „Родопи няма 

пункт за мониторинг на въздуха. На територията на област Пловдив са разположени 3 

пункта от НСМОС две автоматични  измервателни станции (АИС), един ръчен пункт за 

мониторинг (ПМ) и една АИС, обслужвана от „КЦМ” АД:АИС „Каменица”, който 

съгласно условията за класификация на пунктовете за  мониторинг от Приложение 
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No12 към чл. 20 от Наредба  No 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици,  олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ 

бр.  58/2010 г.) е класифицирана като градски фонов пункт. Разположен е в  

централната градска част на гр. Пловдив в зона с предимно жилищни сгради  и средно 

натоварен автомобилен трафик.   

АИС „Баня Старинна” – отговарящ на условията за транспортно ориентиран 

пункт. Разположен е в централна градска част в зона с  натоварен автомобилен трафик. 

Наблюдаваното замърсяване се формира  предимно от транспорта, през зимният период 

и от индивидуалните системи за отопление. Пробонабирането в пункта е стартирало от 

01.01.2009 г.  

ПМ „Долни Воден” - отговарящ на условията за градски фонов пункт за  

ФПЧ10. 

Разположен е в централната част на кв. Долни Воден, гр.  Асеновград, в зона с 

предимно жилищни  сгради и незначителен  автомобилен трафик. 

АИС „Куклен”–класифицирана е като промишлено ориентиран пункт за 

оценяване приноса към замърсяването на атмосферния въздух в района, вследствие 

производствената дейност на  „КЦМ” АД. Разположен е в централната част на гр. 

Куклен в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. 

Наблюдаваното замърсяване се формира предимно от индустриални източници 

(„КЦМ” АД и „Агрия” АД) и източници с локален характер, а през зимният период и от 

локално битово отопление. Въведен е в експлоатация през 2007 г. 

Информацията от пунктовете се събира, оценява и обобщава чрез  непрекъснато 

наблюдение на показателите, характеризиращи КАВ съгласно чл. 4 от  Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. и по сл. изм. и доп.), (Директива 

96/62/ЕС) и са оборудвани със стандартен набор за определяне метеорологични 

параметри.  

Качество на водата 

 

Замърсяването на повърхностните води на територията на община Родопи е в 

резултат от заустените в реките канализационни мрежи и производствени отпадъчни 

води. Допълнително замърсяване на повърхностните води се получава вследствие на 
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неекологосъобразно извършване на стопански дейности (животновъдство) в селищата 

без канализационна мрежа. 

Повърхностните и подземни води се замърсяват и от експлоатираните 

неорганизирани сметища на територията на общината чрез атмосферните води, които 

се отичат към естествените водоизточници или се просмукват в подземните водни 

хоризонти и предизвикват значително, а в някои случаи и трайно замърсяване.  

Общият обем на водните ресурси на територията на общината се характеризира 

с ярко изразени годишни колебания. За нуждите на населението и бизнеса се използват 

главно изворните водохващания – каптажи, като общият дебит на водоизточниците 

варира в доста широки граници.  

 

Почви 

  

Замърсяване и увреждане на почвите.- Основен замърсител на почвите в 

контролираната от РИОСВ - Пловдив територия е КЦМ-АД . Основните замърсявания 

са на територията на общините Асеновград и  Куклен и Пловдив. Замърсяванията са 

стари. Имайки предвид, че очистването на почвите е дълготраен процес, а резултатите 

от анализите на мониторинга показват, че тенденцията на замърсяване с олово, кадмий 

и цинк е към задържане. Това се дължи на подобряване въздушните пречиствателни 

съоръжения на КЦМ - АД. 

Наблюдава се тенденция на безконтролно изхвърляне на строителни отпадъци 

от страна на строителните фирми в земеделски земи. Следствие на което се увреждат 

почвите и се унищожава хумусният слой на почвата. Липсва контрол от страна на 

общините по отношение на хумуса, липсват хумусни депа. 

Контрол и управление при замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди.  

Основен промишлен замърсител на почвите с тежки метали е КЦМ - АД. В тази връзка 

и във връзка със старите замърсявания получени от дейността на КЦМ -АД продължава 

изпълнението на проекта за биологично очистване на  земеделските земи в района 

около КЦМ - АД като за целта КЦМ - АД е засяло 300 дка лавандула. Не са 

констатирани и не са постъпвали сигнали за ерозирали почви и не се изпълняват 

проекти за подобряване състоянието на съществуващите такива. 
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В района на РИОСВ - Пловдив е създадена организация на контролна дейност в 

пунктове за наблюдение и контрол, които са част от Националната автоматична 

система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/, с цел провеждане на мониторинговата 

дейност в подсистема “Земи и почви”. Пунктовете, от които се извършва 

пробонабирането на почвените проби, са разположени на цялата територия 

контролирана от РИОСВ. Те са постоянни и са определени в зависимост от източника и 

вида на замърсяването. 

Увреждане на почвите и земите от добивната промишленост 

На територията контролирана от РИОСВ – Пловдив, се осъществява само добив 

на строителни материали по открит кариерен способ. Част от нарушените площи  се 

рекултивират.  

Ерозия на почвите 

Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава 

хумусния слой, което води до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. 

Дейностите по предотвратяване на почвената ерозия основно се финансират от МЗГ. 

Засоляване и закисляване на почвите 

Извършените наблюдения в периода 2009-2012 г. позволяват да се направи 

заключение, че почвите в страната са в добро екологично състояние, както по 

отношение на запасеност с биогенни елементи/ органично вещество, така и по 

отношение замърсяване с тежки метали и металоиди. Няма регистрирани почвени 

замърсявания с устойчиви органични замърсители. 

По отношение замърсяването с тежки метали се прави констатацията, че 

интензивността е силно намаляла в резултат преди всичко на силно ограничената 

производствена дейност. Това е тенденция проследявана през последните 20 г.  В 

същото време се запазват замърсените територии спрямо 2012 г. /около 43 660 ha, което 

е 0.9% от земеделските земи въпреки, че стойностите на съдържанието на тежки метали 

в тези проблемни територии намалява.  

Като цяло почвите в община Родопи не са замърсени.  

Замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци 

На територията има образувани множество нерегламентири и криминални 

сметища със строителни и битови отпадъци, които замърсяват и увреждат почвите на 

региона. Въпреки усилията, които полагат общината, все още е недостатъчен контролът 
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от тяхна страна за недопускане на замърсяване на почвите със смесени битови и 

строителни отпадъци. 

 

Шум 

 

Шумът не е сред основните екологични фактори, застрашаващи здравето на 

населението, тъй като няма надвишаване на пределно допустимите норми. В общината 

не съществуват и сериозни предпоставки за шумово замърсяване. Някои човешки 

дейности в сферата на услугите също са източник на шум и създават дискомфорт у 

живеещите около източника. 

Акустично натоварване на средата се отчита в селищата през които преминава 

жп линията София – Истанбул и международният първокласен път Е 80. 

На територията на населените места не са разположени големи промишлени 

предприятия, които да създават шумово натоварване. Превантивна мярка срещу 

нарастването на шумовите емисии е извършвания ремонт на пътните настилки в 

населените места, както и засаждането на трайни насаждения и храстови видове.  

 

Радиационна обстановка 
 

Няма данни в общината за промяна на нормалната радиационна обстановка. 

 

Земетръсна активност 

 

Община Родопи се намира в Маришката разломна зона. От процесите с внезапно 

действие за община Родопи е характерна високата земетръсна активност, която се 

обуславя от силно разломената основа на Горнотракийската депресия, нейният 

клеткообразен строеж и движенията на земната кора, протичащи с различна скорост. 

Съгласно прогнозното сеизмично райониране на България, проучваният район попада в 

област с девета степен на сътресяемост за 1000 годишен период. 

Изводи: 

 Община Родопи е сред общините в страната, за които проблемите с 

околната среда, предизвикани от антропогенното въздействие, не изискват 

спешни и незабавни действия.  
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 Липсват ярко изразени екологични проблеми, замърсявания и увреждания на 

околната среда, застрашаващи човешкото здраве, което е предпоставка за 

високо качество на живот за жителите и посетителите на общината 

 Приоритетните насоки за бъдещата работа в сферата на опазване на 

околната среда са решаването на проблемите с водоснабдяването, 

замърсяването на водите поради липсата на канализация и пречистване, 

обезвреждане на отпадъците от пестициди, решаване на проблемите със 

шума и атмосферното замърсяване от бита и транспорта в селищата през 

които преминава жп линията София – Истанбул и международният 

първокласен път Е 80 на територията на Община Родопи.  

 Друг значим аспект при формирането на бъдещата екологична политика на 

общината е оценка на очакваните промени в климата и влиянието им върху 

територията на община Родопи, свързани най-вече с промяната в режима 

на температурите и валежите, загубата на биологично разнообразие, 

щетите върху селското и горското стопанство от засушавания, пожари и 

др., нарастването на честотата и интензитета на екстремните 

климатични събития, както и защитата на населението от природни 

бедствия. В тази връзка, при определяне на политиката си за развитие, 

общинската администрация следва да отчете трите основни приоритета 

на Стратегията Европа 2020 в сферата на климатичните промени и 

енергията, а именно:  

– намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, 

ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г.;  

– добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни 

източници;  

– увеличаване на енергийната ефективност с 20 %.  

 Налагането на забрана или намаляване до минимум отсичането на дървета 

във вододайните и изворни зони е важна задача стояща пред общинското 

ръководство и съответните власти;  

 Постепенното преструктуриране на горския фонд и нарастването на дела 

на широколистните видове е важна предпоставка за подобряване 
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екологичното състояние и решаване на част от проблемите с недостига на 

вода.  
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SWOT – АНАЛИЗ 

 
СИЛНИ СТРАНИ 

Стимулатори на развитието 
СЛАБИ СТРАНИ 

Ограничители на развитието 

 Общината е разположена във високо 

развит район за планиране, какъвто е 

Южен Централен район; 

 Общината е разположена в близост до 

голям административен, стопански и 

културен център какъвто е 

гр.Пловдив; 

 Релефът на общината е изключително 

разнообразен – от равнинен до 

високопланински; 

 Климатът също е разнообразен – от 

континентален до високопланински; 

 Съхранена природа включително 

горска флора и фауна, както и наличие 

на защитени територии; 

 Горският и земеделски фондове, 

заедно с климатичните условия, 

предоставя благоприятни условия за 

развитие на горското стопанство, 

животновъдството, билкарството и 

производството на екологично чисти 

продукти (картофи, ягоди, малини), 

трайните насаждения и др.; 

 Голям потенциал за развитие на 

туристически маршрути и на 

защитените местности.   

  Общината има плодородна земя, 

красива природа и богата история; 

 Селищната мрежа и пътищата са 

сравнително добре развити и има 

налична на ж.п. линия и 

инфраструктура в едната част на 

общината; 

 Всички населени места са 

водоснабдени, телефонизирани и 

електро снабдени; 

 Общината има благоприятни 

климатични условия, подходящи 

почви и големи площи обработваема 

земеделска земя за развитие на 

селското стопанство; 

 Съществуват опит и традиции в 

растениевъдството и 

 Общината се намира в зона на 

относителен дефицит на валежи; 

 Влагоосигуреността на почвите в 

равнинните и предпланинските части е 

ниска и е под средната за страната; 

 Местоположението на планинската 

част от населените места е такова, че 

изисква много инвестиции в 

инфраструктурата и съответно голям 

финансов ресурс, за да се осигури по-

добър достъп и стандарт на живот на 

живеещите в тази част на общината, 

както и за развитието на туризма. 

 Намаляване на населението, ниски 

доходи и жизнен стандарт; 

 Увеличаване на безработицата; 

 Амортизираща се  инфраструктура и 

недостиг на финансов ресурс за 

поддържане на съществуващата и 

изграждане на нова. 

 Амортизирана водопроводна мрежа; 

 Липса на канализация в цялата 

община; 

 • Липса на ПСОВ; 

 • Ниска конкурентоспособност на 

местните продукти от хранително-

вкусовата и дървообработвателната 

промишленост; 

 Разпокъсаност на собствеността върху 

земята и липса на крупни 

земевладелци; 

 Неразработени туристически ресурси; 

 Ограничени финансови средства за 

дейности в образованието, културата и 

спорта. 

 Пътната мрежа в Общината е 

технически остаряла и има нужда от 

спешни ремонти; 

 Амортизирана водопроводна мрежа с 

висока аварийност и загуби; 

 Липсата на канализация;  

 Острият недостиг на финансов ресурс 
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животновъдството; 

 Наличие на суровини за хранително-

вкусовата и парфюмерийно-

козметичната промишленост; 

 Добре развита социална 

инфраструктура, адекватна на 

потребностите на населението; 

 Липса на сериозни източници на 

замърсяване на околната среда – на 

въздуха и водите; 

 Наличие на богата флора и фауна и 

защитени видове като предпоставки за 

туризъм; 

 Качествено и навременно 

административно обслужване на 

бизнеса и населението. 

 Изградената техническа 

инфраструктура; 

 Наличието на  летище в Общината с 

възможност за реконструкция, 

разширяване и превръщането му в 

най-голямото карго летище за 

Югоизточна Европа; 

 Нормалното електроснабдяване на 

Общината; 

 Нормалното водоснабдяване с питейна 

вода на жителите на Общината; 

 Осигуреният достъп до Интернет; 

 Активният пазар на недвижими имоти, 

съпроводен с инвестиции; 

 Изградените производствени зони, 

разположени в благоприятните за това 

географски посоки; 

 Намаленото замърсяване на въздуха 

през последните години; 

 

 

за съществуващата и за изграждане на 

нова техническа инфраструктура; 

 Ниската енергийна ефективност на 

обществените сгради; 

 Доставките на Интернет и кабелни 

телевизии са монополизирани и са с 

високи цени за потребителя; 

 Липсата на многофункционална 

спортна зала; 

 Недостигът от обекти за масов спорт и 

развлечения на открито; 

 Нарастване на отпадъци в Общината и 

намаляването на капацитета на депата 

за тяхното съхранение; 

 Инцидентно създадените 

нерегламентирани сметища; 

 Липсата на достатъчно поддържащи 

микроклимата зелени площи и зони в 

селата; 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  

  
ЗАПЛАХИ  

  

 Макроикономическа стабилизация; 

 Създаване на пазар на земята; 

 Кандидатстване по национални и 

международни програми, 

финансиращи дейности по развитието 

 Общ икономически упадък, финансови 

кризи, лоша бизнес среда; 

 Задълбочаване на демографските 

проблеми и застаряване на 

населението; 
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на инфраструктурата, 

благоустрояването и хигиенизирането 

на населените места  и енергийна 

ефективност; 

 Съхраняване и използване на 

биологичното разнообразие и 

екологичните и природни дадености; 

 Прилагане на национални и 

регионални програми за трудова 

заетост; 

 Подобряване на структурата на 

земеползване чрез земеустройствени и 

комасационни проекти в землищата, 

което заедно с пазара на земята ще 

създаде възможност за по-уедрено 

земеделие; 

 Създаване на трайни насаждения с 

качествен посадъчен материал; 

 Възстановяване и активно използване 

на напоителните системи; 

 Изграждане на пазарна 

инфраструктура за пласмент на 

селскостопанската продукция; 

 Създаване на система за научно и 

информационно обслужване на 

селскостопанските производители; 

 Създаване на конкурентноспособни на 

международния пазар ферми в 

животновъдството; 

 Стимулиране създаването на малки и 

средни предприятия за преработка на 

земеделска и животновъдна 

продукция; 

 Развитие на търговията; 

 Използване на Европейските програми 

за развитие на общинската и 

регионална инфраструктура; 

 Разширяване на сътрудничеството и 

формите на взаимодействие с НПО и 

бизнеса; 

 Развитие на концесиите като форма за 

привличане на капитали; 

 

 Тенденция към бъдещо обезлюдяване 

на малките населени места; 

 Увеличаване броя на безработните с 

основно и по-ниско образование; 

 Ограничен инструментариум на 

общинско ниво за въздействие на 

пазара на труда; 

 Влошаване качеството на 

техническата инфраструктура и липса 

на средства за нейната поддръжка; 

 Зависимост на общинския бюджет от 

централната власт; 

 Загуба на интерес и слаба активност на 

обществеността, НПО и бизнеса за 

местно развитие и усвояване на 

средства от европейските фондове и 

привличане на инвестиции; 

 Нарастване на конкуренцията на 

съседни общини, големи градове, 

региони и чужди страни по отношение 

кадри, средства, заетост, инвестиции и 

др. 

 Да продължи влошаването на 

структурата на земеползване, 

раздробяването и изоставянето на 

обработваемата земя, поради липса на 

реален пазар на земеделската 

продукция; 

 Неосигуряването на финансови 

средства за внедряване на нови 

технологии в пречистването и 

опазването на околната среда; 

 Влошаване на състоянието на 

атмосферния въздух и шумовото 

замърсяване от магистрален път Е – 

80, поради силно увеличение на дела 

на тежкотоварните МПС;  

 Постепенно разрушаване на 

изключително ценни обекти на 

културното наследство и реална 

заплаха за унищожение на някои от 

тях или части от тях; 

 Очакваната инвазия на китайския и 

европейския пазар ще застраши 

местните производители; 

 Недостатъчно развити публично - 

частни партньорства; 
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 Задълбочаване на тенденцията на 

обособяване на малки затворени 

натурални земеделски стопанства, 

поради ограничени физически, 

технически и финансови възможности 

на частните стопани и липса на 

мотивация и икономически интерес за 

сдружаване; 

 Съобразяване с изискванията и 

предизвикателствата на Европейския 

съюз. 
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2.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОДОПИ 

 

2.1. Мисия и визия за развитие 

Стратегическата част на Плана е разработена на базата на извършения анализ, 

като процесите и тенденциите са разгледани по отношение на тяхната устойчивост във 

времето. При разработването на стратегическата част в Плана за развитие на община 

Родопи са използвани метода на еквивалентността и метода на конверсията и са 

планирани интервенции, както за преодоляване на идентифицираните слабости, така и 

за развитие на потенциала на общината. Предложените цели, мерки и проекти са 

фокусирани върху специфични местни ресурси и възможностите за развитие, като е 

отчетена близостта на община Родопи до областния център Пловдив и близостта до 

трансгранични коридори. 

МИСИЯ: 

„Интензивно и устойчиво развитие на Община Родопи, като желано място за живот и 

икономическа дейност” 

 

Визията за развитие на община Родопи, акцентира върху два основни аспекта: 

повишаване качеството на живот и развитие на условията за икономическо развитие. 

Нейното формулиране е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за 

регионално развитие на област Пловдив и отчита насоките в националните 

стратегически документи за периода 2014-2020. Визията за развитие на общината се 

формулира като: 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ: 

 „Изграждане и развитие на ефективна административна среда, с висок капацитет и 

институционална устойчивост, предоставяща бизнеса услуги в подкрепа на гражданското 

общество, неправителствените организации и бизнеса, за постигане целите на Европейска 

кохезия, чрез повишаване качеството на живот и условията за икономическо развитие в 

Община Родопи“ 

 

2.2. Приоритети, цели, мерки и проекти 

За постигането на визията за развитие на община Родопи на база на социално- 

икономическия анализ и секторните SWOT анализи е идентифицирана следната 

стратегическа цел: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

„Създаване на условия за подобряване на климата за развитие на местната 

икономика и физическата среда за живот на хората, съпроводени от повишаване 
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на заетостта и доходите на населението, чрез предоставяне на висококачествени 

административни услуги и балансирано развитие на територията” 

При извеждането на стратегическите цели и приоритети в областната стратегия е 

приложен принципа на необходимостта и приемствеността – базират са на текущия 

анализ на състоянието и на стратегическите цели за текущия период. Запазва се и 

принципът за необвързаност на даден приоритет с конкретна стратегическа цел. 

Всеки един приоритет съответства на стратегическа цел, изведена в резултат от 

анализа на необходимостта и специфичните потребности на общината. Определени по 

тази логика стратегически цели и приоритетите на община Родопи за периода 2014 – 

2020 година: 

• Подобряване на качеството на живот на населението 

• Развитие на устойчива икономика 

• Повишаване на качеството на административното обслужване 

Всеки един от приоритетите е пряко подчинен на конкретната стратегическа цел, 

като заложените в него мерки допринасят за комплексното постигане на целите, 

доколкото съдържанието им има взаимно допълващ се характер. По-долу е представена 

и структурата на целите, мерките и проектите, чрез които ще се реализират 

стратегическите приоритети на община Родопи. 

 

ПРИОРИТЕТ №1. 

ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

Качествените човешки ресурси представляват важно конкурентно предимство на 

общинската икономика и следва целенасочено да бъдат развивани, като се отчитат 

перспективите и тенденциите в икономическото развитие. Подобряването на 

образователно-квалификационните характеристики, интеграцията на лицата отпаднали 

от пазара на труда, на маргинализираните групи (лицата с увреждания и етническите 

малцинствени групи), предоставянето на качествени социални и медицински услуги, 

опазването на природното и културно-историческото наследство, подобряване на 

възможностите за отдих и спорт, както и подобряването на инженерната и техническата 

инфраструктура, развитие на енергийна ефективност и сигурност са основни фактори 

за повишаването качеството на живот и привлекателността на общината и населените 

места. Главните причини за безработицата в общината са липсата на квалификация, 

образование и несъответствието за образователния ценз на безработните с 

изискванията и потребностите на работодателите. За намаляване мащабите на 

съществуващия дисбаланс на пазара на труда следва да бъдат развивани 

професионалните компетенции на заетите и безработните, паралелно със 
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стимулирането на икономическата активност на бизнеса и разкриването на нови 

работни места. 

За изпълнение на целта е предвидена подкрепа за интеграция на лицата в 

неравностойно положение по икономически, физически или етнически причини. 

Планираните интервенции са насочени към: 

 Подобряване качеството на предлаганите образователни услуги в това число и в 

детските заведения, както и намаляване броя на преждевременно отпадналите от 

училище. 

 Подобряване достъпа до учене през целия живот. 

 Изграждане на взаимовръзка между образователната система и бизнеса, чрез 

развитие системата на практиките и стажовете. 

 Насърчаване развитието на местния пазар на труда и социалното включване за 

повишаване на заетостта и създаване на условия и стимулиране на мобилността 

на работната сила и ограничаване на миграционните процеси. 

 Инвестиции за създаване на достъпна градска среда, подобряване на 

възможностите за заетост и осигуряване на достъп до качествени социални 

услуги за лицата с физически увреждания. 

Развитието на обществената инфраструктура и осигуряване на привлекателна 

градска среда е изключително в компетенциите на общинската администрация. 

Обществената инфраструктура има ключово значение за предоставяне качествени 

административни, образователни, здравни и социални услуги и за създаване на условия 

за пълноценен културен живот за местната общност. Ангажименти на общинската 

администрация са свързани с изграждането и поддържането на местната пътна 

инфраструктура, включително уличната мрежа в населените места и обществените 

паркове, участие в развитието на водоснабдителната и канализационната мрежа, 

подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците, повишаване на 

енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми източници на 

енергия. Ключов проблем пред общинската администрация е осигуряването на 

финансови ресурси за реализиране на инфраструктурни проекти и за поддръжката на 

наличната инфраструктура. 

Основните усилия на община Родопи ще са насочени към: 

 Подобряване характеристиките на пътната мрежа и осигуряване на достъп до 

населените места, като приоритетни са ремонта на общинската пътна мрежа и 

изграждането на пътни връзки със съседните общини. 
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 Осигуряване на достатъчно количество и качество питейна вода и обхващане в 

канализационната мрежа на населените места в общината. 

 Съхраняване на природната среда и отстраняване на старите замърсявания, 

поддържане на стандартите за качество на атмосфера, почви, повърхностни и 

подземни води, опазване на биологичното разнообразие и интегриране на  

екологичната политика с политиката  а насърчаване на местната икономика. 

 Намаляване на публичните разходи за енергия, повишаване на енергийната 

ефективност, насърчаване прилагането на енергоспестяващи технологии в 

частния сектор, както и използването на енергия от ВИ, чрез изграждане и 

развитие на умни разпределителни мрежи за ниско и средно напрежение, 

включително подкрепа за трансфер на иновации. 

В населените места са планирани инвестиции за подобряване на градската среда, 

чрез реализация на проекти за подобряване на уличната мрежа и развитие на 

обществените паркови пространства. В момента се реализират инвестициите за 

развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, като 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Пловдив ще стопанисва и осъществява 

поддръжката на ново изградената инфраструктура. Изграждането на пречиствателни 

съоръжения за отпадни води ще се изпълнява според изискванията на Директива 

91/271ЕЕС на Европейския съюз, Рамковата директива по водните въпроси и 

Конвенцията за защита и използване на трансграничните водни течения, като се отчита 

трансграничния характер на замърсяването на река Марица. Община Родопи се 

ангажира с експертно участие на регионално ниво за интегрирано управление на 

водните ресурси. Планираните интервенции за развитие на екологичната 

инфраструктура са насочени към подобряване третирането на битовите и 

промишлените отпадъци, в съответствие с провежданата национална политика за 

опазване на околната среда. Развитие на стратегия за управление на отпадъците и 

въвеждането на регионален принцип на е ангажимент на Община Родопи и предвид на 

недостига на собствени финансови ресурси и високата ценова чувствителност на 

населението по отношение на събираните такси за сметосъбиране, депониране на 

отпадъците и отстраняване на замърсявания, са силно ограничени възможностите за 

подобряване качеството на тази услуга. Предвижда се да се увеличат разходите на 

община Родопи във връзка с управлението и финансирането на регионалното депо за 

твърди битови отпадъци, както и изграждане на площадка за претоварване, което 

обслужва общината. 

В рамките на приоритета могат да бъдат открити няколко взаимосвързани 

елемента, които задават основата за идентификация и определяне на мерките по 

стратегическата цел. 

Мерките и дейностите в Приоритет № 1:  „Подобряване на условията и 

качеството на живот“  са: 
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Мярка 1.1. Подобряване качеството на живот, чрез развитие на човешкия потенциал 

В  на тази мярка са представени дейности, ориентиране към повишаване 

качеството на образованието и подобряване системата за продължаващо обучение с 

акцент върху мероприятия свързани с процеса на създаване на заетост и интеграция и 

защита на рискови групи. Мярката включва следните основни дейности: 

1.1.1. Подобряване качеството на предлаганите образователни услуги 

1.1.2. Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище 

1.1.7. Подобряване достъпа до учене през целия живот 

1.1.3. Подобряване качеството на предлаганите услуги и битовите условия в детските 

заведения 

1.1.4. Създаване на условия и стимулиране на мобилността на работната сила и 

ограничаване на миграционните процеси 

1.1.5. Насърчаване развитието на местния пазар на труда и социалното включване за 

повишаване на заетостта 

1.1.6. Изграждане на взаимовръзка между образователната система и бизнеса, чрез 

развитие системата на практиките и стажовете 

Мярка 1.2. Подобряване качеството на живот, чрез развитие на инженерна техническа 

инфраструктура 

Един от основните компоненти на качеството на живот е техническата 

инфраструктура в населените места от община Родопи. Следва да се отбележи, че тук 

са съсредоточени основните инфраструктурни проекти, които Общината следва да 

реализира за постигане на целите и конкретно в настоящата приоритетна цел. Отделни 

елементи от тази инфраструктурна мярка не са под прякото въздействие на Общината, 

като орган на местната власт (например електропреносната мрежа не е ангажимент на 

общината и тя не може директно да повлияе върху нея) същевременно в рамките на 

мярката е заложено Община Родопи да проведе определени междуинституционални и 

координационни дейности, които да допринесат за качествената инфраструктура дори и 

в случай на косвено въздействие в посока нейното подобряване. Предвидените в 

мярката дейности са представени както следва: 

1.2.1. Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в населените 

места на Общината; 

1.2.2.Рехабилитация и изграждане  на водопреносната мрежа и сондажи 

1.2.3. Развитие на екологичното и съвременно третиране на отпадъците 
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1.2.4. Превенция от природни рискове 

1.2.5. Изграждане и поддържане на съвременна комуникационна мрежа 

1.2.6. Подобряване на транспортната свързаност в Общината 

1.2.7.Рехабилитация и доизграждане на уличната мрежа на населените места 

1.2.8. Подобряване състоянието на сгради публична собственост и такива с обществено 

значение 

1.2.9. Развитие на дребномащабна и съпътстваща инфраструктура 

1.2.10. Изграждане и поддържане система за мониторинг и контрол върху замърсители 

Мярка 1.3. Подобряване качеството на живот, чрез опазване и развитие на природното, 

културно и историческо наследство 

 Мярката е ориентирана към развитие на специфична част от инфраструктурата в 

общината, насочена към подобряване качеството на духовния живот и развитие на 

възможностите за културно израстване. Следва да се отбележи, че включените в нея 

дейности и конкретни проекти могат да намерят израз и в реализиране на техния 

икономически потенциал, особено чрез развитието на туризма. 

1.3.1. Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие 

1.3.2. Развитие, опазване и поддържане на културно-историческо наследство 

1.3.3. Развитие на общинската културната инфраструктура и подобряване на 

възможностите за достъп до услуги от областта на културата 

1.3.4. Създаване и развитие на практики за провеждане на културно-масови 

мероприятия 

Мярка 1.4. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване социалните услуги в 

общината 

Подобряване качеството на социалните услуги е от съществено значение като се 

вземат предвид съществуващите негативни социални и демографски тенденции в 

Общината. Независимо от перспективата тези тенденции да затихват, техните 

последици трябва възможно най-бързо да бъдат елиминирани или негативните им 

социално- икономически и чисто-човешки измерения да бъдат овладяни и 

систематизирани. В хода на тази логическа линия социалните услуги се явяват не само 

съществен показател за качеството на живот в общината, но и стратегически елемент от 

структурата на приоритета свързан с развитие качеството на живот на населението в 

Общината като цяло. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на 

интервенция в рамките на тази мярка са: 
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1.4.1. Социална интеграция на маргинализирани общности 

1.4.2. Развитие на общинската социална мрежа 

1.4.3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи 

1.4.4. Активно включване на уязвими групи в обществения и икономически живот 

Мярка 1.5. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване достъпа до 

съвременно и качествено здравеопазване 

Подобряване качеството на живот, чрез подобряване достъпа до съвременно и 

качествено здравеопазване. Следва да се уточни, че осигуряване на качествено 

здравеопазване е обект на концепцията за здравна рамка на Министерство на 

Здравеопазването в рамките на която Общината има спомагателни функции. Поради 

важността на сектора за развитието на територията и в частност за самото население на 

Община Родопи, обаче, тук здравеопазването е изведено като самостоятелна мярка. 

Общинската администрация на практика може да осъществи координационни действия 

и да подпомогне осигуряването на качествено здравеопазване за населението не само 

чрез директни инвестиции. Органите на местната власт се явяват своеобразен 

посредник във взаимоотношенията на заинтересованите и засегнати лица на местно 

равнище и представителите на държавната власт и националните институции. 

Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките 

на тази мярка са: 

1.5.1. Инвестиране в здравна инфраструктура 

1.5.2. Създаване и популяризиране на превантивни мероприятия 

Мярка 1.6. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване възможностите за 

отдих и спорт 

Развитието на възможностите за отдих и спорт са неразривно свързани с 

условията за намаляване на миграцията и създаване на възможности за специфична 

икономическа активност в Общината. Предвидените дейности, представляващи 

конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка са 

1.6.1. Развитие и поддържане на места за масов отдих 

1.6.2. Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за професионален 

спорт и спорт в свободното време 

1.6.3. Създаване и развитие на практики за провеждане на спортни състезания и 

мероприятия 

Мярка 1.7. Развитие на енергийната ефективност и енергийна сигурност.  
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Мярката пряко с хоризонталните приоритети на ЕС и специфичните приоритети 

за развитие на икономиката, ориентирани към енергийно независима икономика и 

енергийна сигурност. Същевременно следва да се отбележи и това, че изискванията на 

националното и европейското законодателство относно постигане на определен клас 

енергийна ефективност на публични сгради само по себе си предполага реализиране на 

проекти с подобна насоченост. 

Анализът направен в Областната стратегия показва нееднозначно, че областта, 

като цяло, разполага с достатъчно природни дадености за развитие на ВЕИ, 

колосалната част от които не се рационализират. В рамките на Общината са на лице 

редица възможности за производство на електроенергия от слънчева енергия, както и 

използването на геотермални източници за производство на енергия. На тази мярка са: 

1.7.1. Осигуряване на енергийна ефективност 

1.7.2. Развитие производството на електроенергия от възобновяеми източници 

1.7.3. Развитие и поддържане на електропреносната и електроразпределителната мрежа 

и съпътстващата ги инфраструктура 

Мярка 1.8. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за подобряване 

качеството на живот в общината.  

Мярката има характер на „Техническа помощ” при реализирането на мерките от 

приоритетната ос и се явява хоризонтален подход при формулиране логиката на всеки 

един от приоритетите в Общинския план за развитие на Община Родопи за 2014 – 2020 

г. В нея са предвидени мероприятия свързани с разработването на устройствени 

планове и схеми, промяна предназначението на територии и обекти, разработването и 

изпълнението на стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата 

на приоритета. 

Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в 

рамките на тази мярка са: 

1.8.1. Провеждане на активна между институционална координация при реализиране на 

политиките на общината в областта на заетостта, образованието и социалната сфера 

1.8.2. Прилагане на интегриран подход за териториално развитие на населените места в 

общината 

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата 

цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и 

общинския бюджети. Всяка дейност към съответната мярка включва в себе си набор от 

конкретни проекти, чието осъществяване ще доведе до реализирането на дейността, а 

комплексно и до реализирането на самата мярка и приоритет. Отделните проектни 

намерения, с индикативен характер са обект на систематизиране и остойностяване във 
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финансовата таблица, приложение към настоящия Общински план за развитие. Този 

подход е следван и при разписването и представянето и на останалите приоритети в 

Общинския план за развитие на Община Родопи2014 – 2020 г. 

ПРИОРИТЕТ №2. 

УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Постигането на устойчив икономически растеж чрез развитие на 

конкурентоспособна икономика, се явява ключов параметър и за повишаването 

качеството на живот в община Родопи. Планираните интервенции в приоритета са 

насочени в развитието на диверсифицирана и устойчива местна икономика, чрез 

реализиране на потенциала и ресурсите на общината за икономическо развитие. 

Предвижда се насърчаване възникването и развитието на бизнес на съвременно 

технологично ниво, развитието на туристическия отрасъл, като алтернативен стопански 

сектор и пазарно ориентирано селско и горско стопанство. 

Особен акцент при определянето на мерките са постигане на икономическа 

конкурентоспособност е поставен във възможността да се търси цялостно повишаване 

качеството на бизнес средата, чрез повишаване на характеристиките благоприятстващи 

развитието на бизнес инициативи и привличане на инвеститори. В това отношение 

особено място заема стимулиране развитието на селското стопанство като традиционен 

отрасъл в областта, от една страна, и осигуряване на техническа и инженерна 

инфраструктура за реализиране на бизнес от друга. Привличането на външни 

инвеститори ще се осъществява предимно чрез развиване на индустриалната зона, 

поради което изисква развитието на капацитет на общинско ниво за промоция и 

целенасоченото привличане на външен бизнес в общината, базирана на местните 

ресурси. Акцентът е върху привличането на бизнес на съвременно технологично ниво и 

внедряване на технологии в местните компании, като важен фактор за 

конкурентноспособността на общинската икономика и задържане на 

високообразованото местно население. Не са пропуснати изведените в приоритет в 

европейската стратегия ЕВРОПА 2020 и Национални стратегически документи Мерки 

за насърчаване на клъстеризацията и бизнес мрежите. Както бе отбелязано в анализа 

към настоящият момент те нямат масов характер и ефектите от тях са спорадични, но 

наличието им като добри практики може да бъде основа за интензивен растеж през 

периода 2014 – 2020 година. Отчетени са ограничените възможности на Община 

Родопи пряко да участва в местната икономика, като усилията са насочени към 

подкрепа за бизнеса чрез изграждане на сътрудничество с предприемачите при 

усвояването на финансови средства от фондовете на ЕС, съвместни маркетингови 

инициативи за разширяване на бизнес контактите и развитие на публично- частни 

партньорства. 

Важен инструмент за подобряването на конкурентноспособността, както на ниво 

отделна компания, така и на ниво общинска икономика е активното сътрудничество и 
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кооперирането със съседните общини и реализация на проекти с регионално значение. 

Мерките и дейностите в рамките на Приоритет № 2. Устойчиво икономическо развитие 

са, представени в съответствие с възприетия подход от представяне мерките и 

дейностите в Приоритет № 1 

Мярка 2.1. Развитие на устойчива икономика.  

Ключовата позиция на местната икономика за развитие и благоденствие на 

територията е базисно изискване. Икономическото развитие на региона е пряко свързан 

с доходите на населението, икономическата и инвестиционна активност и нарастването 

на собствените приходи в общинския бюджет. От една страна нарастването на 

доходите на населението само по себе си е фактор за повишаване общия стандарт на 

живота и подобряване на редица жизнени показатели, върху които Общинската 

администрация няма възможност за пряко влияние. От друга нарастването на 

собствените приходи на общината ще даде възможност да се реализират проекти без 

Общината да бъде зависима от наличието или интензитета на обявяване на различни 

програми с грантово финансиране от ЕС, каквато е ситуацията към края на програмния 

период 2007 – 2013 година. Същевременно следва да се отбележи, че развитието на 

икономиката в Общината само по себе си не е обект на пряко въздействие. Общинската 

администрация може да подпомогне процесите по създаване на условия за развитие на 

предприемачеството или привличане на инвеститори, но не може директно да се 

ангажира с повишаване икономическата активност. 

В този контекст, предвидените дейности, представляващи конкретни области на 

интервенция в рамките на тази мярка са: 

2.1.1. Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в 

общината 

2.1.2. Насърчаване на предприемачеството 

2.1.3. Насърчаване на иновациите 

2.1.4. Подпомагане на бизнес клъстерите, изграждането и развитието на бизнес мрежи и 

кооперирането 

Мярка 2.2. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за подобряване и 

развитие на икономическия потенциал на общината. 

 Мярката има характер на „Техническа помощ” за реализиране на приоритета, 

като следва логиката на възприетия в първия приоритет подход. В нея са предвидени 

мероприятия свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна 

предназначението на територии и обекти, разработването и изпълнението на 

стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. 

Същевременно тук за предвидени и подходи за привличане на чуждестранни 
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инвеститори посредством създаване на благоприятна административна среда, което би 

могло да бъде обект на самостоятелна разработка в рамките на дейностите. 

Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките 

на тази мярка са:  

2.1.1. Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в 

общината 

2.1.2. Насърчаване на предприемачеството междуобщинско и международно 

популяризиране на областта като туристическа дестинация.  

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата 

цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и 

общински бюджети. Необходимо е и привличане на частни ресурси на инвеститори от 

страната и чужбина, като следва да се наложат условия за генериране на устойчив 

растеж базиран на реинвестиции и концентрация на капитала, генериран в рамките на 

общината.  

 

ПРИОРИТЕТ № 3. 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, КАТО СТРАТГИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ 

ОТРАСЪЛ В ОБЩИНА РОДОПИ 

Тук е мястото да се отбележи, че в рамките на анализа бяха идентифицирани 

възможности за обособяване и целенасочено развитие на три обособени икономически 

сектора в икономиката на Общината. Мястото на тези обособени сектори са обект на 

стратегически интерес за реализиране на техния потенциал и те намират място в 

самостоятелни Приоритетни оси на Общинския план за развитие на Община Родопи. 

Първият от тези сектори с висок потенциал за икономически растеж е туризмът. Следва 

да се отбележи, че туризмът не е представен със сериозен генериран доход в рамките на 

общината през периода на анализа и през изминалия планов период 2007 – 2013 година. 

Това създава възможност община Родопи да се възползва от съвместните 

маркетингови мероприятия, като развие туристически продукти на местна почва и ги 

включи в регионалните туристически продукти на областта. Наличие на транспортна 

инфраструктура, в т.ч. и новоизграждащата се магистрала Марица, в съчетание с 

големият туристопоток насочен към околните общини, който неизбежно минава през 

територията на Община Родопи. Това създава възможности за интензивно развитие на 

туристически обекти, тъй като практиката в световен мащаб показва че мерките за 

„отклоняване на туристи” дават значително по-високи резултати от тези за 

първоначалното им привличане. Следва да се има предвид, че от подобни мерки няма 

да пострада икономиката на съседните общини, тъй като характера на туристическите 

услуги, които могат да бъдат предложени в рамките на общината са продуктово 
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различни и ще имат характер на диверсификация на туристическия продукт, а не на 

негов заместител. Така на практика Община Родопи може да се възползва от 

съществуващия туристически поток, като същевременно разнообрази и подобри 

структурата и съдържанието на туристическия продукт с който се е наложил в региона. 

Действията в посока развитие на сектора се благоприятстват и от развитието на 

регионалния туризъм - през територията на общината минава основния поток от 

туристи, който е сравнително стабилен през цялата година.. Значителният потенциал за 

развитие на алтернативни форми на туризъм стои неоползотворен. Недостатъчно 

оползотворен е и уникалният термо-минерален ресурс на района, практиките за спортен 

и селски туризъм и други. 

Независимо от възможностите в тази насока, на лице са редица слабости, с които 

следва да се справи общината в следващият период на планиране. Такива са 

необходимостта от изграждане и подобряване на техническата и съпътстващата 

инфраструктура за оказване на туристическата услуга, липсата на качествена 

диверсификация на туристическият продукт за общината като цяло и много други. 

Именно за това, туризмът и неговото развитие са изведени като самостоятелен 

приоритет при разработване на стратегията за развитие на областта, а мерките са 

ориентирани към подпомагане процеса на целенасочено интензивно и интегрирано 

развитие. 

Мярка 3.1. Изграждане на техническата, комуникационната и прилежаща 

инфраструктура към туристическите обекти в общината.  

За привличането на туристопотока основната роля на Общината се свежда до 

създаване на условия за посещаване на основните обекти с туристически потенциал и 

облагородяване на заобикалящата ги среда. В този контекст, предвидените дейности, 

представляващи конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка са: 

3.1.1. Изграждане на основна инфраструктура към туристическите обекти в общината 

3.1.2.  

3.1.3. Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в 

 

Мярка 3.2. Стимулиране на общински и регионални туристически продукти. 

 Тази мярка включва дейности свързани с популяризиране на туристическия 

продукт в общината, като част от регионални туристически направления и съвместни 

продукти. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция 

в рамките на тази мярка са:  
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3.2.1. Популяризиране на местните туристически продукти на национално и 

международно ниво 

3.2.2. Стимулиране на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма в рамките 

на общината 

Мярка 3.3. Правене на политики, междуобщинско и трансгранично сътрудничество за 

подобряване и развитие на туристическия потенциал на общината.  

Аналогично на останалите Приоритети представени по-горе, мярката има 

смисъла на „Техническа помощ” за реализиране на приоритета. В нея са предвидени 

мероприятия свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна 

предназначението на  и обекти, разработването и изпълнението на стратегически 

документи планове. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на 

интервенция в рамките на тази мярка са: 

3.3.1.Провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на 

политиките в областта на туризма в общината 

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата 

цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и 

общинския бюджети. Необходимо е и привличане на частни ресурси на инвеститори от 

страната и чужбина, като следва да се наложат условия за генериране на устойчив 

растеж базиран на реинвестиции и концентрация на капитала, генериран в рамките на 

общината. Тук следва отново да се отбележи, че развитието на туризма като ключов 

стратегически икономически сектор в Общината е и предпоставка за последващо 

нарастване на собствените приходи на общината. Първоначалната инвестиция свързана 

с развитието на обектите с потенциал за туристически интерес и генериране на 

собствен туристопоток, обаче е свързан пряко с конкретни инвестиции на общината в 

развитието на тези обекти. 

 ПРИОРИТЕТ № 4.  

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО  СТОПАНСТВО, КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТРАСЪЛ В ОБЩИНА РОДОПИ 

Развитието на сектора селско стопанство е от стратегическо значение, както за 

диверсификация на икономиката на , така и при осигуряването на стабилност на пазара 

на труда и суровинна база за развитие на преработвателната промишленост в общината. 

Основните насоки, към които ще се насочат усилията в рамките на новия период 2014-

2020 година се базират на възстановяване и развитие на селскостопански 

производствен потенциал: оползотворяване на всички природни ресурси. Така ще се 

създаде добра основа за развитие на животновъдството. 
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Мерките и дейностите в рамките на Приоритет №4 Развитие на селското 

стопанство, като стратегически икономически отрасъл в община  са: 

Аналогично на останалите Приоритети представени по-горе, мярката има смисъла на 

„Техническа помощ” за реализиране на приоритета. В нея са предвидени мероприятия 

свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна 

предназначението на територии и обекти, разработването и изпълнението на 

стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. 

Мярка 4.1. Развитие на устойчиво селско и горско стопанство 

4.1.1. Възстановяване и развитие на селскостопански производствен потенциал 

4.1.2. Стимулиране производството и преработката на земеделски продукти с висока 

добавена стойност и пазарен потенциал 

4.1.3. Инвестиции в развитието на горските райони и подобряването на 

жизнеспособността на горите 

4.1.4. Привличане на инвеститори 

4.1.5. Стимулиране разнообразяването на земеделските дейности 

Мярка 4.2. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за подобряване и 

развитие на селското стопанство в общината 

Аналогично на останалите Приоритети представени по-горе, мярката има 

смисъла на „Техническа помощ” за реализиране на приоритета. В нея са предвидени 

мероприятия свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна 

предназначението на територии и обекти, разработването и изпълнението на 

стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. 

4.2.1. Провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на 

политиките в областта на селското и горското стопанство в общината 

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата 

цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и 

общински бюджети.  

 

ПРИОРИТЕТ № 5. 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА РОДОПИ 

Развитието на административния капацитет на общинска администрация е 

свързан с целенасочено обучение на служителите и повишаване на практическия им 
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опит, чрез споделяне на опит и работа в експертни мрежи на регионално, национално и 

международно равнище. Качеството на публичните услуги е свързано с повишаване 

квалификацията на заетите в общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и 

повишаване на прозрачността в управлението. 

Интервенциите са фокусирани върху подобряване професионалните 

компетенции на служителите, подобряване на техните умения за работа с 

информационни технологии и подобряване на чуждоезиковите им умения, като залог за 

качествено административно обслужване. Специален акцент е поставен върху развитие 

на капацитета за управление на проекти за финансиране от Структурните фондове на 

ЕС, участие в регионалната политика и изграждане на административен капацитет за 

подкрепа на бизнеса и икономическото развитие. Като ключова институция на местно 

ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от фондовете на ЕС, 

Общинската администрация следва да развива капацитет в тази област, като се 

ангажира със споделяне на експертиза с местния неправителствен сектор. От 

изключителна важност за успешното усвояване на ресурсите е изграждането и 

съхраняването на административни структури и експерти, създаването на местни и 

участието в регионални партньорства. предвидено да се реализира и на централно 

равнище, като процесът може да бъде улеснен от стартиране на електронното 

правителство (също един от ключовите елементи на европейската стратегия за развитие 

на регионите ЕВРОПА 0202). 

Мярка 5.1. Развитие на капацитета на местните власти за стратегическо планиране и 

подобряване на управлението в община Родопи 

Участието в партньорски мрежи на ръководно и експертно ниво важен 

инструмент за повишаване на професионализма, подобряване на достъпа до 

информация и реализиране на над общински инициативи. Конкретните мерки и 

включените в тях дейности са насочени именно към подобрявате тези характеристики 

на административния капацитет, както и към развитие на електронните услуги за 

граждани и бизнеса, елемент от стратегията за развитие на електронно управление на 

Национално и Европейско равнище. Тъй като това не може да се реализира без 

прилагане на стратегически подход, първата мярка от набора мерки за постигане 

целите на приоритета е Мярка 6.1. Развитие на капацитета на местните власти за 

стратегическо планиране и подобряване на управлението в община Родопи. 

Включените в мярката конкретни дейности са: 

5.1.1. Осигуряване на устойчиво и хармонично развитие на територията 

5.1.2. Насърчаване участието на гражданското общество в управлението 

5.1.3. Повишаване на информираността на гражданите 

5.1.4. Насърчаване и активно развитие на междуобщинското сътрудничество 

предвидено да се реализира и на централно равнище, като процесът може да бъде 
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улеснен от стартиране на електронното правителство (също един от ключовите 

елементи на европейската стратегия за развитие на регионите ЕВРОПА 0202). 

Мярка 5.2. Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и 

бизнеса и развитие на електронното управление 

Мярката и включените в нея дейности са директно подчинени на концепцията за 

предоставяне на качествени и съвременни административни услуги от страна на 

общинската администрация. Те по хоризонтален начин допълват и следата за развитие 

на бизнеса и условията на живот в рамките на населените места в Общината. 

Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките 

на тази мярка са:  

5.2.1. Развитие и надграждане на информационната инфраструктура за предоставяне на 

административни услуги 

5.2.2. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги 

5.2.3. Развитие на комуникационната система на междуинституционално ниво 

Мярка 5.3. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от фондовете на ЕС и други 

източници на донорска подкрепа. 

 Мярката се явява ключова за изпълнението на целия набор от приоритети в 

Общинския план за развитие на Община Родопи. На практика основният източник на 

финансови ресурси с който разполагат органите на местната власт се ограничава преди 

всичко с тези от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за 

развитие на земеделието и селските райони. Като се вземат предвид тези обстоятелства 

естественото доразвитие и надграждане на натрупания до момента опит следва да се 

търси не само в директно реализиране на проекти от фондовете на ЕС, но и в 

подпомагане на гражданското общество и бизнеса на територията на Общината в 

процеса на реализация на проекти, които подпомагат постигането на целите на 

Общинския план за развитие. По този начин Общината не само ще разшири и надгради 

опита придобит в работата до този момент по програми за безвъзмездна финансова 

помощ, но и ще подпомогне местното население и бизнес в този процес. Друг аспект, 

който е взет предвид при формирането съдържанието и структурата на мярката е 

възможността за изграждане на партньорски мрежи за работа по проекти с 

финансиране от други финансови източници и хоризонтални програми на ЕС, в които 

се изисква наличието на партньор/партньори. Независимо от това, че подобна практика 

не е широко разпространена в българските общини (с изключение на реализираните 

проекти по Финансовия механизъм за трансгранично сътрудничество), подходът е 

позитивен и може да допринесе допълнително за успешното реализиране на 

Общинския план за развитие в неговата цялост. 
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5.3.1. Изграждане и поддържане на административен капацитет за работа по 

Европейски и международни програми в рамките на общинската администрация 

5.3.2. Осигуряване на достъпна и качествена информация за средства от ЕС и 

стимулиране подготовката и реализацията на проекти 

Мярка 5.4. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за ефективно и 

ефикасно усвояване на средства по донорски програми на територията на общината.  

Аналогично на останалите Приоритети представени по-горе, мярката има 

смисъла на „Техническа помощ” за реализиране на приоритета. В нея са предвидени 

мероприятия свързани с разработването и изпълнението на стратегически документи 

планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. В рамките на тази мярка е 

предвидено и изграждането на база данни с потенциални партньори на общината за 

работа с европейски програми и проекти, които същевременно могат да бъдат 

трансформирани и в база с потенциал за развитие на примера на партньорски 

отношения за взаимопомощ (практика за което съществува през последните 5 – 6 

години в повечето развити европейски страни). 

5.4.1. Провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на 

политики, реализацията на които е свързана с усвояване на средства от донорски 

източници 

5.4.2. Междуобщинско и международно сътрудничество за трансфер на опит и добри 

практики при усвояването на средства от донорски източници 

Заложените конкретни дейности в рамките на тази мярка са: Основни финансови 

инструменти за реализирането на приоритетната ос са новата ОП „Добро управление” 

(ОПДУ), Програмата за развитие на селските райони през периода 2014-2020 година. 

На лице са и допълнителни донорски програми на хоризонтално европейско ниво и 

допълващи финансови механизми, ориентирани към повишаване капацитета на 

администрациите и трансфера на добри практики и иновации в 

Необходимо е да се направи уточнението, че един приоритет, може да се отнася 

и да подпомага осъществяването на една, или няколко общи стратегически цели. 

Същото произтича от необходимостта за прилагане на интеграционен подход при 

решаването на задачите свързани с регионалното развитие. С оглед на това, 

представената концептуална рамка за визия и стратегически цели на Общинския план 

за развитие на община Родопи следва да се разбира като комплексен инструмент, 

логиката на който може да бъде представен нагледно чрез дървото на целите. 

3.ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Стойностите и сумите, посочени в Индикативната финансова таблица (са в 

хиляди български лева. 
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Обобщено разпределението на необходимите средства за изпълнение на 

заложените дейности, по приоритетни оси са, както следва: 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ РОДОПИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020Г. 

ПРИОРИТЕТ/Специфична цел/ 

Мярка / Проект 
Общо 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично финансиранe Частно 

финансиране 

Общински 

бюджет 

МПФ Общ 

дял (%) 

Централен 

бюджет Общ 

дял (%) 

Фондове 

на ЕС 

Общ 

дял (%) 

Други 

източници 

Общ 

дял (%) 

Фондове 

Фирми  

Общ 

дял (%) 

Всичко средства 378 183,00 10 029,00 0,00 2,65% 53 526,0 14,15% 305 128,00 80,68% 1 000,00 0,26% 8 500,00 2,25% 

Приоритет №1: Подобряване 

условията и качеството на 

живот 

342 083,00 9 289,00 0,00 2,72% 50 396,0 14,73% 278 398,00 81,38% 1 000,00 0,29% 3 000,00 0,88% 

Специфична цел 1: Развитие 

на човешкия потенциал 342 083,00 9 289,00 0,00 2,72% 50 396,0 14,73% 278 398,00 81,38% 1 000,00 0,29% 3 000,00 0,88% 

Мярка 1: Подобряване 

качеството на живот, чрез 

развитие на човешкия 

потенциал 5 400,00 145,00 0,00 2,69% 805,00 14,91% 4 450,00 82,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.1.1. Подобряване качеството 

на предлаганите образователни 

услуги; 200,00     0,00%   0,00% 200,00 100,00%   0,00%   0,00% 

1.1.2. Намаляване броя на 

преждевременно отпадналите 

от училище; 600,00 20,00   3,33% 90,00 15,00% 490,00 81,67%   0,00%   0,00% 

1.1.3. Подобряване качеството 

на предлаганите услуги и 

битовите условия в детските 

заведения; 2 500,00 50,00   2,00% 400,00 16,00% 2 050,00 82,00%   0,00%   0,00% 

1.1.4. Създаване на условия и 

стимулиране на мобилността на 

работната сила и ограничаване 

на миграционните процеси; 
1 000,00 25,00   2,50% 150,00 15,0% 825,00 82,50%   0,00%   0,00% 

1.1.5. Насърчаване развитието 

на местния пазар на труда и 

социалното включване за 

повишаване на заетостта; 300,00 10,00   3,33% 45,00 15,00% 245,00 81,67%   0,00%   0,00% 
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1.1.6. Изграждане на 

взаимовръзка между 

образователната система и 

бизнеса, чрез развитие 

системата на практиките и 

стажовете; 500,00 25,00   5,00% 75,00 15,00% 400,00 80,00%   0,00%   0,00% 

1.1.7. Подобряване достъпа до 

учене през целия живот; 300,00 15,00   5,00% 45,00 15,00% 240,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.2. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

развитие на инженерна 

техническаинфраструктура. 293 283,00 7 929,00 0,00 2,70% 43 626,00 14,88% 240 728,00 82,08% 0,00 0,00% 1 000,00 0,34% 

1.2.1. Рехабилитация и 

изграждане на канализационна 

мрежа и ПСОВ в населените 

места на Общината; 208 607,00 6 260,00   3,00% 31 300,00 15,00% 171 047,00 81,99%   0,00%   0,00% 

1.2.2.Рехабилитация и 

изграждане  на водопреносната 

мрежа и сондажи 24 476,00 734,00   3,00% 3 671,00 15,00% 20 071,00 82,00%   0,00%   0,00% 

1.2.3. Развитие на екологичното 

и съвременно третиране на 

отпадъците; 3 500,00 125,00   3,57% 525,00 15,00% 2 850,00 81,43%   0,00%   0,00% 

1.2.4. Превенция от природни 

рискове; 2 000,00 50,00   2,50% 300,00 15,00% 1 650,00 82,50%   0,00%   0,00% 

1.2.5. Изграждане и поддържане 

на съвременна комуникационна 

мрежа; 2 500,00     0,00%   0,00% 1 500,00 60,00%   0,00% 1 000,00 40,00% 

1.2.6. Подобряване на 

транспортната свързаност в 

Общината; 25 000,00 250,00   1,00% 3 750,00 15,00% 21 000,00 84,00%   0,00%   0,00% 

1.2.7.Рехабилитация и 

доизграждане на уличната 

мрежа на населените места 18 000,00 300,00   1,67% 2 700,00 15,00% 15 000,00 83,33%   0,00%   0,00% 

1.2.6. Подобряване състоянието 

на сгради публична собственост 

и такива собществено значение; 6 000,00 100,00   1,67% 900,00 15,00% 5 000,00 83,33%   0,00%   0,00% 
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1.2.7. Развитие на 

дребномащабна и съпътстваща 

инфраструктура; 3 000,00 100,00   3,33% 450,00 15,00% 2 450,00 81,67%   0,00%   0,00% 

1.2.8. Изграждане и поддържане 

система за мониторинг и 

контрол върху замърсители; 200,00 10,00   5,00% 30,00 15,00% 160,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.3. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

опазване и развитие на 

природното, културно и 

историческо наследство. 13 000,00 310,00 0,00 2,38% 1 950,00 15,00% 10 740,00 82,62% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.3.1. Опазване, поддържане и 

възстановяване на 

биологичното разнообразие; 1 000,00 10,00   1,00% 150,00 15,00% 840,00 84,00%   0,00%   0,00% 

1.3.2. Развитие, опазване и 

поддържане на културно-

историческо наследство; 5 000,00 100,00   2,00% 750,00 15,00% 4 150,00 83,00%   0,00%   0,00% 

1.3.3. Развитие на общинската 

културната инфраструктура и 

подобряване навъзможностите 

за достъп до услуги от областта 

на културата; 6 000,00 100,00   1,67% 900,00 15,00% 5 000,00 83,33%   0,00%   0,00% 

1.3.4. Създаване и развитие на 

практики за провеждане на 

културно-масовимероприятия; 1 000,00 100,00   10,00% 150,00 15,00% 750,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.4. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

подобряване социалните услуги 

в общината. 4 100,00 185,00 0,00 4,51% 685,00 16,71% 3 230,00 78,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.4.1. Социална интеграция на 

маргинализирани общности; 500,00 10,00   2,00% 75,00 15,00% 415,00 83,00%   0,00%   0,00% 

1.4.2. Развитие на общинската 

социална мрежа; 3 000,00 150,00   5,00% 450,00 15,00% 2 400,00 80,00%   0,00%   0,00% 

1.4.3. Развитие на местните 

общности и преодоляване на 

негативните стереотипи; 100,00 15,00   15,00% 85,00 85,00%   0,00%   0,00%   0,00% 
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1.4.4. Активно включване на 

уязвими групи в обществения и 

икономически живот; 500,00 10,00   2,00% 75,00 15,00% 415,00 83,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.5. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

подобряване достъпа до 

съвременно и качествено 

здравеопазване. 3 100,00 300,00 0,00 9,68% 450,00 14,52% 2 350,00 75,81% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.5.1. Инвестиране в здравна 

инфраструктура; 2 500,00 250,00   10,00% 350,00 14,00% 1 900,00 76,00%   0,00%   0,00% 

1.5.2. Създаване и 

популяризиране на 

превантивни мероприятия; 600,00 50,00   8,33% 100,00 16,67% 450,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.6. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

подобряване възможностите за 

отдих и спорт. 
13 000,00 300,00 0,00 2,31% 1 950,00 15,00% 10 750,00 82,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.6.1. Развитие и поддържане на 

места за масов отдих; 6 000,00 50,00   0,83% 900,00 15,00% 5 050,00 84,17%   0,00%   0,00% 

1.6.2. Изграждане и 

реконструкция на спортната 

инфраструктура за 

професионален спорт и спорт в 

свободното време; 6 000,00 200,00   3,33% 900,00 15,00% 4 900,00 81,67%   0,00%   0,00% 

1.6.3. Създаване и развитие на 

практики за провеждане на 

спортни състезания 

имероприятия; 1 000,00 50,00   5,00% 150,00 15,00% 800,00 80,00% 0,00 0,00%   0,00% 

Мярка 1.7. Развитие на 

енергийната ефективност и 

енергийна сигурност.  10 000,00 100,00 0,00 1,00% 900,00 9,00% 6 000,00 60,00% 1 000,00 10,00% 2 000,00 20,00% 

1.7.1. Осигуряване на енергийна 

ефективност 

6 000,00 100,00   1,67% 900,00 15,00% 4 000,00 66,67% 1 000,00 16,67%   0,00% 

1.7.2. Развитие производството 

на електроенергия от 

възобновяеми източници; 3 000,00     0,00%   0,00% 2 000,00 66,67%   0,00% 1 000,00 33,33% 



 

121 

 

1.7.3. Развитие и поддържане на 

електропреносната и 

електроразпределителната 

мрежа и съпътстващата ги 

инфраструктура; 1 000,00     0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 1 000,00 100,00% 

Мярка 1.8. Правене на 

политики, 

междуобщинскосътрудничество 

за подобряване качеството на 

живот в общината. 200,00 20,00 0,00 10,00% 30,00 15,00% 150,00 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.8.1. Провеждане на активна 

между институционална 

координация при реализиране 

на политиките на общината в 

областта на заетостта, 

образованието и социалната 

сфера; 

100,00 10,00   10,00% 15,00 15,00% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

1.8.2. Прилагане на интегриран 

подход за териториално 

развитие на населените места в 

общината; 100,00 

10,00   10,00% 

15,00 15,00% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Приоритет №2. Устойчиво 

икономическо развитие 15 400,00 320,00 0,00 2,08% 1 375,00 8,93% 11 905,00 77,31% 0,00 0,00% 1 800,00 11,69% 

Специфична цел 1: Постигане 

на устойчив икономически 

растеж чрез развитие на 

конкурентоспособна 

икономика 15 400,00 320,00 0,00 2,08% 1 375,00 8,93% 11 905,00 77,31% 0,00 0,00% 1 800,00 11,69% 

Мярка 2.1. Развитие на 

устойчива икономика.  14 400,00 250,00 0,00 1,74% 1 275,00 8,85% 11 175,00 77,60% 0,00 0,00% 1 700,00 11,81% 

2.1.1. Насърчаване на местния 

икономически потенциал и 

нови форми на заетост 

вобщината; 500,00 50,00   10,00%   0,00% 350,00 70,00%   0,00% 100,00 20,00% 

2.1.2. Насърчаване на 

предприемачеството, 

вюлчително ПЧП ; 500,00 100,00   20,00% 75,00 15,00% 325,00 65,00%   0,00%   0,00% 
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2.1.3. Насърчаване на 

иновациите; 4 000,00     0,00%   0,00% 2 800,00 70,00%   0,00% 1 200,00 30,00% 

2.1.4. Подпомагане на бизнес 

клъстерите, изграждането и 

развитието на бизнес мрежи и 

кооперирането; 1 400,00     0,00%   0,00% 1 000,00 71,43%   0,00% 400,00 28,57% 

2.1.5. Реализация на МИГ 8 000,00 100,00   1,25% 1 200,00 15,00% 6 700,00 83,75%   0,00%     

Мярка 2.2. Правене на 

политики, междуобщинско 

сътрудничество заподобряване 

и развитие на икономическия 

потенциал на общината. 1 000,00 70,00 0,00 7,00% 100,00 10,00% 730,00 73,00% 0,00 0,00% 100,00 10,00% 

2.1.1. Насърчаване на местния 

икономически потенциал и 

нови форми на заетост в 

общината 500,00 50,00   10,00% 50,00 10,00% 350,00 70,00%   0,00% 50,00 10,00% 

2.1.2. Насърчаване на 

предприемачеството 

междуобщинско и 

международно популяризиране 

на областта като туристическа 

дестинация.  500,00 20,00   4,00% 50,00 10,00% 380,00 76,00%   0,00% 50,00 10,00% 

Приоритет №3. Развитие на 

туризма, като стратегически 

икономически отрасъл в 

община Родопи 2 600,00 140,00 0,00 5,38% 390,00 15,00% 2 070,00 79,62% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Специфична цел 1: Постигане 

на икономически растеж  чрез 

развитие на туризмът, като 

сектор с висок потенциал 2 600,00 140,00 0,00 5,38% 390,00 15,00% 2 070,00 79,62% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Мярка 3.1. Изграждане на 

техническата, 

комуникационната и 

прилежаща инфраструктура 

към туристическите обекти в 

общината.  1 800,00 90,00 0,00 5,00% 270,00 15,00% 1 440,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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3.1.1. Изграждане на основна 

инфраструктура към 

туристическите обекти в 

общината; 1 500,00 75,00   5,00% 225,00 15,00% 1 200,00 80,00%   0,00%   0,00% 

2.1.1. Насърчаване на местния 

икономически потенциал и 

нови форми на заетост в 

общината; 300,00 15,00   5,00% 45,00 15,00% 240,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 3.2. Стимулиране на 

общински и регионални 

туристически продукти. 700,00 45,00 0,00 6,43% 105,00 15,00% 550,00 78,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3.2.1. Популяризиране на 

местните туристически 

продукти на национално 

имеждународно ниво; 500,00 25,00   5,00% 75,00 15,00% 400,00 80,00%   0,00%   0,00% 

3.2.2. Стимулиране на бизнеса и 

предприемачеството в областта 

на туризма в рамките на 

общината; 200,00 20,00   10,00% 30,00 15,00% 150,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 3.3. Правене на 

политики, междуобщинско и 

трансгранично сътрудничество 

заподобряване и развитие на 

туристическия потенциал на 

общината.  100,00 5,00 0,00 5,00% 15,00 15,00% 80,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3.3.1.Провеждане на активна 

междуинституционална 

координация при реализиране 

наполитиките в областта на 

туризма в общината; 100,00 5,00   5,00% 15,00 15,00% 80,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Приоритет № 4. Развитие на 

селското стопанство, като 

стратегически икономически 

отрасъл в община Родопи. 16 250,00 135,00 0,00 0,83% 1 090,00 6,71% 11 325,00 69,69% 0,00 0,00% 3 700,00 22,77% 
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Специфична цел 1: 

Възстановяване и развитие на 

селскостопански 

производствен потенциал: 

оползотворяване на всички 

природни ресурси 16 250,00 135,00 0,00 0,83% 1 090,00 6,71% 11 325,00 69,69% 0,00 0,00% 3 700,00 22,77% 

Мярка 4.1. Развитие на 

устойчиво селско и горско 

стопанство; 16 150,00 125,00 0,00 0,77% 1 075,00 6,66% 11 250,00 69,66% 0,00 0,00% 3 700,00 22,91% 

4.1.1. Възстановяване и 

развитие на селскостопански 

производствен потенциал 6 000,00     0,00%   0,00% 4 200,00 70,00%   0,00% 1 800,00 30,00% 

4.1.2. Стимулиране 

производството и преработката 

на земеделски продукти 

свисока добавена стойност и 

пазарен потенциал 3 000,00     0,00%   0,00% 2 100,00 70,00%   0,00% 900,00 30,00% 

4.1.3. Инвестиции в развитието 

на горските райони и 

подобряването 

нажизнеспособността на горите 4 000,00 100,00   2,50% 600,00 15,00% 3 300,00 82,50%   0,00%   0,00% 

4.1.4. Привличане на 

инвеститори 150,00 25,00   16,67% 25,00 16,67%   0,00%   0,00% 100,00 66,67% 

4.1.5. Стимулиране 

разнообразяването на 

земеделските дейности 3 000,00     0,00% 450,00 15,00% 1 650,00 55,00%   0,00% 900,00 30,00% 

Мярка 4.2. Правене на 

политики, междуобщинско 

сътрудничество заподобряване 

и развитие на селското 

стопанство в общината 100,00 10,00 0,00 10,00% 15,00 15,00% 75,00 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

4.2.1. Провеждане на активна 

междуинституционална 

координация при реализиране 

наполитиките в областта на 

селското и горското стопанство 

в общината 100,00 10,00   10,00% 15,00 15,00% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 
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Приоритет № 5. Подобряване 

качеството на обслужване и 

административния капацитет 

в община Родопи. 1 850,00 145,00 0,00 7,84% 275,00 14,86% 1 430,00 77,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Специфична цел 1: 

Повишаване квалификацията 

на заетите в общинска 

администрация, намаляване 

на бюрокрацията и 

повишаване на прозрачността 

в управлението. 1 850,00 145,00 0,00 7,84% 275,00 14,86% 1 430,00 77,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Мярка 6.1. Развитие на 

капацитета на местните 

власти за стратегическо 

планиране и подобряване на 

управлението в община 

Родопи; 500,00 50,00 0,00 10,00% 75,00 15,00% 375,00 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6.1.1. Осигуряване на 

устойчиво и хармонично 

развитие на територията; 100,00 10,00   10,00% 15,00 15,00% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

6.1.2. Насърчаване участието на 

гражданското общество в 

управлението; 100,00 10,00   10,00% 15,00 15,00% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

6.1.3. Повишаване на 

информираността на 

гражданите; 100,00 10,00   10,00% 15,00 15,00% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

6.1.4. Насърчаване и активно 

развитие на междуобщинското 

сътрудничество предвидено да 

се реализира и на централно 

равнище, като процесът може 

да бъде улеснен от стартиране 

на електронното правителство 

(също един от ключовите 

елементи на европейската 

стратегия за развитие на 

регионите ЕВРОПА 0202); 200,00 20,00   10,00% 30,00 15,00% 150,00 75,00%   0,00%   0,00% 
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Мярка 6.2. Предоставяне на 

комплексни административни 

услуги на гражданите и бизнеса 

и развитие на електронното 

управление. 600,00 25,00 0,00 4,17% 90,00 15,00% 485,00 80,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6.2.1. Развитие и надграждане 

на информационната 

инфраструктура за 

предоставяне на 

административни услуги; 300,00 15,00   5,00% 45,00 15,00% 240,00 80,00%   0,00%   0,00% 

6.2.2. Въвеждане на нови и 

подобряване на 

съществуващите услуги; 200,00 10,00   5,00% 30,00 15,00% 160,00 80,00%   0,00%   0,00% 

6.2.3. Развитие на 

комуникационната система на 

междуинституционално ниво; 100,00     0,00% 15,00 15,00% 85,00 85,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 6.3. Ефективно и 

ефикасно усвояване на 

средствата от фондовете на ЕС 

и други източници на донорска 

подкрепа. 350,00 30,00 0,00 8,57% 50,00 14,29% 270,00 77,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6.3.1. Изграждане и поддържане 

на административен капацитет 

за работа по Европейски и 

международни програми в 

рамките на общинската 

администрация; 300,00 25,00   8,33% 45,00 15,00% 230,00 76,67%   0,00%   0,00% 

6.3.2. Осигуряване на достъпна 

и качествена информация за 

средства от ЕС и стимулиране 

подготовката и реализацията на 

проекти; 50,00 5,00   10,00% 5,00 10,00% 40,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 6.4. Правене на 

политики, междуобщинско 

сътрудничество за ефективно и 

ефикасно усвояване на средства 

по донорски програми на 400,00 40,00 0,00 10,00% 60,00 15,00% 300,00 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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територията на общината.  

6.4.1. Провеждане на активна 

междуинституционална 

координация при реализиране 

на политики, реализацията на 

които е свързана с усвояване на 

средства от донорски 

източници; 200,00 20,00   10,00% 30,00 15,00% 150,00 75,00%   0,00%   0,00% 

6.4.2. Междуобщинско и 

международно сътрудничество 

за трансфер на опит и добри 

практики при усвояването на 

средства от донорски 

източници; 200,00 20,00   10,00% 30,00 15,00% 150,00 75,00%   0,00%   0,00% 
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4.  Наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие 

 

Един от основните въпроси свързани с разработването и изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Родопи е свързан с подбора на количествени 

критерии за оценка на изпълнението му. Същите дават възможност за изграждането на 

детайлна рамка, на чиято база да бъде следено постигането на очакваните резултати от 

мерките/ приоритетите/ стратегическите цели, за да бъде постигната визията Общинския 

план за развитие на община Родопи. 

По този начин се създава основа за извършване на обективна оценка за напредъка 

по изпълнението на стратегията на междинни и финални етапи в рамките на плановия 

период. 

Изборът на подходящи индикатори за оценка на изпълнението е извършен на база 

възможността да се измери адекватно ефектът от прилагане на плана, като са следвани 

принципите за: 

 Целесъобразност (по отношение на приоритетите и целите) 

 Възможност за представяне в количествено изражение (поставяне на стойностни 

цели и базистно положение); 

 Надеждност (лесно формулиране и агрегиране); 

 Наличност (наличност на данните за въвеждането им в системата за наблюдение – 

матрични карти). 

Наблюдението и оценката на изпълнение на общинския план за развитие се 

извършва съгласно разработен Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие (Приложение №2) и Правилника за работа на Обществен 

съвет за наблюдение и контрол (Приложение №3), разработени в рамките на изпълнение 

на проекта, част от който е и разработването на настоящият документ. 

Към настоящият Общински план за развитие е изготвена и Програма за реализация 

на плана, изведена като Приложение № 4 към настоящия документ. 

Индикаторите, които се определят за наблюдение и на база които ще бъдат извършвани 

годишните оценки от изпълнението на Плана са вече посочени. 
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СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

Приоритет/цел/ мярка Индикатори Мярка Източник на информация 
Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Приоритет №1: Подобряване условията и качеството на живот 

Специфична цел 1: Развитие на човешкия потенциал 

Мярка 1: Подобряване 

качеството на живот, 

чрез развитие на 

човешкия потенциал 

Реализирани мерки за по-добра 

координация в сфери като 

образование, трудова заетост, 

социално включване, 

здравеопазване, етническа 

толерантност, младежко 

доброволчество, равнопоставеност 

на половете, 

конкурентоспособност.  

Брой Община- работна статистика, работни 

документи и бележки, създадени от 

общинската администрация по време 

на изготвяне и актуализиране на ОПР; 

1 година 

  9 

Интернет места на сто ученика в 

училищата; 

Брой Препоръки на експерти от общинската 

администрация; МОМН;  

2 години 

  30 

Компютрите на сто ученика в 

училищата; 

Брой  РИО -- Пловдив; Община Родопи;  1 година 
  30 

Безработни лица включени в 

заетост по мерките за насърчаване 

на заетостта; 

Брой Община Родопи; Бюро по труда; 6 месеца 

  500 

Включени лица в 

квалификационни курсове; 

Брой Община Родопи; Бюро по труда; 6 месеца 

  250 

Мярка 1.2. Подобряване 

качеството на живот, 

чрез развитие на 

Рехабилитирани третокласни  

пътища в лошо състояние;                

Км ОПУ - Пловдив -АПИ 1 година 

  110 
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инженерна техническа 

инфраструктура. 

Подобрени общински пътища в 

лошо състояние;  

Км Община Родопи- отдел "Координация 

на проекти" 

1 година 
  180 

Подобрена улична мрежа в лошо 

състояние 

Км Община Родопи -отдел "Координация 

на проекти" 

2 години 
  200 

Осигурена питейна вода от 

пречистващи съоръжения с нови 

довеждащи водопроводи  

Км Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година 

  45 

Население осигурено с питейна 

вода отговаряща на Наредба №9 

% Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година 

100 100 

Изградена нова канализационна 

мрежа;  

Км Община Родопи-отдел "Координация 

на проекти" , ВиК- Пловдив 

1 година 

90 100 

Изградена ПСОВ; Брой Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година 
  1 

Реализиране на проект 

"Подобряване качеството на 

питейната вода"; 

Брой Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година 

  1 

Изградени/доставени пунктове за 

наблюдение; 

Брой Община Родопи - Гл.Еколог, РИОСВ -

Пловдив, 

1 година 
  1 

Актуализиране програмата за 

опазване на околната среда;  

Брой Гл. Еколог, Общински съвет Родопи-

решение 

1 година 

  1 

Разкрити нови съобщителни и 

комуникационни постове; 

Брой Оператори, Община Родопи 1 година 
  100 

Осигурено покритие; % Оператори, Община Родопи 1 година 100 100 

Санирани сгради на училища и 

детски градини; 

Брой  Община Родопи; 1 година 
  10 

Обновени интерактивни класни 

стаи; 

Брой  Община Родопи; 1 година 
  20 
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Техника за сметосъбиране, 

рециклиране, съдове; 

Брой Община Родопи 1 година 
  80 

Почистени речни корита; Дка,  Община Родопи 1 година   20 

Мярка 1.3. Подобряване 

качеството на живот, 

чрез опазване и развитие 

на природното, културно 

и историческо 

наследство. 

Новоизградени /модернизирани 

културни обекти и новосъздадени/ 

подобрени туристически атракции; 

Брой Община Родопи 1 година 

  10 

Мярка 1.4. Подобряване 

качеството на живот, 

чрез подобряване 

социалните услуги в 

общината. 

Места за настаняване в социални 

заведения; 

Брой Справки в общината за изпълнение на 

общинската стратегия за социалните 

услуги; Приета и действаща местна 

нормативна уредба, съобразена с 

приложимото национално 

законодателство.  

1 година 

40 50 

Лица (семействата) за жилищно 

настаняване, настанени; 

Брой Справки в общината за изпълнение на 

общинската стратегия за социалните 

услуги; Приета и действаща местна 

нормативна уредба, съобразена с 

приложимото национално 

законодателство.  

6 месеца 

  10 

Социални услуги на обслужвани 

лица, предоставяни в общината; 

Брой Информация от ТДСП; Община 

Родопи; 

1 година 
5 7 

Противообществените прояви в 

общината; 

Брой РПУ на МВР - гр.Пловдив, секретар 

на МКБППМН 

1 година 
    

Мярка 1.5. Подобряване 

качеството на живот, 

чрез подобряване 

достъпа до съвременно и 

Обезпеченост с лекари; Брой Министерство на здравеопазването;  1 година 
17 20 

Обезпеченост със стоматолози; Брой Министерство на здравеопазването;  1 година 
19 20 
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качествено 

здравеопазване. 

Осигурени здравни кабинети в ОУ 

на общината и мед.сестри в ЦДГ 

Брой Община Родопи 1 година 

  8 

Предложени мерки за решаване на 

проблема; 

Брой Община Родопи 1 година 
  4 

Решения на общинския съвет по 

отношение на конкретната 

политика; 

Брой Община Родопи 1 година 

  4 

Мярка 1.6. Подобряване 

качеството на живот, 

чрез подобряване 

възможностите за отдих 

и спорт. 

Новоизградени/реновирани  детски 

и спортни площадки; 

Брой Община Родопи 1 година 

14 16 

Мярка 1.7. Развитие на 

енергийната 

ефективност и 

енергийна сигурност.  

Домакинства/стопански 

предприятия, обслужвани от 

нови/подобрени системи за  

газифициране и възобновяеми 

източници на енергия; 

Брой Справка от ОА за изпълнени проекти 

и числеността на обезпечените райони 

в общината.  

1 година 

  50 

Мярка 1.8. Правене на 

политики, 

междуобщинско 

сътрудничество 

заподобряване 

качеството на живот в 

общината. 

Процедури за изготвяне на правила 

за обществено обсъждане и 

обявяване и оповестяване на 

резултати;  

Брой Покани за присъствие (например чрез 

прессъобщение) на представители на 

бизнеса и гражданското общество; 

Списък на присъствалите 

представители на медиите; обявления 

и медийно отразяване на отваряне на 

офертите; 

1 година 

  3 

Приоритет №2. Устойчиво икономическо развитие 

Специфична цел 1: Постигане на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна икономика 
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Мярка 2.1. Развитие на 

устойчива икономика.  

Изградени обекти на местната и 

регионална бизнес 

инфраструктура: регионални 

бизнес офиси, изложбени зали, 

бизнес инкубатори, бизнес 

центрове, индустриални паркове, 

производствени зони, 

технопаркове, техноинкубатори и 

др.  

Брой Общинска администрация - ТСУ, 

Информация от община Родопи за 

подавани, изпълнявани и изпълнени 

проекти съфинансиране от европейски 

фондове.  

1 година 

  5 

Фирмите, участващи в регионални 

клъстери и мрежи; 

Брой Община Родопи; 1  година 

  50 

Мярка 2.2. Правене на 

политики, 

междуобщинско 

сътрудничество за 

подобряване и развитие 

на икономическия 

потенциал на общината. 

Местни и чуждестранни 

инвестиции (в лева).  

Хил. лева Агенция за чуждестранните 

инвестиции;  

 1 година 
  80 

Фирмите, разположени в бизнес 

паркове, индустриални зони и 

техноинкубатори; 

Брой НСИ;  Община Родопи; Отчети за 

изпълнение на ОПР в частта, касаеща 

стратегията за развитие на 

техническата инфраструктура; 

1 година 

  50 

Сключени договори с 

работодатели по мерките за 

насърчаване на заетостта; 

Брой  Община Родопи; Бюро по труда; 6 месеца 

  100 

 Равнище на средна годиша 

работна заплата; 

Лева НСИ;  1 година 
5 271 8960 

Приоритет №3. Развитие на туризма, като стратегичедски икономически отрасъл в община Родопи 

Специфична цел 1: Постигане на икономически растеж  чрез развитие на туризмът, като сектор с висок потенциал 

Мярка 3.1. Изграждане 

на техническата, 

комуникационната и 

прилежаща 

инфраструктура към 

Брой новосъздадени местни 

туристически продукти и/или 

услуги. 

Брой Община 1 година 

  5 
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туристическите обекти в 

общината.  

Мярка 3.2. Стимулиране 

на общински и 

регионални 

туристически продукти. 

Туристи посетили туристически и 

културни обекти и 

забележителности; 

Брой Община Родопи 1 година 

  10000 

Мярка 3.3. Правене на 

политики, 

междуобщинско и 

трансгранично 

сътрудничество за 

подобряване и развитие 

на туристическия 

потенциал на общината.  

Реализирани общински политики в 

областта на туризма. 

Брой Община Родопи 1 година 

  5 

Междуинституционални 

координации за развитие на 

туризма; 

Брой Община Родопи 1 година 

  2 

Приоритет № 4. Развитие на селското стопанство, като стратегически икономически отрасъл в община Родопи. 

Специфична цел 1: Възстановяване и развитие на селскостопански производствен потенциал: оползотворяване на всички природни ресурси 

Мярка 4.1. Развитие на 

устойчиво селско и 

горско стопанство; 

Новосъздадени животновъдни 

ферми;; 

Брой Държавен фонд "Земеделие" - МЗХ; 

Община Родопи; 

1 година 
  15 

Декари обработваеми земеделски 

площи 

Декари Държавен фонд "Земеделие" - МЗХ; 

Община Родопи; 

1 година 

30 162 45000 

Декари новозалесени площи в 

горското стопанство; 

Декари Държавен фонд "Земеделие" - МЗХ; 

Община Родопи; 

1 година 

  30 

Декари поливни земеделски 

площи; 

Декари Държавен фонд "Земеделие" - МЗХ; 

Община Родопи; 

1 година 
30 162 45000 

Финансови и материални средства.   Лева Община 1 година   570000 
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Декари трайни насаждения, 

овощни видове, лозя, посадъчни 

площи за цветя, билки и др. 

видове. 

Вид-

Декари 

Държавен фонд "Земеделие" - МЗХ; 

Община Родопи; заповеди на кмета на 

общината; 

1 година 

2253 3000 

Мярка 4.2. Правене на 

политики, 

междуобщинско 

сътрудничество за 

подобряване и развитие 

на селското стопанство в 

общината. 

Публикации на сайта на общината;  Брой Община Родопи;  6 месеца 
  10 

Провежданите обучения;  Брой Дирекция "Агростатистика" към МЗХ; 1 година 
  15 

Организационни инициативи на 

органите за местно 

самоуправление и резултатите от 

дейността им; 

Брой Община-информация относно 

предишни осъществени планове и 

проекти на местно ниво; 

1 година 

  5 

Приоритет № 5. Подобряване качеството на обслужване и административния капацитет в община Родопи. 

Специфична цел 1: Повишаване квалификацията на заетите в общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и повишаване на 

прозрачността в управлението. 

Мярка 5.1. Развитие на 

капацитета на местните 

власти за стратегическо 

планиране и 

подобряване на 

управлението в община 

Родопи; 

Проведени срещи, публични 

обсъждания с бизнеса, НПО и 

гражданите; 

Брой Община Родопи 1 година 

  10 

Механизъм за наблюдение и 

контрол-Правилник за работа на 

обществен съвет; 

Брой 

Общински съвет Родопи-решение 

1 година 

  2 

Общински служители, участвали в 

програми за обучение; 

Брой 
Община Родопи- справки за 

реализирани програми за обучение; 

1 година 

  40 

Мярка 5.2. Предоставяне 

на комплексни 

административни услуги 

на гражданите и бизнеса 

и развитие на 

електронното 

Въведена единна система за 

предоставяне на административни 

и технически услуги; 

Брой Община Родопи 1 година 

  1 

Създадени електронни 

административни услуги;  

Брой Община Родопи 1 година 
  50 
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управление. 
Въвеждане на електронно 

движение на документи в 

администрацията  и електронно 

обслужване на гражданите; 

Брой Община Родопи 1 година   1 

Мярка 5.3. Ефективно и 

ефикасно усвояване на 

средствата от фондовете 

на ЕС и други източници 

на донорска подкрепа. 

Изпълнени общински проекти чрез 

програми за фининсиране.   

Брой Община Родопи 7 години 

  43 

Мярка 5.4. Правене на 

политики, 

междуобщинско 

сътрудничество за 

ефективно и ефикасно 

усвояване на средства по 

донорски програми на 

територията на 

общината.  

Създаване на експертни групи по 

наблюдение и оценка на стратегии, 

планове и програми; 

Брой Протоколи от заседания и доклади на 

експертните групи 

1 година 

  4 

Създадени общински сайтове, по 

конкретна проблематика; 

Брой Община Родопи 1 година 

  3 

Самостоятелно изготвяне на 

годишни доклади по реализация на 

общински политики; 

Брой Годишни доклади 1 година 

  7 



Набюлдението по изпълнение на Програмата: 

1. се възлага на служител/и от общинска администрация Родопи определен/и със 

Заповед на кмета на общината; 

2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза 

в съответната общинска политика. 

3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време; 

4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

Оценката по изпълнение на Програмата: 

1. се възлага на служител/и от общинска администрация Родопи определен/и със 

Заповед на кмета на общината; 

2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза 

в съответната общинска политика. 

3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време; 

4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

Актуализация на Плана (графика за изпълнение): 

1. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

5. Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси 

Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), един от основните принципи, 

на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, актуализирането, 

междинния контрол, наблюдението и оценката. 

Този текст се доразвива в чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие и Общинския план за развитие, като решението на общинския 

съвет за неговото приемане се публикува на страницата на общината в Интернет. Тези 

нормативни актове се изпълняват от община Родопи. В рамките на всеки отделен 

проект, предвиден за изпълнение до 2020 г. ще бъдат заложени мерки за информиране 

и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании. 
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В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който 

също ще се публикува на страницата на общината в Интернет. 

Прилагането на принципа за партньорство включва информиране на всички 

заинтересовани страни и възможности за изразяване на мнения и представяне на 

предложения чрез формални и неформални работни срещи, извършване на 

консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и онлайн дискусии, 

участие във формални структури за планиране и мониторинг с власти на различните 

равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество. 

Всеки доклад от извършените дейности по наблюдение и оценка на  Общинския 

план за развитие и програмата за реализацията му се публикуват на интернет 

страницата на община Родопи в 5 дневен срок от тяхното изготвяне и приемане. 

Всяка актуализация на Плана и Програмата подлежи на публично обсъждане. 

Същото се осъществява чрез публикуване на проект на актуализирания документ на 

официалната страница на община Родопи и се предоставя срок за мнения и коментари, 

не по – кратък от 7 дни. 

За случаите, които не са изрично упоменати в настоящата точка се прилагат 

правилата посочени в Механизма за наблюдение и оценка на стратегически документи 

за местно развитие. 
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МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение в изпълнение на проект 

„Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при изготвяне и реализация 

на общински стратегически планове и програми“- по Договор за предоставяне на 

БФП № 13-13-20/28.11.2013г. между община Родопи и  ОП „Административен 

капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

Настоящият механизъм е разработен съгласно изискванията на Законът за 

регионално развитие, Правилника по прилагането му, Законът за местната 

администрация и местното самоупарвление и други релевантни законови и 

подзаконови нормативни актове. 

 

Общи положения 

Чл.1. Настоящият механизъм има за цел да определи: 

/1/ Системата за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегически 

документи/общински политики, в т.ч.: 

1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информация;  

2. индикаторите за наблюдение; 

3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;  

4. системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

/2/ Условията и реда за извършване на оценка и актуализация на стратегически 

документи за местно развитие, в частност Общинския план за развитие. 

Наблюдение и контрол на реализацията на общински политики  

Чл. 2. Наблюдението на реализацията на общински политики и стратегическите 

документи за местно развитие се извършва с цел постигане на ефективност и 

ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното 

осигуряване на местното развитие. 

Чл.3. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите в общинските 

политики за местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението 
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на документите за стратегическо планиране на местното развитие. 

Чл. 4. Наблюдението на изпълнението се извършва въз основа на данни на 

Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията 

по заетостта, както и на данни от други надеждни регионални и местни източници на 

информация. 

Чл. 5. Периодичността на събиране на данни следва да се извършва на годишна база. 

При необходимост и/или по искане на органите за наблюдение  срокът може да бъде 

намален до шест месеца, в случай, че характерът на исканите данни позволяват това. 

Чл. 6. Обработката на събраните данни и информация за индикаторите на наблюдение 

следва да се извършва чрез използване на електронни таблици. 

Чл. 7. /1/ Индикаторите за наблюдение на реализацията на общински политики и 

стратегическите документи за местно развитие се определят на база заложените цели и 

приоритети за развитие с посочване на конктретни мерни единици, базови и 

индикативни стойности и се вписват в матрична карта, приложение към съответния 

стратегически документ. 

/2/ Матричната карта с конкретно определени индикатори за резултат и изпълнение е 

основен инструмент за наблюдение и оценка за изпълнение на общинските 

политики/стратегическите документи за развитие. 

Чл. 8. Отговорните лица за събиране и обработка на данните и информацията 

необходима за наблюдение изпълнение на общинските политики / стратегическите 

документи за развитие се посочват в Матрицата на индикаторите или се определят със 

заповед на кмета. 

Чл.9. Обобщаването на данните се извършва от служител в общинска администрация 

Родопи определен със Заповед на кмета. 

Чл. 10. Сроковете за събиране и обработка на данните и изготвяне на доклад: 

/1/ Събиране на данни и информация от източниците посочени в чл. 4 в срок до 15 

февруари на годината следваща периода на отчитане; 

/2/ Попълване на Матрицата на иникаторите в срок до 1 март на текущата година; 

 

/3/ Обобщаване на информацията и изготвяне на окончателната Матрица на 

индикаторите, в срок до 15 март на годината следваща периода на отчитане; 

/4/ Изготвяне на годишен доклад от кмета на общината и внасяне пред Общински съвет 

в срок до 31 март на годината следваща периода на отчитане. 

Чл.11. Органи за наблюдение са: 



 

141 

 

/1/ Общински съвет 

/2/ Обществен съвет за наблюдение и контрол към Кмета на община Родопи. 

Чл. 12. Обществен съвет за наблюдение и контрол 

/1/ Се създава с цел да се формира организационната надстройка за постигане на целите 

на партньорското сътрудничество между община Родопи и местните общности 

/2/ Общественият съвет организира и осъществява своята дейност в съответствие с 

действащото българско и европейско законодателство, българските и европейските 

стратегически програмни и планови документи. 

/3/ Съветът е постоянно действащ консултативен и мониторингов орган към кмета на 

община Родопи с функции по разработване мониторинг на общински политики и 

проекти, финансирани с безвъзмездни финансови помощи от Европейския съюз и от 

международни програми и проекти. 

/4/ Общественият съвет за наблюдение и контрол е орган, в който участие вземат 

местни лидери (експерти / представители на бизнес структури / представители на 

структурите на гражданското общество/ представители на държавни институции) с 

експертиза в конкретните области на политика: 

 Икономика и общинска собственост 

 Местни данъци и такси 

 Регионално (местно) развитие 

 Териториално устройство 

 Благоустройство, инфраструктура и транспорт 

 Образование 

 Здравеопазване и социални дейности 

 Околна среда и води (екология) 

 Гражданско състояние 

 Аграрна политика 

 Култура, спорт, туризъм 

 Обществен ред 

 Други 

 

/5/ Съветът е с постоянна численост от 21 души, 20 съгласно ал. 4 и 1 от общинска 

администрация. 

/6/ Общественият съвет се събира всяка година в периода между 15 – 20 март, след като 

е извършено обобщаването на Матриците на индикаторите по секторни политики. 
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/7/ Общественият съвет има правото да свиква събрание извън посочения срок в ал. 6 

при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината, в 

съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие, в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС и други. 

/8/ В случаите по ал. 7 Съветът се свиква  по инициатива на кмета на община Родопи. 

Чл. 14. /1/ Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие съгласно настоящия механизъм. 

/2/ За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се 

разработва годишен доклад в срок посочен в чл. 10, ал. 4. 

/3/ Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие се изготвя съгласно настоящия механизъм и се одобрява от общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. 

/4/ Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка 

на общинския план за развитие. 

/5/ Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок 

от решението за тяхното одобряване. 

/6/ Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие съдържа информация за:  

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план 

за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на общинския план за развитие; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие 
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със секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението  

Чл. 15. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината. 

Оценка и актуализация на стратегически документи за местно развитие 

Чл. 16. /1/ Кметът на общината организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на стратегическите документи за местно развитие 

/2/ Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на 

разработване и съгласуване на стратегическите документи за местно развитие. 

Чл. 17. Стратегическите документи се обсъждат и съгласуват със заинтересованите 

органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към 

развитието на общината. 

Чл. 18. /1/ В срок до 4 месеца преди началото на действието на съответния 

стратегически документ същият се представя пред заинтересованите страни. 

/2/ За целта се организира публично обсъждане чрез разлепяне/изпращане на 

съобщения и/или публикуване на покана на официалната страница на общината не по-

късно от 7 дни преди самото събитие. 

/3/ Проектът на стратегическият документ се публикува на страницата на общината до 

7 дни преди публичното обсъждане. 

Чл. 19. Всеки стратегически документ за местно развитие се обсъжда и приема от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди 

началото на периода на неговото действие.  

Чл. 20. Всеки стратегически документ и решението на общинския съвет за неговото 

приемане се публикуват на официалната интернет страница на Община Родопи. 

Чл. 21. /1/ Всеки стратегически документ за местно развитие се актуализира: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината;  

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната 

стратегия за развитие;  

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 
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4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи 

върху изпълнението на общинския план за развитие; 

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка. 

/2/ За актуализиране на съответния стратегически документ разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. 

/3/ Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и 

по реда за изработване и приемане посочени в чл.19. 

Чл. 22. Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 

актуализиране на стратегическите документи за местно развитие се осъществява 

чрез бюджета на общината. 

Чл. 23. Междинна оценка на изпълнението на стратегическите документи за местно 

развитие, в частност общинския план за развитие се извършва в срок не по-късно от 

четири години от датата на влизане в сила на документа (септември 2018 година.) 

Чл. 24. Последваща оценка се извършва не по – късно от една година след срокът на 

действие на документа. 

Чл. 25. Междинна и последваща оценка на съответния стратегически документ може 

да се извърши както от вътрешни за администрацията експерти (определени със 

заповед на кмета), така и от външни като задължително се спазват законовите и 

нормативни документи за съдържание, структура и методика. 

Чл. 26. Експертите, участващи в извършването на оценки на документите за 

стратегическо планиране на местното развитие, трябва да отговарят на следните 

изисквания за квалификация: 

1. да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър"; 

2. да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна 

дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта 

на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на 

социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, 

програми, доклади и оценки в публичния сектор; 

3. да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и 

публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната 

политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС. 

Обекти на наблюдение и оценка. Методи и документи за наблюдение и 

оценка. 
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Чл. 27.  /1/ Обекти на наблюдение и оценка са стратегиите, програмите и плановете за 

осъществяване на общинските политики в сферата на: 

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 

такси, общинската администрация; 

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; 

3. образованието; 

4. здравеопазването; 

5. културата; 

6. благоустрояването и комуналните дейности; 

7. социалните услуги; 

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

10. спорта, отдиха и туризма; 

11. развитие на малкия и средния бизнес. 

/2/ Подобекти на наблюдение и оценка са мисията, визията, целите, приоритетите, 

мерките,  резултатите (индикаторите) и финансовите ресурси на стратегиите, 

програмите и плановете за осъществяване на общинските политики. 

Чл. 28. Обекти на контрол са:  

1. Сроковете за изпълнение на конкретни дейности и задачи от програмите за 

изпълнение на общинските политики; 

2. Изпълнение на одобрените мерки за решаване на проблемите по изпълнение на 

общинските политики, заложени в докладите от наблюдение изпълнението на 

стратегическите документи за местно развитие; 

3. Вложените средства.  

Чл.29./1/ Документи за осъществяване на наблюдение са: 

1. Въпросници; 

2. Анкетни карти; 

3. Протоколи от провеждане на публични мероприятия; 

4. Матрични карти за оценка на индикаторите;  

5. Мониторингови доклади. 

 

/2/ Докладите трябва да предоставят информация за: 

1. Основни положения за извършената работа; 

2. Постигнатият напредък в изпълнението на целите и приоритетите;  
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3. Изпълнението на мерките за решаване на проблемите, описани в предходните 

доклади;  

4. Възникналите проблеми и предприетите мерки след предходните доклади;  

5. Прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите през следващата 

финансова година и до края на периода на действие на общинските политики.  

Чл.30. Осъществяването на наблюдението като процес включва следните шест етапи:  

1. Подготовка; 

2. Събиране на информация; 

3. Анализиране на информацията и определяне на силните и слабите страни, 

съответните възможности и заплахи; 

4. Изготвяне на доклад; 

5. Връчване на доклад; 

6. Разработване на план на действие за изпълнение на мерките, заложени в доклада. 

Чл.31. /1/ Оценката на изпълнението на заложените в стратегическите документи за 

местно развитие цели се осъществява чрез:  бързи оценки (rapid appraisal/assessment); 

одит на изпълнението; оценка на показатели (benchmarking). 

/2/  Оценката на изпълнението от страна на вътрешни за общинската администрация 

експерти се осъществява чрез бързи оценки на индикаторите, чрез метода „матрица на 

индикаторите”.   

/3/  Оценката на изпълнението от Обществения съвет за наблюдение и контрол се 

осъществява чрез бързи оценки на качествените показатели. 

/4/ Оценката на изпълнението от външен за администрацията експерт (независим 

консултант) се осъществява чрез одит на изпълнението и оценка на показатели 

(benchmarking). 

Настоящият Механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на общински 

политики е приет с Решение ....../.....2014 година на Общинския съвет на Община 

Родопи. 

 

 

 



 
 

 

 

М А Т Р И Ч Н А   К А Р Т А    
ЗА ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРИ НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

 

 

Настоящата матрична карта за оценка на индикатори се попълва във връзка с осъществяване на мониторинг (наблюдение и оценка) на 

изпълнението на общинска политики/стратегически документ за местно развитие „...........................................................” и има за цел да се 

изследва напредъка при изпълнението, чрез набор от специфични и конкретни, количествено измерими, обективни показатели. Тя се 

разработва и попълва с цел, за да се вземат правилните управленски решения.   

 

ИНДИКАТОРИ  

№ 

по 

ред 

Наименование 

на индикатора 

за продукт 

Специфична 

цел
1
 

Източник на 

информация
2
 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност
3
 

Целева 

стойност
4
 

Период на 

мониторинга
5
 

 Приключване 

на периода 

Стойност
6
  %

7
   Стойност  % 

1.             

2.             

и 

т.н. 

            

Забележки: 

1. В таблицата се добавят допълнителни редове съобразно броя на индикаторите.  

2. В таблицата се добавят допълнителни колони съобразно планираната честота на изготвяне на матрицата.  

 

                                                           
1 Посочва се номерацията на специфичната цел на политиката, която измерва индикатора.  
2 Попълва се източника на информация който набира данни за съответния индикатор – национална агенция или институт, звено в администрацията или друго).  
3 Попълва се стойността на индикатора към момента на стартиране изпълнението на политиката.  
4 Попълва се целевата стойност на индикатора, която се очаква да бъде постигната в края на периода на изпълнение на политиката.  
5 Попълва се датата към която се разработва мониторинговата оценка, чрез Матрицата. Добавят се допълнителни колони за всяка следваща мониторингова оценка.  
6 Попълва се стойността на индикатора с натрупване.  
7 Попълва се процента на постигане на целевата стойност на индикатора по формулата:  

(Стойност за периода - Базова стойност) / (Целева стойност - Базова стойност)*100.  

 

 



 
 

 

 

 

Дата: 
 

Име и фамилия: 



 
 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

 

ЗА  

 

РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

 

ЗА  

 

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приет с Решение №....., от Учредителен Протокол от ........2014 г. на Общински съвет за 

създаване на Обществен съвет за наблюдение и контрол 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Договор за услуга в 

изпълнение на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при 

изготвяне и реализация на общински стратегически планове и програми“- по 

Договор за предоставяне на БФП № 13-13-20/28.11.2013г. между община Родопи и  ОП 

„Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

 Настоящият Правилник е разработен съгласно изискванията на Законът за 

регионално развитие, Правилника по прилагането му, Законът за местната 

администрация и местното самоуправление и други релевантни законови и 

подзаконови нормативни актове. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящият правилник урежда статута, състава, функциите и правилата за работа 

на Обществения съвет за наблюдение и контрол в община Родопи.  

Чл.2. Съветът се създава с цел да се формира организационната надстройка за 

постигане на целите на партньорското сътрудничество между община Родопи и 

местните общности 

Чл.3. Съветът организира и осъществява своята дейност в съответствие с действащото 

българско и европейско законодателство, българските и европейските стратегически 

програмни и планови документи. 

СТАТУТ И СЪСТАВ 

Чл. 4. Обществен съвет за наблюдение и контрол  е постоянно действащ консултативен 

и мониторингов орган към кмета на община Родопи с функции по разработване 

мониторинг на общински политики и проекти, финансирани с безвъзмездни финансови 

помощи от Европейския съюз и от международни програми и проекти. 

Чл. 5. Общественият съвет за наблюдение и контрол е орган, в който участие вземат 

местни лидери (експерти / предаставители на бизнес структури / представители на 

структурите на гражданското общество/ представители на държавни институции) с 

експертиза в конкретните области на политика: 

 Икономика и общинска собственост 



 
 

 

 

 Местни данъци и такси 

 Регионално (местно) развитие 

 Териториално устройство 

 Благоустройство, инфраструктура и транспорт 

 Образование 

 Здравеопазване и социални дейности 

 Околна среда и води (екология) 

 Гражданско състояние 

 Аграрна политика 

 Култура, спорт, туризъм 

 Обществен ред 

 Други 

Чл. 6. Съветът е с постоянна численост от 21 души. 

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА 

Чл. 7. Обществения съвет изпълнява изпълнителни и мониторингови функции, 

отнасящи се до: 

/1/ участие в подготовката и провеждането на публичните мероприятия за обществено 

обсъждане и консултиране на разработените общински стратегии, програми, концепции 

и планове за развитие; 

/2/ подготовка на проектно предложение за финансиране на всеки конкретен проект, 

включваща: 

а) събиране, обработване и подаване на специализирана информация; 

б) даване на становище и предложения по изготвените проектни предложения; 

/3/ организиране и провеждане на мероприятия в обществена полза, свързани с 

разработването и управлението на проекти; 

/4/ осъществяване на мониторинг на общински политики и изпълнявани проекти в 

съответния сектор. 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 

Чл. 8.  Общественият съвет се събира всяка година в периода между 15 – 20 март, след 

като е извършено обобщаването на Матриците на индикаторите по секторни политики 

(виж Механизъм за наблюдение и контрол в община Родопи). 

Чл. 9. Общественият съвет има правото да свиква събрание извън посочения срок в 

чл. 8 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината, 



 
 

 

 

в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие, в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС и други. 

Чл. 10. В случаите по ал. 7 Съветът се свиква  по инициатива на кмета на община 

Родопи. 

 

Настоящият Правилник за работа на обществен съвет за наблюдение и контрол е приет 

с Решение ....../.....2014 година на Общинския съвет на Община Родопи



 
 

 

 

Програма за реализация на Общински план за развитие 2014-2020 
 

Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-2020 

г.  има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на община Родопи, 

залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на 

развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за 

финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. 

С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните финансови 

ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на 

проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на 

общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и 

публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. 

Програмата за реализация на общинския план 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 общинския план за развитие с 

цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане 

целите и приоритетите за развитие. 

 

Основни компоненти на програмата са: 

Оперативните насоки и цели на програмата – отразяват логиката на интервенциите – 

политически, институционални, организационни, информационно - комуникационни, 

финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от 

изпълнението на програмата и на общинския план за развитие като цяло; 

 

Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за финансиране, 

включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти и източници;  

Списък на проектите, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата, 

съдържащ кратка обосновка и описание на физическите, финансовите и времевите 

параметри, както и отговорните звена. Списъкът на проектите ще отразява и е свързан 



 
 

 

 

както с оперативните цели на програмата, така и с приоритетите и стратегическите цели на 

общинския план за развитие на многогодишна база. Освен това е необходимо проектите да 

бъдат представени и да могат да бъдат проследявани на годишна база; 

Индикаторите за конкретни продукти и резултати, свързани с постигането на 

оперативните цели, планираните мерки и отделните проекти, които ще бъдат използвани 

като база в общата система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на 

съответните приоритети и цели на плана; 

Организацията и дейностите по наблюдението, оценката и актуализацията на 

програмата; 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси попрограмата. 

Организацията и дейностите по наблюдението, оценката и актуализацията на 

програмата; 

Дейностите по наблюдение, оценка и актуализация на програмата се извършват съгласно 

българското законодателство по аналогия на изискванията спрямо общинските планове за 

развитие, заложени в Закона за регионално развитие и Правилника по прилагане на ЗРР. 

Наблюдението по изпълнение на Програмата: 

1. се възлага на служител/и от общинска администрация Родопи определен/и със 

Заповед на кмета на общината; 

2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза в 

съответната общинска политика. 

3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време; 

4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

 

Оценката по изпълнение на Програмата: 

1. се възлага на служител/и от общинска администрация Родопи определен/и със 

Заповед на кмета на общината; 



 
 

 

 

2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза в 

съответната общинска политика. 

3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време; 

4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

Актуализация на Програмата (графика за изпълнение): 

1. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси попрограмата. 

С цел осигуряване на информация, отчетност и прозрачност настоящата програма за 

изпълнение на ОПР 2014-2020 става неразделна част от документа и се публикува на 

официалната страница на Община Родопи. 

Всеки доклад от извършените дейности по наблюдение и оценка на документа се 

публикуват на интернет страницата на община Родопи в 5 дневен срок от тяхното 

изготвяне и приемане. 

Всяка актуализация на Програмата подлежи на публично обсъждане. Същото се 

осъществява чрез публикуване на проект на актуализирания документ на официалната 

страница на община Родопи и се предоставя срок за мнения и коментари, не по – кратък от 

7 дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОДОПИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. 

Проект 

Индикат

ивна 

стойност 

на 

проекта 

Източници за финансиране  

 

 

Отговорна 

институция 

Година на реализация 

Общ

инск

и 

бюдж

ет 

Центр

ален 

бюдж

ет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Друг

и 

източ

ници 

Частни 

фондов

е и 

фирми  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всичко средства 369 783 9 879 52 301 298103 1 000 8500        

Приоритет №1: Подобряване условията и качеството на живот 

Специфична цел 1: Развитие на човешкия потенциал 

1.1.1. Подобряване 

качеството на предлаганите 

образователни услуги; 200          

Община 

Родопи 

РИО Пловдив 

       

1.1.2. Намаляване броя на 

преждевременно 

отпадналите от училище; 600        

Община 

Родопи 

РИО Пловдив 

       

1.1.3. Подобряване 

качеството на предлаганите 

услуги и битовите условия в 

детските заведения; 2 500        

 

Община 

Родопи 

       

1.1.4. Създаване на условия 

и стимулиране на 

мобилността на работната 

сила и ограничаване на 

миграционните процеси; 1 000        

Община 

Родопи  

       

1.1.5. Насърчаване 

развитието на местния пазар 

на труда и социалното 

включване за повишаване 

на заетостта; 300        

Община 

Родопи 

БТ Пловдив 

       

1.1.6. Изграждане на 

взаимовръзка между 

образователната система и 

бизнеса, чрез развитие 
500        

Община 

Родопи 

       



 
 

 

 

системата на практиките и 

стажовете; 

1.1.7. Подобряване достъпа 

до учене през целия живот; 300        

Община 

Родопи 

       

1.2.1. Рехабилитация и 

изграждане на 

канализационна мрежа и 

ПСОВ в населените места 

на Общината; 208 607        

Община 

Родопи 

ВиК Пловдив 

       

1.2.2.Рехабилитация и 

изграждане  на 

водопреносната мрежа и 

сондажи 24 476        

Община 

Родопи 

ВиК Пловдив 

       

1.2.3. Развитие на 

екологичното и съвременно 

третиране на отпадъците; 3 500        

Община 

Родопи 

РИОСВ  

       

1.2.4. Превенция от 

природни рискове; 

2 000        

Община 

Родопи 

Областна 

администрац

ия Пловдив 

       

1.2.5. Изграждане и 

поддържане на съвременна 

комуникационна мрежа; 2 500         

Община 

Родопи 

       

1.2.6. Подобряване на 

транспортната свързаност в 

Общината; 25 000        

Община 

Родопи 

АПИ 

       

1.2.7.Рехабилитация и 

доизграждане на уличната 

мрежа на населените места 18 000        

Община 

Родопи 

       

1.2.6. Подобряване 

състоянието на сгради 

публична собственост и 

такива собществено 6 000        

Община 

Родопи 

       



 
 

 

 

значение; 

 

1.2.7. Развитие на 

дребномащабна и 

съпътстваща 

инфраструктура; 3 000        

Община 

Родопи 

       

1.2.8. Изграждане и 

поддържане система за 

мониторинг и контрол 

върху замърсители; 200        

Община 

Родопи 

РИОСВ 

       

1.3.1. Опазване, поддържане 

и възстановяване на 

биологичното разнообразие; 1 000        

Община 

Родопи 

       

1.3.2. Развитие, опазване и 

поддържане на културно-

историческо наследство; 5 000        

Община 

Родопи 

       

1.3.3. Развитие на 

общинската културната 

инфраструктура и 

подобряване 

навъзможностите за достъп 

до услуги от областта на 

културата; 6 000        

Община 

Родопи 

       

1.3.4. Създаване и развитие 

на практики за провеждане 

на културно-масови 

мероприятия; 1 000        

Община 

Родопи 

       

1.4.1. Социална интеграция 

на маргинализирани 

общности; 500        

Община 

Родопи 

ДСП -Родопи 

       

1.4.2. Развитие на 

общинската социална 

мрежа; 3 000        

Община 

Родопи 

       



 
 

 

 

1.4.3. Развитие на местните 

общности и преодоляване 

на негативните стереотипи; 100         

Община 

Родопи 

       

1.4.4. Активно включване 

на уязвими групи в 

обществения и 

икономически живот; 500        

Община 

Родопи 

       

1.5.1. Инвестиране в 

здравна инфраструктура; 2 500        

Община 

Родопи 

       

1.5.2. Създаване и 

популяризиране на 

превантивни мероприятия; 600        

Община 

Родопи 

       

1.6.1. Развитие и 

поддържане на места за 

масов отдих; 6 000        

Община 

Родопи 

       

1.6.2. Изграждане и 

реконструкция на спортната 

инфраструктура за 

професионален спорт и 

спорт в свободното време; 6 000        

Община 

Родопи 

       

1.6.3. Създаване и развитие 

на практики за провеждане 

на спортни състезания 

имероприятия; 1 000       

Община 

Родопи 

       

1.7.1. Осигуряване на 

енергийна ефективност 

6 000       Община 

Родопи 

       

1.7.2. Развитие 

производството на 

електроенергия от 

възобновяеми източници; 3 000         

Община 

Родопи 

       

1.7.3. Развитие и 

поддържане на 

електропреносната и 

електроразпределителната 

мрежа и съпътстващата ги 

инфраструктура; 1 000         

Община 

Родопи 

EVN 

       



 
 

 

 

1.8.1. Провеждане на 

активна между 

институционална 

координация при 

реализиране на политиките 

на общината в областта на 

заетостта, образованието и 

социалната сфера; 

100        
Община 

Родопи 

       

1.8.2. Прилагане на 

интегриран подход за 

териториално развитие на 

населените места в 

общината; 100 

 

      

Община 

Родопи 

       

Приоритет №2. Устойчиво икономическо развитие 

Специфична цел 1: Постигане на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна икономика 

2.1.1. Насърчаване на 

местния икономически 

потенциал и нови форми на 

заетост вобщината; 500        

Община 

Родопи 

       

2.1.2. Насърчаване на 

предприемачеството; 100         

Община 

Родопи 

       

2.1.3. Насърчаване на 

иновациите; 4 000         

Община 

Родопи 

       

2.1.4. Подпомагане на 

бизнес клъстерите, 

изграждането и развитието 

на бизнес мрежи и 

кооперирането; 1 400         

Община 

Родопи 

 

  

 

     

2.1.1. Насърчаване на 

местния икономически 

потенциал и нови форми на 

заетост в общината 500       

Община 

Родопи 

БТ Пловдив 

       



 
 

 

 

2.1.2. Насърчаване на 

предприемачеството 

междуобщинско и 

международно 

популяризиране на областта 

като туристическа 

дестинация.  500       

Община 

Родопи 

       

Приоритет №3. Развитие на туризма, като стратегически икономически отрасъл в община Родопи 

Специфична цел 1: Постигане на икономически растеж  чрез развитие на туризмът, като сектор с висок потенциал 

3.1.1. Изграждане на 

основна инфраструктура 

към туристическите обекти 

в общината; 1 500        

Община 

Родопи 

       

2.1.1. Насърчаване на 

местния икономически 

потенциал и нови форми на 

заетост в общината; 300        

Община 

Родопи 

       

3.2.1. Популяризиране на 

местните туристически 

продукти на национално 

имеждународно ниво; 500        

Община 

Родопи 

       

3.2.2. Стимулиране на 

бизнеса и 

предприемачеството в 

областта на туризма в 

рамките на общината; 200        

Община 

Родопи 

       

3.3.1.Провеждане на 

активна 

междуинституционална 

координация при 

реализиране наполитиките в 

областта на туризма в 

общината; 100        

Община 

Родопи 

       

Приоритет № 4. Развитие на селското стопанство, като стратегически икономически отрасъл в община Родопи. 



 
 

 

 

Специфична цел 1: Възстановяване и развитие на селскостопански производствен потенциал: оползотворяване на всички природни ресурси 

4.1.1. Възстановяване и 

развитие на 

селскостопански 

производствен потенциал 6 000         

Община 

Родопи 

       

4.1.2. Стимулиране 

производството и 

преработката на земеделски 

продукти свисока добавена 

стойност и пазарен 

потенциал 3 000         

 

Община 

Родопи 

МЗХ 

       

4.1.3. Инвестиции в 

развитието на горските 

райони и подобряването 

нажизнеспособността на 

горите 4 000        

Община 

Родопи 

МЗХ 

       

4.1.4. Привличане на 

инвеститори 150        

Община 

Родопи 

       

4.1.5. Стимулиране 

разнообразяването на 

земеделските дейности 3 000        

Община 

Родопи 

       

4.2.1. Провеждане на 

активна 

междуинституционална 

координация при 

реализиране наполитиките в 

областта на селското и 

горското стопанство в 

общината 100        

Община 

Родопи 

МЗХ 

       

Приоритет № 5. Подобряване качеството на обслужване и административния капацитет в община Родопи. 

Специфична цел 1: Повишаване квалификацията на заетите в общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и повишаване на 

прозрачността в управлението. 



 
 

 

 

5.1.1. Осигуряване на 

устойчиво и хармонично 

развитие на територията; 100        

Община 

Родопи 

       

5.1.2. Насърчаване 

участието на гражданското 

общество в управлението; 100        

Община 

Родопи 

       

5.1.3. Повишаване на 

информираността на 

гражданите; 100        

Община 

Родопи 

       

5.1.4. Насърчаване и 

активно развитие на 

междуобщинското 

сътрудничество предвидено 

да се реализира и на 

централно равнище, като 

процесът може да бъде 

улеснен от стартиране на 

електронното правителство 

(също един от ключовите 

елементи на европейската 

стратегия за развитие на 

регионите ЕВРОПА 0202); 200        

Община 

Родопи 

       

5.2.1. Развитие и 

надграждане на 

информационната 

инфраструктура за 

предоставяне на 

административни услуги; 300        

Община 

Родопи 

       

5.2.2. Въвеждане на нови и 

подобряване на 

съществуващите услуги; 200        

Община 

Родопи 

       

5.2.3. Развитие на 

комуникационната система 

на междуинституционално 

ниво; 100         

Община 

Родопи 

       



 
 

 

 

5.3.1. Изграждане и 

поддържане на 

административен капацитет 

за работа по Европейски и 

международни програми в 

рамките на общинската 

администрация; 300        

Община 

Родопи 

       

5.3.2. Осигуряване на 

достъпна и качествена 

информация за средства от 

ЕС и стимулиране 

подготовката и 

реализацията на проекти; 50        

Община 

Родопи 

       

5.4.1. Провеждане на 

активна 

междуинституционална 

координация при 

реализиране на политики, 

реализацията на които е 

свързана с усвояване на 

средства от донорски 

източници; 200        

Община 

Родопи 

       

5.4.2. Междуобщинско и 

международно 

сътрудничество за трансфер 

на опит и добри практики 

при усвояването на средства 

от донорски източници; 200        

Община 

Родопи 

       

 


