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УВОДНА ЧАСТ 
 

 Цел, място и роля на плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) за 
периода 2021-2027 година 

 
Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО), като част от системата 

документи за стратегическо планиране в периода 2021-2027 год., интегрира 

регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на проблемите, 

нуждите и потенциалите за развитие на общината и нейната територия, които следва да 

се имат предвид при разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на 

проекти и финансови инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на 

Европейския съюз.  

ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и 

интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните 

цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние 

на общинската територия. 

В този контекст се осъществява изискваното планиране и реализиране  на 

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

допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и 

местно развитие. 

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като се определят зони за 

прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 

подкрепа на потенциалите за развитие, като се изследват и възможностите за 

коопериране (съвместни проекти) със съседни общини. 

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) определя средносрочните 

цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в 

съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 

планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. 

 

 Демаркация с общия устройствен план на община Ракитово (ОУП): 

 Различие в нормативната база: ОУП се разработва в съответствие със Закона за 

устройство на територията, а правната основа за разработването на ПИРО е 

Законът за регионалното развитие. 
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 Диференциран планов хоризонт: ОУП е стратегически документ с дългосрочна 

визия за развитие от 15-20 години напред, а ПИРО е средносрочен планов 

документ за период от 7 години. 

 Различен предметно-целеви обхват: ОУП определя преобладаващо 

предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на 

териториите, обхванати от плана, а ПИРО следва да бъде разработен като 

стратегически планов и програмен документ, който определя средносрочните 

цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други 

общини, в съответствие с другите документи за планиране на регионалното 

развитие, като съдържат конкретни параметри за развитието на територията и 

планират ресурсната обезпеченост на изпълнението. 

 

 Законови норми, подход и принципи, на които се основава ПИРО 

Планът за интегрирано развитие на община Ракитово (ПИРО) за периода 2021-

2027 год. се изготвя в съответствие с Методически указания на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, издадени на основание на чл.17, т.9 от 

Закона за регионално развитие (ЗРР)1, които имат за цел определяне на унифицирани 

процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на плановете за 

интегрирано развитие на общините планове за градско възстановяване и развитие 

(ИПГВР).  

Предвид изпълняваната Пътна карта за нов подход в политиката за регионално 

развитие, в настоящия документ са взети под внимание и новите подходи в прилагането 

на регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 

В тази връзка е важно да се подчертае, че плановете за интегрирано развитие на 

община за периода 2021-2027 г.(ПИРО) съвместяват в рамките на един документ 

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

градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г. 

Посочват се и спецификите, които отличават ПИРО за общините на градовете от 1-во, 

2-ро и 3-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено 

развитие (НКПР) 2013-2025 год. и нейната актуализация от 2019 г. 

 

                                                             
1 Закон за регионалното развитие, обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г. 
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Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането 

на ПИРО гарантират, че стратегическият документ е в съответствие със: 

 нормативните изисквания в областта на регионалното развитие; 

 определените национални, регионални цели и приоритети на развитието в 

България; 

 специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните 

документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, 

опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на 

общината. 

ПИРО се разработва в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС 

за периода 2021-2027 год. и е ориентиран в максимална степен към целта на политиката 

„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано 

развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните 

инициативи". Планът ще допринесе за осъществяване целите на политиката, особено 

по отношение на предвидени мерки, свързани с подкрепа на индустриални зони, 

енергийна ефективност, устойчива мобилност, инфраструктура за подобряване на 

секторни политики и др. 

Основен стратегически документ, който очертава политиките за развитие на 

България за следващите години, е Националната програма за развитие: България 

20302. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията 

на националните програмни документи. Той детерминира визията и общите цели на 

политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително 

техните териториални измерения. Концептуалната структура на Националната 

програма за развитие: България 2030 се формира от 3 стратегически цели, 5 ключови 

интегрирани оси на развитие и 13 приоритета, фокусирани към успешната реализация 

на предвижданите мерки и дейности.  

За пръв път в национален стратегически документ се формулира самостоятелна 

трета стратегическа цел, пряко ориентирана към стимулиране на регионалното 

развитие: „Намаляване на неравенствата“. Като основна цел на политиката за периода 

до 2030 г. е заявен националният ангажимент на управляващите за „постигане на по-

включващ и по-устойчив растеж, при намаляване на социалните и териториални 

                                                             
2 Национална програма за развитие: България 2030, Министерски съвет, С., 2019. 
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неравенства и способстване на споделен просперитет, както и при отдаване на 

първостепенна важност на защитата на правата на човека“3.  

В рамките на третата ос за развитие „Свързана и интегрирана България“ е 

включен Приоритет (П9) „Местно развитие“, чиято основна задача е осигуряване на 

предпоставки за повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие на 

регионите на страната, както и насърчаване на местното развитие, специфичния местен 

потенциал и адресиране на местните проблеми и предизвикателства. Това ще се 

постигне чрез интегрирано развитие на ресурсно обвързани и допълващи се 

икономически сектори с цел увеличаване добавената стойност за регионите и 

развитието на страната и изпълнението на комбинирани мерки, вкл. от сферата на 

туризма, подкрепа за културно-историческото наследство, модернизиране и 

осъвременяване на образователната инфраструктура, развитие на социална 

инфраструктура и др. Този приоритет има изключително териториална насоченост, 

като се следва т.нар. „place-based approach“, в основата на който стои териториалната 

единица (локацията, общината, районът) със своите специфични дадености и 

потребности. 

Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) на България за 

периода 2013-2025 год. (Актуализация 2019)4. Актуализирането на стратегическия 

документ също се обосновава и с необходимостта от създаване на актуална 

информационна основа за стратегическо планиране за периода 2021-2027 год., 

отчитаща новия подход в прилагането на регионалната политика в страната. Ролята на 

НКПР като пространствен координатор на процесите в територията и секторните 

политики се запазва, но се осъвременява в контекста на общоевропейското 

пространствено развитие, с акцент върху комплексно, интегрирано планиране и 

засилена стратегическа ориентация. Актуализираната НКПР отделя по-голямо 

внимание на регионите за планиране от ниво 2, на по-високата степен на управляемост 

на развитието им чрез целенасочени интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон с 

тенденциите за засилване на регионалното и териториалното измерение на 

европейските политики. 

В методологично, структурно и съдържателно отношение плана за интегрирано 

развитие на община Ракитово е обвързан и е функция на Интегрираната 

териториална стратегия на Южен централен регион за планиране (ЮЦР). В този 

                                                             
3 Национална програма за развитие: България 2030. Приложение № 1, с.6. 
4 Решение на Министерски съвет № 306 от 07-ми май 2020, обн. ДВ, бр.42 от 12 май 2020 год. 
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смисъл актуални аспекти от планираното развитие на ЮЦР за периода 2021-2027 год. е 

структуроопределящо за идентифицираните проблеми и планирани дейности за 

интегрирано развитие в настоящия план. В рамките на района община Ракитово се 

категоризира като средно урбанизирана община5 и попада в категорията на общините 

от четвърто йерархично ниво: малки градове с микрорегионално значение в 

територията на групи общини6. Формулираните три приоритета за развитие на Южен 

централен регион имат за цел да постигнат положителна промяна във всяка от 

общините на тази територия, вкл. община Ракитово, като част от област Пазарджик. 

Привличането на повече инвеститори, чрез създаването на необходимите за техния 

интерес социално-икономически условия, постигнати чрез съвместните усилия на 

районите от NUTS 3 (областите в ЮЦР) има за цел да приближи ефектите от 

инвестиционната активност до по-голям спектър общини от района. За община 

Ракитово добро партньорство с областния център и общините от област Пазарджик е 

ключов фактор за участие в този процес. 

Базов инструмент за реализиране целите на регионалната политика е 

оперативна програма „Развитие на регионите“ (2021-2027). Стратегията на 

програмата също е фокусирана върху териториалната цел на политиката „Европа по–

близо до гражданите“ и допринася за осъществяването на нейните задачи, особено по 

отношение на предвидените мерки, свързани с индустриалните зони, енергийната 

ефективност, устойчивата мобилност, инфраструктурното осигуряване на секторните 

политики и др. 

Програмата за развитие на регионите ще се изпълнява чрез използването на 

инструменти за интегрирано териториално развитие, с цел постигане на по-добър 

инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен 

диалог между широк кръг заинтересовани страни. 

Основна цел на Оперативната програма „Развитие на регионите“ (2021-2027) е 

„да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони, като отговор на 

неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаващите се вътрешнорегионални 

и междурегионални неравенства“. Предвижда се да бъде постигната значителна 

промяна в отношението, възгледите и перспективите за регионално развитие, което ще 

                                                             
5 Средно урбанизирана община - междинни (или периферни) общини с изявен град център. В област 
Пазарджик такива са 5 общини: Велинград, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември. 
6 Такива освен Ракитово са още 20 града – това са Първомай, Раковски, Сопот, Стамболийски, Хисаря, 
Свиленград, Харманли, Тополовград, Крумовград, Момчилград, Ивайловград, Златоград, Мадан, Девин, 
Чепеларе, Велинград, Панагюрище, Пещера, Септември. 
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се реализира чрез прилагането на коментирания по-горе интегриран териториален 

подход. Същностен негов акцент е ефективното използване на местния потенциал на 

всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на 

различни управленски нива, както и заинтересовани страни и партньорски 

организации, действащи на съответната територия. 

В стратегическата част на Програмата се включват 2 (два) специфични 

приоритета: първият - за интегрирано градско развитие и вторият - за интегрирано 

териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 (NUTS 2). Предвиден е и 

(допълнителен) приоритет за техническа помощ, за да улесни прилагането на новия 

териториален подход. Интегрираният териториален подход в България ще се изпълнява 

на базата на т. нар. интегрирани териториални инвестиции. В обхвата на ОПРР 2021-

2027 попадат всички градски общини на територията на България. Десетте най-големи 

градски общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 1 за интегрирано градско 

развитие, а всички останали градски общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 2 за 

интегрирано териториално развитие на регионите. Важно е да се отбележи, че всички 

дейности и проекти, които ще се подкрепят от оперативната програма, следва да са 

идентифицирани като потребности и нужди в плана за интегрирано развитие на 

територията на общината. 

 Структура и съдържание на ПИРО 

В съответствие с Методическите указания, планът за интегрирано развитие на 

община Ракитово за периода 2021-2027 година съдържа следните структурни и 

съдържателни компоненти (тематични раздели): 

 1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, 

нуждите и потенциалите за развитие на съответната община; 

 2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период; 

 3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини; 

 4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране 

към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в 

подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и 

осигуряване на информация и публичност; 
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 6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с 

проектобюджети и оптимален график на изпълнение; 

 7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, 

конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за 

общината проектни идеи; 

 8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на 

общината; 

 9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението на плана. 

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна 

обвързаност. Аналитичната част на документа е основа за формулиране на 

стратегическата му част, а дефинираните подходи и механизми за управление, 

наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и 

приоритетите. 

Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е 

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

различните публични политики на базата на местните специфики. Интегрирането на 

различни секторни дейности за въздействие представлява компонент на съобразеното с 

конкретното място разработване на политика. Жилищното строителство, транспортът, 

заетостта, качеството на околната среда и множество социални елементи си 

взаимодействат, за да окажат своето влияние върху икономическото и социалното 

развитие. Разработването на общи приоритети предполага високо ниво на прилаганата 

експертиза, тъй като всяка от секторните политики, действащи на общинската 

територия, има свои собствени цели, приоритети и бюджети. Независимо от това, чрез 

използването на интегрирания подход за развитие трябва ясно да се определи как тези 

институционално сегментирани елементи си въздействат  взаимно. Ключово изискване 

е принципът на интегрирания подход следва да бъде водещ при разработването на 

настоящия стратегически документ и съответно да бъде прилаган по отношение на 

всяка част от неговата структура. 

 Отговорности на институциите и партньорите за разработването и 

приемането на ПИРО 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 

актуализиране на ПИРО се осъществява от бюджета на общината и чрез средства от 
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фондовете на Европейския съюз и други финансови източници, като кмета на общината 

ежегодно планира необходимите за целта финансови ресурси. 

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на ПИРО. Кметът осъществява координация и контрол върху процеса 

на разработване и съгласуване на ПИРО.  

Със заповед на кмета е сформирана работна група, която отговаря за 

подготовката, изготвянето и одобряването на ПИРО. В работната група се включват 

общински служители и представители на икономически и социални партньори, 

неправителствени организации, граждански сдружения и академичните среди, а за 

останалите се осигурява непрекъснат публичен достъп до информация и възможност за 

излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО. 

Работната група определя етапите, практическите действия и приема  

оперативен график за изработването на ПИРО. Изготвеният проект на стратегическия 

документ се обсъжда и съгласува с широк кръг заинтересовани страни, имащи 

отношение към развитието на общината, като получените становища и коментари се 

отразяват по преценка на работната група, по предложение на кмета и/или след 

обсъждане от общинския съвет. 

Кметът на общината публикува на интернет страницата на общината проекта на 

ПИРО и отправя покана за публично обсъждане, съдържаща мястото и датата за 

неговото провеждане. 

Процесът на публично обсъждане се обективира в протокол с отразени 

становища от заинтересованите страни. Протоколът е неразделна част от проекта на 

плана за интегрирано развитие на общината при внасянето му за разглеждане и 

приемане от общинския съвет. 

В изпълнение на правните норми и методическите указания, одобреният ПИРО 

се представя от кмета на общината пред областния съвет за развитие на област 

Пазарджик в срок до три месеца от неговото приемане от общинския съвет на община 

Ракитово. 

ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на 

страницата на общината в интернет и на Портала за обществени консултации на 

Министерския съвет в установения от Закона за регионално развитие срок. 

 Очаквани резултати от приемането на документа и използването му за 

целите на стратегическото регионално и пространствено планиране на 

общинско ниво 
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Планът за интегрирано развитие на община Ракитово (ПИРО) за периода 2021-

2027 год. е ключовият инструмент за анализ и идентифициране на проблемите, 

нуждите и потенциалите за развитие на община Ракитово и нейната територия, които са 

взети предвид при разработването на програмата за реализация на ПИРО, 

систематизирането на проектни предложения и оценка на индикативни финансови 

ресурси, включително и чрез съфинансиране от фондовете на Европейския съюз.  

Прилагането на интегриран подход за регионално развитие и местни 

инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 

регионално и местно развитие, предполага да се определят интегрирани зони за 

въздействие. По този начин се очаква да бъде осъществена фокусирана подкрепа за 

удовлетворяване на  идентифицираните нужди не само на определените зони за 

въздействие, но и по-ефективно оползотворяване на потенциала за общо развитие на 

общината, вкл. и възможно коопериране на община Ракитово със съседни общини в 

изграждане на партньорски мрежи, за разработване и изпълнение на съвместни проекти 

от общ интерес. 

Изпълнението на стратегическите цели, приоритети, мерки и дейности в плана за 

интегрирано развитие на община Ракитово (2021-2027) предвижда позитивни резултати 

в няколко тематични направления: 

 Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност 

(техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество; развитие на бизнес и 

индустриални зони); 

 Здравна и социална инфраструктура, включително детски ясли; 

 Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше 

образование, включително детски градини и професионално обучение; 

 Културна инфраструктура; 

 Спортна инфраструктура; 

 Жилищно настаняване, включително обновяване на квартали/специфични 

територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики;  

 Енергийна ефективност, включително обновяване на жилищния фонд и 

кръгова икономика; 

 Инвестиции за устойчива мобилност и функционални зони и всички 

видове мерки за пътна безопасност, включително превенция и повишаване на 

осведомеността; 
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 Цифрова и безопасна транспортна свързаност; 

 Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура; 

 Мерки за насърчаване на икономическата активност (включително 

инвестиции в инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за 

иновации и развитие на МСП); 

 Туризъм; 

 Културно-историческо наследство. 

I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И 
ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО 

 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 
 

1.1. Териториален обхват (кметства, райони, населени места) 

Община Ракитово се намира в област Пазарджик7, разположена в Южна 

България и се намира на юг от Стара планина и на север от Родопите, като обхваща 

най-западната част на Горнотракийската низина. Територията и е с площ 4 457 км2 (4% 

от територията на страната). 

Специфични предимства на областта са съхранената чиста природна среда и 

наличието на природни ресурси (руда, минерална вода, горски площи). 

Областта е част от Южен централен район от ниво 2, в който влизат и съседните 

области Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково със следните административни 

граници: 

 на изток – област Пловдив; 

 на югоизток – област Пазарджик; 

 на югозапад област Благоевград; 

 на северозапад – Софийска област. 

Област Пазарджик включва общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, 

Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча. В 

административно отношение област Пазарджик се състои от 11 самоуправляващи се 

общини, които включват общо 117 населени места и 96 кметства. 

                                                             
7 Общ устройствен  план на община Ракитово 2014-2020 
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В административно отношение община Ракитово се състои от три населени 

места: административният център - гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково. Трите 

населени места са разположени в близост едно до друго, което благоприятства за         

комуникативността помежду им и лесния достъп до услуги, предоставяни в рамките на 

общинския център. 

Ракитово се намира на отстояние до следните стратегически точки: 

 гр. Пазарджик - 45 км; 

 гр. Пловдив - 80 км; 

 гр. София - 130 км; 

 гр. Велинград – 12 км; 

 гр. Батак – 15 км; 

  Курортен комплекс „Цигов чарк” на яз. Батак – 7 км; 

  Автомагистрала „Тракия” - 50 км. 

 

Територията на община Ракитово обхваща площ от 246,438 км2 4, която 

представлява 5,5% от територията на област Пазарджик и 0,2% от тази на страната. 

Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 44,416 км2, горски 

територии 194,377 км2, фонд населени места – 6,233 км2, фонд водни течения и площи – 

0,788 км2, територии за транспорт – 0,559 км2. 

Населението на община Ракитово е 15 017 души, което представлява 5,48% от 

населението на област Пазарджик, 0,2% от населението на страната. В географско 

отношение, общината остава встрани както от основните пътни и комуникационни 

връзки за страната, така и за тези в областта и региона. 

Изключение прави единствено ІІІ-класната пътна връзка Пазарджик-Велинград, 

която обаче преминава в най-западната периферна част от територията на общината. 

Периферното транспортно-географско положение на общината е дало отражение върху 

степента на развитие и усвоеност на нейната територия. Въпреки това, доброто 

състояние на пътната инфраструктура позволява осъществяването на по-лесни 

комуникационни връзки с икономически активни центрове в страната. От друга страна, 

общината се отличава със съхранена природна среда и значително биоразнообразие, 

което в съчетание със съседството с яз. Батак и с някои други природни и антропогенни 

рекреационни ресурси, осигурява значим потенциал за развитието на планински 

рекреационен туризъм и на други видове алтернативен туризъм. Това е един от 
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начините местното население да формира допълнителен доход, при това без да 

унищожава чувствителната на антропогенни въздействия природа в Родопите. 

 

  

1.1. Гео

графски особености  

Община Ракитово е 

разположена в Западните 

Родопи, в югоизточната част 

на Чепинската котловина, 

при средна надморска 

височина от 811м.  

Община Ракитово 

включва общо три населени 

места – два града (Ракитово и 

Костандово) и едно село (Дорково). Трите населени места са разположени относително 

близо едно до друго и формират характерна компактна линеарна структура на 

селищната мрежа в общината.  

Град Ракитово е административният, икономически и културен център на 

общината. Той е разположен в югозападната част на територията и се намира в 

непосредствена близост до две утвърдени в страната туристически дестинации – гр. 

Велинград и гр. Батак. На около 7 км югоизточно от гр. Ракитово се намира язовир 

„Батак“, където е изграден курортният комплекс „Цигов чарк“, а на около 12 км в 

западна посока се намира гр. Велинград. Близостта на града до тези два туристическа 

центъра е от съществено значение, предвид факта, че община Ракитово тепърва ще се 

утвърждава като атрактивна туристическа дестинация.  

Град Костандово заема средищно положение между другите две населени места 

в общината - гр. Ракитово и с. Дорково. Той отстои на по около 5 км от всяко от тях и е 

обвързан с тях посредством директна пътна връзка. В гр. Костандово има извор с 

минерална вода, която се използва в изградения минерален плаж. В околностите на 

днешния град са открити останки от 3 раннохристиянски църкви от римо-

византийската епоха, което показва, че в миналото районът е бил важно културно, 

религиозно и духовно средище.  
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Село Дорково е разположено в североизточната част на равнинната източна 

зона на Чепинската котловина. Селището е с многовековна история. Смята се, че тук е 

съществувало селище от неолитен тип още от Древността. В землището на с. Дорково 

са разкрити останките от прочутата средновековна българска крепост „Цепина“, както 

и уникално за България Палеонтологично находище. 

1.2.  Граници и големина на общинската територия  

Община Ракитово е една от съставните общини на област Пазарджик, която е 

част от Южен централен регион за планиране в Р България.  

Община Ракитово граничи на север - с община Септември, на запад – с община 

Велинград, на юг – с община Батак, а на изток – с общините Пещера и Пазарджик.  

Площта на община Ракитово е 246,015 км2, което е около 5,5% от територията 

на област Пазарджик8. По показателя „площ на територията“ община Ракитово 

попада в категорията на малките общини в България (с площ от 150 до 250 км2).  

По землища на населени места площта се разпределя както следва:  

 гр. Ракитово – 118,61 км2;  

 гр. Костандово – 50,38 км2;  

 с. Дорково – 79,13 км2.  

 

Населението на община Ракитово (към 31.12.2018 г.) е 14 479 души. Броят на 

населението в общината съставлява 5,67 % от това на област Пазарджик (255479 д.). По 

показателя „брой на населението“ община Ракитово попада в категорията на 

малките общини в България (с население от 10 до 30 хил. души).  

1.3.  Природни ресурси 

1.3.1. Релеф  

Морфометричните особености характеризират Чепинската котловина като 

една от малките вътрешнопланински котловини в страната. Морфографските 

особености на Чепинската котловина отразяват сложния морфогенетичен комплекс на 

нейното палеоразвитие.  

Характеристиката на релефа отчита особеностите в териториалния обхват на 

община Ракитово. Тя обхваща земите в поречието на река Мътница и нейния ляв 
                                                             
8 Районите, областите и общините в Република България 2018, НСИ, София 2020 
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приток Ракитовска Стара река и оградните планински склонове в източната част на 

Чепинската котловина. В южна посока за билна ограда служат северните склонове на 

отделни възвишения в обхвата на Баташка планина. Така описаната територия е 

оформена в склонови повърхнини, относително заоблени билни повърхности и тясно 

котловинно дъно.  

Релефът на община Ракитово е с преобладаващ планинско-котловинен 

характер, който е формиран в условията на сложна геоложка обстановка. На 

територията на общината се наблюдават най-различни типове релеф – ниско-, средно- и 

високопланински, котловинен, долинно-терасен, карстов и др. Това голямо 

разнообразие на релефа се дължи на взаимодействието между активните движения на 

земната кора и различни екзогенни релефообразуващи процеси (ерозия, свлачища, 

срутища и др.).  

Генезисът на съвременния релеф е подчинен на блоково-разРакитовоната 

тектоника. Тя обуславя последователното усложняване на морфоструктурния план на 

котловината до формиране на характерния стъпаловиден релеф.  

Характерно за територията на общината е, че по речните долини не са развити 

повсеместно речни тераси, като изключения се наблюдават в заливната тераса. В 

речните тераси са отложени алувиални материали (предимно чакъли, пясъци и глини), 

в които са акумулирани грунтови води.  

При стопанското усвояване на територията влияние оказват и 

значителните наклони на терена. Те се явяват определящ фактор за типовете 

земеползване в общината, местоположението на населените места, конфигурацията и 

състоянието на транспортната система и другите инфраструктурни обекти.  

В устройственото планиране на територията следва да се отчита влиянието на 

основния екзогенен фактор – плоскостната денудация, играеща значима роля в 

съвременното релефообразуване. Антропогенният фактор също оказва съществено 

влияние върху различните природни процеси. Той се изразява в организирането на 

разнообразните стопански дейности на човека в сферата на земеделието, 

експлоатацията на горския фонд, изграждането на обекти на техническата 

инфраструктура и др. Планово задание и Опорен план за изработване на Общ 

устройствен план на община Ракитово (ОУПО). 
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1.3.2. Климат  

Климатът в община Ракитово се характеризира с разнообразие на числовите 

стойности на климатичните елементи, вариращи в широки граници в отделните части 

на територията. Влияние върху тези параметри оказват - надморската височина и 

изложението на склоновете.  

Годишната продължителност на слънчевото греене е около 2200 часа (за 

станция Велинград – 2157 часа). Средногодишните температури са в границите от 4ºC 

до 11,5ºC, при закономерно понижаването на стойностите с увеличаване на 

надморската височина. Най-студеният месец от годината е януари, когато 

средномесечните температури са отрицателни и варират от -1,8ºC (Чепинската 

котловина) до -2,8ºC (язовир „Батак“). Вътрешно-планинското местоположение на 

Чепинската котловина е причина за формирането на сравнително ниски стойности на 

средномесечната температура на най-топлите месеци в годината – юли и август 

(съответно 17,3ºC и 17,9ºC).  

Температурният режим оказва влияние върху стойностите на абсолютната и 

относителната влажност на въздуха, която на свой ред има отражение върху 

ландшафтно-екологичните условия за оптимално развитие на растителността. 

Минималната средна годишна относителна влажност варира от 60 до 80%.  

Средногодишните суми на валежите в района варират от 616 мм в 

котловинната част на общината до 910 мм във високопланинската й част. Годишното 

разпределение на валежите в Чепинската котловина показва наличие на два валежни 

максимума – през месеците април-май и ноември-януари. В Чепинската котловина 

снежната покривка се задържа в продължение на 49 дни, като трайното задържане на 

снежната покривка започва от месец декември и завършва през месец март.  

Розата на ветровете показва, че ветровият режим е с преобладаваща посока на 

ветровете от североизток, следвани от северните ветрове. С по-слабо проявление са 

ветровете от югозапад и запад. Тихото време е със стойност 60 %.  

1.3.3. Води  

Речната мрежа на общината включва основно водосбора на р. Мътница. Тя 

протича през източната част на Чепинската котловина и се влива в Чепинска река, като 

се явява нейният най-голям десен приток. Река Мътница е с дължина 16,3 км, а 
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водосборната й площ е 230,7км2. По-важни леви притоци на р. Мътница са р. Връбница 

и Ракитовска Стара река.  

Режимът на речния отток е с максимум през април и май (когато речните води 

нарастват до 18% от годишния воден обем), а минимумът е през август и септември. 

Водното ниво на грунтовите води в ниските тераси е плитко разположено и е 

хидравлически свързано с речните води. То се покачва по време на пълноводната фаза 

на реките и често причинява разливания и локални заблатявания.  

Община Ракитово е част от язовирен район „Батак“. Водохранилището има 

завирен обем от 315 млн.м3 и залята площ от 22 км2. В бреговата зона на язовира е 

изграден курортен комплекс „Цигов чарк“, част от който попада в землището на 

община Ракитово.  

На територията на община Ракитово са изградени и 2 микроязовира . Единият е 

в землището на гр. Костандово, а другият – в землището на с. Дорково. Микро язовирът 

в Костандово не функционира от повече от 10 години, поради скъсване на язовирната 

стена. Микроязовирът в с. Дорково е превърнат в частен рибарник.  

Термалните минерални води са едно от неоценимите богатства на община 

Ракитово. След подробни хидротермални изследвания и дълбоко сондиране, в 

източната част на Чепинската котловина е открито находище на термални минерални 

води с температура до 50º C и ниска минерализация (0,36 г/л). По състав минералните 

води са азотни, алкални, сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви, флуоридни и 

силициеви.  

Находище на минерална вода „Ракитово” заема площ от близо 3 кв. км (в 

землището на гр. Ракитово и гр. Костандово) на средна надморска височина от 760м. 

Находището е проучено и разкрито с пет сондажа – сондаж 5, сондаж 6, сондаж 7, 

сондаж 9а и сондаж 10. Сондажите 5 и 6 се намират в периферията на находището, а 

останалите попадат в централната му част. Сондажите в находището са прокарани като 

проучвателно-експлоатационни, с конструкция, позволяваща използването им като 

вододобивни съоръжения в условия на самоизлив. След изграждането им сондажите са 

оставени на свободен режим на водоизливане – при напълно отворени кранове.  

Сондажите 5 и 6 са с малък дебит и ниска температура. През последните 10 

години сондаж 6 показва стабилен дебит от 0,154 л/сек, съгласно утвърдените 

експлоатационни ресурси със Заповед №РД-5/03.01.2001г. и 0,15 л/сек, съгласно 

утвърдените със Заповед №РД-586/10.08.2011 г. експлоатационни ресурси на 

находището. Сондаж 5 показва намаление на дебита – 0,224 л/сек, съгласно 



21 
 

утвърдените експлоатационни ресурси със Заповед №РД-5/03.01.2001г. и 0,13 л/сек, 

съгласно утвърдените със Заповед №РД-586/10.08.2011г. експлоатационни ресурси на 

находището.  

Сондаж 7 променя най-динамично дебита си, като показва през последните 10 

години увеличаване на експлоатационния ресурс - 2,66 л/сек, съгласно утвърдените 

експлоатационни ресурси със Заповед №РД-5/03.01.2001г. и 3,10 л/сек, съгласно 

утвърдените със Заповед №РД-586/10.08.2011 г. експлоатационни ресурси на 

находището. Температурата на водата е 32° С.  

Сондаж 9а не показва отклонение на дебита през последните 10 години. Той е с 

дебит 2,80 л/сек и температура на водата 34° С.  

Сондаж 10 е с най-висока температура, но показва леко намаляване на дебита - 

4,62 л/сек, съгласно утвърдените експлоатационни ресурси със Заповед №РД-

5/03.01.2001г. и 4,50 л/сек, съгласно утвърдените със Заповед №РД-586/10.08.2011г. 

експлоатационни ресурси на находището.  

Експлоатационната схема на находището показва, че:  

  От Сондаж №10 се захранва Общинската баня в град Ракитово.  

В землището на гр. Костандово има изграден минерален плаж.  

На този етап минералните води в община Ракитово не се оползотворяват 

пълноценно. Те представляват значим ресурс за развитието на разнообразни стопански 

дейности, които биха могли да спомогнат за стабилизирането на местната икономика. 

1.3.4. Почви  

На територията на община Ракитово се наблюдава голямо многообразие от 

почвени типове и подтипове, което е резултат от разнообразието в съчетанията на 

литографската основа, почвената покривка, хидроложкия режим и др.  

Най-широко разпространеният почвен тип са кафявите горски почви. 

Характерно за тях е, че те са предимно леко песъчливо-глинести, с дълбочина на 

профила от 40 см до 60-70 см и са с малка мощност на хумусния хоризонт. От 

подтиповете на кафявите горски почви се срещат: светли, тъмни и вторично затревени. 

Пространствата, които те заемат са с важно стопанско значение, предвид екологичните 

им функции и свойства за формиране на водния баланс.  
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В съчетание с кафявите горски почви, на някои места се срещат рендзини. Те са 

с плитка дълбочина на проявление (до 10 см, а в определени случаи и до 30 см) и са с 

ниско хумусно съдържание.  

В пояса на дъбовите и смесените широколистни гори се срещат канелените 

горски почви. Те са представени от следните подтипове: слабо излужените, 

излужените и оподзолените канелени горски почви.  

По речните тераси се наблюдават алувиално-ливадните почви. Те са най-

плодородните почви на територията на общината.  

В обезлесените участъци с по-големи наклони, поради интензивните ерозионни 

процеси, почвената покривка е представена във вид на изолирани почвени ареали, 

като на места тя напълно липсва и на повърхността се разкриват голи скали.  

1.3.5. Горска растителност  

Растителната покривка на територията на община Ракитово е представена от 

няколко горски растителни вида. В зависимост от надморската височина горската 

растителност формира няколко горски пояса – габъро-горунов, буков и иглолистен. 

Около 70% от горския пояс е зает от иглолистни дървесни видове.  

В планинските оградни части на Чепинската котловина, попадащи в обхвата на 

община Ракитово, дървесната растителност е представена от гори от бял бор. На север 

те преминават в смесени гори от бял бор и обикновен горун или в съчетания на бял 

бор с обикновен бук.  

В северните подножия на Баташка планина, южно от гр. Ракитово, белият бор 

формира асоциации с черния бор, а в ридовете, източно от долината на река 

Мътница, той заема широки площи в смесени ценози с участието на ела, обикновен 

бук и смърч.  

В посока към язовир „Батак“, върху стари сечища, на мястото на гори от смърч, 

бял бор и бяла мура са се настанили тревни формации.  

 

1.4.  Връзка на общината със съседни територии извън 

административните и територии 
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Общината е пресечна точка на туристическата локализация с гр. Батак, гр. 

Велинград, гр. Сърница, гр. Доспат, гр. Якоруда и гр. Банско. Републиканската, 

главната и общинската пътна инфраструктура прави комуникативна община Ракитово 

със съседните общини и спомага за развитие на икономиката, селското стопанство и 

туризма. 

Южен централен район е част от района на ниво 1 /NUTS 1/ „Югозападна и 

Южна централна България”, включващ Югозападен и Южен централен район, 

съответстващи на ниво NUTS 2. Районът обхваща териториите на областите Кърджали, 

Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково /ниво NUTS 3/, с общо 57 общини. Площта на 

Южен централен район /ЮЦР/ е 22 365,1 км², съставляваща 20,1% от територията на 

страната. 

Балансът на територията на община Ракитово показва, че урбанизираните 

територии представляват 2,34% от общата площ на територията (табл.1). Най-голям 

дял в площоразпределението се пада на горските територии - 74,91%. Това е 

обяснимо, като се има предвид предимно планинския и силно залесен характер на 

общинската територия.  

Земеделските територии заемат 4 127,73 ха, или 16,64% от общинската 

територия, като в тяхната вътрешна структура преобладават нивите (5,50%) и 

необработваемите земи (7,02%). Значително по-нисък е относителният дял на трайните 

насаждения (1,63%).  

Нарушените територии за възстановяване заемат незначителна част от 

общинската територия (0,03%), което е показател за нейната съхраненост и много 

добрите й екологични качества. 

 

ИЗВОДИ: 

 Природно-географските условия в котловинната част на община Ракитово 

благоприятстват социално-икономическото развитие на общината.  

 Релефните особености и климатичните условия са добра предпоставка за 

приоритетно развитие на отдиха и туризма в разглежданата територия.  

 Благоприятният климат и разнообразните природни феномени са важен 

природен ресурс за развитието на туризма и рекреацията в общината, който следва 

да бъде оптимално оползотворен.  

 Термалните минерални води са стратегически важен природен ресурс за 

развитието на община Ракитово, който не е пълноценно усвоен. Той може да бъде 
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широко застъпен в реализирането на отдиха и туризма в територията, както и да бъде 

елемент от развитието на други стопански дейности (бутилиране на минерална вода, 

геотермално отопление, горещо битово водоснабдяване и др.), съобразно капацитета на 

разкритите сондажи.  

 Агроклиматичните ресурси са подходящи за отглеждането на някои 

типични за условията на планинско земеделие култури, но дефицитът в баланса на 

овлажнението през активния вегетационен период е лимитиращ фактор, което налага 

прилагането на изкуствено напояване.  

 Горската растителност обхваща значителна площ от територията на 

община Ракитово и в този смисъл се явява стратегически ресурс за развитието на някои 

основни за общината икономически отрасли като: дърводобив, дървообработване, 

производство на мебели и изделия от дърво, туризъм и др. Този ресурс следва да бъде 

експлоатиран в разумни граници, гарантиращи опазването и съхраняването на горската 

флора и фауна.  

 

2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
 

2.1.  Обща характеристика и структура на общинската икономика  

Като малка община Ракитово се характеризира със скромни икономически 

показатели. По характера и водещите си функции икономиката на община Ракитово е с 

промишлено-аграрна структура, която се характеризира с превес на вторичния сектор 

на икономиката (промишленост и строителство) над първичния сектор (селско и горско 

стопанство). През последните години се наблюдава стабилно развитие и на третичния 

сектор (сферата на обслужването). Туризмът (респ. отрасъл „Хотелиерство и 

ресторантьорство“) все по-отчетливо се превръща в структуроопределящ отрасъл в 

социално-икономическия профил на общината. Стабилни позиции запазват и чисто 

социалните отрасли като: „Образование“, „Здравеопазване и социални дейности“, 

„Административно управление“ и др.  

За изграждането на план за интегрирано развитие, работната група си поставя за 

цел да се изготви детайлен икономически анализ за нуждите на община Ракитово. Така 

формулираната основна задача е насочена към разкриване на икономическия потенциал 

на всички общини населени места и кметства, която да покаже динамиката на развитие 
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за референтен период (2021-2027г.), както и да открои възможностите за подобряване 

на икономическата активност и за намаляване на различията между градски и селски 

ареали. Очертани са ясни приоритети за основата на регионалния икономически 

профил и модел за развитие на конкурентоспособността на територията, който ще 

намали съществуващите баланси между населените места и преодоляване на 

вътрешните различия. За намаляването на вътрешните различия е необходимо 

съчетаването на различни управленски инструменти в програмите за иницииране и 

подкрепа на клъстерите, които водят до създаването на нови синергийни ефекти, също 

така и разкриват допълнителни възможности за чувствително повишаване на 

конкурентоспособността в определяните райони и подобряването на обществените 

услуги. Ролята на общината е да създаде механизъм за иницииране и изграждане на 

клъстерите, който е ограничен и се характеризира с преместването на ударението от 

подхода: „отгоре - надолу” към подхода за насърчаване на регионалната икономика. За 

включването в мрежата на клъстера е необходимо да се приложат много активно 

участието на публичните власти при определянето на клъстера и избора на най-

подходящата перспективна регионална политика. В този смисъл съответствието на 

клъстерните политики в подкрепа на иновациите, малките и средни предприятия в 

дадена местност показват все по-отчетливо, че историческият локален индустриален 

опит и местните публични институции имат ключово значение при определянето на 

клъстерната политика на регионално равнище. 

За целите на плана за интегрирано развитие, експертите от работната група 

анализираха състоянието на икономиката във водещите сектори в община Ракитово и 

всички населени места към нея. Съпоставени са основни икономически показатели - 

привлечените чуждестранни инвестиции, научноизследователската дейност и 

иновациите, развитието на малките и средни предприятия, формирането на 

индустриалните зони и клъстери, и на всички онези инициативи, които са обект на 

политиките за икономическо развитие. Източник на данни и информацията е 

Националният статистически институт (НСИ), както и проведените интервюта с фокус 

групите и анкетните проучвания от заинтересувани страни. За сравнение са използвани 

резултатни данни от предходни анализи на социалноикономическото развитие и 

доклади за изпълнение на национални стратегически документи, определящи 

политиката на страната за устойчив икономически растеж за последните 10 години. 

Икономическият анализ е извършен в статичен и динамичен аспект, който спомага да 

се разкрият както моментното състояние, така и настъпилите изменения в определен 
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времеви период. Обект на икономическия анализ са отделни икономически показатели, 

разгледани в териториален план на ниво област (NUTS 3), a за такива, за които се 

поддържа статистическа информация и на нивото на общините (LAU 1).  

Производствената и обществената активност на населението на община 

Ракитово и прилежащите към нея територии основно зависят от територията, която 

обитава населението, както и от комплекса от специфичните природни дадености и 

влиянието на териториалните фактори и условия. Природният комплекс дава 

възможност на хората да организират своето разумно и нормално съществуване. 

Икономическият потенциал на тази територия се формира на база демографската 

ситуация и природните дадености на отделните териториални единици. За да се 

постигне една ефективно действаща териториална система, включваща рационално 

изградени производствено-стопански структури, социално приемлива демографска 

конфигурация и модерно уредена селищна мрежа, е необходимо различните дейности 

да бъдат планирани, регулирани и насочени съобразно предварително набелязаните 

цели и задачи и в зависимост от основните приоритети на регионалната икономическа 

политика във всичките й аспекти. 

За анализ на икономическото развитие в община Ракитово са използвани 

основните икономически показатели за Брой предприятия, Брой заети лица, 

Произведена продукция - хил. лв., Приходи от дейността - хил. лв., Разходи от 

дейността - хил. лв., Нетни приходи от продажби - хил. лв., Печалба - хил. лв., Загуба - 

хил. лв., Разходи за възнаграждения - хил. лв., ДМА - хил. лв., Добавена стойност по 

факторни разходи и Оборот - хил. лв. 

Целите, които си поставят експертите в колаборация със заинтересованите 

страни и администрацията, са следните: 

- Да се идентифицира и събере необходимата база данни и информация за 

общите показатели за контекста, за показатели характеризиращи икономическата 

дейност и активност на община Ракитово и показатели показващи социалното развитие 

и социалните услуги; 

- Да се изведат актуалните проблеми и тенденции в икономическото 

развитие на общината; 

- Да се установят настъпилите промени в икономическото 

инфраструктурното развитие на общината; 
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- Да се анализират и изведат силни и слаби страни, възможности и заплахи 

пред устойчивото и балансирано икономическо развитие, като се изготви SWOT 

анализ. 

При изработването на стратегическия план (2021-2027г.) ще се идентифицира 

икономическия профил на общината - включително водещи сектори, специфични 

характерни особености, икономически отрасли, структуроопределящи предприятия, 

инфраструктурни нужди за икономическо развитие и предприемачески потенциал. 

Разглеждане на териториалните измерения на структуроопределящи секторни политики 

и на икономически дейности са от съществено значение за неговото разработване. 

На база статистическите данни, чрез инструментариума на иконометричните 

методи и модели, експертната група за община Ракитово ще анализира икономическото 

й състояние, и ще се направи проверка на връзката между броя предприятия в община 

Ракитово и произведената продукция в общината.  

2.2. Теоретична постановка на статистическото изследване 

Изследвана е връзката между броя предприятия в община Ракитово и 

произведената продукция в общината. Връзката ще бъде проверена при различни 

икономически дейности, а именно: селско, горско и рибно стопанство (А), 

преработваща промишленост (С), строителство (F), търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети (G), транспорт, складиране и пощи (Н), хотелиерство и ресторантьорство 

(I), операции с недвижими имоти (L), професионални дейности и научни изследвания 

(M), образование (Р), хуманно здравеопазване и социална работа (Q), култура, спорт и 

развлечения (R), Връзката между променливите се изследва на база регресионен модел: 

푌 = 훽 + 훽 Х + 푢  

Където: 

푌  – произведена продукция (в хил. лв.) в i-тата икономическа дейност; 

Х  – предприятия (брой) в i-тата икономическа дейност ; 

푢  – случаен компонент; 

Този модел ще оцени какво е влиянието (ефекта) на фактора брой предприятия 

(Х) върху произведената продукция (Y) във всяка икономическа дейност. 

Преди да се оцени ефекта ще се установи каква е силата и посоката на връзката 

чрез коефициент на корелация. Колкото по-близо е корелационният коефициент до +/- 

1, толкова по-силна е връзката. Колкото по-близо е корелационният коефициент до 0, 
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толкова по-слаба е връзката между предприятията и продукцията. Силата на връзката 

може да се представи на следната условна скала: 9 

0 < |R| < 0,3 – слаба корелация 

       0,3 < |R| < 0,5 – умерена корелация 

            0,5 < |R| < 0,7 – значителна корелация 

    0,7 < |R| < 0,9 – висока корелация 

             0,9 < |R| < 1,0 - много висока корелация 

След оценка на регресионния модел неговата адекватност ще бъде проверена 

чрез тест на Фишер, а оценката за значимост на параметрите – с тест на Стюдънт. 

 

2.3. Емпирична постановка на изследването 

Резултатите от изследването при всяка икономическа дейност: 

A. Селско, горско и рибно стопанство 

Модела е конструиран върху 10 времеви случая, защото липсват данни на 

продукцията за 2017 година. Между предприятията и произведената продукция в тази 

икономическа дейност съществува висока обратнопропорционална връзка (R=0,811). 

Моделът на правата линия е адекватен (Sig. = 0.004) и има обяснителна способност 

65,7%. Графично тази връзка може да се представи по следния начин: 

 
Фигура 1 

                                                             
9 Гоев, В., В. Бошнаков, Ек. Тошева, К. Харалампиев, В. Бозев, Статистически анализ в социологически, 
икономически и бизнес изследвания, Издателски комплекс-УНСС, 2019 г., ISBN (PRINT): 978-619-232-
172-7 
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 Оценената форма на модела е: 

푌А	(продукция) = 6391,9 − 171,5. ХА	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.000) и параметъра (Sig. = 0.004) са значими и могат да 

бъдат тълкувани. При така оценения модел при увеличение в броя на предприятията с 

едно, продукцията намалява с -171,5 хил. лв. Това вероятно се дължи на ограничените 

ресурси в този сектор. Увеличението на предприятията води до необходимостта от 

преразпределяне на общата продукция и намаляване на нейния мащаб. 

С. Преработваща промишленост 

Модела е конструиран върху пълния набор от данни. Между предприятията и 

произведената продукция в тази икономическа дейност съществува слаба връзка 

(R=0,104). Моделът на правата линия не е адекватен (Sig. = 0.761) и има обяснителна 

способност 1,1%. Графично тази връзка може да се представи по следния начин: 

 

 

Фигура 2 

Оценената форма на модела е: 

푌С	(продукция) = 15319,4 + 141,8.ХС	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.700) и параметъра (Sig. = 0.761) не са значими и не могат 

да бъдат тълкувани. Следователно не може да се направи извод за ефекта на броя 

предприятия върху продукцията в тази икономическа дейност.  
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F. Строителство 

Модела е конструиран върху пълния набор от данни. Между предприятията и 

произведената продукция в тази икономическа дейност съществува слаба връзка 

(R=0,147). Моделът на правата линия не е адекватен (Sig. = 0.665) и има обяснителна 

способност 2,2%. Графично тази връзка може да се представи по следния начин: 

 
Фигура 3 

Оценената форма на модела е: 

푌С	(продукция) = 492,3 + 59,9. ХС	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.430) и параметъра (Sig. = 0.665) не са значими и не могат 

да бъдат тълкувани. Следователно не може да се направи извод за ефекта на броя 

предприятия върху продукцията в тази икономическа дейност. 
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Фигура 4 

Оценената форма на модела е: 

푌С	(продукция) = 6731,3 − 15,8. ХС	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.232) и параметъра (Sig. = 0.654) не са значими и не могат 

да бъдат тълкувани. Следователно не може да се направи извод за ефекта на броя 

предприятия върху продукцията в тази икономическа дейност. 

Н. Транспорт, складиране и пощи 

Модела е конструиран върху пълния набор от данни. Между предприятията и 

произведената продукция в тази икономическа дейност съществува много висока 

правопропорционална връзка (R=0,931). Моделът на правата линия е адекватен (Sig. = 

0.001 и има обяснителна способност 86,6%. Графично тази връзка може да се представи 

по следния начин: 
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Оценената форма на модела е: 

푌А	(продукция) = −3752,9 + 634,9.ХА	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.048) и параметъра (Sig. = 0.001) са значими и могат да 

бъдат тълкувани. При така оценения модел при увеличение в броя на предприятията с 

едно, продукцията се увеличава с 634,9 хил. лв.  

I. Хотелиерство и ресторантьорство 

Модела е конструиран върху пълния набор от данни. Между предприятията и 

произведената продукция в тази икономическа дейност съществува слаба връзка 

(R=0,162). Моделът на правата линия не е адекватен (Sig. = 0.635) и има обяснителна 

способност 2,6%. Графично тази връзка може да се представи по следния начин: 

 

Фигура 6 

Оценената форма на модела е: 

푌А	(продукция) = 853,1 − 5,9. ХА	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.161) и параметъра (Sig. = 0.635) не са значими и не могат 

да бъдат тълкувани. Следователно не може да се направи извод за ефекта на броя 

предприятия върху продукцията в тази икономическа дейност. 

L. Операции с недвижими имоти 

Модела е конструиран върху 7 времеви случая, защото липсват данни на 

продукцията за 2008, 2009 и 2018 година. Между предприятията и произведената 

продукция в тази икономическа дейност съществува слаба връзка (R=0,110). Моделът 

на правата линия не е адекватен (Sig. = 0.814) и има обяснителна способност 1,2%. 

Графично тази връзка може да се представи по следния начин: 
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Фигура 7 

Оценената форма на модела е: 

푌А	(продукция) = 363,3 − 13,5. ХА	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.354) и параметъра (Sig. = 0.814) не са значими и не могат 

да бъдат тълкувани. Следователно не може да се направи извод за ефекта на броя 

предприятия върху продукцията в тази икономическа дейност. 

М. Професионални дейности и научни изследвания 

Модела е конструиран върху 10 времеви случая, защото липсват данни на 

продукцията за 2008 година. Между предприятията и произведената продукция в тази 

икономическа дейност съществува значителна правопропорционална връзка (R=0,676). 

Моделът на правата линия е адекватен (Sig. = 0.032) и има обяснителна способност 

45,8%. Графично тази връзка може да се представи по следния начин: 
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Оценената форма на модела е: 

푌А	(продукция) = −15,4 + 16,7. ХА	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.715) не е значима, но параметъра (Sig. = 0.032) се оказва 

значим и може да бъде тълкуван. При така оценения модел при увеличение в броя на 

предприятията с едно, продукцията се увеличава с 16,7 хил. лв. 
Р. Образование 

Модел в тази икономическа дейност не може да бъде конструиран поради липса 

на достатъчно информация. 

Q. Хуманно здравеопазване и социална работа 

Модела е конструиран върху пълния набор от данни. Между предприятията и 

произведената продукция в тази икономическа дейност съществува висока 

правопропорционална връзка (R=0,853). Моделът на правата линия е адекватен (Sig. = 

0.001) и има обяснителна способност 72,7%. Графично тази връзка може да се 

представи по следния начин: 

 
Фигура 9 

 

Оценената форма на модела е: 

푌А	(продукция) = −45,1 + 42,0. ХА	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.566) не е значима, но параметъра (Sig. = 0.001) се оказва 

значим и може да бъде тълкуван. При така оценения модел при увеличение в броя на 

предприятията с едно, продукцията се увеличава с 42,0 хил. лв. 
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R. Култура, спорт и развлечения 

Модела е конструиран върху 5 времеви случая, поради липса на информация за 

останалите. Между предприятията и произведената продукция в тази икономическа 

дейност съществува слаба връзка (R=0,044). Моделът на правата линия не е адекватен 

(Sig. = 0.943) и има обяснителна способност 0,2%. Графично тази връзка може да се 

представи по следния начин: 

 

Фигура 10 

Оценената форма на модела е: 

푌А	(продукция) = 23,0 + 0,5. ХА	(предприятия) 

Константата (Sig. = 0.407) и параметъра (Sig. = 0.943) не са значими и не могат 

да бъдат тълкувани. Следователно не може да се направи извод за ефекта на броя 

предприятия върху продукцията в тази икономическа дейност. 

Извод: 

Като извод може да се посочи, че сред изследваните икономически дейности 

ефекта на количеството на предприятията се проявява върху продукцията при 4 от тях. 

Това са: селско, горско и рибно стопанство (А), транспорт, складиране и пощи (Н), 

професионални дейности и научни изследвания (М), хуманно здравеопазване и 

социална работа (Q). Сред тях, най-голям ефект на продукцията от едно допълнително 

предприятие има транспорт, складиране и пощи (+634,9 хил. лв.), а най-малък 

професионални дейности и научни изследвания (+16,7 хил. лв.). Сред четирите 

дейности има една, на която ефектът е обратнопропорционален. Това е селско, горско и 
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рибно стопанство (-171,5 хил. лв.). В тази дейност може би е по-добре предприятията 

да бъдат сливани (обединявани) за да водят до положителен ефект върху продукцията. 

След анализирането на икономическата дейност в региона експертния екип се 

насочва към разглеждането на ефективността на служителите в фирмите по сектори. 

Като за целта изчисляваме предварително колко изработва един служител за година в 

съответния сектор. В таблица 1 е онагледено, в кой сектор приноса на служител е най-

висока и в кой е най-ниска. 
Таблица 1 Стойности на приноса на 1 служител към годишната печалба в хил.лв на дружеството, по 
браншове за 2018 г. 

 
От таблица 1 се вижда че, най-висок принос за развитие на региона е сектор 

Строителство, служителите изработват почти 8 хил. лв. за година. Забелязва се 

сериозен проблем в секторите на Култура, Образование, Информационни технологии, 

Недвижими имоти и Канализацията в общината. В тези сектори приноса на служители 

е 0 хил. лв. за година, което е много тревожно за развитието на региона. 

Изследователския екип препоръчва започването на сериозна работа по тези сектори, 

защото от тях зависи и здравето на населението в общината. Участие в програми и 

проекти свързани с обучението и квалифицирането / преквалифицирането на 

населението в тези области. Препоръка към общината е подреждането на приоритетите 

в изграждането на ПИРО, чрез помощта на бизнеса, инициативни групи, местното 

населени и неправителствени организации, за да може да се създадат работни групи, 

които да започнат работа по належащите проблеми натрупани през годините. Добре е 

да се използва целия наличен човешки капитал за да може да се постигнат максимално 

добри резултати в новия програмен период. Избраните стойностите са за 2018 г., 

защото само за тази година има актуални данни за всички сектори. Експертната група 

изпитва голямо затруднение с предоставените данни и няма как да направи прогноза, 
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поради факта, че няма онагледени данни за последните 10 години, за да може да се 

направят прогнози за следващите години. 

От фигура 11 е илюстрирано нагледно Стойности на приноса на 1 служител към 

годишната печалба в хил. лв. на дружеството, по сектори за 2018 г. 

 

Фигура 11 

За да засили икономическия анализ експертната група прави сравнителен анализ 

на няколко основни икономически показателя, които да покажат състоянието на 

общината преди влизането на България в Европейския съюз, по време на криза през 

2012 г. и след кризата. Икономическите данни са следните : печалба в хил. лв, заети 

лица бр., ДМА хил. лв и разходи за възнаграждения хил. лв. 

a) Печалба в хил. лв 

Печалбата е положителният финансов резултат от основната дейност на 

предприятието, свързан с производството на продукция, стоки или предоставянето на 

услуги. Тя се получава като се съпоставят получените приходи и извършените разходи. 

Счита се, че основният елемент на тази печалба е маржиналният доход, който 

представлява разлика между нетните постъпления от продажби и съкратената 

себестойност. Когато от маржиналния доход извадим разходите за организация и 

управление и за продажби на продукция и разходите за спомагателната дейност се 

получава печалбата от дейността на предприятието. От тази печалба зависи бъдещите 

инвестиции в иновации и технологии, както и разширяването на дейността и 

създаването на нови работни места. Затова програмите за стимулиране на малките и 

средните предприятие е от фундаментална важност за развитието и устойчивостта на 

икономиката.  
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Фигура 12 

Данните от фигура 12 са преди влизането на България в ЕС, в последствие ще 

разберем до каква степен имаме положителен ефект от това партньорство и до каква 

степен е ефективно за устойчивостта на икономиката. След сортирането на 

статистическите данни за 2008 г. се забелязва, че секторите с най-голяма печалба са в 

следния ред Търговия 1093 хил. лв., Преработваща промишленост 868 хил. лв. и 

Селско, горско и рибно стопанство 867 хил. лв. Но се забелязва, че голям брой от 

секторите не функционират и нямат печалба за тази година. Този проблем го отчита 

експертния екип, че не се използва пълният потенциал на общината, за да се създаде 

устойчива и балансирана икономика. 

 

 
Фигура 13 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
49

867
868

1093

0 200 400 600 800 1000 1200

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; …
F СТРОИТЕЛСТВО

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА …

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И …

P ОБРАЗОВАНИЕ
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И …

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И …

Печалба в хил.лв за 2008 г.

0
0
0
0
9
11
14
42
59
84
98

344
921

970

0 200 400 600 800 1000 1200

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; …

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА …

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И …

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И …

Печалба в хил.лв за 2012 г.



39 
 

В този период България вече е член в ЕС и е към края на първия програмен 

период, който е съпътстван с преодоляването на сериозна икономическа криза. От 

данните от фигура 13 виждаме промяна в подреждането на секторите по печалба хил. 

лв., като Промишлеността заема първата позиция с 970 хил. лв. от 868 хил. лв. и се 

нараснала с 102 хил. лв. за 4-ри години или с 12%. За белязва се спад в търговията 921 

хил. лв. от 1093 хил. лв. или спад с 172 хил. лв. за 4-ри години или с 15,5%. Още по-

голям спад има в Селското, горското и рибно стопанство 344 хил. лв. от 867 хил. лв. за 

4-те години 523 хил. лв. или с 60%. Забелязва се, че потенциала на община се използва 

по ефективно и са намелили секторите, които не функционират или са фиктивни. 

Експертната група отбелязва прогрес в Община Ракитово, въпреки съпътстващата 

криза в страната и света, защото се опитват да използват максималния потенциал на 

територията и да създадат устойчива икономика. 

 

 
Фигура 14 

През 2018 г. България е излязла от икономическата криза и е в подем. Това се 

вижда от данните от фиг. 14, като се забелязва драстично покачването на показателите 

и промяна в позициите на секторите с най-висока печалба в хил. лв. След шест години с 

най-голяма печалба е Преработващата промишленост с 2 612 хил. лв. от 970 хил. лв. 

или за шест години са си покачили печалбата с 1 642 хил. лв. или с 269%. На второ 

място остава сектор Търговия с 1 217 хил. от 921 хил. лв. или за шест години са си 

покачили печалбата с 296 хил. лв. или с 132%. Има изместване в трето място, което се 

заема от сектор Транспорт с 390 хил. лв. от 84 хил. лв. или за шест години печалбата се 
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е повишила с 306 хил. лв. или с 464%. Но се забелязва спад отново в сектор Селско, 

горско и рибно стопанство въпреки прогреса на икономиката има спад в печалбата 281 хил. лв. 

от 344 хил. лв. или за шест години са се понижили печалбата с 63 хил. лв. или 81%. 

 

b) Заети лица бр. 

Заети лица – по определение на МОТ (Международната организация на труда) 

заети лица са на 15 и повече години, които през наблюдаемия период извършват работа 

за производството на стоки и услуги поне един час срещу заплащане в пари или натура, 

печалба и по друг начин или не работят през наблюдаемия период, но имат работа. 

 
Фигура 15 

Данните от фигура 15 са преди влизането на България в ЕС, в последствие ще 

разберем до каква степен имаме положителен ефект от това партньорство и до каква 

степен е ефективно за устойчивостта на икономиката. След систематизирането на 

статистическите данни за 2008 г. се забелязва, че секторите с най-много заети лица са в 

следния ред Преработваща промишленост 645 бр., Търговия 307 бр. и Селско, горско и 

рибно стопанство 150 бр. Но също се забелязва, че голям брой от секторите не 

функционират и не предоставят работни места. Този проблем го отчита експертния 

екип, че не се използва пълният потенциал на общината, за да се създаде устойчива и 

балансирана икономика. 
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Фигура 16 

В този период България вече е член в ЕС и е към края на първия програмен 

период, който е съпътстван с преодоляването на сериозна икономическа криза. От 

данните от фигура 16 виждаме няма промяна в подреждането на секторите по заети 

лица бр., като Промишлеността заема първата позиция с 614 бр. от 645 бр. и са 

спаднали с 31 бр. за 4-ри години. За белязва се увеличение в търговията 332 бр. от 307 

бр. или повишение с 25 бр. за 4-ри години. Още по-голям спад има в Селското, 

горското и рибно стопанство 90 бр. от 150 бр. за 4-ри години намаляват с 60 бр. 

Забелязва се, че потенциалът на общината се използва по ефективно и са намалели 

секторите, които не функционират или са фиктивни. Експертната група отбелязва 

прогрес в Община Ракитово въпреки съпътстващата криза в страната и Света, защото се 

опитват да използват максималния потенциал на територията и да създадат устойчива 

икономика. 

 

 
Фигура 17 
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През 2018 г. България е излязла от икономическата криза и е в подем. Това се 

вижда от данните от фиг. 17, като се забелязва драстично покачването на показателите 

и промяна в позициите на секторите с най-голям брой заети лица. След шест години с 

най-голям брой заети лица е в сектор Преработващата промишленост с 674 бр. от 614 

бр. или за шест години са си покачили с 60 бр. На второ място остава сектор Търговия с 

357 бр. от 332 бр. или за шест години са си покачили с 25 бр. Има изместване в трето 

място, което се заема от сектор Хотелиерство и ресторантьорство с 85 бр. от 69 бр. или 

за шест години са си покачили заетите лица с 16 бр.  

c) Разходи по възнаграждения хил. лв. 

Трудът играе важна роля за функционирането на икономиката. От гледна точка 

на предприятията той представлява разход (разходи за труд), който включва не само 

възнагражденията и работните заплати, изплащани на наетите лица, но и непреки 

разходи за труд - предимно вноски за социално осигуряване, плащани от работодателя. 

Следователно трудът е ключов фактор за конкурентоспособността на предприятията, 

макар че тя се влияе и от цената на капитала (например лихви по заеми и дивиденти 

върху собствения капитал) и от неценовите елементи, като например 

предприемачеството, уменията и производителността на труда, иновациите и 

позиционирането на марката/продуктите на пазара. 

 
Фигура 18 

Данните от фигура 18 са преди влизането на България в ЕС, в последствие ще 

разберем до каква степен имаме положителен ефект от това партньорство и до каква 

степен е ефективно за устойчивостта на икономиката. След сортирането на 

статистическите данни за 2008 г. се забелязва, че секторите с най-големи разходи за 
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възнаграждения са в следния ред: Преработваща промишленост 1 508 хил. лв. Селско, 

горско и рибно стопанство 975 хил. лв. и Търговия 593 хил. лв. Но се забелязва, че 

голям брой от секторите не функционират и нямат печалба за тази година. Този 

проблем го отчита експертния екип, че не се използва пълният потенциал на общината, 

за да се създаде устойчива и балансирана икономика. 

 

 
Фигура 19 

В този период България вече е член в ЕС и е към края на първия програмен 

период, който е съпътстван с преодоляването на сериозна икономическа криза. От 

данните от фигура 19 виждаме промяна в подреждането на секторите по разходи за 

възнаграждения хил. лв., като Промишлеността заема първата позиция с 1 921 хил. лв. 

от 1 508 хил. лв. и се нараснала с 413 хил. лв. за 4-ри години. Забелязва се повишение в 

Търговията 847 хил. лв. от 593 хил. лв. през 2008 г. или с 254 хил. лв. повишение за 4-

ри години. Още по-голям спад има в Селското, горското и рибно стопанство 215 хил. 

лв. от 975 хил. лв. за 4-ти години 760 хил. лв. Забелязва се, че потенциала на община се 

използва по ефективно и са намелили секторите, които не функционират или са 

фиктивни. Експертната група отбелязва прогрес в Община Ракитово въпреки 

съпътстващата криза в страната и Света, защото се опитват да използват максималния 

потенциал на територията и да създадат устойчива икономика. 
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Фигура 20 

През 2018 г. България е излязла от икономическата криза и е в подем. Това се 

вижда от данните от фиг. 20, като се забелязва драстично покачването на показателите 

и промяна в позициите на секторите с най-големи разходи за възнаградения в хил. лв. 

След шест години с най-големи разходи за възнаграждения са в сектора за 

Преработващата промишленост с 3 792 хил. лв. от 1 921 хил. лв. или за шест години са 

си покачили разходите за възнаграждение с 1 871 хил. лв. На второ място остава сектор 

Търговия с 1 394 хил. от 847 хил. лв. или за шест години са си покачили разходите за 

възнаграждения с 547 хил. лв. Има изместване в трето място, което се заема от сектор 

Транспорт с 422 хил.  лв. от 121 хил. лв. или за шест години са се покачили разходите 

за възнаграждение с 301 хил. лв. Но се забелязва леко повишение в сектор Селско, 

горско и рибно стопанство въпреки прогреса на икономиката се измества на четвърта 

позиция с 232 хил. лв. от 215 хил. лв. или за шест години са се повишили разходите за 

възнаграждение с едва 17 хил. лв. 

d) ДМА хил. лв. 

За дълготрайни материални активи (ДМА) се приемат всички материални 

ресурси на предприятието, които се използват повече от един отчетен период (за 

стопански и други цели). Според българското законодателство за да може един 

материален актив да влезе в тази група, неговата стойност трябва да е равна на най-

малко две минимални работни заплати. 
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В групата на дълготрайните материални активи влизат: земи, сгради, машини, 

както и разходите за тяхното придобиване и ликвидация. Освен за счетоводните нужди 

на предприятието, информацията за състоянието и размера на ДМА е важна за оценката 

на неговото финансово състояние. 

 

 
Фигура 21 

Данните от фигура 21 са преди влизането на България в ЕС, в последствие ще 

разберем до каква степен имаме положителен ефект от това партньорство и до каква 

степен е ефективно за устойчивостта на икономиката. След сортирането на 

статистическите данни за 2008 г. се забелязва, че секторите с най-големи ДМА хил. лв. 

са в следния ред Преработваща промишленост с 4 611 хил. лв., Търговия с 1 080хил.лв 

и Строителство 916 хил. лв. Но се забелязва, че голям брой от секторите не 

функционират и нямат ДМА хил. лв. за тази година. Този проблем го отчита 

експертния екип, че не се използва пълният потенциал на общината, за да се създаде 

устойчива и балансирана икономика. 
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Фигура 22 

В този период България вече е член в ЕС и е към края на първия програмен 

период, който е съпътстван с преодоляването на сериозна икономическа криза. От 

данните от фигура 22 виждаме промяна в подреждането на секторите по ДМА хил. лв., 

като Промишлеността заема първата позиция с 6 668 хил. лв. от 4 611 хил. лв. и е 

нараснала с 2 057 хил. лв. за 4-ри години. Забелязва се повишение в Търговията 1 419 

хил. лв. от 1 080 хил. лв. през 2008 г. или с 339 хил. лв. повишение за 4-ри години. Има 

промяна в третата позиция сектор Операции с недвижими имоти измества сектор 

Строителство, като стойността на недвижимата собственост е повишена  с 1 091 хил. 

лв.: от 0 хил. лв. за 4-ри години се е повишила с 1 091 хил. лв. Забелязва се, че 

потенциалът на общината се използва по ефективно и са намелили секторите, които не 

функционират или са фиктивни. Експертната група отбелязва прогрес в Община 

Ракитово, въпреки съпътстващата криза в страната и света, защото се опитват да 

използват максималния потенциал на територията и да създадат устойчива икономика. 
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През 2018 г. България е излязла от икономическата криза и е в подем. Това се 

вижда от данните от фиг. 23, като се забелязва драстично покачването на показателите 

и промяна в позициите на секторите с най-големи ДМА в хил. лв. След шест години с 

най-големи разходи за възнаграждения са в сектора за Преработващата промишленост с 

11 086 хил. лв. от 6 668 хил. лв. или за шест години са си покачили ДМА с 4 418 хил. 

лв. На второ място има промяна със сектор Транспорт, който е с 3 150 хил. от 389 хил. 

лв. или за шест години са си покачили ДМА с 2 761 хил. лв. Няма изменение в трето 

място, което се заема от сектор Операции в недвижими имоти с 3 047 хил. лв. от 1 091 

хил. лв. или за шест години са се покачили ДМА с 1 956 хил. лв.  

Обобщение след направеното статистическо изследване, можем да определим, 

че икономическото състояние на общината е конструирано от малки и средни 

предприятия, както в Европа и Света. За това основата на всяка икономика са Малките 

и средни предприятия (МСП), които са източник на бърз икономически растеж. 

Статистическите данни от Евростат показват, че МСП надминават 20 млн., като това е 

над 99% от общия брой на предприятията. От тях 89,6% са микропредприятия (до 9 

човека). В малките предприятия заетите са с 30% повече от тези в микропредприятия и 

2 пъти повече от средните предприятия. В този ред на мисли в икономическият облик 

на община Ракитово го дават микропредприятията, които представляват 91% от всички 

регистрирани предприятия. Анализът показва, че наред с мястото, което имат 

микропредприятията, определящи икономическата структура и производствената 

специализация, значимостта не е от малкия и средния бизнес, а именно от 

микропредприятията (до 9 човека). 

Основните икономически показатели на стопанските субекти в общината за 

последните 2018 отчетни години са представени в таблица Статистически данни по 

сектори за последните 10 години, която е прибавена към приложенията. 

За по-добра яснота за състоянието на община Ракитово, изследователския екип 

разглежда трите сектора на стопанството на България, за да може да се конкретизират 

приоритетите и проблемите и да се направят препоръки за тяхното разрешаване. 

 

Първичен сектор 

Първичният сектор обединява производства и дейности, чиято продукция е 

жизнено важна за човека и човешкото общество. В него се отглеждат и добиват 

хранителни продукти и суровини, които се преработват в отраслите на вторичния 

сектор-енергийни и минерални, растителни и животински. С основание първичният 
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сектор се определя като базов суровинен сектор на икономиката на страната. Един от 

важните му отрасли на този сектор е селското стопанство. Към него се отнасят: 

растениевъдство, животновъдство и др. Към растениевъдството можем да разгледаме 

отглеждане на зърнено-фуражни, зърнено-брашнени, маслодайни, етерично-

маслодайни и др. 

Първичният сектор (селско, горско и рибно стопанство и добив на 

промишленост на сол) е слабо изразен на територията на общината Ракитово.  

Селското стопанство е представено от растениевъдството и животновъдството. 

Основен ресурс, за развитие на селското стопанство и на неговия основен подотрасъл – 

растениевъдство, е земеделската земя. В баланса на територията на общината, 

земеделските земи са 41 57720 дка, което е 16,9% от общата територия на общината. 

Обработваемите земи са 30 577 дка21 или 12,4%. Ниският процент обработваеми земи 

се дължи на ниско и средно, планинския релеф и климатичните особености на 

общината. 

 Таблица 2 до 2018г. 

 
 

Землища 

 
Общо 

В това число 
Ниви Ливади и 

пасища 
Трайни 
насаждения 

дка 
Община 
Ракитово 

33273,807 13558,156 16653,25 3063,401 

гр. Ракитово 11581,26 4160.911 6284,674 1135,670 
гр. Костандово 10952,7 3758,01 5266,957 1927,731 
с. Дорково 10739,85 5639,235 5100,619 0 

 

В този сектор има 27 предприятия за 2018 г., които се развиват непрекъснато и 

заетите лица са приблизително 100. От влизането на България в европейския съюз са се 

увеличили 3 пъти предприятията в общината. Тя съумява да участва в редица проекти 

свързани с подобряването на работните условия в селското стопанство. Произведената 

продукция е нарасла за 2018г. спрямо 2008 г . приблизително 2 пъти от 5750 хил. лв. на 

1052 хил. лв. 

Вторичен сектор 

Вторичният сектор включва добив на и преработваща промишленост, 

строителство, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване. Същността на този сектор е да осигурява потребностите на 

всички отрасли на националното стопанство от продукция с производствено 
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предназначение и стоки за бита, доходи за заетите в него, както и влияе върху общото 

социално-икономическо и културно развитие на страната, върху стандарта на живот на 

хората. 

Промишленост в община Ракитово основен структуроопределящ отрасъл е 

дърводобива и дървопреработващата промишленост, което е предопределено от 

преобладаващите горски територии на територията на общината. С най-голям дял са 

дърводелските предприятия за профилирана дървесина, които произвеждат греди, 

дюшеме, ламперия и други видове продукти от профилиран и непрофилиран дървесен 

материал. Добре са застъпени и двата вида мебелно производство-занаятчийското и 

серийното. Мебели от дървесина и ПДЧ се произвеждат не само за вътрешния пазар, но 

и за износ. В района на общината има четири микрофирми, които се занимават с 

производството на мебели, които са „ЕТ СТЕФИ - СТОЙЧО КАНТАРЕВ“, ЕТ 

ВАСИТА - ВАСИЛ НАКОВ“, „СИАНА ГРУП“ ООД, „Ю ХОЛ“ ООД10. В града има и 

предприятия за пелети от пресовани дървесни частици („Адис 4“ ООД, „БУЛ ЛЕС“ 

ЕООД и други). На територията на общината работят представители на хранително-

вкусовата промишленост – сладкарски цехове, производство на сладка и други. Такъв 

пример са следните микропредприятия „ВЕСПАДО и синове“ ООД, „ЕКСТРА ФРУТ“ 

ЕООД и „ЕТ МИГ - МАГДАЛЕНА ГРОЗДАНОВА, ЕТ „Авиана“. В общината работи 

килимарски цех, цехове за текстилно производство, за шивашки услуги и др. 

Текстилната промишленост не е развита и има само една микро фирма, която се намира 

в района на община и тя е „МЪТНИЦА“ ЕООД11. В отрасъл преработваща 

промишленост в община Ракитово към 2015 г. работят 83 предприятия, които обхващат 

667 заети лица. Има конфиденциални данни, които изкривяват резултатите. 

Преработващата промишленост е със съществен принос в общинската икономика. 

Отрасълът формира 48,23% от заетостта през 2015 година, 64,86% от произведената 

продукция и 48,13% от нетните приходи от продажби . Друг отрасъл, който спада към 

вторичния сектор е строителството. Строителството е един от браншовете, който през 

последните 5-6 години е в подем, в това число и дейността на отрасъла в община 

Ракитово. Към 2018 г. в него са обхванати 6 предприятия с 23 заети лица, а нетните 

приходи от продажби в отрасъла са 661 хил. лв.12. 

 

                                                             
10 https://bgindustrymap.com/bg?fbclid=IwAR2-eObiSVwRc2DkOwOE8gqWSN_5KvqG0GIgXwjAQ5irJPXFVKYVzt8YbZI 
 
11 https://bgindustrymap.com/bg?fbclid=IwAR2-eObiSVwRc2DkOwOE8gqWSN_5KvqG0GIgXwjAQ5irJPXFVKYVzt8YbZI 
12 Данни от НСИ ТБС ЮГ, Отдел „статистически изследвания“ Пазарджик 
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Третичен сектор  

Според Националната класификация на икономическите дейности (НКИД) 

включва отрасли от обслужващата сфера (услуги). В последните 15 години той се 

изявява като най-адаптивен в съвременните условия. Неговото развитие е свързано с 

подобряване на позициите му в икономическия комплекс, което се потвърждава от 

анализираните икономически показатели. В този сектор са включени отрасли, свързани 

с т.нар. публични („бюджетни“) услуги и отрасли с обслужващ характер, които се 

развиват на пазарен принцип. В сектора към 31.12.2018 г. са заети 602 души, обхванати 

в 260 предприятия в общината. Отнесено към приноса в общинската икономика 

секторът формира 67,5% от предприятията в общината, 42,8% от заетостта, 31,5% от 

произведената продукция и 48,2 от нетните приходи от продажби. От анализите и 

оценките на третичния сектор, се установи, че отраслите от сектора на услугите, които 

се развиват на пазарни принципи с по-голяма значимост в община Ракитово са 

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ 

и „Транспорт, складиране и пощи“ Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. 

През 2018 г. отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” обхваща 154 

предприятия (40,3% от предприятията в общината), в които са заети 357 лица (25,7% от 

заетите в общината), а нетните приходи от продажби в отрасъла са 30 215 хил. лв. 

(35,3% от НПП в общината). Хотелиерство и ресторантьорство През 2018 г. отрасъл 

„Хотелиерство и ресторантьорство” обхваща 53 предприятия (13,07% от предприятията 

в общината), в които са заети 85 лица (7% от заетите в общината), а нетните приходи от 

продажби в отрасъла са 1 321 хил. лв. (1,3% от НПП в общината). През 2018 г. отрасъл 

„Транспорт, складиране и пощи” обхваща едва 18 предприятия (4% от предприятията в 

общината), в които са заети 81 лица (5,4% от заетите в общината), а нетните приходи от 

продажби в отрасъла са 7 468 хил. лв. (9,2% от НПП в общината). 

 

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

3.1. Демографска структура  

Демографската характеристика на община Ракитово е определящ фактор за 

социално-икономическото развитие на територията. Аналитичните проучвания за 
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състоянието на населението в община Ракитово обхващат както неговите количествени 

параметри (брой, динамика), така и качествените му характеристики (възрастова и 

полова структура, образователен ценз, етническа принадлежност, икономическа 

активност и др.).  

3.1.1. Численост и динамика на населението  

По данни на НСИ населението към 31.12.2019 г. по области, общини, 

местоживеене и пол, се посочва че в община Ракитово живеят 14 381 д. Броят на 

населението в общината съставлява само 5,5% от това на област Пазарджик. По 

показателя „брой на населението“ община Ракитово попада в категорията на малките 

общини в България (с население от 10 до 30 хил. души).  

Динамиката в броя на населението за изминалия период ( 2011-2019 г.) показва, 

че населението на община Ракитово е намаляло от 15064 д. на 14 381 д., или 683 д. 

(около 6 %). Този темп на обезлюдяване на общината е два пъти по-нисък от този за 

област Пазарджик (12%) и малко по-нисък от средния за страната (7,1%) за същия 

период.  

Всички населени места в община Ракитово, макар и с ниски темпове, се 

обезлюдяват. Населението на общинския център - гр. Ракитово е намаляло с 315 д. 

Подобно намаляване на населението е характерно и за останалите две населени места в 

общината – гр. Костандово (с 233 д.) и с. Дорково (с 241 д.).  

На фона на неблагоприятната динамика в броя на населението в останалите 

общини в страната, включително и на тези, с които община Ракитово граничи, 

незначителното намаление в броя на населението й е един от индикаторите за 

относително добрата й демографска жизненост.  

Структурата в броя на населението по местоживеене (град-село) показва, че към 

2011 г. градското население е повече от 2/3 от цялото население на общината (81,6%). 

Причината е в това, че две от трите населени места, включени в селищната мрежа на 

общината, са градове (гр. Ракитово и гр. Костандово).  

Териториалното разпределение на броя на населението по населени места в 

община Ракитово е от съществено значение за изготвянето на различните планови и 

стратегически документи за развитие на територията. То е един от индикаторите за 

наличие или липса на демографска жизненост.  
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Данните на НСИ показват, че по показателя „степен на населеност“ трите 

населени места в общината до голяма степен са равностойни, както по брой на 

населението, така и по отношение на възможностите за тяхното естествено 

възпроизводство, миграция и качествени характеристики на населението.  

От трите населени места в община Ракитово едно е с население над 5000 д. - гр. 

Ракитово (8122 д.) и две са с население от 1000 до 5000 д. – гр. Костандово (4168 д.) и с. 

Дорково (2774 д.). Около 53,9% от обитателите на общината живеят в общинския 

център.  

Както вече беше посочено, за всички населени места в общината е налице 

тенденция на слабо проявяващо се обезлюдяване, което е със значително по-ниски 

темпове в сравнение с това, характерно за преобладаващия брой общини в страната. 

3.1.2. Заетост и безработица 

 Една от характерните черти на пазара на труда през последните 10 и повече 

години е наличието на значителни и устойчиви регионални различия. Ярко изразена 

териториална диференциация се наблюдава както по отношението на обема и състава 

на предлаганата работна сила, така и по отношение на търсенето. Регионалните 

различия се проявяват в стойностните показатели от всички аспекти на пазара на труда 

- заетост, безработица, заплащане, производителност на труда, образователно-

квалификационна и демографска структура на работната сила. 

 Между отделните общини в област Пазарджик се наблюдават големи различия в 

степента на икономическа активност на населението, които са в резултат на 

въздействието на демографски и икономически фактори. Съществена характеристика 

на заетостта е значителното различие в равнищата на този показател между областния 

център и по-малките общини. 

 За идентифициране на основните показатели, характеризиращи състоянието на 

пазара на труда и релевантните индикатори на заетост и безработица е необходимо да 

характеризираме населението под, във и над трудоспособна възраст.  
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Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12.2018 г. по 
статистически зони, статистически райони и по области и общини  

 
Източник: НСИ, 2018 

 

 В структурно отношение е важно да се проследи структурата на наетите по 

икономически дейности на годишна база в регионалната икономика на община 

Ракитово. По този начин бихме могли да идентифицираме икономическите дейности и 

сектори, с най-голям дял в процеса на подсигуряване на регионална заетост. Наблюдава 

се относително балансирано състояние на запазване на броя на заетите и наетите лица в 

Община Ракитово за периода 2016-2018 година, като преработващата промишленост, 

традиционно осигурява най-сериозен поминък на местната общност.  

 

Заети и наети лица в организациите и предприятията по икономически дейности 
на регионалната икономика на община Ракитово (2016-2018) 

 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени

Пазарджик 255479 125103 130376 41127 21200 19927 152968 81563 71405 61384 22340 39044
Ракитово 14479 7158 7321 2771 1405 1366 9080 4834 4246 2628 919 1709

Статистичес
ки зони 
Статистичес
ки райони 
Области 

възраствъзраст  възраст
 Над трудоспособнаОбщо  Под трудоспособна  В трудоспособна

заети 
лица

наети 
лица

заети 
лица

наети 
лица

заети 
лица

наети 
лица

ОБЩИНА РАКИТОВО / ОБЩО 1 382 1 096 1 443 1 166 1 452 1 172
Селско, горско и рибно стопанство 62 39 78 .. 73 44
Преработваща промишленост 674 630 703 666 719 684

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване .. .. .. .. .. ..
Строителство 23 20 19 16 18 16
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 357 232 375 253 386 256
Транспорт, складиране и пощи 81 70 87 78 88 74
Хотелиерство и ресторантьорство 85 45 98 54 83 44
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения .. .. .. .. .. ..
Операции с недвижими имоти 10 .. 3 .. .. -
Професионални дейности и научни 
изследвания 17 11 13 7 11 ..
Административни и спомагателни 
дейности .. 0 .. .. .. -
Образование .. .. .. .. .. ..
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 18 6 18 5 20 ..
Култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. -
Други дейности 11 .. 7  - 13 6

2018 2017 2016
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Източник: НСИ, 2016-2018 

 

 Наетите лица по трудово или служебно правоотношение през 2018 г. по 

икономически дейности, в област Пазарджик са 62 549 души, т.е. община Ракитово 

осигурява едва 1.75% от този дял. Осигуряването на заетост следва да се припознае 

като основен приоритет на развитието за периода 2021-2027, за да съумее общината да 

повиши значително конкурентоспособността на регионалната си икономика. Това 

твърдение се потвърждава и от показателите за безработица.  

 

Регистрирани безработни лица в бюрата по труда и равнище на безработица по 
области и общини към 31.12.2018 година 

 
Източник: Агенция по заетостта, Министерството на труда и социалната политика

  

 Регистрираните безработни лица в бюрата по труда и равнището на безработица 

по към 31.12.2018 година, показват че Община Ракитово се нарежда в края на 

класацията на ниво област (четири общини в областта реализират по-влошени 

показатели за безработица). Средната стойност на показателя равнище на безработица 

за област Пазарджик за 2018 година е 9.02%, значително под стойността на показателя 

за община Ракитово от 16.57%. Въпреки това е налице значително подобрение на 

стойността на показателя равнище на безработица, в сравнение с регистрираните 

стойности през 2017 година, когато без работа са били 1053-ма души, изразяващи 

равнище на безработица от 18.46%. 

общо
на възраст до 29 

години вкл.
с регистрация 

повече от една година

Пазарджик 10500 1484 3656 9,02
Батак 323 53 113 12,58
Белово 306 39 105 7,75
Брацигово 402 48 141 27,70
Велинград 3084 445 1683 21,65
Лесичово 280 26 127 17,96
Пазарджик 2015 234 381 4,05
Панагюрище 626 117 105 5,50
Пещера 496 63 113 5,80
Ракитово 945 140 99 16,57
Септември 1178 175 583 11,99
Стрелча 131 22 23 6,82
Сърница 714 122 183 33,06

Области 
Общини

Регистрани безработни лица - бр.
от тях:

Равнище на 
безработица - %
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3.2. Интегрирано социално развитие  

Интегрираността между социалната инфраструктура на общината с нейните 

здравни, образователни и социални спецификации и функции, е ключова за 

устойчивостта на средата в една територия и община. Работеща и добре 

взаимодействаща социална инфраструктура е базисен фактор за необходимите условия, 

в които да се планира икономическото развитие на общината. Интегрираната социална 

инфраструктура и нейната взаимообвързана и допълваща се функционалност е важен 

елемент на градското развитие.  

Община Ракитово разполага с мрежа от рамкиращи документи в тази област – 

Общинска програма за закрила на детето 2019 г., Общинска стратегия за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците 2018–2019, Стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016-2020 година.  

В същото време тези структурни за социалната среда в общината документи са 

насочени предимно към развитие на децата и младежите и социалните услуги за 

уязвими групи, сред които пак деца и младежи, заедно с възрастни и хора с 

увреждания. Към полето от тези планирани дейности и обхвата от социална 

отговорност на общината се включват и Стратегия на община Ракитово за интегриране 

на ромите 2012 – 2020, както и редица правилници за организиране дейността на 

отделни социални услуги и общински публични услуги от социалната сфера 

(Приложение 1). Липсват обаче стратегическа програма и документи с водещ фокус 

здравеопазването в общината и населените ѝ места.  

Общината има реализирани и текущи проекти, финансирани от европейските 

структурни фондове, насочени към развитие на интегрирана социална среда с 

взаимодействащи си здравни, образователни и социални дейности и услуги. Според 

данните от ИСУН такива са проектите: 

В социалната сфера: 

o „Независим живот за гражданите в Ракитово“ 

o „Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово“ 

o "Развитие на социалното предприемачество в община Ракитово, чрез създаване 

на социално предприятие за озеленяване" 

o "За по-добър живот в община Ракитово" 
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В областта на обучението за насърчаване на заетостта и подобряване уменията 

на човешките ресурси: 

o "Подобряване на достъпа до знания и умения в тъкачното изкуство за крале" 

o "За по-добър живот в община Ракитово" 

 

3.2.1. Здравеопазване  

В община Ракитово към 2019 г. 8 общопрактикуващи лекари обслужват трите 

населени места. Те обслужват средно по 1798 пациенти. Денталните лекари са 5, като 

средният брой население, който обслужват е 2876. За последните 5 години има 

намаляване на общопрактикуващите лекари с 1 и на стоматолозите с 2, като няма 

заместване с нови лекари.  Въпреки добрата осигуреност с лекари и стоматолози от 

първичната медицинска помощ в областта, тенденцията да не се поемат освободени 

медицински практики от нови лекари е част от общия проблем за страната със 

застаряването в сектора и липса на млади кадри, които да заменят пенсиониращите се 

лекари. Наблюдава се и известен спад в населението, което обслужват тези лекари, 

което засега запазва същата натовареност, каквото е регистрирано при по-голямо 

население и повече лекари преди 5 години.  

По данни на РЗИ Пазарджик13 в периода 2016–2020 г. в община Ракитово няма 

медицински центрове МД, диагностично-консултативни центрове ДКЦ, групови 

практики на специалисти или дентални лекари. Работят самостоятелно 

общопрактикуващи лекари и стоматолози, а за всяка специализирана доболнична 

помощ се използва капацитета на областта и най-вече на специалистите от гр. 

Велинград.  

Населението на община Ракитово има достъп до 13 болници в областта, но 

практически най-близките и най-удобни логистично са тези във Велинград. Филиалът 

на спешна медицинска помощ в община Ракитово и общинската сграда, където работят 

общопрактикуващите лекари, както и училищните медицински кабинети трябва да са 

водещ приоритет на общината в областта на здравните услуги. За цел рехабилитация и 

обновление на сградния фонд, възможна технологична и транспортна обезпеченост са 

ключов ангажимент на общината.  

                                                             
13 РЗИ – Пазарджик, Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа 
в Област Пазарджик 2019, http://rzipz.net/docum1/god_analiz_zdr_sastoianie2019.pdf 
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ИЗВОДИ:  

Основните дългосрочни проблеми на общината са свързани с 

обезпечеността с лекари и стоматолози от първичната медицинска помощ, поради 

което максимална подкрепа и отлични условия за работа са задължителен 

ангажимент на общината.  

В условия на застаряващо население и при завишени здравни рискове, 

каквито срещаме заради пандемията от 2020 година, общината трябва да помисли 

за своя обезпеченост със специализирани медицински транспортни средства, не 

само в рамките на задължителното за филиала на спешната помощ в гр. Ракитово.  

3.2.2. Образование  

Образователната система в общината е основно с публичен характер, няма 

учебни институции, финансирани от частния сектор. Броят на училищата няма промяна 

от предишния планов период 2014 – 2020. Общината разполага с 5 общински и 2 

държавни училища, както и 4 детски градини. 

По данни на РИО Пазарджик14 в община Ракитово образователни услуги 

осигуряват 4 основни училища – по една за всяко населено място – ОУ „Христо Ботев“ 

(Дорково), ОУ „Неофит Рилски“ (Костандово), ОУ „Христо Ботев“ (Ракитово). Заедно с 

това за образованието на подрастващите се грижи СУ „Свети Климент Охридски“ в гр. 

Ракитово. Според учебните планове на училището за 2020 – 2021 година 

гимназиалното обучение е основно с профил „Предприемачество“ и интензивно 

изучаване на английски. Има разкрити още две специалности в средното образование – 

„Организация и обслужване в хотелиерството“ и „Автотранспортна техника“ , но са в 

самостоятелна форма, вероятно поради липса на ученици за паралелките или желаещи 

за тези специалности.  

В този смисъл планираното от общината развиване и задържане на кадри с 

туристически профил за стабилизиране на местния туристически сектор е обезпечен от 

общината, но функционално такова планиране на натрупването с кадри не успява да се 

осъществи. Въпреки това средното училище в гр. Ракитово има задачата да задоволи 

потребностите от обучение на трите населени места в общината.  

                                                             
14 https://www.riopz.com/ 
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Заедно с тези 4 общински училища в общината работят и 1 държавно учебно 

заведение също с изразена социална функция - Възпитателно училище-интернат "Ангел 

Узунов" I-XII клас с целодневен профил и пансион. То е държавно финансирано.  

 На територията на общината има филиал на Център за специална образователна 

подкрепа гр. Велинград. То също е държавно финансирано.  

 

ИЗВОДИ:  

Общината поддържа достатъчен обем публични образователни услуги, но няма Център 

за подкрепа за личностно развитие, който да организира дейности, подкрепящи 

приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за 

развитие на техните интереси и способности. Възможно е общината да потърси 

иновативни и проектно финансирани варианти да разшири възможностите за 

подготовка на учениците. 

3.2.3. Социален сектор  

Осигуреността, развитието и качеството на социалните услуги е в центъра на 

националната, областна и местна политика за развитие и оползотворяване 

възможностите на социалния сектор. Голямото предизвикателство към социалните 

услуги по места остава финансирането на дейността, заплащането на специалистите в 

сектора, балансираната и интегрирана осигуреност със социални услуги на местно и 

областно равнище, устойчивостта в развитието и поддържането на социални услуги, 

след и извън програмното проектно финансиране.  

Община Ракитово разполага с Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги за предишния период 2014–2020 с ясно дефинирани изводи за териториалното 

разпределение на социалните услуги, рисковете пред развитието осъществяването на 

социалните услуги и качеството на човешките ресурси, които работят в тях. Визията в 

тази стратегия е  

„Развитие на иновативна и качествена система от социални услуги, насочена към 

подобряване качеството на живот, към пълноценната реализация и грижа за хората от 

рисковите групи, както и за тяхното социално включване“.  

Заложени е принципът за интегрираност, но само междусекторно на общинско 

равнище – интеграция на социалните със здравните и образователни услуги. Това е 

подход, който да се запази и развие в периода 2021 – 2027. Необходима е по-
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пълноценна интеграция на услугите, за да има функционални здравно-социални 

услуги и подкрепа и образователно-социални услуги и подкрепа както в общината 

така и междуобщински и в областта.  

В следващата стратегия за социалните услуги в общината интегрираният 

подход трябва да се разшири на ниво област, за да се използват ресурсите на 

социални услуги и специалисти от цялата област за подкрепа на живеещите в 

община Ракитово граждани15.  

Важно за социалните услуги, освен да има широк набор от разнообразно 

предлагане, е да се постига все по-задълбочено интегриране и взаимодействие на 

общинско, междуобщинско и областно равнище в рамките на социалните, 

здравно-социалните и образователно-социалните услуги и дейности. 

Разширяването на партньорството с неправителствения сектор, работещ в 

социалната сфера в областта, също е част от процеса на качествено и интегрирано 

предлагане на дейности.  

3.2.4. Характеристики на социалните услуги в община Ракитово  

Общината е доставчик на всички държавно делегирани, проектно и програмно 

финансирани социални услуги, които се предлагат на територията ѝ, като поддържа и 

услуги, финансирани като местна дейност. Покрит е широк спектър от възможности на 

предлаганите социалните услуги и на национално равнище, като се използват 

възможните национални програми и проектно-предлагани финансирани услуги. 

Общината няма отдалечение на населени места, които да затрудняват предлагането на 

социални услуги и дейности.  

За броя на общото си население община Ракитово има не малък брой деца в риск 

поради различни фактори – увреждане, един родител, ромска общност и др. 

Социалните услуги в общността са под натиска на комплексните услуги и разнообразие 

от грижи, които е нужно да осигуряват за този значителен брой деца в риск. Това са 284 

деца в риск, регистрирани към 2015 г. и деца в риск от попадане в подобна ситуация 

поради рискове на средата – безработица за възрастни, домакинства с един родител и 

др.  

                                                             
15В Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик за периода 2014 – 2020 е 
подчертана тази формула за необходимо партньорство в развитието на сектора:  „Социалните услуги и 
дейности се разглеждат като интегрирана динамична система, ориентирана към резултат“ (вж. с. 10 от 
Стратегията).  
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През периода 2021–2027 се очаква и  да нарастане броя на пълнолетните и 

възрастните, нуждаещи се от подкрепа чрез социалните услуги, поради отдалеченост и 

ограниченост на здравните услуги и нарастване делът на застаряващото население, вкл. 

увеличаване възрастта на възрастните хора, които използват услугите за подкрепа в 

дома.  

Социални услуги в община Ракитово: 

 Дневен център за деца с увреждания „ Св. Стилян“. Центърът е за деца и 

младежи от 3 до 18 години с капацитет 24 места и 10 броя персонал.  

 ЦРСИХУ „Св. вмчца Неделя” – от типа комплекс за социални услуги, свързани 

със здравни, образователни и рехабилитационни потребности за хора с 

увреждания. Центърът обслужва 70 човека от цялата община и разполага с 13 

човека персонал. 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания – центърът 

разполага с 10 човека капацитет и 8 души персонал. 

 Общинско предприятие „ Център за услуги в домашна среда”  – предприятието 

обслужва 110 клиенти  на общината и разполага с 12 човека персонал. 

 По програми и проекти общината се възползва успешно от възможните 

национални програми и проекти с европейско финансиране на услугите „Личен 

асистент“, Социален асистент“, „Домашен помощник“. Развиват се и възможностите на 

общината в областта на приемната грижа според наличните национални програми.  

ИЗВОДИ:  

Община Ракитово успява да следва, използва и развива в полза на гражданите 

националните ресурси и подходи в областта на социалната подкрепа и предоставяне на 

услуги. Използва и развива целият възможен за целевите и групи спектър услуги и 

програми. Има своята добра практика на регионално равнище с развитието на много 

сложна и специфична услуга в общността – комплекс за здравно-образователни и 

социални услуги за хора с увреждания с широко разнообразие от дейности.  

 За периода 2014–2020, 4 проекта са насочени към развитието на 

социалните услуги и подкрепа за уязвими групи, само 1 проект е за 

обучение и компетенции.  

 Предоставянето на образователни и здравни услуги има също потенциал 

и е целесъобразно да бъдат и те подкрепени с европейско финансиране 

за технологично обновление, подобрение на материалната база и 
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повишаване квалификацията на различните специалисти, включително 

тези в образователната система.  

 През различни по-ранни периоди общината има опит с такива проекти и 

инвестиции, които продължават да имат структурно място в социалната 

среда на общината и е необходимо да бъдат развивани. Проектното 

финансиране от структурните фондове на ЕС може да се разшири и в 

посока образователен и здравен сектор и услуги. 

 Новият период 2021–2027 поставя общината пред две предизвикателства 

– повече съвместно предлагане на дейности между общините и в 

областта и адаптиране към новата нормативна среда в сектора на 

социалните услуги.  

 

3.2.5. Анализ на стратегическите документи в община Ракитово с пряко 

отношение към здравно-социалната и образователна сфера 

Организацията на образователните услуги в училищна и извънучилищна среда, 

заедно с редица здравно-социални, социализиращи и възпитателни дейности в община 

Ракитово са организирани чрез набор от общински стратегии и програми, насочени към 

подкрепа на децата и учениците, вкл. тези от малцинствени общности.  

- Община Ракитово разполага с Общинска програма за закрила на детето за 

2019 година16, където са заложени редица образователни мерки за 

включване, задържане в образователния процес, както и за качеството на 

образователната среда и услуги.  

- Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Ракитово (2018–2019)17 и Годишният план на 

дейностите за подкрепа на личностното развитие за 2019 г.18 са сред 

структурните документи в областта на подкрепата и развитието на децата 

от общината.  

                                                             
16 Общинска програма за закрила на детето за 2019, 
https://rakitovo.info/images/files/obsht_savet/zakrila_2019.pdf 
17 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ракитово 
(2018 – 2019), https://rakitovo.info/images/files/obsht_savet/obsh_strategiq.pdf 
18 Годишният план на дейностите за подкрепа на личностното развитие за 2019 г., 
https://rakitovo.info/images/files/obsht_savet/godplan2019.pdf 
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- Съществува и Стратегия на Община Ракитово за интегриране на ромите 

2012-2020, в която основните мерки също са в областта на образователна 

социализация, възпитание и интеграция и са силно насочени към децата и 

учениците. Разработен е и документ, допълващ действащата стратегия - 

Допълнена и актуализирана през 2016 год. Стратегия на община Ракитово 

за интегриране на ромите 2012-2020 год.19 Действащ е и План за действие на 

община Ракитово (2016 - 2020) за изпълнение на стратегия за интегриране 

на ромите в област Пазарджик20, в който са планирани също поредица от 

дейности за включване и задържане в образователна среда на децата от 

ромската общност.  

-  

ИЗВОДИ:  

 По отношение на закрилата на детето и личностното развитие на учениците 

общината познава и планира прилагането на всички възможни образователно-

социални, здравно-образователни и здравно-социални мерки.  

 За следващия период от развитието на общината 2021 – 2027 е необходимо да се 

актуализират Общинска програма за закрила на детето и Общинската стратегия 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ракитово.  

 Необходими са повече проекти и инициативи, които да са в изпълнение на 

Годишните планове на дейностите за подкрепа на личностното развитие. 

По-голямо фокусиране на дейностите, тъй като в момента са разпределени 

във всички възможни сфери за подкрепа на децата и учениците, но това 

крие риск от невъзможност да се обхванат всички планирани дейности.  

 По отношение на стратегическите документи за интеграция на ромите също 

има нужда от фокусиране и конкретизация на мерките, които общината 

приоритизира за периода 2021 – 2027, като в годишните планове не се 

работи с равномерен фокус по всички въпроси от областните приоритети, а 

само по-ключови за община Ракитово и водещи за всяка съответна година.  

 Във всичките разглеждани документи се предвижда оценка на 

изпълнението от вида проверка на изпълнените и изостаналите планирани 

                                                             
19 Допълнена и актуализирана през 2016 год. Стратегия на община ракитово за интегриране на ромите 
2012-2020 год. https://rakitovo.info/images/files/obsht_savet/dopulnenie-strategiq-romi.pdf 
20  План за действие на община Ракитово (2016 - 2020) за изпълнение на стратегия за интегриране на 
ромите в област Пазарджик, https://rakitovo.info/images/files/obsht_savet/plan_rom_aktualna-1.pdf 
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мерки и дейности. Този самоконтрол от страна на общината трябва да има 

своята регулярност и конкретика по приоритети в новия период, за да не 

става натрупване със здравно-социални образователни дейности, между 

които да няма регулярност, системност и синергия или това което се вижда 

като риск – да има разпиляване по десетки микродейности, от които да не 

се измерва общ ефект и резултат.  

Ключов приоритет в областта на здравеопазването за периода 2021–2027  са 

в две направления: 

 Рехабилитация и технологична обезпеченост на здравните услуги, вкл. 

училищното здравеопазване и сградния фонд, в който работи първичната 

лекарска и дентална медицинска помощ, в това число осигуреност със 

специализирани здравни транспортни средства. 

 Осигуряване на населението със специализирана доболнична помощ (прегледи 

при специалисти) регулярно и по различни специалности на място в гр. 

Ракитово за нуждите на общината, без да е необходимо пътуване до Велинград 

или областния център. Постижимо е чрез партньорски отношения с доболнични 

медицински центрове за предоставяне на изнесени кабинети на терен на 

общината, където по ежемесечен и ежегоден график специалистите да са 

осигурени за живеещите в трите населени места на община Ракитово. 

Ключов приоритет в областта на образованието за периода 2021–2027г.  са в 

две направления: 

 Рехабилитация и технологично обезпечаване на образователните институции от 

основното и средно образование включително чрез повече разработени проекти 

в подкрепа на образователните услуги и дейности на общината.  

 Проектно финансиране за развитие на кадрите в цялата образователна система – 

предучилищно и училищно образование, с цел работа в електронна среда, 

интерактивно обучение и др. Обезпеченост на най-нуждаещите се ученици с 

условия за дистанционно обучение. 

Ключов приоритет в социалната сфера за периода 2021–2027  е в две 

направления: 

 Промяна на подхода в новата стратегия за социалните услуги, политиката и 

дейностите на общината в тази сфера. От центриран в общината – към базиран 

на интегрирано партньорство в междуобщинско и в областта. Целта е по-голяма 
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обезпеченост с дейности и специалисти, и устойчивост след програмно 

финансиране на някои социални услуги.  

Още повече, че в новия програмен период финансирането по ОП РЧР ще 

продължи да е насочено активно в този сектор, но и с по-голям акцент социално 

включване, включително чрез заетост за уязвими групи и хора с увреждания.  

Разширяване на услугите и дейностите към изграждащи умения, обучаващи и 

подготвящи за заетост, развитие на социално предприятие са сред дейностите в 

тази посока, които ще надградят социалната дейност и услугите в общината.  

 Адаптиране на управлението на социалните услуги в общината към новата 

подзаконова нормативна рамка, която ще продължи да се разработва заедно с 

приемането на този план и ще съпътства, а не предхожда, изготвянето на 

стратегията за социалните услуги в общината за периода 2021 – 2027. 

В това число нов ангажимент е готовността за изискванията на мониторинга от 

новата Агенция за качеството на социалните услуги.  

Нов фактор при формиране на политиката в общината по отношение развитието 

на социални услуги произлиза от предстоящата Наредба за стандартите за 

заплащане на труда на служителите, която ще влезе в сила от 1 януари 2022 г. и 

е с очаквано положително въздействие, но и нова поднормативна регламентация 

за разпределение на длъжностите, която да бъде отчетена в общината.  

 Визията в новата стратегия за развитие на социалните услуги трябва да се 

насочи към интегрираност в предлагането на всички равнища и надграждане на 

иновативното и качествено предлагане от предходната стратегия.  

 Съгласно съдържателния анализ на здравно социалните и образователни 

документи на общината може да се препоръча тяхното актуализиране и 

поддържане за периода 2021 – 2027, обезпечаване със съответните годишни 

планове, но с повече фокусиране около по-малко, но по-значими за община 

Ракитово приоритети за закрила на детето, личностно развитие на 

учениците и интеграция на ромите.  

3.3. Културна дейност и културно-историческото наследство 

Благодарение на активната и богата на традиции читалищна дейност много от 

формите на нематериално културно наследство се поддържат и са част от културния и 

обществен живот в община Ракитово.  
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Честванията на традиционни български празници, вплитането им в общинския 

празничен календар, утвърдените събития, съчетаващи фолклорна традиция, природни 

дадености и ресурси, народни обичаи създават собствен облик на общинския празничен 

календар и общностен културен дух.  

Съществуващите и развивани фолклорен фестивал, специфични обредни 

традиции за различни големи празници, като Еньовден, Тодоровден, Бабин ден и др. 

създават условия за планиране на ученически (зелен) туризъм, културен туризъм. 

Възможност пред общината е включването ѝ в календара на фестивалния и културен 

туризъм на различни туристически оператори. Например един възможен „Яневски 

маршрут“ за Еньовден, разработен като история, дестинация и предлагане с различни 

туристически посредници. По същия начин цялостна стратегия за туризма включваща 

маршрути от нематериалното културно наследство и традиции в община Ракитово е 

добра възможност за развитие и популяризиране на общината.  

Материалното културно наследство намира по естествен път място в културни 

туристически маршрути, организирани по надслова на конкретен традиционен празник 

като Еньовден, Тодоровден, фолклорния фестивал. За целта Палеонтологичния и 

Историческия музей имат необходимост от повече публичност, информационно 

представяне през различни печатни и електронни канали, собствени платформи за 

реклама и представяне, включително интегрирани информационни и рекламни 

материали.  

Разработването на културни маршрути включва ранно-християнските 

паметници, археологическите обекти и съчетани с нематериалните културни традиции 

и празници дава възможност за позициониране на община Ракитово на туристическата 

карта, както на туристическите райони, така и сред туристическото предлагане на 

различни туристически оператори в страната.  

По този начин може да се работи за „увеличаване дела и качеството на 

специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна 

натовареност - културен (етнографски, исторически и поклоннически), еко и пещерен, 

селски туризъм, приключенски, ловен, свързан с рехабилитация и др.“21, като за целта 

се разгърне комплекс от различни дейности за развитие на културния туризъм, вкл. 

                                                             
21 Стратегия за развитие на туризма в община Ракитово, изготвена, предложена и предоставена за 
целите на ПИРО от Българско пещерно дружество, клон Ракитово  
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маркетингови, проучвателни, административни и организационни (виж. Приложение 

6)22. 

Културната дейност на община Ракитово е организирана в три читалища 

разположени във всяко от населените места, Исторически музей в гр. Ракитово. 

Съществена роля в просветния живот на общината имат и училищата.  

Читалища: 

• Образцово народно читалище "Будилник-1898г." - гр. Ракитово 

• Народно читалище „Просвета-1919г” - гр. Костандово 

• Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Дорково 

Читалищата в община Ракитово са с богата и разнообразна дейност, развит 

библиотечен фонд, фолклорни състави, предлага обучения и клубове по интереси, вкл. 

музикални. Читалищата освен сред най-старите в страната са и с богата дейност. 

Финансират се от държавния бюджет през общината, но могат да бъдат подкрепяни с 

различни проекти, вкл. европейски средства.  

В Община Ракитово от 1989 год. съществува музейна сбирка /обществена 

колекция/, която беше експонирана в  “Апостолова къща”, обявена за паметник на 

културата с местно значение от НИПК – София през 1986 г. За съжаление през 2007 г. 

къщата беше реституирана на предишните й собственици чрез съд след дългогодишни 

дела. Музейната експозиция се наложи да бъде прибрана и съхранена в подходящи 

помещения за около 2-3 години.  Със Заповед на кмета, работещ през този период, беше 

сформирана комисия от експерти в областта на културата, която да проучи, изслуша и 

одобри всички предложения за сграда или помещение, подходящи за експониране на 

наличните във фонда движими културни ценности. Избрано беше помещение с обща 

площ 240 кв.м., намиращо се на първи етаж на сграда със статут на етажна собственост, 

находящо се на ул. „Христо Ботев”№ 4, общинска собственост. В него са подредени по 

хронологичен ред според времевия период на намерените находки, две експозиции -  

археология и етнография, разположени на площ 110 кв.м. Има обособен етнографски 

кът, където всеки ще може да се запознае с живота и традициите на местното 

население. 

                                                             
22 В приложение 6 (предложения от НПО за развитие на Ракитово, изготвени за ПИРО, под точка III. е 
поместено резюме на предложенията, дадени от Българско пещерно дружество, клон Ракитово, с които 
може да се развие и надгради интегрирана дейност по развитие на туризма чрез ресурсите и 
възможностите на общината в областта на нематериалното, материалното културно наследство и 
природни дадености.  
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  Съществува и друго голямо помещение с прилежащи към него по-малки стаи, 

което се използва за фондохранилище, но в последствие на по-сериозен ремонт  то 

може да се използва за експониране на голяма част от музейните експонати. По този 

начин обществената колекция е по-богата и интересна за посетителите. Помещенията 

са оборудвани със СОТ и ППИ, като по този начин е осигурена денонощна охрана на 

сградата и експонираните предмети. Направен е и каталог на експозицията. 

  Всички движими културни ценности са заприходени в две инвентарни книги, 

като общия им брой до момента е 1998. Експонатите са различни по вид, обхващащи 

различни периоди от време – от 6 хил.год.пр.н.е. /неолит/, V-VI век, XII-XIV век, XIX 

век и др. периоди.  

Ангажимент на общината за новия програмен период е обновлението на 

читалищната инфраструктура с цялостни ремонти дейности на читалищната мрежа вкл. 

реновиране на сградите на читалищата, енергийна ефективност, ремонт и обновление 

на сцени, салони, библиотеки и др. 

Собствен сайт на музея и обезпеченост с информационни и рекламни 

материални на различни езици, достъпност за хора с различни потребности до 

експозициите са надграждане на музейните услуги, което може да надгради 

туристическия и културен облик на общината. 

 

ИЗВОДИ:  

Община Ракитово разполага с разнообразие от специфични собствени празнични 

традиции, археологически и природни паметници и обекти, които се нуждаят от 

подходящо туристическо разработване и популяризиране.  

 Необходимост от интегрирани дейности за развитие на културния сектор и 

използване културно-историческото наследство за развитие на туризма;  

 Необходимост от взаимодействие с неправителствения сектор и други 

заинтересовани страни за развитие и популяризиране на нематериалните и 

материални културно-туристически обекти;  

 Проектиране на културен туристически продукт и маркетингова стратегия за 

неговото предлагане.  
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4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 
ТЕРИТОРИЯТА  

 

4.1. Историческа свързаност  

За да имаме бъдеще, трябва да познаваме историята си. Селищното развитие в 

източната част на Чепинското корито води началото си още от Древността. 

Съществуват исторически доказателства за това, че селища от неолитен тип са 

съществували в землищата на днешните населени места – Ракитово и Дорково. Данните 

показват, че първите следи за селищно развитие на днешния гр. Ракитово са от около 

IV в. пр.Хр., за което свидетелстват намерените доказателства за съществуването на 

древно селище в местността „Могилите“.  

Според преданията името на днешното селище Ракитово произлиза от ракитата 

(растение от семейството на върбите), често срещано по речните долини.  

Следи, свидетелстващи за поселищно развитие от времето на траките, 

съществуват в местностите „Пашино бърдо“ и „Качаков чарк“ (край гр. Ракитово) и 

„Алков камък“ (при гр. Костандово). От времето на римо-византийската епоха са 

намерени останки от 3 раннохристиянски църкви в околностите на днешния гр. 

Костандово. Това са базиликите в местностите „Старото гробище“, “Рангела“ и 

„Черковището“. През средновековието повечето от християнските базилики са били 

надграждани или местата им са използвани за некропол, което подсказва за наличието 

на старо селище в землището на днешния гр. Костандово. Според намерените 

археологически находки то е датирано към XII-XIV в.  

Църквите от раннохристиянската епоха (V-VI в.), разположени на територията 

на цялата община определят района като важно културно, религиозно и духовно 

средище – център на епископия. На територията на община Ракитово (при село 

Дорково) се намират и останките от прочутата от българското средновековие крепост 

„Цепина“. Според историческите извори тя е била столица на Родопска област и 

седалище на деспот Алексий Слав.  

По времето на турското владичество селата, разположени в Чепинското корито 

(в т.ч. Ракитово, Костандово и Дорково) се споменават в турските данъчни регистри от 

1574 г. Според тези регистри гр. Ракитово е с най-големи феодални приходи – признак 

за едно голямо българско селище. Писмени доказателства за съществуването на трите 

селища през ранното Средновековие се срещат и в други исторически извори. В 
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летописа на поп Методи Драгинов от 1666 г. се дават ценни сведения и за трите селища 

от днешната община Ракитово. Според историците хронисти, някогашното селище 

Костандово е едно от най-старите в Чепинската котловина. Най-ранното му 

споменаване в исторически документ е от 1515 г., като е упоменато, че в селото има 

само един мюсюлманин.  

Конкретни данни за броя на семействата и за поминъка на населението в 

населените места от днешната община Ракитово, дават пътеписите на Стефан Захариев 

от 1850 г. Според тях, към средата на 19 в., в тогавашното село Ракитово съществуват 

80 къщи, населени от 260 жители, част от които са помаци. Пак според посочения 

историк и етнограф, в тогавашното село Костандово има 80 къщи и 270 жители – 

българо-мохамедани.  

Според преброяването на населението в Царство България от 1910 г., към 31 

декември 1910 г. в гр. Ракитово живеят 3485 души, от които 1510 помаци. Разцветът на 

гр. Ракитово е през 1935 г., когато се превръща в най-големият туристически център в 

района.  

В миналото поминъкът на населението в този регион е бил в дърводобива, 

преработката на вълна (абаджийство и текстил) и естественото земеделие. Този 

икономически профил на територията до голяма степен е запазен и до днес.  

Освен като икономически център, гр. Ракитово постепенно се утвърждава и като 

културен и образователен център на днешната община. Първото училище в града е 

открито през 1865 г., а Читалище „Будилник“ е основано през 1898 г. През 1919 г. са 

изградени читалища и в останалите две населени места в общината – Костандово и 

Дорково23. 

 

4.2.  Потенциал за развитие на общината 

Потенциалът за развитие на община Ракитово се основава върху извеждането на 

конкурентните предимства на региона. Те са свързани с факторите за развитие и се 

характеризират с богатото културно-историческо наследство, честа природа с много 

богато разнообразие на растителни и животински видове. Комбинацията между 

природните дадености, богатото културно-историческо наследство и разнообразният 

релеф позволяват развитието на устойчив туристически продукт. Пещерните 

                                                             
23 Общ устройствен план на община Ракитово 
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образувания са атракция която създава условия за природно-познавателен и 

изследователски туризъм. Населението в района е смесено, което допринася за 

културното многообразие. Преимущество за развитие са и водните ресурси, свързани с 

минералните извори и територията около язовир „Батак“. Преработващата и шивашката 

промишленост, земеделието и традиционните занаяти също очертават конкурентните 

предимства на региона. Друг важен фактор за растеж е свързаността с вече утвърдените 

туристически дестинации община Велинград и община Батак. 

 

4.3. Транспортна инфраструктура, водоснабдителна и канализационна 

структура, енергийна и съобщителна мрежа 24 

 

4.3.1. Транспортна система 

Пътна мрежа 

Община Ракитово разполага с добра пътна инфраструктура. Общата дължина на 

пътищата от републиканската пътна мрежа в чертите на община Ракитово са 24,427 км. 

и осъществяват връзката на община Ракитово със съседните общини.  

Трасетата на Републиканската пътна мрежа (РПМ) през територията на 

общината са две: 

- Път ІІ – 84 /Звъничево – Ветрен Дол – гара Костандово – Юндола –Якоруда/. 

Този второкласен път обхваща: /Ябланица-Ботевград/Джурово-Етрополе-

Пирдоп-Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат-Барутин от 18+000 до 

км. 30+262 – 12,262 км. 

- Път ІІІ – 376 /Превала – Курорт” яз. Батак”- “Цигов Чарк” – Ракитово/. 

Третокласният път обхваща /Пазарджик, - Пещера/ - Бяга – Исперихово –

Йоаким Груево – Пловдив от км.4+769 до км.16+934 – 12,165км. 

Републиканският път преминаващи през гр. Ракитово - ІІІ-376 от км.10+525 до 

км.13+067 е по трасето на ул.”Иван Клинчаров” и е в добро състояние. Пътната мрежа 

на община Ракитово включва и общинската пътна мрежа, които по данни на общината 

са 8 на брой. 

                                                             
24 Тази част се основава на извършения в Общия устройствен план на община Ракитово анализ на 
техническата инфраструктура 
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Състоянието на републиканските пътища на територията на общината е 

относително добро, но не осигурява транспортното обслужване на населените места в 

общината. 

Препоръчваме създаване на транспортното обслужване в община Ракитово, 

което да се осъществява с автобусен транспорт. 

През гр. Ракитово преминават транзитни автобуси от гр. Велинград през гр. 

Батак. С развитието на гр. Ракитово като единна дестинация на целогодишен туризъм и 

с курортното ядро “яз. Батак-Цигов чарк”, могат да се пуснат допълнителни линии за 

транспортно обслужване. 

Превозите на автобусните линии се извършват от частни фирми. На територията 

на общината са маркирани автобусните спирки, които са в задоволително състояние. В 

населените места не съществува вътрешно-градски транспорт. 

Железопътна инфраструктура 

На територията на общината има изградена железопътна инфраструктура, 

представена от теснолинейката от гара Септември до гара Добринище. Тя е построена 

през 1926 г. и се явява единствената действаща тясна линия в България, която 

осъществява железопътните връзки в региона. 

На територията на община Ракитово има три ж.п. гари - гара Цепина, гара 

Долене и гара Костандово. Общата дължина на железопътната линия на разглежданата 

територия е 3,925 км. 

Категоризацията на ж.п. линията, според “Наредбата за категории на ж.п. 

линиите” в Р България е ІІ-ра категория. Определянето на ж.п. линията според ДП 

“НКЖИ” по товаронапрежение е VІ- ти клас. Техническото състояние на релсовия път 

е влошено и се налага редовно поддържане и следена на линията, особено на опасни 

участъци в дефилето. 

На база подробния анализ в Общия устройствен план на община Ракитово и 

събраната изходна информация от ОПУ-Пазарджик и Общинска администрация 

Ракитово, могат да се маркират следните изводи: 

 Транспортната обезпеченост на общината е затруднена. Не са осигурени 

транспортни връзки между населените места, вътре и извън общината; 

 Налице е необходимост от поддържането и стопанисването на РПМ, (втори и 

трети клас), която е в сравнително добро състояние; 

 Препоръки за поддържане, ремонтиране и рехабилитация на общинските 

пътища; 
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 Следене за подобряване и поддържане състоянието на железопътната мрежа на 

територията на общината.  

 Стимулиране на атракционните пътувания, с цел развитие на атракционния 

туризъм. 

 

4.3.2. Водоснабдителна и канализационна структура 

Трите населени места на територията на община Ракитово, гр. Ракитово, гр. 

Костандово и с. Дорково, са водоснабдени и се обслужват от „Водоснабдяване, 

канализация и термални води“ ЕООД гр. Ракитово. 

Качеството на повърхностните и подземни води отговарят на изискванията за 

използване на води за питейни нужди. На този етап наличният капацитет на 

водоизточниците е достатъчен за покриване на питейно-битовите и други нужди на 

всички обслужвани населени места.  

Общият капацитет на водоизточниците е 1,719 мил м3 за година. Общата 

дължина на външните (преносни) водопроводи е 83,64 км, а на дължината на 

разпределителните мрежи в населените места 71,12 км. 

Територията на община Ракитово е разделена на две водоснабдителни зони – 

Водоснабдителна зона Ракитово (Зона 1) и Водоснабдителна зона Костандово – 

Дорково (Зона 2). Понастоящем между двете зони няма водопроводни връзки. 

Водоснабдителната зона Ракитово се захранва от 1 речно водохващане и 8 каптирани 

извора с общия капацитет на водоизточниците 1,025 мил. м3 на година. 

Водоснабдителната зона Костандово – Дорково се захранва от 2 речни водовземане и 3 

каптирани извора с общия капацитета на водоизточниците 0,694 мил. м3 на година. 

Разпределителните водопроводни мрежи в населените места в голямата си част 

от амортизирани тръби в лошо състояние. 

Минерални води 

На територията на общината има минерално находище „Ракитово“. 

Водоизточниците на минерална вода в находището са сондажи – Сн5, Сн6, Сн7, Сн9а и 

Сн10. Минералната вода от находището може да се използва за бутилиране и питейни 

цели, балнеолечение и балнеопрофилактика. За водоизточниците на минералното 

находище е необходимо да се устроят санитарно-охранителни зони съгласно Наредба 

№3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
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експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

За подобряване водоснабдяването на населените места се предвижда запазване и 

поетапна рехабилитация на съществуващата схемата на водоподаване. 

„ВКТВ“ ЕООД - гр. Ракитово стопанисва ВиК сектора на територията на гр. 

Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково. За населените места няма изградени 

пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Канализационната мрежа на гр. Ракитово функционира като смесена, при 

която съвместно се отвеждат битовите, производствените и дъждовни води. Теренните 

условия дават възможност отвеждането на водите да е гравитачно. Изградената 

канализационна мрежа обслужва около 97% от населението. Няма изградена 

пречиствателна станция и в момента канализационната мрежа зауства в р. Стара река. 

Корекцията на деретата, преминаващи през града, с развитието на града са се оформили 

като канализационни колектори. 

Канализационната мрежа на гр. Костандово е изградена и функционира като 

смесена, при която съвместно се отвеждат битовите, производствените и дъждовни 

води. Теренните условия дават възможност отвеждането на водите да е гравитачно. 

Няма изградена пречиствателна станция и в момента канализационната мрежа зауства в 

р. Мътница. Корекцията на деретата преминаващи през града, с развитието на града са 

се оформили като канализационни колектори, на места липсва и канализация. 

Канализационната мрежа на с. Дорково е изградена и функционира като 

смесена, при която съвместно се отвеждат битовите, производствените и дъждовни 

води. Теренните условия дават възможност отвеждането на водите да е гравитачно. 

Няма изградена пречиствателна станция и в момента канализационната мрежа зауства в 

р. Мътница. Корекцията на деретата преминаващи през селището, с развитието на 

което са се оформили като канализационни колектори. 

В община Ракитово канализационната система се характеризира със следните 

основни дефицити: 

- Липсва ПСОВ на територията на община Ракитово; 

- Канализационната мрежа е амортизирана – наноси в каналите, разместени 

и нарушени връзки между тръбите, недостатъчен капацитет, инфилтрация и 

ексфилтрация; 
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- В голямата си част канализационната мрежа работи като разделна – битова. 

Недостатъчен е броят на дъждоприемните шахти; 

- Основен проблем е миризмите в следствие на заустване на отпадъчните води в 

рамките на населеното място; 

- Хидравлическата проводимост на канализационната мрежа на моста е 

недостатъчна; 

- Не е в добро функционално състояние, липса на периодично почистване и 

изтекъл експлоатационен срок; 

- Отпадъчните води се заустват във водните тела без пречистване. 

 

4.3.3. Енергийна и съобщителна мрежа 

На територията на общината Ракитово енергийната мрежа е в много добро 

състояние, един от признаците затова е че няма селище със статут на населено място, 

което да не е електрифицирано. Друг признак е компанията „EВН България 

Електроразпределение“ АД, която стопанисват, поддържат и реконструират 

съществуващите електропроводи, които да са в добро техническо състояние, както и с 

добри преносни възможности и висока механическа устойчивост. За съжаление има и 

участъци с нарушени механични и електрически параметри, които са следствие от това, 

че не навсякъде на територията на общината електрическата мрежата е въздушна, при 

селищата мрежата е устроена на лъчев принцип и оттам идват загубите и проблемите в 

захранването. „ЕВН България“ предвижда модернизиране и автоматизиране на 

мрежите средно напрежение, чрез монтиране на автоматични прекъсвачи с 

дистанционно управление, с което ще се постигне по-бързо локализиране на авариите и 

по-голяма оперативност при изключвания за профилактика. С цел ограничаване на 

скритата консумация на електроенергия (кражбите), електроразпределителното 

предприятие провежда различни мероприятия – проверки, изместване на 

електромерните табла на имотна граница и подмяна на старите електромери с нови по-

надеждни. Основни акценти в инвестиционната и ремонтна програма на ЕВН ЕР са 

развитието на мрежата, повишаване качеството и сигурността на захранване, чрез 

подмяна на кабелни линии с изчерпан капацитет, изграждане и модернизиране на 

възлови станции с телеуправление и телемеханика на средно напрежение. 
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Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)  

Благоприятното разположение на община Ракитово дава възможност за 

използване на добра и продължителна слънчева енергия. По данни от МТО станция – 

Ракитово и регионът на общината се характеризира с добра продължителност на 

слънчево греене - 1600-1800 часа за година, с максимуми за месеците юли и август. 

Общината има добро слънцегреене, което дава възможност в перспектива за 

изграждане на фотоволтаични електро централи и термосоларни системи. На 

територията на община Ракитово също така има потенциални зони за използване на 

водата като източник на енергия чрез изграждането на ВЕЦ. Основният вид ВЕИ, който 

се използва в община Ракитово е биомасата – дърва за горене. Община Ракитово може 

да участва в проекти свързани със зелена енергия за намаляването на енергийните 

разходи на общинските сгради, като се изградят термосоларни инсталации. Също важи 

и за фирмите на територията на общината занимаващи се с промишленост и селско 

стопанство, за да бъдат по-конкурентноспособни в обкръжаващата ги среда. Като тези 

проекти ще подобрят и екологичната среда в общината, защото традиционното 

производство на електроенергия е най-големият източник на промишлено замърсяване 

на въздуха. С иновативните програми на ЕИ за доставка на 100% екологично чиста 

енергия от възобновяеми източници на електроенергия може да бъдете част от 

решението за предотвратяване на проблема със замърсяването. 

 

Съобщителна инфраструктура  

В XXI век наличието на съвременна и ефективна телекомуникационна 

инфраструктура е един от най-важните фактори за повишаването на качеството на 

живота на населението. Особено в настоящата ситуация, в която се намираме на 

пандемия, информационните технологии за комуникации стават неизбежна част от нас 

и нашето ежедневие. Бизнесът и администрацията се наложи да бъдат гъвкави и 

иновативни за да могат да продължат своята дейност, както и не на последно място 

образованието. Затова един от най-важните показатели е „мобилна телефонна и 

интернет плътност”, която се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение, като 

населението ползва услугите на трите мобилни оператора „Мтел”, ”Теленор” и 

”Виваком”, които осигуряват покритие на територията на цялата община. На 

територията на гр. Ракитово гр. Костандово и с. Дорково се предоставя достъп до 

фиксиран 4G интернет от трите мобилни оператора. На територията на общината 

съществува местен кабелен оператор – „Деймос“ ЕООД,  предлагащ 
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телекомуникационни услуги за предаване на данни и видео включително кабелна 

телевизия и интернет. Компанията е ориентирана към цялостно удовлетворяване 

потребностите на клиентите от надеждни и висококачествени комуникации. „Деймос“ 

ЕООД е оператор със собствена преносна среда и иновации.  

През 2019г. при втора фаза на кандидатстване Община Ракитово бе одобрена от 

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи по програмата „WiFi4EU – насърчаване на 

свързаността в местните общности” за изграждане на съоръжения за безплатен 

интернет достъп до централните части на населените места в общината на стойност 30 

хил. лева. Община Ракитово вече може да се похвали, че предоставя безплатна 

интернет връзка на жителите и гостите си в следните зони: на всеки от трите етажа в 

административната сграда на общината; парка в централната градска част и ОНЧ 

„Будилник 1898”; в гр. Костандово на площад Европа, в парка на града, както и в 

сградата на кметство. В с. Дорково места с достъп до интернет са площада пред 

кметството, градината пред ОНЧ "Св. св. Кирил и Методи” 1919г. и Плиоценския парк. 

За съжаление се наблюдават съществени териториални различия по отношение 

на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), което се 

отразява и на местния потенциал за икономически растеж, както и на 

конкурентоспособността на местната икономика и равните възможности за 

населението. Важно място в този процес заемат местните читалища и библиотеки, 

които да внедрят иновативни услуги чрез използването на ИКТ. В подкрепа за ИКТ на 

МСП за повишаване на тяхната конкурентоспособност, трябва да се образоват и обучат 

своите служители, както и да структурират управление, отговарящо на 

предизвикателствата на глобалната икономика. 

4.4. Принос за развитие на региона за планиране 

Община Ракитово попада в границите на Южен централен регион, който е един 

от 6-те региона за планиране в България. Според европейската номенклатура на 

териториалните единици – NUTS, той се разполага на йерархично ниво 2, като в 

географски аспект обхваща западната половина Горнотракийската низина, южната част 

на Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част 

от Родопите. ЮЦР е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него 

попадат голяма част от Национален парк „Централен Балкан“, част от Национален парк 

„Рила“ и целият масив на Родопите. Развитието на туризма в района има все по-голямо 
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значение за местните икономики и реализиране на усилията за създаване на заетост, 

тъй като икономическите показатели са сравнително слаби. Извеждането на 

конкурентните предимства на района ще доведат до повишаване на икономическите 

показатели на региона за планиране. 

5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

Според чл. 13, ал.1 от ЗРР за нуждите на ПИРО е изискана преценка за 

екологична оценка от МОСВ на която е отговорено с писмо изх. № 08-00-

1114/03.11.2020. Институционално състоянието и контрола на околната среда се 

осъществява от Районна Инспекция по Околната Среда и Водите, гр. Пазарджик. 

Оценката на качеството на атмосферния въздух (КАВ) се извършва за основните 

контролирани показатели - прах, фини прахови частици (ФПЧ), серен диоксид, азотен 

диоксид, тежки метали, както и за други специфични замърсители, съгласно Закона за 

чистотата на атмосферния въздух. 

Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство 

територията на страната е разделена на Райони за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух (РОУКАВ) – Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, 

Югозападен и Югоизточен, в рамките на които са определени съответните 

зони/общини, в които се наблюдава превишаване на горните оценъчни прагове (ГОП) и 

установените норми и са посочени конкретните замърсители, чиито норми са 

нарушени. Община Ракитово е в Югоизточен район и не попада в списъка на 

зоните/общините, в които нивата на основните показатели за КАВ, са над горните 

оценъчни прагове (ГОП). На територията на общината няма изграден пункт за 

непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) към 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) или местна система 

на наблюдение и контрол на КАВ. 

Качеството на въздуха на територията на община Ракитово отговаря на 

нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и въздухът е с много добро 

качество. 

Замърсяването на въздуха в община Ракитово се дължи основно на ползването 

на твърди горива през отоплителния сезон от битови, административни и стопански 
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сгради, а така също и на автотранспорта, дървообработващите /мебелните предприятия/ 

цехове, селскостопанската дейност и др.25. 

 

6. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

6.1. Административен капацитет  

Общината има опит с развитието на административния си капацитет от 

изпълнението на Стратегията си за организационно развитие (2014-2016). Резултатите 

от анализа в нея са насочени към дългосрочно и устойчиво развитие на ефективността и 

ефикасността в работата и отговорностите на администрацията.  

Актуализиране на тази стратегия за новия период 2021–2027г. ще помогне за 

системно обвързване силните страни и възможности на администрацията и 

изпълнението на ПИРО, както и преодоляване на слабите страни на администрацията в 

началото на новия стратегически период.  

Административната структура на общината включва Дирекция „Обща 

администрация” осигурява техническата дейност на органите на местната власт и на 

специализираната администрация и извършва дейности по административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Дирекция 

„Специализирана администрация” подпомага и осигурява осъществяването на 

правомощията на органите на местната власт. Разработени са и се прилагат вътрешни 

правила за работа както и инструкции за дейността на отделните дирекции. 

Общинската администрация се състои от 53 служители, като 55% от тях са с 

висше образование (от които 76% са с придобита квалификация Магистър), 21% са със 

средно специално образование и 24% със средно образование. 

Голяма част от дейността и отчетността в работата на администрацията е 

свързана с реализираните и планирани европейски проекти, управлението на средствата 

от тях и ефикасното им и устойчиво изпълнение. В периода 2014–2020 г. община 

Ракитово е реализирала 12 проекта с европейско финансиране на обща стойност около 

4 965 700 лв. През 2021 г. се очаква да се изпълняват проекти на стойност  9 770 000 лв.  

                                                             
25 Общински план за развитие на община Ракитово 2014-2020 
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Общината реализира проектите си със собствен експертен капацитет и външна 

консултантска подкрепа.  

Община Ракитово членува в Асоциацията на родопските общини. В тази посока 

по-активно сътрудничество с други организации като Националното сдружение на 

секретарите на общините в Р България, НСОРБ и др. секторни и браншови обединения, 

в които участват общини, ще са от полза за междуобщинското сътрудничество, 

разширяването на експертизата и партньорските проекти през новия период.  

Общината поддържа богат набор стратегически документи по сектори и 

проблемни сфери, но отчетността на документите през 2021-2027 може да бъде 

подобрена. Годишни планове и отчети на дейността по отделните секторни и 

проблемно ориентирани стратегии ще повиши качеството на работа, изпълнение и 

прозрачност на процесите.  

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

 По отношение качеството на човешките ресурси в общината – системно и 

регулярно осигуряване на обучения, финансирани от различни проекти и 

бюджета на общината. Такива са необходими както в посока електронизация на 

общината и предлаганите услуги, така и за поддържане и повишаване 

капацитета в областта на управлението и изпълнението на проекти.  

 По отношение стратегическите документи – изготвяне публичност на отчети и 

годишни планове, вкл. актуализиране на стратегически и програмни  документи 

с нови.  

 По отношение на партньорствата – активно взаимодействие с гражданския 

сектор за по-добро познаване на проблемите и очакваните решения от 

обществеността, търсене на консенсус и надграждане на съществуващи идеи.  

 Активно поддържане на материалната обезпеченост на служителите, в която да 

се инвестира регулярно, вкл. чрез планираните европейски проекти.  

 Необходим е план за осигуряване на спектър от електронни услуги, 

предоставяни от общината.  
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6.2. Администрация за реализация на ПИРО 

Дейностите по администриране на Плана за интегрирано градско развитие са 

под оперативното координиране, организиране и изпълнение на дирекция „Европейски 

програми и финансиране“, под оперативното ръководство на ресорен заместник-кмет и 

в координация с другите ресорни заместник-кметове и дирекции под ръководството на 

кмета на общината. Изпълнението на ПИРО изисква преки отговорници по 

функционални области: 

 Административно-отчетни за дейностите по плана, вкл. годишните отчети и 

планове по изпълнението му; координиране създаването и актуализирането на 

стратегически документи, планове и програми по сектори, с цел изпълнение и 

подпомагане секторни мерки и дейности по Плана. 

Тази дейности включват активно взаимодействие със заинтересованите страни, 

разписани подробно в комуникационната стратегия за изпълнение на ПИРО. 

 

 Втората функционална сфера от изпълнение на ПИРО е управлението на 

проектната дейност, нейното планиране, кандидатстване съгласно плана, 

изпълнение на проектите и осигуряване на последваща устойчивост и развитие, 

съвместно с ресорните, за сферата на проекта, отдели и дирекции. 

 

 Третата функционална сфера управлението е информираността на гражданите, 

публичността на извършените дейности и реализирани проекти, което също е 

подробно организирано в комуникационната стратегия. Тази дейност е свързана 

с комуникациите по изпълнението на плана, но вече не насочена приоритетно 

към заинтересованите страни, а към гражданите и обществеността в общината. 

 

 Взаимодействие с други общини от областта, които работят по сродни проекти, 

или където е възможно и необходимо съвместно междуобщинско проектно 

планиране и изпълнение, с цел по-значим икономически резултат и по-голяма 

устойчивост. 

 

Административно-комуникационната и управленска обезпеченост на ПИРО е 

комплексен процес, който изисква ясна структура, но и съвместни усилия на 

общинската администрация като основен субект отговорен за изпълнението на Плана. 
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Интегрираният подход в дейностите и ангажиментите по ПИРО, съчетан с ясна 

йерархия на отговорностите е водещ и ключов за постигане на интегриране на сфери на 

въздействие, мерки и дейности. 

 

7. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЖИЛИЩНАТА МРЕЖА И 

ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР И ГРАДСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

През годините не се е променил особено същественият дял в решаването на 

проблема на териториалното развитие на общината се пада на системата “Обитаване”, 

която под влияние на демографските нужди от една страна и на физическото износване 

на съществуващия сграден фонд. При решаване на проблемите на системата 

“Обитаване” на първо място се поставя търсенето на вътрешни резерви. След 

изчерпването на възможностите на съществуващата жилищна зона се пристъпва към 

усвояването на нови територии за жилищни нужди. Анализът на жилищната система на 

община Ракитово има за цел да разкрие проблемите и потенциала на развитието й, 

които са от значение за създаването на реалистична устройствена концепция при 

изработване на ОУПО. На територията на община Ракитово има изградени 4 505 

жилищни сгради с 5 508 жилища26, чийто характеристики са представени в ОУПО-

таблица №17. 

7.1. Територии с недвижимо културно наследство  

В процеса на работа по проекта беше направен цялостен анализ на културното 

наследство на община Ракитово и бяха изведени проблемите на недвижимите културни 

ценности (НКЦ) и очертани посоките за бъдещото съхранение и адаптиране в средата. 

Териториите с НКЦ са разгледани, като защитени зони за опазване извън селищната 

територия на населените места. Проектът определя критерии за опазване на зоните 

наситени с НКЦ, показани са еко маршрути от регионално и локално нива, 

локализирани са археологичните обекти обвързани с транспортна достъп за културно-

познавателен туризъм на базата на останките от тракийско селище в местността 

“Манастирище”, тракийската крепост в местността “Арманчето”, “Палеонтологично 

находище” и крепостта ”Цепина”. 

В заключение може да се обобщи, че Проектът предлага: 
                                                             
26 Общ устройствен план на община Ракитово 2020 
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 по главните направления на общинската пътна мрежа (гр. Ракитово – гр. 

Костандово, гр. Ракитово – гара Костандово) терени с допустима смяна 

на предназначение, при поява на инвестиционни намерения; 

 уплътняване на териториите в съществуващите граници на населените 

места с жилищни, производствено-складови и обществени функции; 

 включване на нови терени в границите на населените места за 

производствени дейности; 

 маркиране на туристически маршрути до обектите с НКЦ, историческата 

местност крепостта “Цепина”, ”Палеонтологично находище” и други 

исторически местности; 

 предлагане маршрута на теснолинейката гара “Септември “ гара 

“Цепина”, гара ”Костандово” до гара ”Добринище” да се използва и като 

атракционен маршрут; 

 специализация на туризма: гр. Костандово с акцент изграждане на 

хотелски комплекс на базата на съществуващите минерални извори; с. 

Дорково с акцент ”зелен туризъм”, развитие на еко и етнографски селища 

и многообразна хотелска база;27. 

 

7.2. Пространствена структура на селищната мрежа  

Съвременната селищна мрежа на община Ракитово е сформирана от три 

населени места – 2 града (Ракитово и Костандово) и 1 село (Дорково). И трите 

населени места в община Ракитово са разположени в равнинната източна част на 

Чепинската котловина. Релефните особености на територията до голяма степен са 

предопределили линеарната пространствена структура на селищната мрежа в 

общината. Това линеарно разположение на населените места улеснява 

комуникационните и пространствени връзки между отделните селища. Положително 

влияние в тази насока оказва и съществуващата директна пътна връзка – гр. Ракитово – 

гр. Костандово – с. Дорково. Транспортните отстояния между отделните населени 

места са в рамките на 5-7 киРакитовоетровия изохрон. Тази компактност на селищната 

мрежа в общината създава предпоставки за развитието и поддържането на стабилни и 

                                                             
27 Общ устройствен план 
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интензивни връзки между селищата в сферата на общественото обслужване, труда и 

отдиха.  

Не се наблюдава териториална диспропорция в развитието на отделните 

населени места както по отношение на демографската, така и по отношение на 

икономическата им характеристика. Известен превес има само гр. Ракитово, който е 

административен и културен център на общината.  

И трите селища са с добро транспортно-комуникационно положение но има 

нужда от подобрение и надграждане. Осигурен е  достъп до пътищата от 

Републиканската пътна мрежа и са добре обвързани както помежду си, така и с 

центровете на съседни общини (гр. Велинград и гр. Батак). Тези транспортни връзки с 

вече утвърдени в страната туристически центрове са от особено значение за община 

Ракитово, която тепърва ще се утвърждава като атрактивна туристическа дестинация.  

В зависимост от степента на застъпеност на селищните функции във всички 

селища в общината се определя и комплексната функционална категоризация на 

общината и на отделните населени места, включени в състава й. Съгласно Актуална 

категоризация на населените места от 27.11.2018 г.28, община Ракитово спада към IV 

функционална категория (функционален тип), а отделните населени места в нея, 

както следва:  

 гр. Ракитово – IV функционална категория (функционален тип);  

 гр. Костандово – IV функционална категория (функционален тип);  

 с. Дорково – V функционална категория (функционален тип).  

Тази функционална категоризация на териториалните единици и населените 

места се изготвя на базата на утвърдена методика на национално ниво, която се 

актуализира периодично при промяна на отчитаните показатели.  

Големината на населените места е важен показател, който се отчита при 

устройственото планиране. Тя се измерва чрез 2 широко прилагани индикатора – брой 

на населението и големина на селищната територия.  

 

 

 

                                                             
28 Актуална категоризация на населените места от 27.11.2018 г., Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството 
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7.3. Урбанистична структура на населените места29  

 

Селищата в община Ракитово са се развили в условията на равнинен релеф 

(източната част на Чепинската котловина). Това е предпоставка за формирането на 

компактна селищна структура, каквато се наблюдава и при трите населени места в 

общината. Само при гр. Ракитово е налице първоначален стадий на преминаване от 

компактна към разчленена селищна структура, което се дължи на териториалното 

разрастване на урбанизираната територия в западна, южна и източна посока върху 

полегатите склонове на Родопите. Разчленяването на селищната структура се дължи и 

на изнасянето на производствената зона на града в северна посока, където се намира и 

бившият стопански двор на АПК.  

По този начин в северния край на населеното място е формира значителна по 

площ зона за труд, която се „откъсва“ от иначе компактната зона за обитаване.  

Настоящата структура на населените места е резултат от прилагането на 

регулационните планове от предходните периоди на планиране и стратегически 

документи. Те са заменили старата доосвобожденска структура на селищата и са ги 

превърнали в селища със съвременна структура, отговарящи на действащите норми 

за устройствено планиране.  

Съществуващата улична мрежа е с необходимите регулационни ширини, 

радиуси и наклони, които позволяват нормалното протичане на автомобилното 

движение. Благоустрояването на уличните пространства е добро, с изключение на 

някои по-малки комуникации, разположени в периферията на населените места. 

Проблемни остават единствено местата за паркиране, като най-остър е проблемът в 

общинския център – гр. Ракитово.  

И трите населени места имат добре структурирани централни зони, в които са 

групирани основната част от обектите на общественото обслужване. Около тях са 

формирани малки, но добре изградени и поддържани зелени площи със съответните 

пешеходни пространства.  

Застрояването е представено почти изцяло от свободно стоящи сгради в 

самостоятелни урегулирани поземлени имоти. Височината на застрояването е малка – 

до 10 м. Изключение правят няколко сгради в гр. Ракитово, строени през 

                                                             
29 Тази част е разработена на база информация от Общ устройствен план на община Ракитово 2020 
(НЦТР). 
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социалистическия период. Те обаче са дисперсно разположени в селищната 

структура и не оказват съществено влияние върху цялостния облик на града.  

Производствените дейности са групирани в производствената зона на град 

Ракитово и в бившите стопански дворове на АПК (гр. Ракитово, гр. Костандово и с. 

Дорково). Те са ситуирани по такъв начин, че да не оказват вредно въздействие върху 

останалата част от селищната територия.  

 

ИЗВОДИ: 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи:  

 Селищната мрежа в общината е относително равномерно развита. 

Трите населени места не показват значими различия по отношение на 

стопанските и на селищните си елементи. Те имат сходни функционални 

характеристики и потенциали за развитие. Известен превес има само 

общинският център – град Ракитово. Между останалите две населени 

места (гр. Костандово и с. Дорково) не се наблюдава значителна разлика.  

 Населените места в община Ракитово са от компактен селищен тип с 

добре оформени селищни центрове, жилищни територии и територии за 

труд. И трите селища имат потенциал за нарастване на отделните 

функционални зони (при доказана необходимост).  

 Линеарното разположение на селищата и тяхната близост едно до 

друго са предпоставка за развитието на интензивни комуникационни, 

функционални и пространствени връзки между тях.  

 

 

 

SWOT АНАЛИЗ 

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СВЪРЗАНОСТ 

 СИЛНИ СТРАНИ    СЛАБИ СТРАНИ 

- Благоприятно географско 
местоположение в Западните Родопи; 

- Разнообразен планинско-котловинен 
характер на релефа; 

- Красива и разнообразна природна среда – 
чист въздух, гори, пещери;  

- Богато и съхранено биоразнообразие;  

- Насечен релеф; 
- Недобра свързаност с регионалния и 

областния център; 
- Слаба транспортна свързаност между 

общинския център и населените места; 
- Отдалеченост на махали от градския 

център; 
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- Стратегическо географско положение в 
близост до туристически център 
Велинград; 

- Община Ракитово е част от язовирен 
район Батак; 

- Находища на минерални води; 
- Близко разположение до основни 

транспортни артерии – коридор №9 и 
Автомагистрала „Тракия“. 

- Влошено състояние на уличната и 
тротоарната  мрежа;  

 

 ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ 

- Чрез използване на подходящо проектно 
финансиране е възможно да се подобри 
както състоянието и качеството на 
общинската и между-общинската пътна 
мрежа; 

- Възможности за картиране на общината 
по европейски фондове за 
инфраструктурно развитие; 

- Привличане на инвестиции за 
оползотворяване на потенциала на язовир 
Батак; 

- Възможности за развитие на транспортна 
инфраструктура (водна, наземна); 

- Чрез насърчаване създаването и 
развитието на подходящи микро- и малки- 
предприятия и учредяване на подходящи 
производствени вериги, е възможно да се 
подобри усвояването на потенциала на 
минерални води и горските ресурси. 

- Подобряване на междуобщинското 
сътрудничество с утвърдените 
туристически дестинации – градовете 
Велинград и Батак 

- Вътрешната общинска, както и между 
общинска, транспортна свързаност може 
да се влоши поради липса или (обективно) 
забавяне при реализацията на 
инфраструктурни проекти с висока 
обществена значимост; 

- Изпълнението на вътре-общинска и 
между-общинска свързаност може да бъде 
компрометирано при продължаващо 
обезлюдяване на района и намаляване на 
жителите на населените места; 

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

- Добре развито горско стопанство, 
установено като основен поминък на 
общността; 

- Традиции в дърводобива и 
дървопреработването;  

- Наличие на условия за развитие на 
разнообразни форми на туризъм 
(културен, селски, еко, ловен, риболовен,  
религиозен, пещерен, СПА и др.) 

- Предпоставки за развитие на биологично 

- Наличие на висока конкурентоспособност 
от страна на съседните утвърдени 
туристически дестинации;  

- Безработицата и имплицитните 
възможности за професионална 
реализация; 

- Ниска квалификация на човешките 
ресурси; 

- Ниска предприемаческа активност; 
- Недостатъчна добавена стойност на 
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и планинско земеделие и пчеларство; 
- Обезпеченост с водоизточници;   
- Развито занаятчийство; 
 

произведената продукция; 
- Липса на инвестиционни намерения; 
- Ограничен достъп до външни пазари за 

реализация на продукция;  
- Отсъствие на национално значими крупни 

индустриални предприятия, опериращи на 
територията на община;  

- Липса на система за информационно 
обслужване на бизнеса; 

- Технологична изостаналост и ниска 
конкурентоспособност на предприятията в 
общината; 

- Липса на търговски център и на модерно 
тържище за селскостопанска продукция; 

- Бизнесът е негативно повлиян от 
застаряване на населението, нарушения 
баланс между заети и безработни и 
обезлюдяването на общината; 

- Наблюдава се продължаващо негативно 
влияние на световната финансова и 
икономическа криза върху развитието на 
общината, като негативите се допълват и от 
влиянието на националните мерки срещу 
КОВИД-19. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Дигитализация на микро-, малки и средни 
предприятия; 

- Създаване на местна инициативна група;  
- Учредяване на ПЧП за реализиране на 

проекти от обществена значимост; 
- Насърчаване на социално 

предприемачество чрез обществени 
поръчки; 

- Създаване на инфраструктура 
обслужваща селскостопанските 
производители; 

- Развитие на местния туризъм, чрез 
създаване на условия за изграждане на 
туристически потенциал и увеличаване на 
туристопотока; 

- Внедряване на алтернативни форми на 
туризъм; 

- Неподготвеност на местния бизнес да 
посрещне предизвикателствата на 
дигиталната трансформация и 
модернизацията на обществата;  

- Задълбочаване на негативната тенденция 
за отлив на трудовия потенциал; 

- Нарастване на междурегионалните 
различия в областта;   

- Заплаха от възникване на обществено 
недоволство, застрашаващо реализирането 
на инвестиционни проекти в определени 
производства;  

- Реализацията на мерки и механизми за 
насърчаване на икономическото и социално 
развитие би могла да се възпрепятства поради 
недостатъчен инвестиционен интерес и/или 
неподходяща квалификация и липса на 
мотивация на местната общност; 
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СОЦИАЛНА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- Развита мрежа от социални услуги; 
- Балансирана училищна мрежа;  
- Обезпеченост с първична медицинска и 

дентална помощ; 
- Положителна колаборация между 

образователно-социалните услуги; 
- Богата и устойчиво развита читалищна 

дейност; 
- Съхранена културно-фолклорна 

идентичност;  
-  Добро взаимодействие на местната 

администрация с ромските организации в 
грижа за общността.  

- Традиции в отборни спортове;  
- Модернизира спортна инфраструктура за 

клубни спортове.  

 
- Неадаптирани училищни учебни програми 

спрямо изискванията на пазара на труда;  
- Недостатъчна обезпеченост с бърза и 

специализирана медицинска помощ;  
- Ранно отпадащи от училища деца;  
- Безработица и ниска степен на образование 

и квалификация сред ромската общност;  
- Слабо популяризиране на културните 

събития и дейности в населените места;  
- Интегрирани социални услуги;  
- Дефицит на специалисти в социалните 

услуги.  
- Амортизирана спортна инфраструктура, 

спортни съоръжения в училищата и детски 
площадки в детските градини.  

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Развитие на социалното предприемачество 
чрез ресурсите на социалните услуги и 
училищата;  

- Партньорство с медицински центрове за 
доболнична помощ;  

- Посредством развитие на образователните 
дейности и повишаване на качеството на 
обучението в училищата и детските 
заведения;  

- Популяризиране на културния продукт; 
- Модернизиране и реновиране на градския 

стадион.  
 

- Застаряване на населението и увеличена 
потребност от социални услуги;  

-  Недостатъчен брой ученици;  
-  Предизвикателствата от КОВИД 19, 
свързани с електронизацията на 
обучението; 

-  Финансиране на културните дейности;  
-  Съхраняване на клубните спортове.  
 
 

 

ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 
- Изградени в задоволителна степен  

енергийна, водна, телекомуникационна 
системи; 

- Работещи комунално-битови услуги на 
територията на общината; 

- Балансирана транспортна инфраструктура 

- Канализационната мрежа е частично 
изградена, отчита се липса на необходимите 
пречиствателни станции - ПСОВ, липса на 
канализационна мрежа в селата;  

- Незадоволително състояние на пътната и 
пешеходна улична мрежа;  

- Липса на изградена подходяща 
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осигуряваща предпоставки за 
икономическо развитие;  

- Обезпеченост с водоизточници; 
- Добре изградена междуселищна мрежа, 

осигуряваща свързаността в общината.  

инфраструктура за хора с увреждания; 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Екологичното развитие и 
оползотворяването на наличния природен 
потенциал може да се реализира чрез 
доизграждане на канализационната мрежа 
в и чрез създаване на пречиствателни 
станция /ПСПВ и ПСОВ; 

- Оползотворяване потенциала на 
минералните извори;  

- Създаване на прилежащи територии на 
туристически обекти;  
 

-  Влошено състояние на жилищния и сграден 
фонд и на административните сгради; 

-  Липса на пречиствателни станции;  
-  Липса на финансови средства  на община за 
съфинансиране при участие в проекти;  
 

 

ОКОЛНА СРЕДА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- Определени зони по „Натура 2000“; 
- Екологично чисти територии и екологично 

чист регион;  
- Богато разнообразие на растителни и 

животински видове; 
- партньорство в изграждането на 

инсталация за предварително третиране на 
смесени битови отпадъци и инсталация за 
третиране на зелени отпадъци  

- Липса на потенциал и изградени структури на 
ниво община за опазване, развитие  и 
разширяване на  биоразнообразието. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Развитие на пещерното дело; 
- Подмяна на стари отоплителни уреди на 

дърва и въглища с нови на газ и пелети; 
- Оползотворяване на ресурсите от 

преработена биомаса за производство на 
пелети.  
 

- Замърсяване на въздуха от изгаряне на 
твърди горива и отпадъци;  

- Замърсяване на водоемите и 
водоизточниците.  

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- Община Ракитово разполага с изграден 
административен капацитет за оперативно 
и стратегически управление на общинската 

- Ограничени общински финансови 
възможности за собствени проекти и 
дейности;  
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администрация и с добра техническа и 
дигитална обезпеченост; 

- Активни, обновявани и ефективно 
функциониращи социални мрежи и 
информационни платформи; 

- Опит в изготвянето и управлението на 
европейски проекти.  

- Въпреки наличния добър административен 
капацитет, поради негативните 
демографски тенденции продължава 
намаляването на броя на лицата в 
трудоспособна възраст. Това може да 
застраши административния капацитет в 
бъдеще; 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Изграждане на нов собствен общински сайт 
и информационна система за гражданите и 
бизнеса;  

- Предоставяне на електронни 
административни услуги;  

- Развитието на административния капацитет 
с надграждане на нови дигитални умения; 

- Изграждане на сътрудничество на 
териториално ниво (между населените 
места в общината; със съседни общини; със 
съседни области. 

- Бързо променящата се нормативна уредба;  
- Обезпеченост със специализиран софтуер; 

Липса на електронни комплексни 
административни услуги.  

 

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2027 

2.1. Подход, принципи и контекст за разработване на стратегията за 

развитие 

Стратегическата рамка на ПИРО Ракитово (2021-2027) отговаря на изискванията 

на Методическите указания на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, издадени на основание на чл.17, т.9 от Закона за регионалното 

развитие, като съдържа визия за развитието на общината, стратегически цели, както и 

приоритети, насочени към потенциала за развитие на територията със съответни мерки 

към тях. 

В тази част се определя стратегията за реализация на ПИРО Ракитово (2021-

2027), която обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните визия, 

дефинираните стратегически цели и свързаните с тях приоритети за действие, които ще 

бъдат постигнати чрез изпълнението на програма за реализация (предвиден пакет от 

мерки и дейности и конкретни проекти). 
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Целите и приоритетите на настоящия план са съобразени с изискването за 

съгласуваност с ключовите стратегически документи на глобално, европейско, 

национално и регионално ниво. В практико-приложен аспект това означава 

формулиране на адекватни решения за прилагане на техните основни постановки на 

местно ниво, вземайки предвид в същото време конкретните потребности и 

потенциалът за развитие на община Ракитово.  

ПИРО Ракитово се разработва в съответствие с целите на кохезионната политика 

на ЕС за периода 2021-2027 год. и е ориентиран в максимална степен към целта на 

политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 

интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните 

инициативи". Планът ще допринесе за осъществяване целите на политиката, особено по 

отношение на предвидени мерки, свързани с подкрепа на предприемачество, енергийна 

ефективност, устойчива мобилност, инфраструктура за подобряване на секторни 

политики и др. 

Базов национален стратегически документ, който очертава вижданията за 

бъдещите структуроопределящи политики на България, е Националната програма за 

развитие: България 2030. Програмата задава политическата рамка, като дефинира 

визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното 

управление, включително техните териториални измерения. Като основна цел на 

политиката за периода до 2030 г. е заявен националният ангажимент на управляващите 

за „постигане на по-включващ и по-устойчив растеж, при намаляване на социалните и 

териториални неравенства и способстване на споделен просперитет, както и при 

отдаване на първостепенна важност на защитата на правата на човека“.  

Важно е да се подчертае, че за пръв път в национален стратегически документ се 

формулира самостоятелна (трета) стратегическа цел, пряко ориентирана към 

стимулиране на регионалното и местно развитие: „Намаляване на неравенствата“. В 

рамките на третата ос за развитие „Свързана и интегрирана България“ е включен 

Приоритет (П9) „Местно развитие“, чиято основна задача е осигуряване на 

предпоставки за повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие на 

регионите на страната, както и насърчаване на местното развитие, специфичния местен 

потенциал и адресиране на местните проблеми и предизвикателства. Този приоритет 

има изключително териториална насоченост, като се следва т.нар. „place-based 

approach“, в основата на който стои териториалната единица (локацията, общината, 

районът) със своите специфични дадености и потребности. Предвижда се промяна на 
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фокуса от подкрепа на населените места към подкрепа на територии и от секторно 

ориентирани интервенции към интегрирани териториални инвестиции.  

Съществено значение за очертаването на стратегическата рамка за развитие на 

община Ракитово имат няколко тематични области и направления на Приоритет (П9) 

„Местно развитие“, сред които е инициативата „Водено от общността местно 

развитие (ВОМР)“, която се реализира чрез изготвяне на интегрирани и многосекторни 

стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия 

и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. Териториалният 

обхват на тази област включва всички селски райони и други територии на страната, 

които ще бъдат включени в нормативния акт за прилагането на ВОМР.  

Друго релевантно на настоящия стратегически документ тематично направление 

е областта на въздействие „Качество на живот в селските райони“ с две предвидени 

насоки: Инфраструктура и публични услуги в селските райони, като фокусираните 

интервенции за общините в селските райони ще адресират инвестиции в изграждане 

и/или реконструкция на техническа инфраструктура, общинска пътна и улична мрежа, 

реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа, както и в друга публична 

инфраструктура. Втората изведена област на въздействие „Умения и заетост за 

младежите в селските райони“ предвижда дейности, насочени към предоставяне на 

иновативни и алтернативни форми на мобилна младежка работа за достигане до всички 

младежи в селските райони за формиране на умения за заетост и предприемачество. 

Важно и за община Ракитово е, че се адресират проблеми, свързани с достъпа на 

младите хора в селските райони  до интернет и цифрови технологии и изграждане на 

умения за ползването им, включително и за осигуряване на възможности за гражданско 

участие. 

В актуалните за плановия период стратегически документи за пространствено и 

регионално развитие категорично се подчертава техният фокус, ориентиран към 

„постигане на балансирано пространствено развитие, базирано на местния потенциал и 

сближаване на районите в териториален, икономически и социален аспект”. В тази 

връзка, рамкови за местното стратегическо планиране са Актуализираната Национална 

концепция за пространствено развитие (2013-2025) и Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране (2021-2027).  

Актуализираната през м. март 2020 г. Национална концепция за пространствено 

развитие запазва ролята си на пространствен координатор на процесите в територията и 

секторните политики, но отделя по-голямо внимание на регионите за планиране от 
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ниво 2, на по-високата степен на управляемост на развитието им чрез целенасочени 

интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на 

регионалното и териториалното измерение на европейските политики. 

В методологично, структурно и съдържателно отношение планът за интегрирано 

развитие на община Ракитово е обвързан и е функция на Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране 

(ЮЦР). В този смисъл актуални аспекти от планираното развитие на ЮЦР за периода 

2021–2027г. е рамкиращо и структуроопределящо за идентифицираните проблеми и 

планирани дейности за интегрирано развитие в настоящия план.  

Актуализираната национална концепция за пространствено развитие, както и 

целите на политиките на ЕС за сближаване и регионално развитие след 2020 г. 

предвидените три приоритета за района имат за цел да постигнат положителна промяна 

във всяка от общините на тази територия, вкл. община Ракитово, като част от област 

Пазарджик. В този смисъл общините от района и Ракитово сред тях имат роля на 

бенефициенти от изпълнението на регионалните приоритети, като едновременно с това 

са участник в изграждането и осъществяването на по-добро интегрирано градско 

развитие. Чрез целените за ЮЦР по-добри конкуренти позиции в областта на 

инвестициите, подобрена социална и екологична среда и балансирано териториално 

развитие, е видно, че са идентифицирани и ключови проблеми за община Ракитово, 

чието преодоляване би подобрило възможностите на общината. 

Макро приоритетите на района имат своя прочит на равнището на община 

Ракитово първо като бенефициент на тези политики. Привличането на повече 

инвеститори, чрез създаването на необходимите за техния интерес социално-

икономически условия, постигнати чрез съвместните усилия на районите от NUTS 3 

(областите в ЮЦР) има за цел да приближи ефектите от инвестиционната активност до 

по-голям спектър общини от района. За община Ракитово добро партньорство с 

областния център и общините от областта е ключов инструмент за участие в този 

процес. 

По втория приоритет за района – подобряване на социалната и екологична среда 

чрез разширяване и развитие в качествен отношение на социална инфраструктура е 

ключова потребност за всяка община от ЮЦР и много полезно за по-периферни  за 

района общини като община Ракитово. В общини от мащаба на Ракитово, където често 

общината е сред водещите работодатели и поради застаряването на населението има 

нарастваща нужда от здравно-социални услуги и необходимост от привличане и 
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задържане в училище на т. нар. отпадащи ученици, развитие на тази мрежа от публични 

услуги е водещ инструмент за устойчивост в общината. А реализирането на този 

приоритет в областта, дава възможност за трудова и социална мобилност  на живущите 

в общината, но в рамките на областта и близо до общината.  

По третия приоритет за балансирано териториално развитие, чрез развитие на 

транспорта и транспортната инфраструктура, цифровата свързаност и трасгранично 

партньорство община Ракитово е предимно бенефициент и възможен партньор на 

различни проекти за транспортна свързаност в областта, но може да е инициатор на 

собствено трансгранично партньорство. 

В обобщение, община Ракитово има място като бенефициент от 

провеждането на интегрираната регионална стратегия, при това попада заради 

географското си местоположение и социално-икономически характеристики сред 

общините, които имат нужда от резултати чрез подкрепа от областта и 

интегрираното регионално партньорство и по трите приоритета. Инвеститори с 

интерес към населено място от общината, по-добра социално-здравна 

инфраструктура, заедно с мрежа от партньорски и споделени социални услуги в 

областта, образователно сътрудничество и устойчиви образователни иновации, 

по- добра транспортна свързаност и нови партньорства в района и трансгранично.  

Като участник в изпълнението на трите приоритета община Ракитово има 

възможност в партньорство с областния център и съседни общини да търси варианти за 

привличане на инвеститорски интерес. Да развива съвместно с други общини социални 

услуги, да търси нови партньори, вкл. извън границата на района и страната. 

Проблемни области за развитието на община Ракитово, произтичащи от 

регионалните специфики:  

 Община Ракитово е отдалечена както Тракийската икономическа зона, така и от 

планираните нови икономически зони в ЮЦР. 

 Развитата транспортна инфраструктура в ЮЦР не обхваща територията на 

Ракитово, като общината остава значително изолирана от водещите транспортни 

трасета.  

 Цифровата свързаност, достъп и използване на  интернет в област Пазарджик и 

съответно за Ракитово има чувствителен ръст през периода 2014-2020, но  остава 

доста под средното за страната, което и образователно, и от страна на 

инвестиционен интерес е проблематично.  
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 Висока безработица в областта, придружена с отрицателен естествен и 

механичен прираст, въпреки че община Ракитово е от малкото със сравнително 

висок дял на подрастващо население (под 15 годишни). Това обаче по-скоро е 

показател за бъдещи младежи, които е вероятно да мигрират от общината по 

икономически съображения, но поради здравно-социални фактори – напр. 

поради неравномерното разпределение на здравните услуги в областта и района.  

 Негативната екологична картина в ЮЦР (замърсени реки, подпочвени води) при 

наличие на поливно земеделие е проблем, който се отразява във всички общини. 

Замърсяването е както индустриално, така и от липсата на пречиствателни 

станции в областите и общините от района. Отпадните води в малките населени 

места се заустват в реките, без да има изградени пречиствателни станции. В тази 

връзка в регионалния анализ за района се отчита, че е необходимо и ускорено 

въвеждане на нови ПСОВ за пречистване на вече обхванатите от канализация 

отпадъчни води, но успоредно с това е необходимо и преосмисляне на 

цялостната технология на пречистване на водите, която е доста остаряла и не 

отговаря на съвременните изисквания. 

Приоритетни области за интегрирано регионално развитие в ЮЦР в 

периода 2021-2027, адаптирани към потребностите на община Ракитово:  

 Засилване на конкурентните позиции, чрез нови инвестиции, които допринасят 

за социално-икономически растеж и устойчивост. Конкретно за община 

Ракитово чрез подкрепа за въвеждане и развитие на иновации в малки и средни 

предприятия МСП или подкрепа за създаване на нови такива. Подкрепа на 

местния бизнес за неговото дигитализиране и свързаност с други потребители, 

пазари и бизнеси от региона, страната и чужбина.  

 Възможните инструменти са общински проекти, финансирани с европейски 

средства, които да подобрят средата, партньорството, човешките ресурси и 

капацитета на малките и средни предприятия в района.  

 Насърчаване на такива проекти и между различни МСП от областта и 

района, включително до равнище създаване на иновативен клъстер в 

областта. Особено полезно при положение, че действащата и планирани 

икономически зони са отдалечени и общината остава заедно с областта 

отдалечена и без партньорска икономическа структура. 

 Заздравяване на социалната инфраструктура (здравна, образователна, социална, 

спортна) 
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 Заздравяване на училищната мрежа и нейните възможности с цел 

задържане на децата в училище, по иновативно преподаване и 

технологична обезпеченост, условия за нови умения в училище и за 

човешките ресурси в общината като цяло. За целта общината и бизнеса 

може да обърне внимание на проектни възможности, които са насочени 

към развитие на човешките ресурси, с цел финансиране на 

квалификационна езикова подготовка, дигитални умения, 

предприемачески и други подготовки, вкл. по-иновативни компетенции 

за работещите в различни сектори.  

 Проекти за развитие и утвърждаване на нови форми на заетост в 

общината, включително развитие и насърчаване на социалното 

предприемачество.  

 Внимание към равния достъп до качествени здравни услуги, включително 

чрез собствени специализирани превозни средства и мобилни екипи и 

партньорство с областта в тази посока.  

 Обезпечаване на населението с достъп до първична медицинска помощ. 

Включително чрез привличане на млади общопрактикуващи лекари, 

включително чрез ремонтиране и оборудване на кабинети.  

 Добро покритие от социални услуги и като вид и достъпност в общността 

и резидентни. Партньорства с общини в областта за използването и 

развитието на някои социални услуги.  

 Развитие на масов спорт в партньорство с други общини от областта и 

чрез подобряване на училищната спортна инфраструктура, но и чрез нови 

съвместни спортни инициативи, които да имат устойчив и регулярен 

характер.  

 Подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството чрез 

подкрепа от общината, нейни собствени и партньорски инициативи и проекти, за 

развитие на микро и малки фирми.  

 Подпомагане с проектно консултиране с цел достъп до средства до 

инициативни местни предприемачи. Подпомагане от общината и нейни 

партньори с трансгранични контакти и включване в съвместни 

инициативи и с общини и бизнеси от съседни държави.  
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 Взаимодействие с общините в областта в процеса на планираното в ЮЦР 

(2021 – 2027) изграждане и развитие на нова индустриална зона „Белово" 

за област Пазарджик. 

 Подобряване на транспортната свързаност в подкрепа на бизнеса за 

движението на стоки и човешки ресурси и развитие на туризма.  

 Подкрепа от общината и проектно финансиране за маркетингово 

популяризиране на местен предприемачески и туристически продукт. 

Дигитализиране на предлагането и маркетинговата му обезпеченост.  

 Включване на общината в планираните за ЮЦР проучване, развитие и 

изграждане на инфраструктура за оползотворяване на лечебния 

потенциал на Родопите и в планираното създаване и развитие на 

регионален туристически продукт за туристически район „Родопи". 

Много важно е при такива инициативи на регионално и областно 

равнище община Ракитово да се включи проактивно, като община, 

попадаща в територията на този туристически район и инициатива, за 

да бъде отразена навременно и в материалите по нея (маркетингови, 

информационни, туристически). Ключово в такива планирани 

инициативи е общината да не „изпадне“ от маршрута и топографията 

на регионалния туристически продукт.  

 Проекти в областта на устойчивото и технологично обезпечено 

земеделие също са сред партньорските потребности и възможности на 

общината в сътрудничество със земеделски производители, фермери и 

други общини, заинтересовани от постигане на регионален продукт и 

работни места в сектора.  

В обхвата на интегрираната териториална стратегия на ЮЦР 2021–2027г. 

дефинираните проблеми имат пряко влияние и върху община Ракитово. 

Планираните приоритети имат своя местен потенциал и потребност, в които 

общината да намери своето място и прочит, така че да постигне синергично и 

интегрирано развитие междусекторно в общината и партньорски с общините от 

областта, вкл. с областния център за социално-икономически растеж и 

устойчивост в градското и общинско развитие.  

Използването на интегриран подход за планиране на регионалното и 

пространственото развитие на общината изисква целите и приоритетите да бъдат 

съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за 
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специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори 

(индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), 

залегнали в устройствения план за развитие на територията. В изпълнение на тази 

методологическа насока, стратегическата рамка, представена в ПИРО Ракитово (2021-

2027), взема предвид предвижданията за пространствено и социално-икономическо 

развитие на общината, като залага проекта на Общ устройствен план на община 

Ракитово. Основната цел на стратегическия пространствен документ, като 

„управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика“, е 

да създаде условия и да предложи решения за оптимална пространствена и 

функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на 

общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със 

съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-

икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и  

пространственото интегриране на общината в групата от съседни общини в границите 

на област Пазарджик. 

Прилагането на принципа за приемственост и потребността да се реагира на 

актуалния контекст, налагат надграждане и усъвършенстване, но не и радикални 

промени в целите и задачите на ПИРО Ракитово в периода 2021-2027 год. В тази връзка 

е важно да се подчертае, че стратегическата рамка на плана за интегрирано развитие на 

община Ракитово за периода 2021-2027 г. е съобразена и приоритетите на Програмата 

за управление на кмета на община Ракитово за периода 2019-2023 г. 

Стратегията на ПИРО Ракитово (2021-2027) отчита резултатите от аналитично-

оценъчна дейност, последователно извършена в процеса на подготовка на 

стратегическия документ, по-конкретно в следните аспекти: 

 Обобщения и заключения от тематичния проблемно фокусиран анализ, в т.ч. и 

изготвената SWOT-матрица; 

 Резултати от специализирано анкетно проучване, проведено сред местните 

заинтересовани страни с цел изготвяне на план за интегрирано развитие на 

община Ракитово (2021-2027); 

 Постигнат обществен консенсус за потребността от обособяване в общината на 

зони за въздействие за прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 

 Определяне на възможности за комбинирано използвани на финансови, 

материални, човешки и др. видове ресурси за осъществяването на програми и 
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проекти, свързани с градската среда, както в определените зони за въздействие, 

така и на цялата територия на общината. 

Разработването на стратегическата част на ПИРО Ракитово (2021-2027) се 

осъществява при спазването на следните основни принципи: 

 Съгласуваност. ПИРО Ракитово (2021-2027) е част от пакета стратегически 

документи за пространствено и регионално развитие и неговите предвиждания 

са синхронизирани във висока степен с тях. 

 Публичност. Стратегията за развитие е изработена съвместно с представители 

на местната власт, общинската администрация и активните заинтересовани 

страни на територията на община Ракитово. Тя е съобразена с изразените нужди 

в проведените дискусии, структурирани интервюта и анкетното проучване. 

 Концентрация. Приоритетните направления на стратегията позволяват 

фокусиране върху ограничен брой взаимно допълващи се цели, приоритети и 

мерки.  

 Аргументираност. Съдържанието и структурата на стратегията се базират на 

установените закономерности в развитието на общинската територия, обобщени 

от проведените документални и емпирични проучвания и систематизираните 

резултати от проведения анализ. 

 Обвързаност. Приложен е съвременен интегриран подход на стратегическо 

регионално планиране, като отделните мерки и дейности са взаимно обвързани и 

съвместно подобряват избраните аспекти на местното развитие. 

 Оперативност. Финалната част на стратегията включва комплекс от логически 

обосновани мерки и дейности, които дават възможност да се предприемат 

действия за реализацията на конкретни мотивирани проекти в периода на 

изпълнение на ПИРО Ракитово (2021-2027). 
 

2.2. Формулиране на визия за развитие 

Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния 

потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява кратко и ясно 

едно желано бъдещо състояние на местната икономика, физическата среда, човешкото 

развитие и обществените отношения. Формулирането й е резултат от допитване до 

местната общност, което гарантира, че визията отразява реалните потребности на 



100 
 

хората за позитивно развитие на ключови икономически сектори, публични услуги, 

както и тяхното желание за пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. 

Отчетен е и стремежът за приемственост с действащата визия за предходния планов 

период и запазване на нейните ключови думи. 

 

ВИЗИЯ: Община Ракитово – местна общност с хилядолетни традиции и 

чиста природа, балансирано икономическо развитие, по-добра жизнена среда, 

съхранено културно-историческо наследство и устойчив туризъм.  

 

Визията очертава рамката за конструиране на стратегическите цели и 

приоритети на ПИРО Ракитово и по този начин аргументира избора на зони за 

въздействие, в които бъдещите интервенции биха донесли най-висока ефективност и 

ефикасност на вложените ресурси и устойчиви ползи за обществото. Приетата визия 

предполага добро управление и широко участие на гражданите в процеса на вземането 

на решенията и тяхното изпълнение по такъв начин, че да се осигури жизнеспособно 

развитие на община Ракитово, като се подкрепят нейните конкурентни предимства и 

неоползотворен потенциал за развитие. 

2.3. Стратегически цели 

Целите и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 

общината. Целите на плана отразяват местния потенциал за развитие и се фокусират 

върху решаването на конкретните проблеми на общината. 

Стратегическите цели имат ясен фокус към реализиране на визията и 

удовлетворяване на конкретните специфични нужди на община Ракитово. Те са 

съобразени със задачата на ПИРО да бъде инструмент за управление и да отразява 

реалните потребности на местната общност, поставяйки ги в рамките на 

стратегическите планови документи на регионално, национално и европейско ниво. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Постигане на балансирано икономическо 

развитие, основано на конкурентните предимства на региона, в контекста на 

дигиталната трансформация на икономиката и управлението. 
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Първата цел е насочена към поддържане на традиционни за общината 

икономически дейности, но и към развитието на нови, които да надграждат и развиват в 

позитивна посока местната икономика. Планира се насърчаване на дигиталната 

трансформация на малките и средни предприятия, подкрепа за подобряване достъпа на 

МСП до технологии, базирани на информационни технологии, изчислителен капацитет 

и облачни платформи. Преодоляването на недостига на инвестиции в областта на 

цифровите технологии  ще се подкрепи чрез специални програми и целева финансова 

подкрепа на ЕС.  

Предвижда се прилагането на успешни модели на партньорство за 

реализирането на интегрирани териториални инвестиции между местната власт и 

бизнеса за техни съвместни инициативи. Важно условие е осигуряването на баланс 

между икономическите цели на развитието и запазване на качествените характеристики 

на природната среда.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване качеството на живот, подобряване 

на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие със 

съвременните екологични стандарти. 

 

Стратегическата цел изразява желаното състояние от заинтересованите страни и 

местната общност за подобряване на физическата среда и техническата инфраструктура 

на населените места в общината, чието рехабилитиране и обновяване би довело до по-

добри условия за живот в общината. Това е пряко обвързано и с осигуряването на 

транспортна свързаност и достъпност, повишаване на енергийната ефективност и др. 

Важен акцент са и опазването и управлението на водните ресурси, третирането на 

отпадъците и доизграждането на екологичната инфраструктура. 

Целта поставя фокус и върху осигуряването на благоприятни условия за 

осъществяване на разнообразни човешки дейности, свързани с предоставяне на 

качествени публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването, социалните 

дейности, култура и масов спорт. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Създаване на възможности за оползотворяване 

на туристическия потенциал на община Ракитово и интегрирането му със 

съседните общини. 
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Туризмът все повече се налага като икономическа дейност, която има 

значителен дял в икономиката на общините, създавайки заетост и мобилизирайки 

местни и чужди инвестиции. Различни видове алтернативен туризъм, като културно-

познавателен, историко-археологически, рекреационен и др. могат да се  утвърдят като 

дейности, създаващи брутна добавена стойност за общинската икономика, и използване 

на местния потенциал за развитие на туризъм: местоположение близо до язовир Батак, 

благоприятни климатични условия, природни ресурси и забележителности, 

многовековно културно-историческо материално и нематериално наследство. 

 

2.4. Приоритети 

Стратегическите цели се декомпозират чрез разработването на пет интегрирани 

приоритетни направления, които представят тематичните области на въздействие, в 

които се предлага да се концентрират ресурсите и реализирането на интервенциите 

през следващия планов период. Съобразно философията на стратегическата рамка, 

приоритетите не са директно обвързани и подчинени само на една стратегическа цел, а 

допринасят за постигането на повече от една цел. Те са организирани като пакет от 

формулирани мерки, разкриващи какво конкретно може и е подходящо да се реализира 

в следващите 7-10 години на територията на община Ракитово. Мерките са отворени, 

подлежат на допълнително обогатяване с конкретни проекти през целия програмен 

период (2021-2027). В този контекст, въздействието на мерките не се ограничава с 

дефинираните проекти и проектни идеи, включени първоначално в Програмата за 

реализация на ПИРО. 

 

Приоритет 1. Създаване на механизми за балансирано икономическо 

развитие, на основата на регионална интелигентна специализация в 

промишлеността и селското стопанство. 

 

Приоритетното направление се съсредоточава върху усилията на местната власт 

и заинтересованите страни за повишаване на привлекателността на община Ракитово 

като място за инвестиции и развитие на бизнес. Ще се подкрепят инструменти и 
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механизми за икономическо развитие, които насърчават традиционни стопански 

отрасли, както и производства и дейности с потенциал за развитие в перспектива. 

 

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на 

гъвкави и адаптивни финансови механизми и форми на публично-частно 

партньорство 

 усъвършенстване на местната нормативна уредба;  

 намаляване на местни данъци и такси, облекчаване на процедурите за издаване 

на разрешителни, патенти и лицензи 

  

Мярка 1.2. Подкрепа за технологично обновяване на микро и малките 

предприятия на територията на общината  

 цифровизация на МСП;  

 въвеждане на иновативни производствени технологии за възобновяеми ресурси, 

в контекста на кръговата икономика). 

 

Мярка 1.3. Насърчаване на предприемачеството във всички форми, вкл. 

младежко, социално, женско и др. 

 прилагане на социални иновации, свързани с наемане на представители на 

маргинализираните групи, чрез обществени поръчки;  

 насърчаване самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно 

безработни лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години; 

 предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, 

управленски и бизнес знания и умения при разработване на бизнес идеи и 

планове за управлението на самостоятелна стопанска дейност; 

 устойчива интеграция, чрез подкрепа на предприемачеството; 

 обучения за професионална квалификация и преквалификация на трайно 

безработни лица и лица с ниско образование с фокус върху младежите, жените и 

лицата над 55 години). 

 

Мярка 1.4. Дигитализация на бизнес структурите по сектори 

 Разработване на електронен информационен портал за бизнеса 
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Мярка 1.5. Стимулиране развитието на традиционни за общината сектори: 

дърводобив, дървообработване, производство на мебели и изделия от дърво, 

шивашка промишленост, традиционни занаяти (килимарство), планинско 

земеделие и др.  

 подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във 

веригата на доставки. 

 

Мярка 1.6. Насърчаване използването на възобновяеми енергоизточници  

 разработване на проект за кандидатстване на община Ракитово за подмяна на 

стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по 

интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване 

качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE на Европейския съюз 

LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE IP CLEAN AIR); 

 изпълнение на програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. 

 

Приоритет 2. Разширяване и модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на населените места 

 

Общинската инфраструктура е ключов стимулиращ фактор за инвестиционна 

атрактивност, за развитието на бизнеса и социално-икономическото приобщаване, 

свързаност и достъпност на територията. Обновяването и доизграждането на местната 

инфраструктура е и източник за създаване на нови работни места. В това приоритетно 

направление се включва реконструкция и модернизиране на транспортна, 

производствено-логистична, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, както 

и пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) и пречиствателни станции за 

отпадни води (ПСОВ).  

 

Мярка 2.1. Реконструкция и/или изграждане на водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура 

 модернизация и разширяване на съществуващата водопреносна мрежа; 

 Изграждане на ПСПВ „Ракитово“ и ПСПВ "Дорково";                                                                      

 Изграждане на ПСОВ в община Ракитово; 
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 Разширяване, модернизация  и рехабилитация на битови канализационни 

колектори.                 

 

Мярка 2.2 Енергийна ефективност на публични, жилищни сгради и 

инсталации  

 подобряване на енергийната ефективност в административните сгради на 

община Ракитово в гр. Ракитово, кметство в гр. Костандово и кметство в с. 

Дорково); въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска 

поликлиника гр. Ракитово 

 изграждане на рампи за осигуряване на достъпност за хора с увреждания до 

публични сгради. 

 

Мярка 2.3. Реконструкция и подобряване на уличната мрежа в населените 

места на общината  

 благоустрояване на улици и тротоари в общината;  

 обновяване и/или изграждане на паркове, детски площадки и спортни 

съоръжения от открит тип. 

 

Мярка 2.4. Модернизиране на уличното и парково осветление в населените 

места на общината 

 обновяване на площад, парк и озеленяване в кв. 55 по плана на гр. Ракитово; 

 реконструкция на тротоари, асфалтиране на улици и обновяване на улично и 

парково осветление с LED светлини. 

 

Мярка 2.5. Утилизиране на битови отпадъци 

 участие в изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени 

битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини 

Велинград и Ракитово. 

 

Мярка 2.6. Модернизация и рехабилитация на образователната 

инфраструктура 

 обновяване на детски площадки и съоръжения в детски градини, спортни 

площадки в училищата; 
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 модернизиране на ДГ „Малина Тодорова - IV А филиална гр. "Пролет", Барака 

1“; Обновяване и реконструкция на дворното пространство на детската градина; 

 изграждане на система за видеонаблюдение за охрана на училища, детски 

градини и публични сгради на територията на общината.  

 

Мярка 2.7. Модернизация и рехабилитация на социална инфраструктура, 

вкл. и мерки за енергийна ефективност 

 модернизация и рехабилитация на социални институции: ДЦДУ ”Св. Стилян“, 

ЦРСИХУ ”Св. Неделя”, ЦНСТ, Общинско предприятие Център за услуги в 

домашна среда и ДКЦ Ракитово – при необходимост. 

 

Мярка 2.8. Модернизация и рехабилитация на културната инфраструктура, 

вкл. и мерки  за енергийна ефективност  

 модернизация на читалища в населените места, Палеонтоложки музей и 

библиотеки в населените места. 

 

 Мярка 2.9. Мерки и дейности за превенция и управление на риска от 

свлачища и наводнения 

 Аварийно-възстановителни работи по укрепване на възникнали свлачищни и 

неустойчиво откоси на път PAZ 1181 /III-376, Ракитово-Велинград/ - Костандово 

- Дорково - яз. стена Батак - граница община (Ракитово - Пещера) - Пещера, от 

km 7+400 до km 18+000/локален km 0+000 до km 10+600/, община Ракитово; 

 Разработване на проекти за укрепване на речните корита на река Мътница на 

територията на град Костандово и с. Дорково, и р. Стара река на територията на 

град Ракитово. 

 

Приоритет 3. Подобряване на публичните услуги в образованието, 

здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта 

 

Този приоритет е насочен към хората и системата за предлагане на публични 

услуги. Фокусът е върху използването на наличния потенциал за подобряване 

качеството на живот и създаването на подходящи условия за развитие и реализация на 

човешките ресурси в община Ракитово. Основна част от средствата за това включват 
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подобряване качеството на предлагане на публичните услуги в образованието, 

здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта. 

 

Мярка 3.1. Повишаване степента на образование, квалификация и 

професионално обучение на населението на общината  

 проекти за квалификация и придобиване на допълнителни професионални 

умения и компетенции. 

 

Мярка 3.2. Дигитализация на образованието и създаване на нови 

образователни ресурси  

 въвеждане на иновативни методи на обучение, разработване на учебни 

програми, обвързани с изискванията на бизнеса и пазара на труда. 

 

Мярка 3.3. Подкрепа за повишаване качеството и достъпа до спешна помощ 

и доболнична помощ   

 подкрепа за осигуряване на модерна и ефективна доболнична помощ в община 

Ракитово – материална база, оборудване, модернизация на медицинското 

оборудване и обзавеждане на общинска поликлиника. 

  

Мярка 3.4. Повишаване качеството на социалните услуги/дейности 

 подобряване и разширяване обхвата на услугите, предлагани от Домашен 

социален патронаж; 

 създаване на система за ранно идентифициране на уязвими групи и групи в риск 

от социално изключване и механизъм за работа с тях и по-ефективната им и 

устойчива интеграция; 

 поддържане на система от дневни центрове и центрове за подкрепа за възрастни 

хора, деца и семейства от уязвими групи в община Ракитово. 

 

Мярка 3.5. Подобряване на съществуващата спортна материална база в 

населените места на общината  

 модернизация и рехабилитация на градския Стадион 9-ти септември;  

 изграждане на спортни площадки във филиал на Център за специална 

образователна подкрепа гр. Велинград. 
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Мярка 3.6. Въвеждане на иновативни услуги в читалищата, библиотеките 

чрез използването на ИКТ 

 дигитализиране на книжния фонд; 

 проект за заснемане на културно-исторически експонати с високопикселова 

техника и създаване на  3D Mapping с възможност за възпроизвеждане на 

картина с очила за виртуална реалност VR). 

 

Приоритет 4. Интегрирано оползотворяване на местното културно-

историческо наследство и природните ресурси за формиране на община Ракитово 

като атрактивна туристическа дестинация. 

 

Приоритетът е насочен към устойчиво развитие и промотиране на туристически 

услуги с висока добавена стойност, за които са налични подходящи условия и ресурси 

на територията на община Ракитово. Ще бъдат създадени условия за диверсификация 

на местната икономика чрез развитие на традиционни и алтернативни форми на 

туризъм, като културно-познавателен, историко-археологически и др.  

 

Мярка 4.1. Прилагане на ефективни механизми за опазване, поддържане и 

промотиране на движимите и недвижими културни, исторически и 

археологически ценности 

 превръщане на Локален културен маршрут (гр. Ракитово – крепост „Цепина”) в 

популярна туристическа дестинация чрез разработване на рекламни материали 

на официалните езици на ЕС; 

 изграждане на Музей на пещерното дело; 

 създаване на туристически информационен център. 

  

Мярка 4.2. Развитие на инфраструктурата за подобряване на достъпа до 

туристическите обекти 

 създаване на достъпност и модернизиране на прилежащата инфраструктура на 

туристическите обекти. 
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Мярка 4.3. Разширяване пълноценното усвояване на термалните 

минерални води на територия на общината чрез развитие на рекреационен 

туризъм, бутилиране на вода и др.                                                       

 изграждане на прилежаща инфраструктура за развитие на еко и етнографски 

селища;                              

 изграждане на спортно-развлекателен център и минерален басейн. 

 

Мярка.4.4. Реставрация и модернизация на общинска баня 

 реставрация на общинската баня чрез ПЧП. 

 

Мярка 4.5. Обезпечаване на традиционни културни фестивали и карнавали 

 осигуряване на технически съоръжения за провеждане на местни традиционни 

културни фестивали и карнавали 

 

Приоритет 5. Повишаване на административния капацитет на общината, 

териториална свързаност и изграждане на мрежи за партньорство със съседни 

общини и региони, НПО и гражданско общество. 

 

България се явява гранична територия за Европейския съюз и за нея са 

характерни всички особености на граничните територии – обезлюдяване и по-слабо 

социално-икономическо развитие, а Южен централен район преживява значителни 

трудности в своето социално-икономическо развитие, което спомага негативните 

ефекти от границата да се усещат много по-силно. В този контекст, за община Ракитово 

е от особена важност да предприеме конкретни действия за активизиране на 

териториално сътрудничество и добросъседство, което при краен успешен резултат да 

доведе до създаването на партньорски мрежи със съседни общини и региони за обмен 

на знания, опит и добри практики по общи теми и въпроси на местното развитие. 

 

Мярка 5.1. Трансформация от традиционно към дигитално регионално 

управление за предоставяне на комплексни административни услуги на 

гражданите и бизнеса  

 обучения на служителите от общинската администрация за предоставяне на 

електронни услуги.  
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Мярка 5.2. Повишаване на компетенциите и професионализма на 

общинската администрация  

 модернизиране на услугите, предоставени от администрацията на едно гише. 

 

Мярка 5.3. Създаване на механизми за взаимодействие между структурите 

на гражданските общности и органите на местната власт при формиране, 

изпълнение и популяризиране на местни политики  

 създаване на местна инициативна група; 

 създаване на местен информационен бизнес център. 

 

Мярка 5.4. Трансфер на знания в областта на междуобщинското 

сътрудничество и местното самоуправление  

 изграждане на сайт на община Ракитово с модерни функционалности за 

осигуряване на информираност на гражданите и публичност на предоставяните 

административни услуги; 

 изграждане на система за обмен на информация между органите на местно 

самоуправление със съседните общини; 

 

III. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПАРТНЬОРИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

3. Комуникационна стратегия  

3.1. Принципи и нормативна рамка  

Комуникационната стратегия (наричана надолу Стратегията) на община 

Ракитово относно изготвянето и изпълнението на настоящия план се ръководи от 

принципите за прозрачност и партньорство с всички заинтересовани страни – 

граждански сектор, местна общност и неправителствени организации. Стратегията 

служи за повишаване информираността на заинтересованите страни и тяхното 

привличане в дейностите по Плана за интегрирано градско развитие на община 

Ракитово /ПИРО/ (наричан по-долу Плана). Стратегията определя рамката на 

комуникацията за програмния период 2021-2027.  
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 Комуникационната стратегия е компонент от Плана за интегрирано 

градско развитие на община Ракитово, съгласно методологията за 

изготвянето му. Отговорност за изпълнението на комуникационната 

стратегия носи кмета и администрацията на общината.  

 Отговорно и ангажирано участие се очаква и от заинтересованите страни 

на местно (общинско и градско) равнище – бизнес, неправителствени 

организации, граждански сдружения. 

 Комуникационната стратегия служи за осигуряване на информация и 

възможност за включване на заинтересовани страни в процеса на 

подготовка на настоящия план;  

 Осигуряване на публичност и прозрачност за обществеността и 

заинтересованите страни относно процеса и етапите на изготвяне на 

плана;  

 Осигуряване на условия за участие в процеса на изготвяне на плана за 

всички заинтересовани страни на местно равнище.  

За подготовката и изпълнението на Плана за интегрирано градско развитие 

ръководството на община Ракитово се ангажира да идентифицира и привлече 

заинтересованите страни и да мотивира обществеността за активно участие в процеса 

на подготовка и реализация на ПИРО.  

Принципи, които застъпва и следва комуникационната стратегия са прозрачност, 

публичност, партньорство, информираност, взаимодействие, които ще се прилагат в 

процеса на подготовка, изпълнение, контрол и отчитане на резултатите от Плана. Целта 

е да се постигне максимална публичност на мерките в областта на регионалното и 

местно развитие, съгласно изискванията на Закона за регионално развитие. Основни 

задачи на комуникационната стратегия са да служи на три етапа – подготвителен, 

изпълнителен и отчетен за Плана за интегрирано развитие на общината.  

Комуникационната стратегия съблюдава принципите за добро управление на 

местно ниво, адаптирани към мащаба, нуждите и възможностите на общината.  
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3.2. Цели на комуникационната стратегия 

3.2.1. Общи цели: 

Обща цел 1: Популяризиране работа на общината по изпълнение на Плана за 

интегрирано развитие; 

Обща цел 2: Осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и 

управление Плана; 

Обща цел 3: Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към 

процесите по изпълнение и управление на Плана.  

3.2.2. Специфични цели: 

Специфична цел 1: Популяризиране на отделните приоритети от План за 

развитие интегрирано развитие на община Ракитово и влиянието им върху качеството 

на живот; 

Специфична цел 2: Осигуряване на максимална публичност на процеса на 

управление и изпълнение на Плана, неговите резултати и добри практики; 

Специфична цел 3: Насърчаване на активното участие на всички заинтересовани 

страни в процеса на изпълнение на Плана, различните мерки по него и участие по 

европейските програми, планирани, като част от неговото финансиране. 

3.3. Целеви групи 

Мерките и дейностите по комуникация и информация по Плана следва да се 

планират, изпълняват и оценяват като ефект на ниво всяка една от следните основни 

целеви групи и съответстващите им под-групи. 

Целевите групи включват основните заинтересовани страни с тяхната различна 

роля и функция в процеса на подготовка, осъществяване, отчитане и комуникиране на 

Плана. 

3.3.1. Целевите групи на комуникационната стратегия са: 

А/ Широка общественост – гражданите в населените места от общината. Включва се 

комуникация със специфичните демографско-икономически групи (икономически 

неактивни лица, заети, безработни, учащи; социално-уязвими групи (хора в 

неравностойно положение, хора с увреждания); други специфични под-групи и 

общности (културни и етнически общности и др.).  
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Б/ Заинтересовани страни, вкл. партньори на община Ракитово от НПО-сектора и 

бизнеса, както и администрацията.  

 От бизнеса това включва структури със стопанска дейност и други; микро, 

малки и средни предприятия; големи предприятия/компании; други стопански 

субекти: кооперации, самонаети;  

 От НПО-сектора се включват професионални организации и сдружения – 

браншови, работодателски, синдикални, бизнес асоциации; други 

асоциации/организации, центрове, асоциации и клубове с нестопанска цел, 

образователни, обучителни и културни центрове и институции, граждански 

сдружения, доставчици на социални и здравни услуги, финансови институции и 

др.;  

 От администрацията се включват: администрация, ангажирана с управлението и 

изпълнението на Плана; други администрации/институции, вкл. разпоредители с 

бюджетни средства – училища и др. 

 Други заинтересовани страни: медиатори/разпространители на информация 

3.4. Етапи на осъществяване на комуникационната стратегия  

Във всички етапи на разработване и прилагане са поканени и е потърсено 

участие с цел разпределяне на отговорностите между всички групи партньори: 

териториални административни структури, НПО, граждански сдружения, широка 

общественост, като в зависимост от етапа, нивото на съучастие е в различна степен. 

При взаимодействие между целевите групи са приложени и се прилагат всички приети 

форми на взаимодействие: информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност 

и активно участие. 

3.4.1. На подготвителния етап от изготвянето на Плана:  

При съвместната работа беше търсен подходът „отдолу-нагоре“ при 

идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. 

Определянето на целите ПИРО-Ракитово 2021-2027 и на мерките, чрез които ще се 

реализират тези цели, бяха планирани с участие на партньори и заинтересовани страни. 

В хода на изпълнението на събиране и консултиране на информацията за Плана 

бяха проведени обществени обсъждания със заинтересованите страни в рамките на 
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заседанията на работната група, създадена за нуждите на процеса по изготвяне на 

Плана. Заседанията на работната група се проведоха на 17.09.2020, 27.11.2020.  

На първото заседание се прие график за етапите по изготвяне, съгласуване и 

консултиране на проекта на Плана от всички заинтересовани страни, което е 

удостоверено с протокол (приложение 1).  

Бяха направени коментари и предложения с препоръки към окончателните 

документи. Бяха отчетени и конкретни стъпки за напредък в разработките. 

Получените в хода на проведените обществени консултации, предложения и 

мнения на представителите на заинтересованите страни, гражданските сдружения 

съдействаха за подобряване качеството на документа и обогатяване на предвидените 

дейности за изготвяне на Плана. Допълнително проведените консултации с 

представители на заинтересованите страни, удостоверени с изпратени техни 

предложения, също бяха включени като инструмент от процеса на партньорство.  

Дейностите от този етап се осъществяват чрез следните стъпки (приложения 1 

до 6): 

1. Публични обявления през официалната страница на общината за началото 

на работата по Плана, включващо информация за работната група, която е 

отговорна за изготвянето, информация за изпълнители на дейности, етапи 

на изпълнение (удостоверено с публикации и протоколи от заседания, 

които да са достъпни за заинтересовани страни).  

2. Идентифициране на заинтересовани страни от бизнеса, неправителствения 

сектор и граждански сдружения, които да бъдат включени в 

предварителни дискусии за проблемите, които бъдещият изготвен план 

трябва да решава (покани от общината, протокол и/или архив на писмени 

становища на участниците, които избраха да изготвят такива).  

3. Включване на заинтересованите страни (бизнес, НПО, граждански 

сдружения) и гражданите от общината в анкети/дискусии/фокус групи, 

дълбочинни интервюта/допитвания, или други подходящи форми на 

включване и ангажиране на заинтересованите страни с мнения, 

предложения и позиции по приоритетните направление за регионалното и 

местно развитие. Анкетните допитвания са публични и достъпни през 

сайта на общината и други местни комуникационни канали, вкл. 

комуникационни канали на община в социалните мрежи.  
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4. Организиране на заседания на работната група за обсъждане на проекта на 

документа, които заседания са с покана за участие до заинтересовани 

страни, а заседанията са публичен достъп за граждани.  

5. Обществено обсъждане на проекта на Плана с всички заинтересовани 

страни чрез публично публикуване на проекта на документа и възможност 

за изпращане на менения и становища от заинтересовани страни и 

граждани. 

3.4.2. Етап изпълнение на Плана  

Обсъденият и консултиран с участие на заинтересованите страни и гражданите 

от община Ракитово План за интегрирано развитие на общината се привежда в 

изпълнение: 

 като осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и 

ползите за местната общност като цяло;  

 като се мотивира обществеността за активно участие в процеса на подготовка и 

реализация на ПИРО;  

 като заинтересованите страни от НПО сектора, бизнеса, както и гражданите 

биват включени и при реализацията на целите и приоритетите, заложени в 

плана.  

Водещ принцип в този етап е регулярното информиране на обществеността за 

начина на изпълнение на мерките от програмата за реализация, за резултатите от тях и 

за начина, по който са били изразходвани финансовите ресурси, с които е било 

обезпечено изпълнението на програмата за реализация на Плана. 

Това се ще осъществява чрез комуникационни дейности за изпълнение на ПИРО 

и програмата към него, включващи: 

 Регулярна информация през официални комуникационни канали на 

общината;  

 Регулярни срещи със заинтересованите страни по организация и изпълнение 

на отделни мерки от плана;  

 Тематични допитвания до гражданите в различните населени места на 

общината по теми като общински бюджет, актуализация на ПИРО, 
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организиране и провеждане на дейности по проекти, свързани с 

изпълнението на приоритетите в Плана.  

 Организиране на тематични или постоянни работни групи и съвети в 

общината с участие на всички заинтересованите страни и граждани, с 

авторитет, опит и разпознаваемост в определен сектор, който е предмет на 

действия по Плана.  

 Водене на документация и архив от протоколите на заседанията на 

тематични и постоянни работни групи и съвети със заинтересованите страни 

в общината, включващ позициите и становищата на участниците.  

 Разработване на правила за взаимодействие, даващи възможност за 

регулярност, ангажираност и включване на максимално много 

заинтересовани страни и изграждане на култура на участие, чрез покани за 

заседания и изпращане на становища.  

 Активна работа по развитие култура на участие и взаимодействие между 

администрация и заинтересовани страни, вкл. с включване и организиране на 

обучение по гражданско участие и партньорство в местна власт, но и чрез 

популяризиране участието на заинтересованите страни, техния принос и 

конкретни препоръки и предложения, което да мотивира и други участници.  

Целта на процеса е изпълняване принципите на добро управление, постигане на 

прозрачно и включващо управление и изпълнение на ПИРО 2021-2027 и пълноценно 

участие на заинтересованите страни в годишните отчети и актуализации на Плана с 

информираност и възможност за навременни предложения.  

3.4.3. Етап отчетен на Плана  

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са 

годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края на 

периода на действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат 

изготвени и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на 

взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност. До тях 

ще имат достъп всички на страниците на общинската администрации. 
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 В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените вече ефективни 

партньорства. Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите 

цели по максимално ефективен и ефикасен начин. 

 Изградената система за взаимодействие по подготовката на Плана и неговото 

изпълнение, на основата на ефективни партньорства и широка информираност и 

публичност, има ключова роля за взаимодействието между заинтересованите 

страни в периода на отчитането му.  

 В етапите на наблюдение и оценка на ПИРО акцент в работата на всички 

заинтересовани страни ще бъде и съблюдаването на екологичните цели и 

приоритети в местното и регионално развитие, както и факторите за устойчиво 

развитие на територията на община Ракитово.  

До „Етап отчитане“ вече ще има работещ механизъм за взаимодействие между 

всички заинтересовани страни, включително с партньорски общини. Целта е 

формирането на форуми за „нов диалог”, консултации и ясни механизми за 

комбинирането на становищата на всички консултирани за ефективно изпълнение, 

актуализиране и управление на ПИРО. 

3.5. Средства и инструменти за изпълнение на комуникационната стратегия  

За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на 

партньорското участие могат да бъдат използвани следните инструменти: 

 Интерактивна електронна страница; 

 Съвещаване чрез електронни пощи; 

 Напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ПИРО, източници 

на информация и полезни контакти при прилагането на Плана; 

 Провеждане на конференции, за да се представи процесът на изпълнение на 

ПИРО на партньорите и други. 

 Провеждане на целенасочени комуникационни кампании (информационни 

събития, обсъждания, заседания на работни групи) по различни приоритети от 

Плана и етапите на тяхното реализиране; 

 Дейности по мониторинг на напредъка и оценка на изпълнението на задачите на 

плана по години, придружени с публични обсъждания, възможност и осигурено 

време за становища от заинтересовани страни, публично оповестяване на 

резултати и годишни отчети за изпълнение на интернет страницата на общината.  
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 Мониторинг и анализ на обратната информация от заинтересованите страни;  

 Обезпечаване с необходимите човешки ресурси, които да са отговорни за 

изпълнението на дейностите по комуникационната стратегия.  

За изпълнението на комуникационната стратегия общината следва да съхранява 

цялата информация от проведените медийни прояви и публични мероприятия, 

включително публикации, записи от интервюта и съобщения в медиите, покани, 

списъци с участниците и снимки от всяко събитие. 

3.6. Визия на гражданите по проблемите на общината Емпиричен анализ на 

социално-икономическите, демографски процеси и възможностите за устойчиво, 

балансирано регионално развитие на Община Ракитово, чрез използване на 

съвременни иконометрични методи 

Освен своеобразните предизвикателства, които биват генерирани от новите 

социално-икономически парадигми, съвремието носи и неограничени възможности за 

анализ, оценка и прогнозиране, благодарение на научно-техническия, технологичен и 

информационно-комуникационен прогрес. Това пренася теорията за устойчиво и 

балансирано развитие на един нов съвременен етап, който се характеризира с 

възможности за поставяне под контрол и ограничаване на възникващи кризи, 

неизменна част от всяко развиващо се общество. 

Особеностите на съвремието и свързаните с това процеси на модернизация на 

обществата, в комбинация с не добрата подготвеност на малките общини, в почти 

всички области на Страната ни, да предоставят адекватен отговор на тези тенденции, 

повдига въпроса за предизвикателствата пред които ще се изправи социално-

икономическото им развитие в идните десетилетия. Поради тази причина се налага 

определянето на нови приоритети, свързани с насочването на вниманието както на 

отделния индивид, така и на отговорните институции към области, придобили 

актуалност в хода на протичащите реформи, станали част от почти всяка сфера на 

социално-икономическия живот. В този смисъл релевантните политики, трябва да се 

отворят в по-голяма степен към гражданите и да предоставя повече и по-разбираема 

информация по отношение на инициативи и действия, които предприема. 

Планът за интегрирано развитие на община Ракитово следва да отразява 

вижданията, разбиранията и очакванията на населението на региона, по отношение на 

проблемите, предизвикателствата и възможностите за развитие за периода 2021-2027. 
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От друга страна цялостната политика за развитие на общината трябва да съумее 

пълноценно да се адаптира към гражданските нагласи и настроения по отношение на 

протичащите социално-икономически процеси, особено тогава, когато това е свързано 

с повишаване на качеството на живот на населението, припознаването му с 

управленските решения за развитие, подобряване на възможностите за бит и отдих, 

намаляване на риска от емиграция и цялостната му удовлетвореност от развитието на 

региона. 

В този смисъл гражданския сектор е носител на определена отговорност за 

програмиране на социално-икономическото развитие на общината. За проучване на 

отношението на местната общност към развитието на региона е проведено, 

анализирано и обобщено анкетно проучване с цел изготвяне на план за интегрирано 

развитие на Община Ракитово 2021-2027. Въз основа на резултатите от изследването се 

цели да се проучат настроенията, визията и разбиранията на общността по отношение 

на проблемите и предизвикателствата на Община Ракитово, поведението и 

ангажираността на обществото към взимането и реализирането на управленски 

решения и връзката му с устойчивото социално икономическо развитие. Получените 

констатации и изводи се използват като изходна точка, както за оформяне на 

регионалния анализ на община Ракитово през призмата на гражданите, така и за 

дефиниране на целите и приоритетите на интегрираното развитие на общината за 

периода 2021-2027. 

1. Цел и предназначение на анкетното проучване: Настоящият анализ е изготвен 

въз основа на получените резултати от проведено запитване до населението на община 

Ракитово и общините Дорково и Костандово. То цели да проучи нагласите и 

настроенията на местната общност по отношение социално-икономическото, 

демографско, екологично, индустриално, инфраструктурно, техническо и технологично 

и екологичното развитие на общината.  Получените резултати следва да се вземат 

предвид при дефинирането на целите и приоритетите на ПИРО Ракитово. 

Констатациите следва да се отправят като препоръки в процеса на предприемане на 

действия и вземане на управленски решения за подобряване на регионалната 

обстановка и социално- икономическото развитие на общността, в цялост, като един 

завършен интегриран комплекс от процеси. Резултатите от проведеното проучване, 

следва да бъдат използвани като отправна точка при планирането и програмирането на 

регионалната политика за развитие на Община Ракитово за периода 2021-2027. 
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Анкетното проучване е предназначено, за да обслужи изготвянето на ПИРО Ракитово 

(2021-2027).  

2. Подготовка и провеждане на анкетното проучване: Провеждането на 

анкетно проучване, за изготвяне на ПИРО Ракитово (2021-2027) се наложи, за да се 

удовлетвори необходимостта от идентифициране на връзките между целите и 

приоритетите, дефинирани въз основа на социално-икономически анализ и 

индивидуалните нагласи, настроения, виждания и удовлетвореност на отделните 

индивиди от териториалната общност. За попълване на липсите от информация бяха 

анализирани конкретните нужди от количествени и качествени данни и 

систематизирани и групирани в 4 раздела от въпроси: 

Раздел 1: Изследване на предизвикателствата и възможностите пред 

икономическото развитие на община Ракитово през призмата на 

общественото мнение. 

Раздел 2: Изследване на възможностите и предизвикателствата пред 

развитието на бизнес в Община Ракитово, от гледна точка на готовността на 

гражданите за осъществяване на предприемаческа дейност и професионална 

реализация. 

Раздел 3: Изследване на предизвикателствата и възможностите пред 

социалното и демографско развитие на Община Ракитово. 

Раздел 4:  Раздел за събиране на статистическа информация и данни за 

респондентите. 

В така дефинираните раздели са прецизирани 27 (двадесет и седем) въпроса 

от затворен и отворен тип под формата на анкета за електронно 

разпространение, изследващи количествени и качествени показатели. 

Основните организационни задачи по провеждането на анкетно проучване 

включиха проектиране и програмиране на проучването, разработване на 

методиката за провеждане на проучването, оформление на електронните 

анкетни карти, активиране на електронна форма на анкетите, предвидена за 

жителите на общините Ракитово, Дорково и Костандово, създаване на 

организация по обработка, визуализация, анализ и обобщаване на получените 

резултати. 

3. Методика за провеждане на проучването: Анкетното проучване е част от 

ПИРО Ракитово 2021-2017 и е призвано да анализира общественото мнение и да 
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покаже онези възможности и дефицити, които се проявяват в изследването и оценката 

на връзката му със социално-икономическото развитие на общината. 

 Обща цел на проучването: Основната цел на изследването на общественото 

мнение на местната общност е да се идентифицират дефицитите и възможности 

на развитието на община Ракитово за периода 2021-2027, през призмата на 

нагласите на гражданите.  

 Специфични цели:  

- Анализ и систематизация на количествени и качествени данни, посредством 

които се изразяват протичащите тенденции по отношение на елементите на 

регионалното развитие на изследваната община; 

- Обобщаване на общественото мнение по отношение на социално-

икономическото развитие на изследваната област; 

- Тестване и последващо прилагане на методиката и методологията на 

провеждане, анализ и обобщаване на анкетното проучване; 

- Практико-приложно значение на информацията, и включване на резултатите, 

обобщенията и препоръките от настоящото изследване в ПИРО Ракитово 2021-

2027.  

 Териториалния обхват на проучването е територията на общините 

Ракитово, Дорково и Костандово, като се взема предвид и се отчита признака 

местожителство на анкетираните. 

 Целеви групи – местната общност по така дефинирания териториален 

обхват.  

 Очаквани резултати от анкетното проучване: изследване на 

общественото мнение за силните, слабите страни, възможностите и 

предизвикателствата пред социалното и икономическото развитие на 

Община Ракитово, през призмата на общественото мнение; измерване на 

удовлетвореността от стандарта и качеството на живот на общността; 

идентифициране на желанията и възможностите за реализиране на конкретни 

проекти за периода 2021-2027 в Община Ракитово, според гражданските 

нагласи; дефиниране на възможностите за оползотворяване на регионалния 

потенциал; идентифициране на приоритетите за развитие на общината, през 

призмата на гражданите; характеризиране на предизвикателствата и 

пречките пред развитие на предприемачество и поемане на инициатива за 
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стартиране на собствен бизнес или професионална реализация; отразяване на 

удовлетвореността на гражданите от предлаганите публични услуги и 

дейността на местната администрация; идентифициране на миграционните 

нагласи и тенденциите свързани с механичното движение на населението на 

общината;  

4. Методология на проучването: Проучването на общественото мнение се 

провежда по метода на електронна анкета, което предлага бързо събиране на много и 

разнообразна информация. В рамките на изследването са попълнени  достатъчен брой 

анкетни карти, от пълнолетни граждани, представители на целевите групи. 

Проучването е проведено в рамките на период от 4 (четири) седмици. Всички елементи 

на генералната съвкупност (или всички комбинации от елементи с фиксиран обем) 

имат равни вероятности да попаднат в извадката (Условие за равните вероятности). 

Анкетните карти са с гарантирана анонимност на респондентите. Броя на анкетираните 

следва да бъде не по-малко от 100 души, за да се постигне представителност на 

резултатите. Основният инструмент за събиране на информация за проучването са 

разработени анкетни карти за целевите групи, със заложени пояснителни текстове, 

които да улесняват анкетираните. Въпросникът съдържа въпроси от отворен и затворен 

тип с предложени отговори към тях, като е предоставен и възможност за отговор в 

свободен текст. Попълнените анкетни карти се предоставят автоматично по електронен 

път. Обобщението и анализът на данните са осъществени посредством сравнителен 

анализ, математико-статистически (вкл. SPSS) и други иконометрични модели. 

Получените резултати са визуализирани таблично, схематично и графично. 

Анализираните данни предоставят цялостната картина на тенденциите на регионалното 

развитие по съответните направления, открояват дефицитите и потенциалите за 

развитие през призмата на общественото мнение и изучават обществените нагласи. На 

основа на получените резултати следва да се отправят предложения и препоръки за 

оптимизирането на регионалните политики през призмата на общественото мнение. 

Общата демографската характеристика на респондентите на анкетното 

проучване, визуализира демографския профил на представителната извадка и е 

изготвен въз основа на отговорите, посочени в IV раздел на изследването “Раздел за 

събиране на статистическа информация”. В анализа на резултатите е необходимо 

предварително да си изясним общата характеристика на статистическата съвкупност. В 

проучването, участие са взели 100 респондента, от които 62ма мъже, 32 жени, а 
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останалите не посочват отговор. По отношение на обхвата на представителност, 78 от 

анкетираните са жители на Ракитово, 13 на Дорково, и 9 на Костандово. По възрастов 

признак, очаквано най-активни са анкетираните във възрастовата група между 25-54 

години (74%), следвани от категориите 18-24 години и 55 и 64 години (по 9%) и 

категорията над 65 години (3%). Останалите анкетирани не желаят да отговорят и не са 

посочили възрастова категория. По отношение на образователния ценз, отговор на 

въпроса „Вашата степен на завършено образование“, са посочили 99 от анкетираните, 

като делът на висшистите – бакалавър, магистър, доктор е най-голям 58.6%, 20% 

притежават средно образование, а 11,4% от анкетираните са преминали средно 

професионално обучение или професионално обучение след средното образование, 

едва 2.9% са с основно образование, а 1.4% са с основно такова. Останалите 

респонденти не желаят да посочат отговор. Според възможност за избор по показателя 

„положение на пазара на труда“ най-висок е процента на определилите се като „зает/а“ 

- 71%, „самонает/а“ – 7.2%, „неактивен“ – 5.8% „регистриран като безработен/а“ – 

4.3%, „безработен/на в продължение на повече от 12 месеца“ – 2.9%, „учащ/а“ – 4.3%. 

Останалите анкетирани, не желаят да посочат отговор.  

Обобщената характеристика на представителната извадка на настоящото 

проучване, се характеризира с представителство на граждани на гр. Ракитово, в 

трудоспособна възраст, високообразовани, заети по трудово-правоотношение, със 

значителен превес на мъжете над жените.  

Въпросите в настоящото анкетно проучване за изследване на нагласите на 

населението по отношение на регионалното развитие на община Ракитово са 

разпределени в 3 (три) същностни раздела и 1 (един) за събиране на статистическа 

информация. Чрез проведеното проучване на първо място се изясняват 

предизвикателствата и възможностите пред икономическото развитие на 

община Ракитово, от гледна точка на общността.  

С първия въпрос се цели да се идентифицира, кое според местната общност е 

най-силното предимство на територията, като анкетираните не са ограничени от към 

избор на алтернативни отговори и посочват своето собствено мнение. Най-често 

посочваното мнение, е че най-силното предимство на общината представлява красивата 

природа в региона и околностите, в т.ч. водни ресурси, пещери, гори, чистата околна 

среда и въздух, както и благоприятния климат, предполагащи развитието на туризъм и 

балнеолечение. На второ място като силно регионално предимство е отразено богатство 

на културно-историческо наследство, въз основа на което да се установи културен 
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туристически продукт.  Друго идентифицирано регионално предимство представляват 

горите, възможностите за дърводобив и дървообработка. Според общността едно от 

най-съществените предимства се представлява именно от човешките ресурси и 

населението на общината. Впечатление прави, че над 20% от анкетираните считат, че 

общината не разполага с положителни силни предимства, поради което бъдещото й 

развитие би било силно затруднено.  

На въпросът „Как оценявате развитието на Вашата община?“, над 60.6% от 

анкетираните, посочили отговор, поддържат мнението, че в общината е налице 

необходимост от коренни промени. Според 36.6% са необходими промени в някои 

области, като по-малко от 2% от анкетираните считат, че общината се развива отлично. 

Следва да заключим, че масово в общината се поддържа вярването, че са необходими 

реформи в редица сфери и направления и едва съвсем малък процент, се считат за 

напълно удовлетворени от развитието на общината.    

 

 

Посредством следващия въпрос се цели да се изследват и идентифицират 

конкретните сфери, които се нуждаят от реформи. Въпросът е от отворен тип и отговор 

са посочили 90% от анкетираните, което сигнализира за висока ангажираност на 

гражданите по отношение развитие на общината. Едни от най-често посочваните 

области, нуждаещи се от промени са свързани с инфраструктурата, в т.ч. улична мрежа, 

тротоарна мрежа, улично осветление, зелени площи, паркове и детски площадки и 

обслужването на градски и междуселищен транспорт. Поддържа се мнението, че е 

необходима реализация на проекти, за насърчаване на икономическото развитие на 

общината, в т.ч. за създаване на бизнес възможности, насърчаване на 

предприемачеството и професионална реализация на населението, за задържането му в 

границите на региона. Отправени са предложения за учредяването на търговска зона, 

създаване на възможности за културна дейност, отдих и развлечения, както и подкрепа 

за предприемачеството в областта на туризма. Необходимо е създаването на 
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възможности за обществен живот, в т.ч. култура, спорт, развлечения, извънкласни 

дейности за деца. Сметосъбирането и поддържането на чистота е идентифицирано като 

един от сериозните регионални дефицити. Според общността е необходима реформа по 

отношение на управлението и подобряване и повишаване на административния 

капацитет, както и насърчаване на по-добра връзка между гражданите и управлението, 

в процеса на взимане на решения. Други области, нуждаещи се от реформи са, горския 

фонд, ловния туризъм, насърчаване на създаването и развитието на МСП, 

обезлюдяване, създаване на политика за привличане на инвестиции, водоснабдяване 

(вкл. изграждане на пречиствателна станция за питейна вода), бездомни кучета, 

енергийна ефективност, прозрачност на управлението, политика за опазване на 

историческото и културно наследство и насърчаване на културен туризъм, повишаване 

стандарта и качеството на живот на населението.  

 

 

Чрез следващия въпрос „Кои според Вас са основните проблеми, които 

Общината трябва да преодолее към настоящия момент?“ се цели да се проучи 

общественото мнение, за основните предизвикателства, които изискват своевременно 

разрешаване. Отговор са посочили 100% от извадковата съвкупност. Въпросът е от тип 

„Multiple choices“ и изисква респондента да посочи до 3 приоритетни проблемни 

направления от 18 алтернативи, и една отворена възможност за отговор. Според 

анкетираните, с най-голям приоритет е проблемът свързан с безработицата на 

населението, като този отговор е посочен от 52% от респондентите. Според 

изследваната съвкупност, на второ място се нарежда проблемът за липса на ясна визия 
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и стратегия за развитие на Общината, като този отговор е отбелязан от близо 37%, а 

непосредствено след него е слабата инвестиционна активност, посочен от 33.8%. Други 

приоритетни за преодоляване предизвикателства са свързани с  влошеното екологично 

състояние, демографската криза, липса на сътрудничество между местната власт, 

бизнеса, НПО сектора, гражданите и други.  

Въпросът изследващ приоритетните направления за бъдещото икономическо 

развитие на областта, през призмата на общественото мнение е формулиран като „Кои 

според Вас трябва да са трите приоритета за бъдещото икономическо развитие на 

Вашата община?“ Предложени са 13 алтернативи и една отворена възможност за 

отговор, като респондентите посочват по 3 приоритета. Отговор са посочили 100% от 

извадката. С най-голяма приоритетност изследваната съвкупност посочва отговорът 

„Подкрепа за развитие на туризма“ – 53.5%. Околната среда (зелени площи, ВиК и 

пречистване на води, въздух, управление на отпадъци) е посочена от 32.4%, а 31% от 

анкетираните посочват като приоритетно стимулирането и модернизирането на микро-

малки и средни предприятия. С висок приоритет са идентифицирани също: Модерно и 

бързоразвиващо се селско стопанство чрез европейски и национални програми; 

Здравеопазване и медицински услуги и Социални въпроси (интеграция, борба с 

безработицата). 

С проведеното проучване се прави опит да се изследва мнението на общността 

по отношение на липсата или наличието на неоползотворен регионален потенциал в 

общината. Един от често посочваните отговори е необходимостта от реализирането на 

целенасочена политика, с релевантните дейности и инициативи за насърчаване 

развитието на туризма. Минералните води, историческото и културно наследство, 

природните ресурси, също изискват планиране и програмиране на стратегически 

действия по отношение на развитието на потенциала им. Според общността, следва да 

се търсят възможности за модернизиране на селското стопанство и отглеждането на 

типични регионални земеделски култури. Не докрай са проучени и оползотворени 

възможностите пред развитието на екотуризъм, балнеолечебен туризъм и спорт. 

Населението е най-ценния ресурс на региона и съществува необходимост от  търсенето 

на възможности за професионална реализация, насърчаване на предприемачеството, 

повишаване на качеството и стандарта на живот, насърчаване на развитието на 

капацитет и адаптирането му към модерните условия. Местната общност открива 

потенциал за развитие в реконструирането и модернизирането на рушащия се сграден 
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фонд (климатичната гимназия, санаториума и др.) и ангажирането му в съвременни 

обществени и икономически дейности.  

В настоящето анкетно проучване се изследват и вижданията на гражданите по 

отношение на възможностите за реализиране на конкретни дейности/проекти в периода 

2021 – 2027 в Общината. Идентифицирани такива, конкретни предложения са свързани 

с осигуряването на заетост и преодоляване на безработицата, образование, интеграция, 

административния капацитет, насърчаване на предприемачеството за развитие на МСП; 

проекти за регионалния туризъм и създаване на туристически продукт, реконструкция 

и рехабилитация на пътна инфраструктура, спортни дейности, чистота, пълен воден 

цикъл, подмяна на водопроводи, изграждане на канализация там където е необходимо, 

управление на отпадъци, привличане на инвестиции, ремонт на поликлиниката и 

здравните центрове, закупуване на нова модерна медицинска апаратура, създаване на 

нов музей, с възможност да бъдат изложени всички експонати, ремонт на градския 

фонтан, използване на потенциала на минералните извори на територията на общината, 

ремонт на градската баня, изграждане на ВЕИ инсталации или кооперации за 

производство на енергия, създаване на приют за бездомни животни, създаване на 

модерно иновативно училище, построяването на минерален басейн, създаване на малки 

производствени цехове (пускане в действие на цеха за телени изделия), саниране на 

сградата на Община Ракитово; преустройство на бившите общежития в зелени/бели 

училища, спортни лагери и др. 

Втората секция от въпроси цели да се идентифицират и характеризират силните 

и слабите страни на местния бизнес, възможностите и предизвикателствата пред 

развитието му. Направен е опит да се определени секторната характеристика на 

регионалния бизнес. 93-ма от анкетираните са дали своето мнение по отношение на 

отрасловата специализация на местния бизнес. Като повече от половината анкетирани 

определят горското стопанство като основна секторна специализация на икономиката.  
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На въпроса „Кои фактори биха могли да насърчат развитието на бизнес в 

Общината?“ отговор са посочили 99 от анкетираните, като според 31.4% от 

респондентите най-силно влияние за подпомагане и стимулиране на местния би оказало 

привличането на външни инвестиции в региона. На второ място като фактори със 

съществено влияние и значение са реализирането на проекти в сферата на туризма и 

оползотворяването на минералните води и водните ресурси на региона. Подобряване на 

възможностите за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от 

европейски програми е третия по важност стимулатор за развитието на регионален 

бизнес в общината, според местната общност. 

Проучено е също така личното мнение на респондентите по отношение на 

основните препятствия пред стартиране на местен бизнес и предприемачество в 

Общината. Въз основа на посочените отговори бихме могли да идентифицираме 

следните предизвикателства като основни бариери пред развитието на 

предприемаческата дейност: 

- липса на административна подкрепа; липса на възможности за стартиране на 

бизнес; липса на финансови възможности на населението; 

- демографски предизвикателства, свързани с емигрирането на част от 

креативния, творчески човешки ресурс, работещ в съседни общини или 

държави, липса на кадри;   

- усещане у населението за наличие на висока степен на бюрокрация и 

корупция, липса на ясна стратегия, визия и цели за развитие на местния 

бизнес;  

- наличие на висока конкуренция в секторите на специализация на 

регионалния бизнес (дърводобив и дървопреработване) 
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Според участниците, включили се в проучването на общественото мнение, най-

сериозните проблеми на бизнеса в Община Ракитово, които изискват приоритетно 

внимание, се състоят в: 

 недостиг на квалифициран персонал (47%); 

 липса или недостатъчно развити високотехнологични и иновативни 

производства (39.4%); 

 липса или лошо състояние на информационни и комуникационни 

технологии, транспортни връзки, инженерна инфраструктура и др. 

(30.3%); 

 ниска специализация на местните бизнеси (30.3%);  

Търсенето на специфичните регионални потенциали и установяването им като 

основа на икономическото и бизнес развитие е в същността на регионалното планиране 

и програмиране от ново поколение, което да припознава съвременните подходи на 

развитие. В този смисъл общественото мнение и нагласа по отношение на откриването 

и идентифицирането на специфичните области на въздействие следва да придобие 

особено значение в процеса на изготвяне на ПИРО Ракитово 2021-2027. В този смисъл 

не само секторната, но и географската и пространствена ориентация на 

специализацията придобива съществено значене. В резултат на настоящето проучване 

се идентифицираха няколко области на целенасочено въздействие: 

- туризъм, по територията на цялата община; 

- лека промишленост по територията на цялата община; 

- горското стопанство, като основен поминък на населението; 

- община Ракитово, като най-добре развита от към микро и малък бизнес в 

региона; 

- Еленско краище и минералните извори; 

- Селски туризъм в община Ракитово; 

- Язовир Батак. 

Третата секция от въпроси изследва предизвикателствата и възможностите пред 

социалното и демографско развитие на Община Ракитово. Направен е опит да се 

идентифицират както слабите, така и силните страни, на социалния (обществения) 

живот на населението и да се обърне внимание на онези области, изискващи 

целенасочено въздействие, за да се повиши цялостната удовлетвореност на общността 

от качеството и стандарта на живот в региона.   
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Според анкетираните най-изявените социални проблеми на територията на 

общината са: 

- Миграция на млади и образовани хора (69.1%); 

- Продължителна безработица (57.4%); 

- Влошени демографски показатели (35.3%). 

Други идентифицирани проблеми от социален и демографски характер са: 

ниската образованост на населението; ниско качество или затруднен достъп до 

образование; ниска култура и образованост на големи групи от населението. 

Най-висока е степента на удовлетвореност на общността от предоставените 

образователна и социална услуга (услуги за деца, за възрастни, общински жилища и 

други). Най-силна неудовлетвореност се наблюдава по отношение на обществения 

транспорт (транспортната достъпност); здравеопазването (болници, поликлиники, 

здравни центрове) и благоустрояване и комунални услуги (почистване, озеленяване и 

т.н.). 

 

 

На въпросът как бихте оценили качеството на живот на семействата си, с най-

висок процент (53.6%) респондентите го оценяват като „средно“, втория по честота 

посочван отговор (29%) от анкетираните го определят като „добро“, 10.1% го оценяват 
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като „много добро“. В двата края на интервала – много лошо и отлично стойностите са 

съответно 7.2% и 0%. Необходимо е задълбочено да се изследват и идентифицират 

причините, които водят до по-ниска удовлетвореност на местната общност от стандарта 

и качеството на живот в община Ракитово и да се предприемат целенасочени действия 

и инициативи за повишаване удовлетвореността на местната общност.  

 

 

По отношение на възможностите за започване на работа и професионална 

реализация, малко над 42% от респондентите, посочват, че те или член на семействата 

им са губили работата си през последните 12 месеца. Като основните трудности при 

намирането и започването на нова работа или професионална реализация се състоят в: 

 Имплицитен брой на предлаганите работни позиции на територията на 

общината; 

 Не-удовлетворяващо заплащане на труда; 

 Образование/квалификация в област, която не съответства на предлаганите в 

общината работни позиции.   

Въз основа на проведеното проучване на общественото мнение на местната 

общност на община Ракитово могат да бъдат направени някои основни констатации: 

- Община Ракитово, в мащаба на цялата си територия, притежава значителни 

предимства, генерирани от благоприятното географско положение, 

природните дадености, култура, история; 

- Дърводобива и дървообработката традиционно формират основния поминък 

на региона и прехрана на териториалната общност; 

- Съществуват отлични условия за развитието на местен туристически 

продукт, селски, културен, СПА, еко, пещерен туризъм и други;  

- Минералните извори и води създават много добра предпоставка за 

повишаване на туристическата конкурентоспособност на територията; 
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- Демографската структура на населението, макар и поставена пред типичните 

за почти всички региони на България предизвикателства, се характеризира с 

добър капацитет от човешки ресурси, в състояние да посрещне 

предизвикателствата на съвремието и модернизиращите се общества;     

- Гражданският сектор се чувства ангажиран във висока степен с тенденциите 

на развитие на общината и изразява гражданската си позиция по отношение 

на предизвикателствата и възможностите за развитие на община Ракитово, но 

трябва да се търсят и реализират механизми за установяване на по-добра 

колаборация и сфера на взаимодействие между общността и местната власт. 

- Управленските решения следва да отразяват в по-голяма степен очакванията 

на гражданския сектор, местната власт да работи прозрачно и в по-голяма 

отвореност към гражданите и да се търсят възможности за повишаване на 

адаптивността на управлението към променящите се условия на съвремието.  

- Необходимо е провеждането на целенасочена политика за подобряване на 

икономическата конкурентоспособност на територията, по-добро и 

пълноценно свързване със съседните общини, по-добра интеграция в 

националното стопанство; 

- Туризмът, културата, горското стопанство и образованието следва да заемат 

приоритетни позиции в процеса на проектиране и програмиране на целите за 

развитие за периода 2021-2027; 

- Безработицата и имплицитните възможности за професионална реализация 

са едно от основните и най-съществени предизвикателства, стоящи в 

основата на неудовлетвореността на не малък контингент от местната 

общност. Осигуряването на заетост следва да бъде припознато като основен 

приоритет.   

- Необходимо е да се продължи реконструкцията и рехабилитацията на 

уличната и тротоарната мрежа, както и на сградния фонд на общината. 
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ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА 

ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ - ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

В съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на 

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

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в ПИРО следва да бъдат 

определени приоритетни зони за въздействие. Под дефиниция „зона за прилагане на 

интегриран подход“ (зона за въздействие) е „пространствено обособена територия с 

определена характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или 

етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове.“  

Подходът, приложен за обособяването на зоните за въздействие на територията 

на община Ракитово, се основава на анализа на силните и слабите страни на 

общинската територия, на емпиричните проучвания сред заинтересованите страни, 

както и на потенциалите за развитие по отношение на ресурсно осигуряване и 

необходима експертиза. В рамките на тези приоритетни зони за въздействие се 

съсредоточава основно изпълнението на мерките, предвидени в програмата за 

реализация на плана. 

Съгласно Актуализираната през 2019 г. Национална концепция за 

пространствено развитие на България (2013-2025), община Ракитово е категоризирана 

като населено място от 5-то йерархично ниво (малки градове с микрорегионално 

значение за територията на група общини /околии/), което не налага изрично да се 

дефинират  „градски зони за въздействие“. В съответствие с пространствената 

характеристика на селищната мрежа в Общ устройствен план на община Ракитово 2020 

и другите стратегически документи, предложените зони за въздействие на територията 

на община Ракитово са съобразени с приоритетните направления за функционално-

пространственото развитие на общинската територия, касаещи урбанизираните 

територии и крайградската мрежа от населени места,  по-конкретно: създаване на по-

добри условия за обитаване, бизнес, развитие на подходящи форми на туризъм, 

възстановяване и съхранение на културно-историческото наследство, доизграждане и 

рехабилитация на транспортна и техническа инфраструктура, решаване на екологични 

въпроси.    
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В допълнение, при определянето на приоритетни зони за въздействие са взети 

предвид и фактори, като: брой население, което ще се облагодетелства от 

реализираните инвестиции, установените дефицити от извършения проблемен анализ 

на социално-икономическото развитие на общината, резултатите от обобщения SWOT-

анализ, разработените проекти и проектни идеи за развитие на конкретните територии, 

проектната готовност на вече планирани, но нереализирани до момента интервенции, и 

не на последно място, заявената готовност за осъществяване на публично-частно 

партньорство между централна, местна власт и представители на НПО и бизнес. 

Като се отчитат всички изброени по-горе фактори и предпоставки, се предлага 

обособяване на 3 (три) зони за прилагане на интегриран подход за въздействие на 

територията на община Ракитово, както следва: 

Първа зона за въздействие. Градска административна зона 

Обект на въздействие ще бъдат спортните зали и спортните съоръжения в 

училищата. Предвижда се подобряване на енергийната ефективност в 

административните сгради на община Ракитово в гр. Ракитово, кметство в гр. 

Костандово и кметство в с. Дорково, както и сградата на общинска поликлиника. 

Планират се и благоустройствени дейности на централната градска част, в т.ч. 

обновяване на площад, парк и озеленяване, реконструкция на тротоари, асфалтиране на 

улици и обновяване на улично и парково осветление с LED светлини.  

Втора зона за въздействие. Зона за туризъм.  

Зоната очертава територия за икономическо развитие, локализирана в района на 

градския център и с. Дорково. Спортно-развлекателен център и минерален басейн, 

създаване на достъпност и модернизиране на прилежащата инфраструктура на 

туристическите обекти в общината. 

Трета зона за въздействие. Социална и жилищна зона извън общинския 

център. 

В зоната се залага реконструкция и/или изграждане на водоснабдителна  и 

канализационна инфраструктура, подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради и др. 
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V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Програмата за реализация на ПИРО цели да осигури вътрешната и външната 

съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като 

оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа 

помощ за изпълнение на плана.  

Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по 

съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени по 

териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и 

предвиден синергичен ефект. 

В изпълнение на методическите изисквания, програмата за реализация на ПИРО 

Ракитово (2021-2027) е изготвена чрез прилагането на интегриран подход. 

Интегрираният подход, прилаган при разработване на ПИРО Ракитово 2021-2027 в 

частта „Програма за реализация“ се изразява в реализирането на различни по своя 

характер интервенции в рамките на отделните приоритети на плана. Така по всеки от 

приоритетите на плана са включени мерки от различни сектори, които в своята 

съвкупност постигат комплексен ефект, насочен към устойчивото развитие на 

общината. Освен в стратегическата част на ПИРО, принципите за интегрирано и 

комплексно развитие на общината, широко се използват и в Програмата за реализация 

на плана. 

Същността на подхода в тази част на ПИРО се изразява в отчитане на 

изискването мерките и дейностите, отнесени към всеки от формулираните приоритети 

да бъдат насочени към решаване на комплексни проблеми в ключови сектори за 

развитието на община Ракитово. Така се осигурява и перманентно поставената задача 

за устойчиво развитие на общината. 

Приложението на този подход най-добре е изразено с формулировките както на 

приоритетите на плана, така и на съдържащите се в тях мерки. Като примери за 

интегриран подход могат да бъдат посочени трите зони за въздействие, в които ще се 

изпълняват проекти, чрез прилагане на интегриран подход на въздействие. В тях са 

предвидени мерки, съдържащи широк кръг от проектни идеи – в сектора на 

благоустройството на средата, на икономиката, на социалната сфера. 
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VІ. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и 

европейско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на 

климата и адаптация към климатичните промени, които следва да бъдат интегрирани в 

процеса на планиране на регионалното и пространствено развитие като бъдат 

съобразени с характерните особености и проблеми на всеки регион, област или община.  

С ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата 

(РКОНИК) през 1995 г. и на Протокола от Киото през 2002 г. страната ни стана субект 

на редица международни задължения, свързани с ограничаване изменението на 

климата.  

Политиката на Европейския съюз 

Бялата книга "Адаптиране към изменението на климата: към Европейска рамка 

за действие" на Европейската комисия (2009) определя рамката за намаляване на 

уязвимостта на ЕС към въздействията на измененията в климата. Този документ служи 

като отговор на необходимостта от изграждане на координиран стратегически подход 

към климатичните промени. Разликата в ефектите и в степента на климатични 

изменения от един регион до друг, показва, че повечето мерки за адаптация трябва да 

бъдат приети на национално, регионално или местно ниво. Освен това, те трябва да 

бъдат подкрепени от общата рамка на интегрирани и координирани действия на 

международно ниво. Стратегията, която се насърчава от Бялата книга за ЕК, се 

основава на координацията на регионалните мерки за адаптиране към изменението на 

климата, които са приети в различни сектори на обществото и между държавите-

членки. Целта на рамковата стратегия на ЕС за адаптация е да се увеличи 

устойчивостта на ЕС към въздействията от изменението на климата. 

Регионални приоритети за адаптиране към изменението на климата 

Следвайки международните насоки и националните изисквания, някои 

регионални власти в ЕС са предприели инициатива за действие, така че да решават 

въпросите за адаптиране към променящия се климат. Иновативните действия обаче са 

нещо повече от координиране на проекти, разпространение на резултати и формиране 

на съюзи. Те се осъществяват чрез градовете и местните власти така, че държавите-

членки да могат да постигнат своите национални цели за адаптиране и смекчаване на 
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прехода. Поради тази причина, местните и регионалните власти трябва да реализират 

пълния си потенциал при адаптиране към промяната на климатичните условия и да 

приемат иновативни техники и технологии, които са разработени чрез кратки 

изследвания на въздействието на изменението на климата и са съобразени с техния 

собствен капацитет за адаптация. 

Стратегии за адаптиране към изменението на климата 

Адаптирането към изменението на климата може да бъде насочено или към 

намаляване на потенциалните въздействия на последиците от климатичните промени 

върху природните и човешките системи и общата уязвимост, или към увеличаване на 

способността им за адаптация. По отношение на политиките, свързани с изменението 

на климата, има различни видове адаптация: изпреварваща, автономна, както и 

планирана адаптация. Изпреварваща адаптация се извършва още преди последиците от 

климатичните промени да бъдат забелязани, докато автономната адаптация не 

представлява съзнателен отговор на климатичните стимули, но е предизвикана от 

екологични промени в природните системи, както и от промени на пазара или в 

благосъстоянието на човешките системи. За разлика от първите два подхода, 

планираната адаптация е резултат на съзнателно политическо решение, основано на 

повишаване на осведомеността за това, че условията са се променили или са на път да 

се променят и че са необходими действия, за да се възстанови, поддържа, или постигне 

желаното състояние.  

Възможни мерки и действия 

В рамките на съществуващите институции е необходима значителна 

трансформационна и културна промяна. Мерките, с които се стреми да се намали или 

обезсили отрицателното въздействие, зависят от степента на промяна на техните 

функции. За да се осигури широка адаптация към промените в климата, извън 

капацитета, който регионалните и местни власти имат, е задължително да се подчертае 

повишеният адаптивен потенциал на други ключови участници: централната власт, 

местната администрация, частния бизнес и неправителствените организации, както и 

широката общественост. 

Държавната политика по ограничаване изменението на климата в България 

Тя се интегрира в съответните секторни и интегрирани политики в областта на 

транспорта, енергетиката, строителството, селското и горското стопанство, туризма, 

промишлеността, регионалното развитие, здравеопазването и опазването на културното 

наследство, образование и наука, финанси и управление на европейски средства, труд и 
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социална политика, отбрана, вътрешни и външни работи. 

Насоки за адаптиране на регионите към въздействието на климатичните 

промени 

Голяма част от международни задължения, свързани с ограничаване 

изменението на климата бяха въведени в България със Закона за опазване на околната 

среда /ЗООС/ (ДВ, бр. 91 от 2002 г.), със Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/, 

както и със Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ и допълващите ги 

подзаконови нормативни актове. Взет под внимание е и разработеният проект на 

„Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие“. Тя е рамковият документ, които цели да очертае стратегическата рамка и 

приоритетни направления за адаптация към изменението на климата на национално и 

секторно равнище в периода до 2030 г. 

По този начин всяка институция или частноправен субект стават съпричастни 

към мерките за опазване на околната среда и ограничаването на изменението на 

климата. 

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и 

европейско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на 

климата и адаптация към климатичните промени. Всички те са интегрирани в процеса 

на планиране на регионалното и пространствено развитие на община Ракитово, като са 

съобразени с характерните местни особености и проблеми. Представената рамка 

поставя изискванията за целенасочено и последователно планиране и реализиране на 

мерки и дейности свързани с изменението на климата.  

Гореизложеното и действащата към настоящия момент законова и стратегическа 

рамка, позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да 

ръководят политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Ракитово в 

периода 2021-2027 година изцяло в съответствие с Третия национален план за действие 

по изменение на климата. Общите хоризонтални мерки принципно са два основни вида: 

 Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на 

превантивни мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на 

човешката дейност, допринасящо за парниковия ефект); 

 Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, 

свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и 

икономически последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на 
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възникналите щети; идентифициране на възможностите, появили се следствие 

климатичните изменения). 

Влияние на глобалните климатични промени, природни рискове. 

Температурни изменения  

Община Ракитово като част от Южният централен район попада в пета група с 

висока уязвимост от климатичните промени30. Най-чувствителните сектори към 

климатичните изменения са селското стопанство, туризмът, управлението на водните 

ресурси и горския фонд. 

Влиянието на глобалните климатични промени е най-отчетливо при средните 

годишни температури и средните годишни валежи. Температурите в района на община 

Ракитово и областта отбелязват нарастване през последните 5 години, което е 

продължение на по-плавното но продължаващо през последните 50 години 

температурно нарастване. Отклонение на средната годишна температура за област 

Пазарджик е 1,3-1,4°C. Най-топъл, с най-големи положителни отклонения на 

средномесечната температура на въздуха от нормата, е месец март. Най-студеният 

месец е януари, с най-големи температурни аномалии. Валежите в района на община 

Ракитово и конкретно в област Пазарджик са по-малко от тези за други области от 

Южен централен район. Най-дъждовният месец е октомври, с валежи средно 2.5-3 пъти 

повече от месечната норма. Най-сух е месец август. 

Климатичните сценарии за България са разработени в НИМХ-БАН в рамките на 

проекта CECILIA. Проведени са симулации на регионалния климат за бъдещето, за два 

интервала – “близко бъдеще” (2021-2050 г.) и “далечно бъдеще” (2071-2100 г.), като 

резултатите за тенденциите (т.е. изменението спрямо сегашния референтен климатичен 

период 1961-1990 г.) за средната годишна температура на въздуха и средната годишна 

валежна сума. 

По отношение на температурите за цялата страна се очаква увеличение на 

средногодишната температура, като това увеличение е с около 1.5-2 Со за близкото и 

между 2.5 и 3.5 Со за далечното бъдеще. При годишните валежи през първия период 

също се очаква увеличение на валежите. През втория период е възможно тенденцията 

да се промени и при отделни части да се стигне до отрицателна тенденция. Увеличава 

се рискът от природни бедствия, най-вече – наводнения. Въпреки това за община 

                                                             
30 Интегрирана териториална стратегия за развитие за Южен централен район, с. 33, 
https://drive.google.com/file/d/1Zs0ByPWioPaXx_HmIRWXuQJpcGReGhEP/view 
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Ракитово рискът от наводнения се запазва нисък – между 1 и 5 %.   

Рискове от климатичните промени 

На територията на общината се регистрира риск от свлачищни процеси, както и 

в района на връзките ѝ със съседни общини. Свлачищата в тези територии имат 

потенциал да са по-изразени и да заемат по-големи площи, но данните от 2017 година 

показват, че област Пазарджик и община Ракитово в нейната територия спадат все още 

към зони с по-ограничени площи, мащаб и изразеност. Рискът се от разрастване на тези 

процеси се запазва, поради което са необходими постоянни превантивни мерки, вкл. с 

контрол на строителството.   

VIІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите 

на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и 

проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените 

индикатори за наблюдение и оценка. Особено внимание се отделя на организацията и 

методите за изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и 

звена. 

Наблюдението и оценката не само регистрират използването на финансовия и 

ресурсен потенциал, но активно отчитат и фактическите промени, случващи се на 

територията на община Ракитово (настъпващи промени в състоянието на средата в 

резултат от предприети действия). Това налага прилагането на набор от специфични 

индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване 

изпълнението на плана.  

В процеса наблюдението и оценката се използват два вида индикатори: за 

продукт и за резултат. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По 

някои от приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани 

конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на общината. 

Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по 

отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 
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Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и 

имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и 

политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в 

някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, 

икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това 

развитие за общото развитие на региона. 

За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана приоритетни зони 

за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) се определят отделни 

самостоятелни индикатори, чрез които да се оцени приносът на интервенциите както 

към развитието на конкретната територия в рамките на зоната, така и към развитието на 

цялата община. 

Изградената за целите на наблюдението и оценката система включва формите и 

начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за 

наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и 

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. Описанието на 

тази система и на действията, които ще осигурят нейното ефективно функциониране, са 

част от структурата на ПИРО. 

Наборът от количествени и качествени индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ПИРО Ракитово (2021-2027) отговаря на изисквания, като: стремеж 

към количествено представени индикатори, т.е. измерими, систематизирани, 

стандартизирани с изискванията на Евростат, съпоставими, както и такива, които да се 

допълват от системата от данни, която да осигурява периодичното им набиране и 

достъпност. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Ракитово за 

периода 2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите (вж. Приложение № 3). За 

да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор 

се определят подходящите мерни единици, в които да се измерва, източниците на 

информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за 

отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се 

очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 
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ЕС през периода 2021-2027 г., представени в Приложение № 3а към Методическите 

указания за изготвяне на ПИРО.  

Наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община 

Ракитово е задача, която се организира от Общинския съвет на община Ракитово и 

кмета на общината. Работната група за наблюдение на плана ще наблюдава и 

контролира изпълнението на ПИРО Ракитово 2021-2027 г. Тя включва представители 

на общинския съвет и експерти от състава на общинската администрация, като 

организацията и функционирането ѝ ще се регламентира с решение на Общинския 

съвет. 

Групата за наблюдение има следните задачи: 

 • Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на 

степента на изпълнение на плана. В правомощията на общинския съвет е да утвърди по 

предложение на кмета на общината изготвеното предложение от групата, като 

съответно определя техния конкретен набор и стойностите им; 

 • Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на 

ръководството на общината състоянието и възможните мерки; 

 • Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, 

изготвя отчет за постигнатите резултати; 

 • Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена, и прави 

предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите 

действия; 

 • Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако 

това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо внасяне 

и разглеждане от общинския съвет; 

 • Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне 

на средствата по мерките, програмите и проектите. 

В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или по 

конкретни въпроси отчети, които предоставя на общинския съвет и кмета на общината. 

В отчетите се оценява напредъкът при реализацията на плана и изпълнението на 

индикаторите. 

Друг важен момент в осъществяването на текущият контрол по изпълнението на 

целите и приоритетите на ПИРО е процесът на оценяване. Оценките са 

структуроопределящ елемент на изпълнението на програмния документ и ориентир за 

ефективността на провежданата местната политика на развитие. За ПИРО, в зависимост 
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от времевия хоризонт на действие на плана (2021-2027 г.), се формират три вида оценки 

в съответствие с изискванията на закона: 

Предварителна оценка - Тази оценка на плана се извършва при изготвянето му, 

ако е взето съответното решение за нейното разработване. 

Междинна оценка - Тази оценка ще се извърши в средата на периода на 

действие на ПИРО. В рамките на тази оценка следва да се оценят обобщените 

резултати от изпълнението му, като се прави и преглед на степента на достигане на 

формулираните цели, приоритети и мерки и се отчетат възникнали положителни или 

отрицателни отклонения. Оценката завършва с конкретен анализ, въз основа на който 

се предвиждат съответните коригиращи действия. Такава оценка реално може да 

послужи като начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана. 

Последващата оценка се извършва една година след приключване срока на 

действие на плана и включва: 

 • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти 

и ресурси за изпълнението на плана; 

 • Оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка в 

общината; 

 • Анализ на факторите при изпълнението на ПИРО; 

 • Оценка на степента на постигане на приоритетите и мерките и устойчивост на 

резултатите; 

 • Изводи, относно същността и начина на прилагане на съответния план за 

интегрирано развитие, както и на резултатите от осъществените мерки. 

 Настоящият ПИРО Ракитово (2021-2027) е отворена система. Запазвайки своята 

стратегическа рамка от визия, цели и приоритети, документът е отворен и гъвкав по 

отношение на мерките и проектите, стоящи в основата на реализацията му. 
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона за 
прилагане на 

интегриран подход 
(зона за 

въздействие)**

Индикативен 
бюджет

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), 
отговорно за 

реализация на 
мярката 

Мярка.1.1. Създаване на благоприятна бизнес 
среда, чрез прилагане на гъвкави и адаптивни 
финансови механизми и форми на публично-
частно партньорство

Дейност.1.1.1.Създаване на капацитет за усъвършенстване на 
местната нормативна уредба; облекчаване на процедурите за 
издаване на разрешителни, патенти и лицензи.

Намиране на възможности за адаптиране на нормативната 
уредба към нуждите на бизнес средата. Зона 1 60 000 ОПРЧР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.1.2. Подкрепа за технологично 
обновяване на микро и малките предприятия на 
територията на общината

Дейност.1.2.1. Проект за цифровизация на МСП; проект за 
въвеждане на иновативни производствени технологии за 
възобновяеми ресурси, в контекста на кръговата. Икономика.

Внедряване и използването на цифровизацията и и дигитални 
платформи за продажби. Зона 1 3 * 120 000 ОПИК 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 

Мярка.1.3. Насърчаване на предприемачеството 
във всички форми, вкл. младежко, социално, 
женско и др.

Дейност.1.3.1. Проект за социални иновации, свързани с наемане на 
представители на маргинализираните групи, чрез обществени 
поръчки;   +1.3.4.                                                                                  
Дейност.1.3.2. Проекти за насърчаване самонаемането и 
разкриването на самостоятелен бизнес от трайно безработни лица, с 
фокус върху младежи, жени и лица над 55 години;                                                                   
Дейност.1.3.3. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на 
предприемачески, управленски и бизнес знания и умения при 
разработване на бизнес идеи и планове за управлението на 
самостоятелна стопанска дейност.                                                                       
Дейност.1.3.4. Проекти за устойчива интеграция, чрез подкрепа на 
предприемачеството;                                                               
Дейност.1.3.5. Проекти за професионална квалификация и 
преквалификация на трайно безработни лица и лица с ниско 
образование с фокус върху младежите, жените и лицата над 55 
години.

1..3.1,1.3.4.,1.3.2. -Обучение по предприемачество, финансиране 
на предприемаческите идеи, създаване на регионален 
предприемачески център, той ще извършва обучението.            
1.3.3.,1.3.5. - Провеждане на професионална квалифиция и 
преквалификация за успешно включване в съществуващия бизнес.             

Зона 1 100 000               
150 000 ОПРЧР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.1.4.Дигитализация на бизнес 
структурите по сектори.

Дейност.1.4.1. Разработване на електронен информационен портал 
на общината в подкрепа на бизнеса.

Създаване и поддържане на услугите на общината в електронна 
среда. Зона 1 300 000 ОПИК 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

Мярка.1.5. Стимулиране развитието на 
традиционни за общината сектори: дърводобив, 
дървообработване, производство на мебели и 
изделия от дърво, шивашка промишленост, 
традиционни занаяти (килимарство), планинско 
земеделие и др.

Дейност.1.5.1. Подкрепа за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във веригата на доставки. 6.2, 
6.3,6.4 

Създаване на механизми. Зона 1 5*120 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.1.6. Насърчаване използването на 
възобновяеми енергоизточници.

Дейност.1.6.1. Проект за община Ракитово за подмяна на стари 
отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по 
интегриран проект „Българските общини работят заедно за 
подобряване качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 
на Европейския съюз LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE IP CLEAN AIR                                                   
Дейност.1.6.2. Изпълнение на програма за насърчаване използването 
на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

Насърчаване и стимулиране на населението за подобряване 
качеството на атмосферният въздух. Зона 3 1 000 000

 LIFE на 
Европейския съюз 

LIFE17 
IPE/BG/000012-
LIFE IP CLEAN 

AIR

36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.2.1.Реконструкция и/или изграждане на 
водоснабдителна  и канализационна 
инфраструктура. 

Дейност.2.1.1. Модернизация и разширяване на съществуващата 
водопреносна мрежа;                                                                               
Дейност.2.1.2.  Изграждане на ПСПВ „Ракитово“ и ПСПВ 
"Дорково";                                                                                     
Дейност.2.1.3. Изграждане на ПСОВ в община Ракитово;                 
Дейност.2.1.4. Разширяване, модернизация  и рехабилитация на 
битови канализационни колектори ;                                                                      

Създаване на проектни идеи за реконструкция и изграждане на 
водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Зона 3 3 000 000

ОПОС                 
ВиК дружеството 

кандидатства
36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Приоритет 1 Създаване на 
механизми за балансирано 
икономическо развитие, на 

основата на регионална 
интелигентна специализация в 

промишлеността и селското 
стопанство.

Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО на община Ракитово за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности



Мярка.2.2. Енергийна ефективност на 
публични, жилищни сгради и инсталации. 

Дейност.2.2.1. Подобряване на енергийната ефективност в 
административните сгради на община Ракитово в гр. Ракитово, 
кметство в гр. Костандово и кметство в с. Дорково; въвеждане на 
мерки за ЕЕ в сградата на общинска поликлиника.                         
Дейност.2.2.2. Изграждане на рампи за осигуряване на достъпност за 
хора с увреждане до публични сгради.

Саниране, реконструкция и модернизация на общински и 
обществени сгради. Зона 3 12* 200 000 ПРСР 72 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.2.3. Реконструкция и подобряване на 
уличната мрежа в населените места на 
общината. 

Дейност.2.3.1. Благоустрояване на улици и тротоари в общината;                                                                  
Дейност.2.3.2.  Обновяване и/или изграждане на паркове, детски 
площадки и спортни съоръжения от открит тип.                                                                                               

Изграждане на улици, тротоари, пътни значи, пътна маркировка и 
спортни съоръжения от открит тип на територията на общината.                                                                  Зона 3

2 100 000

ПРСР          36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 

Мярка.2.4. Модернизиране на уличното и 
парково осветление в населените места на 
общината.

Дейност.2.4.1. Проект „Обновяване на площад, парк и озеленяване в 
кв. 55 по плана на гр.Ракитово“.                                                           
Дейност 2.4.2. Реконструкция на тротоари, асфалтиране на улици и 
обновяване на улично и парково осветление с LED светлини. 

Реконструкция на пътната инфраструктура, паркове и зеленеите 
площи на територията на общината. Зона 1

2 *150 000           
450 000                
320 000

ПРСР                     
ЕСКО договори 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

Мярка.2.5. Утилизиране на битови отпадъци.
Дейност.2.5.1. Проект изграждане на инсталация за предварително 
третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за 
компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово.

Съвместен проект със съседни общини за компостирането на 
битови и зелени отпадъци на територията на областта. Зона 3 9 673 936 ОПОС             36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 

Мярка.2.6. Модернизация и рехабилитация на 
образователната инфраструктура.

Дейност.2.6.1. Обновяване на детски площадки и съоръжения в 
детски градини, спортни площадки в училищата.              
Дейност.2.6.2. Проект за модернизиране на ДГ „Малина Тодорова - 
IV А филиална гр. "Пролет", Барака 1“; Обновяване и реконструкция 
на дворното пространство на градината;                                                                                                       
Дейност.2.6.3. Изграждане на система за видеонаблюдение за охрана 
на училища, детски градини и публичните сгради на територията на 
общината.

Изграждане на детски площадки в дворовете на детските градини 
на територията на общината. Зона 1 220 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.2.7. Модернизация и рехабилитация на 
социална инфраструктура, вкл. и мерки за 
енергийна ефективност.

  Дейност.2.7.1.  Проект за модернизация и рахабилитация на 
Социални институции: ДЦДУ ”Св. Стилян“, ЦРСИХУ ”Св. Неделя”, 
ЦНСТ, Общинско предприятие Център за услуги в домашна среда и 
ДКЦ Ракитово – при необходимост.                                                                                                                                                          

Рехабилитация на Социалните институции на територията на 
общината. Зона 3 200 000 ОПРЧР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 

Мярка.2.8.Модернизация и рехабилитация на 
културната инфраструктура, вкл. и мерки  за 
енергийна ефективност. 

Дейност.2.8.1. Проект за модернизация на читалища в населените 
места, Палеонтоложки музей и библиотеки в населените места.

Модернизиране на Културните институции на територията на 
общината. Зона 3 6*110 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 

Мярка.2.9.Мерки и дейности за превенция и 
управление на риска от свлачища и наводнения.

Дейност.2.9.1. Аварийно-възстановителни работи по укрепване на 
възникнали свлачищни и неустойчиво откоси на път PAZ 1181
/III-376, Ракитово-Велинград/ - Костандово - Дорково - яз. стена 
Батак - граница община (Ракитово - Пещера) - Пещера, от km 7+400 
до km 18+000/локален km 0+000 до km 10+600/, община Ракитово.                                                                            
Дейност.2.9.2. Разработване на проекти за укрепване на речните 
корита на река Мътница на територията на град Костандово и с. 
Дорково, и р. Стара река на територията на град Ракитово.

Създаване на механизъм и превенция за ранно оповествяване при 
наводнения и свлачища, и СМР за укрепване на речните корита и 
скатове.

Зона 3 2*350 000                        
700 000 МКВПМС 72 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.3.1. Повишаване степента на 
образование, квалификация и професионално 
обучение на населението на общината. 

Дейност.3.1.1. Проекти за квалификация и придобиване на 
допълнителни професионални умения и компетенции.

Организиране на курсове за квалификация и преквалифиция на 
населението на общината. Зона 1 150 000 ОПРЧР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 

Мярка.3.2.Дигитализация на образованието и 
създаване на нови образователни ресурси. 

Дейност.3.2.1. Проекти за въвеждане на иновативни методи на 
обучение; разработване на учебни програми, обвързани с 
изискванията на бизнеса и пазара на труда.

Подобряване на матриална-техническата база и адаптирането на 
учебните програми с нуждите на бизнеса. Зона 1 350 000 ОПНОИР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

Мярка.3.3. Подкрепа за повишаване качеството 
и достъпа до спешна помощ и доболнична 
помощ. 

Дейност.3.3.1. Подкрепа за осигуряване на модерна и ефективна 
доболнична помощ в община Ракитово – материална база, 
оборудване, модернизация на медицинското оборудване и
обзавеждане на общинска поликлиника.

Рехабилитация, обновяване и модернизация на медицинските 
кабинети и закупуването на оборудван медицински автомобил за 
нуждите на общината.

Зона 1 210 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

Мярка.3.4.Повишаване качеството на 
социалните услуги/дейности.

Дейност.3.4.1. Проект за подобряване и разширяване обхвата на 
услугите, предлагани от Домашен социален патронаж;                        
Дейност.3.4.2. Проект за създаване на система за ранно 
идентифициране на уязвими групи и групи в риск от социално 
изключване и механизъм за работа с тях и по-ефективната им и 
устойчива интеграция;                                                                           
Дейност.3.4.3. Проект за поддържане на система от дневни центрове 
и центрове за подкрепа за възрастни хора, деца и семейства от 
уязвими групи в община Ракитово.

Подобряване и усъвършенстване на социалните услуги на 
територията на община Ракитово. Зона 3 900 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Приоритет 3 Подобряване на 
публичните услуги в 
образованието, 
здравеопазването, социалните 
дейности, културата и спорта

Приоритет 2 Разширяване и 
модернизиране на 

техническата инфраструктура 
и благоустрояване на 

населените места



Мярка.3.5. Подобряване на съществуващата 
спортна материална база в населените места на 
общината. 

Дейност.3.5.1. Модернизация и рехабилитация на градския Стадион 
9-ти септември;                                                                           
Дейност.3.5.2.  Изграждане на спортни площадки във филиал на 
Център да специална образователна подкрепа гр. Велинград.

Изграждане, модернизация и реконструкция на спортната 
инфраструктура на територията на община Ракитово. Зона 2 170 000                      

80 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

Мярка.3.6. Въвеждане на иновативни услуги в 
читалищата, библиотеките чрез използването на 
ИКТ.

Дейност.3.6.1. Проект за дигитализиране на книжния фонд. 
Дейност.3.6.2. Проект за заснемане на културно-исторически 
експонати с високопикселова техника и създаване на  3D Mapping с 
възможност за възпроизвеждане на картина с очила за виртуална 
реалност VR.

Цифронизиране на книжния фонд на библиотеките и заснемане с 
висока резолюция на културно-историческото наследство и 
туристическите обекти на територията на община Ракитово.

Зона 1 230 000 ОПНОИР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

Мярка.4.1. Прилагане на ефективни механизми 
за опазване, поддържане и промотиране на 
движимите и недвижими културни, исторически 
и археологически ценности.

Дейност.4.1.1. Превръщане на Локален културен маршрут (гр. 
Ракитово – крепост „Цепина”) в популярна туристическа дестинация 
чрез разработване на рекламни материали на официалните езици на 
ЕС.                                                                                                                    
Дейност.4.1.2. Изграждане на музей на Пещерното дело.                        
Дейност.4.1.3. Създаването на туристически информационен център.

Създаване и модернизиране на туристическата инфраструктураи 
създаване на маркетингова стратегия на територията на община 
Ракитово.

Зона 2 110 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.4.2. Развитие на инфраструктурата за 
подобряване на достъпа до туристическите 
обекти.

Дейност.4.2.1. Проект за създаване на достъпност и модернизиране 
на прилежащата инфраструктура на туристическите обекти.

Изграждане на паркинги, санитарни помещения, информационни 
табели на туристическите обекти и информационни брошури на 
хартиен и електронен носител.

Зона 2 5*170 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

Мярка.4.3. Разширяване пълноценното 
усвояване на термалните минерални води на 
територия на общината чрез развитие на 
рекреационен туризъм, бутилиране на вода и др.

                                                                       
Дейност.4.3.1. Изграждане на прилежаща инфраструктура за 
развитие на еко и етнографски селища;                             
Дейност.4.3.2. Изграждане на спортно-развлекателен център и 
минерален басейн.

Изграждане на плаваща-понтонна конструкция с лодко стоянка за 
15 (петнайсет) плавателни съда за подобряването на 
актракционната привлекателност на територията на община 
Ракитово.

Зона 2  110 000,              
170 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

Мярка.4.4. Реставрация и модернизация на 
общинска баня. Дейност.4.4.1. Проект за реставрация на общинската баня чрез ПЧП. Реконструкция и модернизация на съществуваща общинска баня в 

град Ракитово. Зона 2 480 000 ПЧП 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 

Мярка.4.5. Обезпечаването на традиционни, 
културни и фолклорни фестивали и карнавали.

Дейност.4.5.1. Проект за осигуряване на технически съоръжения за 
провеждане на местни, традиционни, културни и фолклорни 
фестивали и карнавали. 

Закупуване на преместваема и механична сцена и аудио-визуално 
оборудване за провеждане на местни, културни и фолклорни 
празници съвместно между общината, читалищата, местния 
бизнес и НПО.

Зона 2 800 000 ПРСР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 

Мярка.5.1. Трансформация от традиционно към 
дигитално регионално управление за 
предоставяне на комплексни административни 
услуги на гражданите и бизнеса. 

Дейност.5.1.1. Проекти за обучения на служителите от общинската 
администрация за предоставяне на електронни услуги.

Организиране на курсове и обучителни семинари за квалификация 
и преквалификация. Зона 1 60 000 ОПРЧР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

Мярка.5.2. Повишаване на компетенциите и 
професионализма на общинската 
администрация. 

Дейност.5.2.1. Проект за модернизиране на услугите, предоставени 
от администрацията на едно гише.

Организиране на курсове и обучителни семинари за квалификация 
и преквалификация. Зона 1 180 000 ОПРЧР 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

Мярка.5.3. Създаване на механизми за 
взаимодействие между структурите на 
гражданските общности и органите на местната 
власт при формиране, изпълнение и 
популяризиране на местни политики. 

Дейност.5.3.1. Проект за създаване на местна инициативна група.  
Дейност.5.3.2. Създаване на местен информационен бизнес център. Създаване на местна инициативна група. Зона 1 350 000 ОПИК 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

Мярка.5.4. Трансфер на знания в областта на 
междуобщинското сътрудничество и местното 
самоуправление. 

Деиност.5.4.1. Изграждане на сайт на община Ракитово с модерни 
функционалности за осигуряване на информираност на гражданите и 
публичност на предоставените административни услуги.                                      
Дейност.5.4.2. Проект за изграждане на система за обмен на 
информация между органите на местно самоуправлнеие със 
съседните общини. 

Създаване на общи бази данни за свободни работни места, 
обществени поръчки, възможности за кандидатстване по 
Европейски програми от фондовете на ЕС и др.

Зона 1 120 000 ОПДУ 36 месеца

Специализирана 
администрация, 

сътветните отдели, 
отговорни за 

реализирането на 
проектните идеи към 

община Ракитово

28 613 936

Приоритет 5 Повишаване на 
административния капацитет 
на общината, териториална 
свързаност и изграждане на 
мрежи за партньорство със 
съседни общини и региони, 
НПО и гражданско общество.

Приоритет 4 Интегрирано 
оползотворяване на местното 

културно-историческо 
наследство и природните 
ресурси за формиране на 

община Ракитово като 
атрактивна туристическа 

дестинация.




