
 

            

 

Р Е З Ю М Е  

от проведена фокус група за подготовка на План за интегрирано развитие на                             

Община ДЖЕБЕЛ – 2021 - 2027 г. на тема: 

 “ Образование, култура, развитие на спорта, младежки дейности и 

туризъм“ 

18 февруари 2021 г., гр. Джебел, Заседателна зала – Община Джебел 

 

                На 18 февруари 2021 г. в гр.Джебел в Заседателна зала на Община Джебел, в 

рамките на графика  за изработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 

за периода 2021 – 2027 г., се проведе фокус група на тема „Образование, култура,   

развитие на спорта, младежки дейности и туризъм“.  

 В дискусията взеха участие представители на образователния сектор, културни 

институции, читалищни деятели и администратори на местни културни политики, спортни 

клубове, както и експерти, работещи в местната администрация.  Представители на 

работната трупа, подготвяща ПИРО за 2021-2027 г., посочиха някои основни изводи за 

състоянието на сектора в Общината, които ще залегнат и в готвения ПИРО.   

Участниците бяха запознати с важността на ПИРО за цялостното развитие на 

община Джебел и с приетия интегриран подход за обвързване на всички местни политики 

в комплексни действия за постигане на максимални резултати. Беше изтъкната и 

ключовата роля на местните общности за активно генериране на проектни идеи и пътища 

за тяхната реализация. Представена бе и целта на проучването на мнението на 

заинтересованите лица и експертите, и принципите, по които се провежда - включително 

начинът на събиране на информация и гарантираната конфиденциалност при използване 

на данните.  Изяснено бе, че „Фокус групата не е за оценка на знанията на всеки, а за 

изследване на проблема. Мненията на участниците могат да се различават, но в това е 

стойността на тяхното проучване.“ Представен бе и начинът на провеждане на фокус 

групата: времетраене, записки/запис, възможност за отказ да се отговори на въпрос, 

възможност за отказ от продължаване и др. 

 След представяне на гостуващите експерти се посочиха и участниците:  позиция, 

която заемат, опит в сферата, опит в процеса на анализиране на потребности и планиране 

на политики и др. 

        ОСНОВНА ЦЕЛ - Постигане на позитивна промяна във всички 

сфери на живот и превръщане на община Джебел в привлекателен 

център за инвеститори и съвременно място за живеене и работа. 

 

      Разгледани бяха състоянието на образованието, културата,  спорта, младежките 

дейности и туризма и генерирани идеи за бъдещето им развитие.    



 

            

       В началото на работната дискусия  участниците бяха стимулирани да представят 

позициите си за състоянието на разглежданите сектори и да маркират желаните посоки за 

бъдещо им развитие.  

 На срещата беше направен анализ на състоянието на образователния сектор и 

неговото ключово значение за цялостното развитие на района. Открояването на 

положителните тенденции и гарантирането на високи стандарти при провеждането на 

образователната политика беше отчетено като едно от големите достижения на местната 

общност. В същото време бяха регистрирани и рискове, свързани с демографското и 

професионалното развитие и бяха анализирани възможности за преодоляването им.  

 Участниците в срещата се обединиха около конкретни възможни формати на 

бъдещо сътрудничество с други сектори на местната икономика, което е в пълен унисон с 

принципите, върху които почива изработването на ПИРО. Бяха дискутирани ефектите от 

въвеждането на форми на дуално обучение на територията, както и тясното обвързване на 

професионалната и образователната подготовка на младите хора в Джебел с 

потребностите на местното стопанство. 

 Представители на спортни клубове посочиха пряката връзка между успешните 

младежки политики и обвързването им с дейности по развитие на местната икономика, 

туризма и облагородяването на публичната инфраструктура.  

 При анализа на културния сектор бе подчертан стремежът да се съдейства за 

утвърждаването на интегриран подход при изработването на местния културен продукт 

като част от цялостната стратегия за развитието на района. Обсъдени бяха възможностите 

за привличане на повече посетители на културните събития и историческите паметници, 

взаимодействието между отделните институции при формирането на политиките в 

областта на културата и съхранението на местните материални и нематериални ценности.  

 Участниците във фокус групата споделиха идеи  за създаването на иновативни 

форми на културни събития, за обвързването на културната политика на общината с 

развитието на туризма и за установяването на ползотворно сътрудничество с други 

общини и градове, включително по линия на побратимяването с европейски и съседни 

страни. 

 В хода на дискусията участниците очертаха ключовите проблеми в развитието на 

туризма в региона. Като такива бяха посочени лошото състояние или липсата на 

подходяща инфраструктура, липсата на устойчиво стопанисване на част от 

туристическите обекти, както и липсата на систематизирана и обхватна информация, 

насочена към туристите.  

 Бяха споделени конкретни идеи за справяне с проблемите и очертани основните 

приоритети в развитието за следващия програмен период.  Участниците в дискусията се 

обединиха върху това, че регионът предлага изключително добри условия за исторически, 

културен, религиозен и балноеложки туризъм, които при подходящи стимули биха дали 

съществен принос за популяризирането на община Джебел като туристическа дестинация. 

 

 

 

 

 



 

            

 

          Най-много идеи и предложения се генерираха в секторите Култура и Туризъм, сред 

които такива, като :  

 

1.  СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОПЪТЕКА ДО КРЕПОСТТА УСТРА. 

2. ДА СЕ МАРКИРАТ С ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ ПОДСТЪПИТЕ КЪМ 

ВСИЧКИ ИСТОРИЧЕСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ. 

3. АМФИТЕАТЪРЪТ  В СЕЛО МИШЕВСКО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА КУЛТУРНИ 

ЦЕЛИ – ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, МАЛКИ ФЕСТИВАЛИ И ДР. 

4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ; 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОВЕЧЕ ИСТОРИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ НА МЯСТО. 

5. ЛЯТНО КИНО В ДЖЕБЕЛ. 

6. ДА СЕ ПОДКРЕПИ ДОБРОТО НАЧАЛО НА ФОТОГРАФСКОТО ИЗКУСТВО В 

ОБЩИНАТА – ИЗЛОЖБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТВОРБИ НА МЕСТНИ 

ФОТОГРАФИ. 

7. УСИЛИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАЛНЕОЛОЖКИЯ ТУРИЗЪМ. 

8. ИНФОРМАЦИЯТА И  РЕКЛАМНИТЕ ПОСЛАНИЯ – КРАСИВИ, 

ЗАВЛАДЯВАЩИ. 

9. ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ С МЕСТНИ ХРАНИ. 

10. ДА СЕ ЗАЛОЖИ НА МЕСТНИ ЕКСКУРЗОВОДИ – ДА СЕ ОБУЧАТ 

МЕСТНИТЕ ХОРА ПО - ДОБРЕ ДА ПОЗНАВАТ КУЛТУРНИТЕ 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ. 

11. ДА СЕ НАСЪРЧАВА МАСОВИЯТ СПОРТ - СТРИЙТФИТНЕС НА СТАДИОНА. 

      Експертите, участващи в дискусията, изложиха и конкретни идеи и проекти във фаза 

на одобрение на самата общинска администрация, които биха допринесли за развитието 

на културата, образованието, спорта, младежките дейности и туризма, за да се постигне 

позитивна промяна във всички сфери на живот и превръщане на община Джебел в 

привлекателно  място за живот, работа и развлечения. 

 

  Приложения: 1. Фотографии; 

                         2. Списък на участниците във Фокус групата.    

 

    


