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В Ъ В Е Д Е Н И Е  

Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО- 2021-2027) ще бъде основен 

планов документ на община Джебел. Той ще определя комплексното социално-

икономическо и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда в общината за 

програмния период 2021 -2027 г. По нататък в текстовете този документ ще се представя с 

абревиатурата – „ПИРО – Джебел 2021-2027“.  

Нормативното основание за неговото изработване и за прилагането му е чл. 23, т. 1 

от Закона за регионалното развитие (ЗРР), обнародван в ДВ бр. 21/31.03.2020 г. За 

изготвянето на ПИРО Министърът на регионалното развитие и благоустройството със своя 

Заповед от 25.03.2020 г. утвърди „Методически указания за разработване и прилагане на 

ПИРО за периода 2021-2027 г.“  

Идеята за разработването и прилагането на ПИРО през посочения 7 годишен период 

е той да надгражда действащите в програмния период 2014-2020 г. Общински планове за 

развитие (ОПР) и Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГРВ) 

– 2014 - 2020 г., както и да отчита устройствените решения, съдържащи се в Общите 

устройствени планове на общините (ОУПО).  

Изискването е ПИРО Джебел 2021 - 2027 да бъде съобразен със следните 

стратегически и планови документи:  

 Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район 

за планиране 2021- 2027 г.;  

 Определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в 

България, в това число целите и приоритетите, съдържащи се в актуализираната 

Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г.  

Това цели да подчертае взаимовръзката на двата подхода „отгоре – надолу“ и 

„отдолу – нагоре“ при изработването и прилагането на стратегическите и планови 

документи на регионалното развитие и йерархичната им подчиненост. Като нов момент е 

заложена взаимовръзката с приетия ОУП на община Джебел – основен планов документ в 

сферата на устройственото планиране по Закона за устройство на територията.  

Наличието на приет Общ устройствен план на общината (ОУПО) е предпоставка за 

синхронизиране на политиките за провеждане на интегрираното стратегическо планиране 

на регионалното развитие с пространственото планиране. В съдържателно отношение 

няколко са новите моменти, които отличават ПИРО от досега действащите ОПР.  

 Един от тях е за т. нар. „демаркация“ (разграничаването) и същевременно отчитането 

на предвижданията на приетия и прилаган Общ устройствен план на общината. 

Целта е да се обосноват по-добре политиките и съдържащите се в тях мерки за 

използване на ресурсите и потенциалите на територията за устойчиво развитие на 

общината, с начина на устройство на отделните структурни части на територията. 

По такъв начин, приетият ОУП на общината като планов документ с по-дългосрочен 

хоризонт, ще може да се използва като териториална основа за прилагане на ПИРО;  

 Нов момент, който следва да бъде заложен в ПИРО – Джебел 2021 - 2027 г. е свързан 

с по-подробното анализиране на състоянието на околната среда и изискванията за 
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залагане в ПИРО на политики и свързаните с тях мерки за влиянието на 

климатичните промени и опазването на околната среда;  

 Трети нов момент е в ПИРО да се обосноват и предложат зони за прилагане на 

интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди, наречени зони 

за въздействие.  

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие, в ПИРО – Джебел 

2021-2027 се обосновават и се предлагат зони, определени на функционален признак 

(например за развитие на туризъм, за развитие на екологично земеделие и др. подобни). 

В следващия програмен период върху комплексното развитие се очаква да се засили 

негативното влияние на климатичните фактори – глобалното затопляне, природните 

бедствия. В ПИРО се съдържат конкретните въздействия и предлаганите мерки за 

минимизиране на щетите от неблагоприятните климатични фактори, като акцентът е 

поставен върху рисковите области в община Джебел. 

В стратегическата част на ПИРО – Джебел 2021 - 2027 и в неговата програмна част 

са заложени мерки (програми, проекти, дейности и др.), обосновани с потенциалите на 

територията и с наличните ресурси (собствени и привлечени), които да бъдат използвани 

целево за изпълнението на обоснованите в плана цели и приоритети.  

В програмата за реализация на ПИРО – в Индикативната таблица - е приложен 

принципът за реалистичност и възможността за по-честа актуализация на предлаганите 

програми и проекти. Този подход е с по - ясна приложимост през 2021 г. и евентуално през 

2022 г. във връзка с потенциалните икономически и инвестиционни затруднения, породени 

като последица от кризата с COVID-19.  

Към изготвянето и прилагането на ПИРО – Джебел 2021 - 2027, основни 

отговорности и ангажименти имат:  

 на първо място, местните власти – Общинският съвет, Кметът на общината и 

Общинската администрация. В това отношение е натрупан немалък опит – в 

общината вече се изпълнява втори поред ОПР. Положителен опит на експерти от 

Общинската администрация има и при изработването и прилагането и на други 

общински стратегии, програми и планове;  

 на второ място, ценно съдействие в етапа на изготвяне на ПИРО ще имат 

партньорите на местните власти – местният бизнес, неправителственият сектор и 

населението. Те ще осъществяват и контрол във втория етап – прилагането 

(реализацията) на ПИРО.  

Основните инструменти за контрол на изпълнението на ПИРО ще бъдат Годишните 

доклади за изпълнението на плана и реализацията на заложените в плана индикатори. 

Важно място в процеса на изготвяне на ПИРО – Джебел 2021 - 2027 е отделено на 

Комуникационната стратегия. Тя включва определени действия в процеса на 

съгласуванията и популяризирането на плана с партньорите. Водещи функции в 

подготовката и изпълнението на Комуникационната стратегия имат звена от Общинската 

администрация, които в сътрудничество с разработващия екип организират обществените 

обсъждания ПИРО Джебел 2021 - 2027.  
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ЧАСТ I. ЦЕЛЕВИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД  

1.1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПИРО – ДЖЕБЕЛ 2021 - 2027 Г.  

 Предназначение на ПИРО 

Като основен планов документ на общинско ниво за програмния период 2021 – 2027 

г., ПИРО определя основните направления на провежданите политики на местните власти 

за комплексно интегрирано използване на наличните ресурси и на потенциалите на 

територията на община Джебел. Те са насочени към:  

 Рационалното използване на разполагаемите териториални ресурси на общината за 

изпълнение на стратегическите приоритети и цели за развитие на общината в 

средносрочен (седемгодишен) времеви хоризонт;  

 Определяне рамките на действията на институциите на местните органи на властта, 

бизнеса, неправителствения сектор и на населението, обхващащи различните видове 

дейности на територията на общината;  

 Определяне на мерките за подобряване на:  

o Условията за живот на населението (качествени бюджетни и други услуги, 

подобрена селищна среда);  

o Бизнес средата (инвестиции, заетост, доходи на населението);  

o Екологичната обстановка в контекста на климатичните промени.  

 

 Основна цел  

Основната цел на ПИРО е да се предложат насоки за синхронизиране на политиките 

на регионалното развитие и на пространственото планиране, съдържащи се в основните 

видове планове - Интегрирани планове на общините (ПИРО) и Общите им устройствени 

планове (ОУПО). От това произтича и основната цел на ПИРО – постигане на устойчиво 

комплексно развитие на общината на основата на разполагаемите ресурси и потенциала на 

територията.  

 

 Задачи на ПИРО – Джебел 2021 - 2027  

Задачите на ПИРО – Джебел 2021-2027 г. следва да бъдат в определено съответствие 

с нормативните изисквания за регионалното развитие и свързаните с него национални и 

регионални цели и с приоритетите за развитието в България. Териториалната основа на 

плана е общината, което изисква да се отчитат специфичните ѝ условия за развитие на 

социалния, икономическия и инфраструктурния ѝ комплекс, характера на демографското 

развитие и на селищната мрежа, екологичната ѝ характеристика и другите териториални 

ресурси и потенциали. Това определя и тематичния обхват и характера на задачите на 

ПИРО – Джебел 2021 - 2027.  

Задачите на ПИРО могат да бъдат формулирани по следния начин:  

 Извършване на анализи и оценки на развитието на общината в програмния период 

2014 - 2020 г, като се очертаят положителните и негативните насоки в развитието и 

се формулират проблемите, задържащи развитието ѝ. За целта се отчитат заложените 
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приоритети и стратегически приоритети на действащите стратегически и планови 

документи за програмния период 2014 - 2020 г.;  

 Отчитане на новите моменти в провежданата политика за регионално развитие и 

връзката му с местното самоуправление;  

 Синхронизиране на приоритетите и стратегическите цели, заложени в документите 

за регионално развитие от по - високите йерархични нива (без да ги прилага 

механично), като се отчитат конкретните условия за развитие на община Джебел;  

 Осъществяване на приемственост в стратегическите цели и приоритети, заложени в 

действащите стратегически, планови и програмни документи (вкл. ОПР) на община 

Джебел, изпълнявани в програмния период 2014 - 2020 г.;  

 Прилагане, в дългосрочен и средносрочен времеви хоризонт, на подхода за 

интегриране на целите, приоритетите и на предприетите действия по реализацията 

на основните документи в сферата на устройственото планиране (Общ устройствен 

план на общината) и на регионалното развитие (Интегриран план за развитие на 

общината). Прилагането на интеграционния подход е с цел постигане на по - добър 

ефект от използване на териториалните ресурси и потенциали за устойчиво, 

комплексно социално, икономическо и инфраструктурно развитие и опазване на 

околната среда на община Джебел в програмния период 2021 - 2027 г.;  

 Определяне рамките на комплексното, интегрирано развитие на общината за 

следващия 7 годишен период, определени с формулираните приоритети и 

стратегически цели на ПИРО – Джебел 2021 - 2027г.;  

 Конкретизиране на възможностите за изпълнение на приоритетите и целите на 

ПИРО с конкретни мерки – програми и проекти, тяхното ресурсно осигуряване, 

сроковете за тяхното реализиране и ангажиментите на отговорните структури;  

 Оценка опита на органите на местно самоуправление (Общински съвет, Общинска 

администрация) и на другите партньори в реализацията на мерките (програми, 

проектни идеи и проекти, и на други местни инвестиционни инициативи), заложени 

в действащите планове и програми (основно в ОПР, общински стратегии и програми, 

бизнес планове на местния бизнес) и др.;  

 Обосновка на необходимостта от зони за целенасочено въздействие, които да бъдат 

определени на комплексен и на функционален признак.  

 

1.2. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД  

Целият процес по изработване на Плана за интегрирано развитие протича съобразно 

възприетия от разработващия екип методически подход, включващ: 

 Изискванията на утвърдените от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството „Методически указания за разработване и прилагане на планове 

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

 методическите подходи, прилагани при подобен тип стратегически, планови и 

програмни документи;  

 опита на разработващия екип при изработване на подобен тип документи.  
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Методическият подход се изразява в прилагането на принципа за последователност 

на работата по отделните части на плана и на взаимната им обвързаност. Така се постига 

хармоничност в неговата структура и съдържание.  

Последователността на стъпките по изработването на ПИРО –2021 - 2027 следва 

определена логика, включваща няколко етапа:  

 Етап 1. Подготвителни действия по стартиране на процеса на изработване на Плана 

за интегрирано развитие на общината;  

 Етап 2. Аналитични проучвания за състоянието на основните системи (природни 

условия, икономическа и социална характеристика, състояние на техническата 

инфраструктура, на екологичното състояние и др.), оценка на разполагаемите 

ресурси и неусвоените териториални потенциали за развитие на общината;  

 Етап 3. Изработване на стратегия на плана, включваща инструментите на 

стратегическото планиране – визия, приоритети и цели, които да бъдат постигнати в 

плановия период, чрез реализацията на определени мерки (програми, дейности, 

проекти и др.);  

 Етап 4. Програмен, включващ програмни действия по реализацията на 

определените мерки (включени в Индикативният списък с мерки и дейности на 

ПИРО), система от индикатори, чрез които се следи как се изпълняват стратегията и 

програмната част на ПИРО.  

Методическият подход е юлистриран на следващата блок-схема: 

Фигура 1. Методически подход и етапи за изработване на ПИРО
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Подготвителният етап, освен типичните действия по избор на изпълнител и 

оформяне на взаимоотношенията между разработващия екип и Общинската 

администрация, включва и една друга много важна дейност – информационното 

осигуряване. От наличната информация и коректното ѝ ползване до голяма степен се 

определят обективността и задълбочеността на аналитичните проучвания, включени в етапа 

„Аналитични проучвания“.  

Информационното осигуряване за аналитичните проучвания включва статистически 

данни и оперативна информация за състоянието на отделните функционални системи и 

дейности на територията на общината. Изискването в това отношение е информацията да 

има официален характер и да е от официални източници – НСИ, РИО, РЗИ, ОС „Земеделие 

и гори“, Общинска администрация и др. Целта е да бъдат очертани тенденции, да се 

формулират изводи и проблеми в досегашното развитие.  

В процеса на работата по изработване на ПИРО – Джебел 2021 - 2027 са ползвани 

традиционни за подобен вид проучвания методи, а именно:  

 Описателен;  

 Статистически;  

 Аналитично - оценъчен;  

 Системен;  

 Сравнителен;.  

 Пряко наблюдение и др.  

 

Една от важните особености на ПИРО е да се прилага методът за комплексност в 

стратегическата част на плана с цел постигане ефект на интегрираното планиране и 

развитие. Това налага да се отчита мястото на ПИРО в йерархичната система от 

стратегически и планови документи в сферата на регионалното развитие и на 

устройственото планиране.  

Възприетият методически подход се изразява в прилагането на принципа за 

последователност на работата по отделните части на плана и на взаимната им обвързаност. 

Така се постига хармоничност в неговата структура и съдържание. 
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ЧАСТ II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 

  

 

2.1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И РЕЛЕФ, ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, 

ГРАНИЦИ. 

Фигура 2. Общините в област Кърджали 

Община Джебел е 

административно - териториална 

единица по смисъла на  Закона за 

административно - териториалното 

устройство в Република България 

(ЗАТУРБ), част от област Кърджали и 

статистическа териториална единица 

от ниво LAU 2 (община) по 

Номенклатурата за статистически 

териториални единици (NUTS) на ЕС. 

Административен център на 

общината е гр. Джебел.  

 

 

Съгласно Закона за регионалното развитие област Кърджали, респективно община 

Джебел, се включва към Южен  Централен район.  

Фигура 3. Карта на Южен Централен район
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Община Джебел граничи на север с община Ардино и община Кърджали, на изток с 

община Момчилград, на запад с община Неделино и община Златоград, на юг с община 

Кирково.  

Във физико - географско отношение територията на община Джебел се включва в 

Източно - родопската комплексна физикогеографска подобласт на Рило - Родопската 

област. 

Територията е разположена на площ от 229,1 км2, като община Джебел се нарежда 

на последно място по големина в област Кърджали.  

Фигура 4. Структура на област Кърджали според площта на общините

 
Община Джебел включва 47 населени места: 1 град (административен център) и 46 

села. В това число 30 центрове на кметства и 8 кметски наместничества.  

Административният център на община Джебел е град Джебел, който е разположен 

в Родопите, с надморска височина 340 м. Град Джебел е опорен център от пето ниво в 

мрежата от опорни центрове, предложена от Националната концепция за териториално 

развитие - малки градове и села, центрове с общинско значение за територията на 

съответните общини. 

Общият брой на населението е 9 696 души (НСИ, 31.12.2020), което представлява 

6% от общото население на област Кърджали (160 781 – към 31.12. 2020 г.) – или едно 

нарастване от около 20% за последните 7 години. Около 35 % от населението на община 

Джебел живее на територията на град Джебел, който е единственият град на територията 

на общината.  Демографската динамика на населението в областта и община Джебел 

показва, че темповете, с които се променя населението на общината малко се различават от 

общите за областта. За периода 2014-2020 г. населението на община Джебел забележимо 

нараства, преодолян е отрицателният прираст на населението от предишни години и 

съответно се увеличава относителният му дял, както спрямо населението на цялата област 

Кърджали, така и на България като цяло.  

Гъстотата на населението е 42,3 д/кв.км, и се доближава до средната гъстота за 

област Кърджали (49 д/кв.км), оставайки по-ниска от тази на ЮЦР и тази за страната.  
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Селищата в общината са изграждани, като са съобразявани с разчленения предимно 

хълмист и полупланински релеф и традиционния поминък на населението, както и с 

необходимостта от добри възможности за защита на местообитанието от природни 

бедствия, а и от неприятели. 

Съгласно  Наредба № 14 от 01.04.2003 г. за определяне на населените места в селски 

и планински райони, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 35 от 16.04.2003 г. община 

Джебел е определена като община от обхвата и на селските и на планинските райони в 

България. Ползи за развитието на община Джебел от позиционирането ѝ в двете категории 

групи могат да се извлекат в няколко направления от гледна точка на достъп до външни 

финансови ресурси. В този смисъл, принадлежността на общината в двата типа райони 

може да се оползотвори в експлоатацията на местни природни ресурси и развиването на 

потенциала на територията за икономическа диверсификация в неземеделски дейности.  

Следващата фигура е изображение на селските общини и географското им 

положение, като градските райони са в тъмен цвят, а селските общини са в светъл.  

 

Фигура 5. Карта на градските и селските общини на територията на Република България 

 

 

На тази карта се вижда, че цялата област Кърджали, с изключение на община 

Кърджали, се състои от селски общини. Община Джебел граничи на север с градската 

община Кърджали, а в останалите посоки съседи са също така селски общини.  
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Фигура 6. Оси на развитие в Ю Ц Р

 
 

Фигура 7. Ю Ц Р – регионална схема на пространствено развитие
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Физико-географски особености 

Фигура 8. Географска карта на община Джебел 

Според ландшафтното 

райониране територията 

на община Джебел е 

разположена в Източно-

родопската подобласт. 

Физикогеографската 

структура на Източна 

родопската подобласт се 

характеризира с хълмист 

релеф, което я отличава от 

останалата част на 

Родопския масив. 

Средната надморска 

височина на подобластта е 

около 330м. Подобластта 

се разделя на три района. 

Община Джебел се 

включва в 

Средносарлинския район. 

Той заема по-голямата 

част от Източните Родопи, където през неогена се проявила интензивна вулканична 

дейност, дало силно отражение върху общия облик на релефа. Районът има подчертан 

хълмисто-ридов характер. Хълмистите земи обхващат 83% от територията му, а низините – 

10%. 

От югоизточния склон на главното хидрогеографско било на Западните Родопи се 

отделя обезлесеният рид Жълти Дял, който служи за естествена граница между община 

Джебел и община Ардино и община Кърджали. Склоновете на Жълти Дял се спускат 

стръмно към долината на река Арда и полегато към долината на река Върбица. Най-

високият връх Алада се издига над безлесните урвести склонове на 1241 м височина. На 

югоизток от него се спуска широкият Устренски рид с най-висок връх Устра.  

Всеки анализ предполага безспорно включване на физико-географските особености 

като основа, върху която се надграждат другите елементи на разглежданата територия. 

Всичко това предполага анализът на състоянието да бъде извършен чрез прилагане 

и на т.нар. „Концепция за устойчиво социално - икономическо и екологично развитие на 

териториите“. 

Известно е, че терминът „устойчиво развитие на териториите (регионите)“ се 

използва на практика за описване на социално-икономическото развитие на извънградските 

области, които се намират в неизгодно от гледна точка на конкурентоспособност положение 

по отношение на територия, услуги, знания и възможности. В селските райони една дейност 

– земеделската - е не само сред основните фактори за развитие, но и някъде почти 
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единствена. Но в съвременната икономика навсякъде неземеделските елементи постепенно 

придобиват все по-голямо значение. За да се осигури устойчиво развитие, чрез конкретни 

оперативни програми се осъществява структурна интервенция в подкрепа на земеделския 

бизнес, социалните общности и опазването на околната природна среда.  

Може да се говори за три вида „капитал“ в контекста на устойчивото развитие на 

селските райони, а именно:  

(1) природен капитал - природният капитал включва природните ресурси (земя, вода, 

въздух, подземни богатства и др.). Изискването за устойчивост на този вид капитал 

означава да се опазват екосистемите, така че жизнената среда на идните поколения да не се 

влошава. 

(2) материален капитал - материалният капитал включва материално - техническата 

и информационната база на икономиката като: инфраструктура; машини, съоръжения и 

сгради; форми на интелектуална собственост в бизнеса и др. 

(3) социален капитал - социалният капитал се състои от човешкия капитал (хората с 

техните знания, умения и потребности), от формите на обединяване на общностите със 

социалните ценности и институции, от културните и морални ценности на хората. 

Умелото съчетаване на предимствата на всеки вид капитал и неутрализиране на 

слабостите на географското разположение са в основата на добрия анализ и план. 

Нека видим най - напред как се разполагат една към друга и в какво съотношение са 

основните видове територии в границите на общината. Една сравнителна таблица /Таблица 

1/  ще ни даде добра представа за това: 

 

Баланс на територията 

Общата площ на територията на общината е 229 079 дка. Разпределението на тази площ по 

видове фондове е следното: 
Таблица 1: Териториална структура на община Джебел 

  Общо 
Земеделски 

фонд 

Горски 

фонд 

Населени 

места и други 

урбанизирани 

територии 

Водни 

течения 

и водни 

площи 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За 

транспорт 

Дка 229 079 79877 139104 8001 1210 53 834 

%   34.87 60.72 3.49 0.53 0.02 0.36 
Източник:, НСИ 

Виждаме, че по-голямата част от територията на общината е заета от гори (60,72%). 

Земеделските земи заемат общо 79 877 дка, или 34,87 % от общата площ. Структурата на 

земеделските площи се доминира от обработваемата земя  – 56,26 %, а мерите и пасищата 

заемат 20.34 % от общата площ на земеделските територии.  
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Фигура 9. Община Джебел – Общ устройствен план - карта

 
 

Климат 

В климатично отношение територията на община Джебел се намира в 

континентално-средиземноморската климатична област. Климатът на община Джебел е 

преходно-средиземноморски. Най-характерните белези на този тип климат са топлото лято 

и меката зима (януарските температури са над 0оС), сравнително малката годишна 

температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на ежегодно 

устойчива снежна покривка. 

Средната стойност на годишната температура на въздуха в община Джебел варира в 

границите между 11,0 °C и 13,0 °C. Средните юлски температури са около 24 °C, а средните 

януарски температури за общината са около 0 °C. 

По данни от метеорологична станция – Джебел регионът на общината се 

характеризира с голяма продължителност на слънчево греене - 2240-2249 часа с максимуми 

за месеците юли и август. 
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Преобладаващите ветрове са североизточните, югозападните и северните. През 

студеното полугодие често духат ветрове с фьонове ефект, а през топлото полугодие 

фьоновете ветрове се явяват във вид на суховеи.  

Регионът на община Джебел се характеризира със средногодишно количество на 

валежите - 824 мм, значително над средното за страната. Максимумът на валежите е през 

месеците декември, януари, февруари и март, което се дължи на преходно-

средиземноморския климат. Минимумът на валежите е през месеците юни, юли и август, 

като понякога настъпват продължителни засушавания. Снежната покривка пада през 

първата половина на декември, януари и февруари, но не се задържа дълго. Общо за района 

над 40 % от валежите падат през периода ноември-февруари. През целия летен сезон 

регионът получава средно 130 мм валеж. 

 

Почви 

В територията на община Джебел преобладават излужени канелени горски почви, 

както и оподзолени канелени горски почви. Хумусният им хоризонт е тънък, добре 

структуриран. Почвеното разнообразие е значително. Във височина се среща преходният 

тип канелено-кафяви горски почви. В най-високите части на Жълти дял, където има 

ограничени площи широколистни гори са разпространени кафяви горски почви. В ниската 

част на долината на река Върбица върху речните наноси са развити азонални алувиални 

почви, които се отличават с лек песъклив-глинест състав. 

 

Води 

Основна речна артерия на територията на общината е река Върбица. Средното 

течение на реката минава през територията на общината и е с обширно алувиално дъно, 

което на места се стеснява. Речната мрежа на р. Върбица е асиметрична. Отляво се вливат 

дълги, добре развити реки. Режимът на реките се характеризира с ясно изразени 

средиземноморски характеристики. Наблюдават се чести и високи речни прииждания 

предимно от дъждовен произход. Влиянието на средиземноморските въздушни маси 

обуславя и по-високия зимен и по-малкия лятно-есенен речен отток. Характерна особеност 

е, че намаляването на летния отток няма характер на устойчиво маловодие. 

В района на с. Лебед преди много години в резултат на разместване на земните 

пластове са се формирали две естествени тектонски езера с растящи в тях естествени диви 

лилии. Мястото е красиво, в близост има борова гора, а на около 500 м е подходът към 

средновековната крепост на Устра. 

 

Хидротермални находища 

На територията на община Джебел е разположено находище на минерална вода 

„Джебел”, намиращ се в кв. Боровец, гр.Джебел. В резултат на сондаж е каптиран 

минерален хипотермален извор с температура 33°C. Водата е слабо минерална и с много 

добри питейни качества. Минералните води с подобна физико-химическа характеристика 

са подходящи при лечение на чернодробно-жлъчни заболявания, стомашно-чревни 
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заболявания, гастрити и язвена болест, бъбречно - урологични заболявания и обменно -

ендокринни заболявания: подагра, диабет и затлъстяване.  

С Решение № 43 от 8.02.2011г. Министърът на околната среда и водите е 

предоставил за срок от 25 години на община Джебел безвъзмездно за управление и ползване 

находището на минерална вода. В настоящия момент се извършва балнеоложка оценка, 

която да очертае възможностите за използване на минералната вода. 

С оглед използване на водата за обществени нужди и поради проявен интерес от 

захранване на обекти в гр.Джебел с цел изграждане на инфраструктура за отдих, с 

общински средства е изграден довеждащ тръбопровод до резервоар в чертите на гр.Джебел. 

В бъдеще, по проекти с финансиране от европейските фондовое и републиканския бюджет 

се планира минералната вода да се доставя до отделни консуматори. Град Джебел е с добре 

изградена техническа инфраструктура, има капацитет да се развие материална база за спорт 

и отдих като СПА-центрове, хотели със СПА процедури и други. Предвижда се изграждане 

на обществена чешма, предназначена  за  общо ползване от населението – на достъпно и 

подходящо място. 

 

Гори 

Естествените гори в региона на община Джебел са издънкови – от зимен дъб, благун, 

космат дъб, келяв габър и др. По изкуствен път са създадени големи комплекси от 

иглолистни култури – главно от черен и бял бор. По поречието на Джебелска река са 

създадени и тополови култури. Най-масовите залесявания в участъка са извършвани в 

периода 1960 - 1970 година, като залесяването е комбинирано с различни противоерозионни 

технически мероприятия - баражи, каменни прагове, биоплетове.  

 

Наследство - биологично разнообразие, защитени територии и културно-исторически 

дадености 

Общината има значително културно – историческо и природно богатство, което е 

предпоставка за устойчиво развитие на множество дейности в сферата на туризма и спорта. 

Потенциалът за развитие на тези сектори е огромен и при целенасочени мерки и политика 

биха се превърнали в едни от основните източници на доходи на населението и общините. 

Някои от по-известните и забележителни природни и културно–исторически дадености са: 

 В резултат на разнообразни геологически процеси и сложното геоложко минало на 

Източните Родопи, съществуват интересни скални образувания: Вкаменената 

сватба, Каменните гъби, Скален прозорец, Вкаменената гора, Гъбата, Лъвът, 

Хладилната пещера, шестте пещери и много други. На територията на община 

Джебел се намира и природната забележителност „Счупената планина“. 

 На територията на общината, се намират два защитени природни обекта: 

o Резерват “Калето“-скални образувания върху площ от 224 дка в землището на 

с. Устрен. Там се намира и средновековната крепост "Устра".  

o Резерват “Чамлъка“–най-малкият от четирите резервата, разположени в 

Източните Родопи. Площта му е едва 30 дка. Разположен е в землището на с. 
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Воденичарско и отстои на около 800 м от кариерата за добив на перлит, в 

близост до природния феномен “Счупената планина“.  

 Историческа обвързаност 

Потенциал: На територията на общината са съхранени многобройни следи от времето 

на траките и римското владичество-многочислени тракийски светилища, скални 

гробници, крепости, следи от римски път към прохода Маказа и др. Регистрирани са 12 

обекта с национално и  местно значение: тракийските скални гробници при с. 

Воденичарско, тракийската и средновековна крепост при с.Устрен, тракийските скални 

гробници, винарските камъни и тракийските крепости при с. Рогозче, крепостта, 

скалните гробници и светилища при с. Овчево.  

Потенциал: Следните археологически обекти могат да станат гръбнак на културно-

историческия туризъм на територията на община Джебел:  

o Средновековната крепост “Устра“ е археологически паметник с 

национално значение. Крепостта се намира в Устренския рид на Западните 

Родопи в подножието на вр. Устрен (1015 м). Съществува хипотеза, че тук е 

била столицата на тракийското племе „Одриси”. Крепостта е държавна 

собственост с обща площ от 2 дка, като площта, предназначена за 

консервационна намеса е около 200 кв. м. Крепостта е интересен 

археологически паметник, разположен в живописна и уникална природна 

среда. 

o “Маласар“ – тракийска, късноантична и средновековна крепост, 

намираща се в землището на с. Воденичарско - археологически паметник с 

местно значение, паметник на културата,  държавна собственост, с площ 

около 1 дка. 

o Антична скална гробница “Хамбар кая“ с. Воденичарско – 

археологически паметник с национално значение, държавна собственост, има 

налична археологическа документация. Площта, която заема е около 1 дка, 

площ предназначена за консервационна намеса – 100 кв.м. Настоящата 

функция е за посещение на туристи. 

o Скална гробница с. Воденичарско – археологически паметник с 

национално значение, държавна собственост, има налична археологическа 

документация. Площта, която заема е около 1 дка, а площта предназначена за 

консервационна намеса – 150 кв.м. 

o На територията на общината са разположени следните религиозни обекти, 

които имат туристически потенциал: Енорийски православен храм "Св.св. 

Кирил и Методий“, гр. Джебел – действащ храм; Мюсюлмански храм-

джамия, град Джебел–храмова сграда, минаре; Мюсюлмански храмове –

джамии в селата – Душинково, Плазище, Рогозче, Устрен, Илийско, 

Софийци, Купците, Рът, Ридино, Вълкович, Припек; Шейх баба теке, гр. 

Джебел и теке в село Душинково – места за поклонение. 

 

(Има необходимост от разработване на проект за оценка на туристическите ресурси на 

общината. За целта, със Заповед на кмета от 28.04.2021 г. е създаден Обществен съвет по 
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въпросите на културата при община Джебел. След като оценката бъде готова, тогава биха 

могли да се правят изводи и предприемат конкретни действия за подпомагане на някои 

алтернативни видове и форми на туризма. ) 

 

 Вековни дървета, обявени за защитени от Закона за защита на природата без 

обявена защитна територия около тях са :  

  

Наименование Местонахождение Обявено години размери 

Летен дъб Училището на с.Телчарка 1980 г. 300 г. 
Височина 19 м  

Обиколка – 3.7 м 

цер Гробището на с.Плазище 1987 г. 350 г. 
Височина 16 м  

Обиколка – 2.20 м 

Летен дъб М. “ Ески мезар “ с.Мишевско 1987 г. 350 г. Височина 19 м 

 

Фигура 10. Зелена система и недвижимо културно наследство – по ОУП-Джебел
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2.2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

 

Обща характеристика  

Община Джебел е една от малките български общини и като такава е силно зависима 

от социално-икономическата среда, която се формира и от съседните общини. Община 

Джебел е в група, чието равнище на социално - икономическо развитие е малко под 

средното за страната, без обаче да попада сред общините в критично състояние.  Нейната 

икономиката не функционира в затворена системата, а като част от общата икономика на 

областта и дори на страната. Регионалните икономически показали оказват влияние върху 

тези на местно ниво. Ето защо, един анализ може да открои особеното, местното, което се 

отличава от регионалното. Но също и обратно, да се установи, че определени 

характеристики на общинската икономика са отражение на националните и областните. За 

да се откроят тези зависимости и връзки, по - надолу са изследвани няколко ключови 

макроикономически показатели и на регионално и национално ниво, като: Брутен вътрешен 

продукт (БВП) – индикаторът за всички произведени стоки и услуги, Средна работна 

заплата, Ниво на безработица, Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и др. 

 

Нека видим най-напред тенденциите на регионално ниво,  какво е икономическото 

развитие на област Кърджали като цяло: 

Фигура 11. БВП и БВП на човек от население за област Кърджали за периода 2014-2018 

 

Виждаме, че за пет години БВП и БВП на човек от население за област Кърджали са 

се увеличили с близо 40 % - един много добър резултат, по - висок от съответния показател 

за повечето български общини.  

Кърджали е интересен пример за трансформация на областна икономика. През 2008-

9 г. регионът е със силно изразен аграрен профил - добавената стойност от местното селско 

стопанство се оценява на 235 млн. лв., а индустрията "произвежда" 160 млн. лв.. 
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Десетилетие по-късно земеделието се свива с 38%, а индустрията се разраства с най-

бързия темп в страната - 133.5%. (Разбира се, фактор е ниската база, но за десет години 

индустриалният сектор на Кърджали успява да се изкачи от 24-то място от 28 области по 

генерирана добавената стойност до 17-о с 374 млн. лв.)  Най-видимият инвеститор в региона 

за последното десетилетие е турската компания за авточасти Teklas, която вече има четири 

фабрики в Кърджали и по една в Крумовград и Момчилград, приходите ѝ за 2018 г. са 385 

млн. лв., а служителите - почти 2500. 

Изследователи (от Института за пазарна икономика и други) свързват 

икономическата активност в района с отчитания през последните години положителен 

механичен прираст. През 2018 г. например превишението на заселилите се в Кърджали 

спрямо напусналите областта надхвърля в пъти отчетеното в столицата. Причина за това 

може да се търси в няколко посоки - както в еднократни събития (избори например, що се 

отнася до предишни години, но не толкова напоследък), така и в трайни фактори като 

близостта с Гърция и Турция и относителното подобрение на доходите и условията на 

живот през последните няколко години.  

Но въпреки безспорните успехи през последните години, Кърджали е една от най-

бедните области по показател на индустрия, услуги и селско стопанство за 2020 година. 

От 28 области в страната, Кърджали се нарежда на 25 място, като годишно около 7300 лв. 

се падат на човек по този показател. Въпреки рекордната заетост през 2019 година, в 

годината на пандемия, област Кърджали се нарежда отново на крайна позиция със заетост 

от 63,7 % на населението. Като по показател квалифицирани кадри областта е на 24 място, 

т.е. само 18,6% от трудоспособното население е с висше образование. 

Но пък относно чуждите капитали, които в повечето случаи са концентрирани в 

големите икономически центрове, област Кърджали се проявява много добре. Тя се нарежда 

на една от предните позиции - 12 място. 

Изненадващ положителен факт е, че Кърджали е първенец по показател демография. 

За втора поредна година всяка една община в областта успява да печели население. 

(Особено изразено е това в община Джебел, която от най-малката община в областта се 

придвижва една позиция нагоре, измествайки община Черноочене). 

Показатели, като образователно равнище на населението, здравеопазване, сигурност 

и др. ще бъдат разгледани по-надолу в съответните раздели.  

Брутният вътрешен продукт в област Кърджали все още е почти наполовина на 

средния за страната, достигайки 7485 лв. на човек от населението. Той е съпроводен с по-

ниски доходи и по-високи нива на бедност в областта. Една от причините е слабото 

развитие на пазара на труда, който е доминиран от много ниска заетост и слаба 

икономическа активност на населението. Активните предприятия са малко на брой, а 

произведената продукция е на равнище от 1/3 от средната за страната. Възрастовата 

структура на населението показва застаряване и не създава особено благоприятни условия 

за развитие на пазара на труда в бъдеще. Голям е броят на хората с основно и по-ниско 

образование – почти два пъти по-голям от средния за страната. През последната година се 

наблюдава ръст на преките чуждестранни инвестиции. За разлика от икономическото 

развитие в социално отношение област Кърджали изглежда значително по - добре. 

Естественият прираст, макар и отрицателен, е по-благоприятен в сравнение с повечето 
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области, а механичният прираст – рекордно висок. Възрастовата зависимост на населението 

също е сравнително благоприятна. Качеството и достъпът до здравни услуги изглеждат 

сравнително добре. Правосъдието работи относително бързо, като нивото на престъпност е 

едно от най-ниските. Това, което създава рискове в дългосрочен план, е слабото развитие 

на образованието. Големият дял на слаби оценки на изпитите по БЕЛ и ниският среден 

успех показват слаба грамотност и необходимост от ревизия на качеството на местната 

образователна система 

Брутен вътрешен продукт в областта  

През 2018 г. брутният вътрешен продукт в област Кърджали отбелязва значителен 

ръст, но остава далеч под средните за страната нива, като достига 8,5 хил. лв./човек от 

населението при 15,6 хил. лв./човек в страната. 

Фигура 12. Ръст на БВП през годините –област Кърджали

 

Заплатите също нарастват по-бързо от средното, но и те са сравнително ниски в 

абсолютен размер. Брутната годишна заплата е 10,4 хил. лв. през 2018 г. при 13,8 хил. лв. в 

страната. 

Фигура 13. Ръст на годишната брутна заплата през годините
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Но последните 2 години промените в позитивна посока са особено показателни и за 

края на 2020 година вече Кърджали е на  7 - мо място сред всички области по ниво на 

брутна месечна заплата. По данни на Териториалното статистическо бюро – Кърджали – тя 

е вече 1191 лв., като така изпреварва области, като Русе, Бургас, Пазарджик и други. 

Фигура 14.  Средна месечна работна заплата по области

 

Ръст, макар и по-слаб, се наблюдава и при доходите на домакинствата през 2019 г. и 

те достигат 4173 лв./човек при 6013 лв./човек в страната. Въпреки раздвижването на 

областната икономика и на доходите, нивата на бедност остават сравнително високи и през 

2019 г. Делът на населението, живеещо с материални лишения, е 23,0% (при 19,9% за 

страната), а делът на населението, живеещо под националната линия на бедност, е 35,2% 

(при 22,6% за страната). 

Фигура 15. Относителен дял на населението, живеещо под линията на бедност.
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Инвестиционната активност в областта е сравнително слаба и през 2018 г. Кърджали 

е областта с най - малък брой на предприятията, който дори намалява до 32 на 1000 души 

от населението при 59 на 1000 души за страната. Вътрешните и външните инвестиции също 

са силно ограничени. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи 

достигат 1313 лв./човек от населението и остават двойно по-ниски от средните за страната 

(2750 лв./човек). Динамиката на тези показатели обяснява и ниската стойност на 

произведената продукция в област Кърджали. През 2018 г. тя е 9,0 хил. лв./човек от 

населението при 25,9 хил. лв./човек за страната. Усвояването на европейски средства в 

областта също изостава. Към 15 юни 2020 г. изплатените суми на бенефициенти по 

оперативните програми в областта са 1313 лв./човек при 1976 лв./човек за страната. В 

рамките на областта дори и в общината, която усвоява най-много – Кърджали, 

относителният размер на изплатените суми е по-нисък от средното ниво за страната. 

 

Фигура 16.  Чуждестранни преки инвестиции – на човек от населението 

 

Кърджали продължава да е областта с най-ниска икономическа активност, въпреки 

че отбелязва значителен ръст спрямо предходната година. През 2019 г. икономическата 

активност достига 65,7% при 74,3% за страната. Нарастването на този показател е 

съпроводено от сериозен ръст и на заетостта, но и тя остава значително по-ниска от 

средната – 63,7% при 70,1% за страната. Кърджали е и сред областите с най-неблагоприятен 

образователен статус на работната сила, макар да се наблюдава подобрение пред 

последните години. През 2019 г. делът на населението с висше образование е 18,6% при 

28,0% за страната. Хората с основно и по-ниско образование пък са 33,7%  при 17,6% за 

страната. 
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Фигура 17. Коефициент на икономическа активност през годините

 

 

Таблица 2 : Основни индикатори за икономическото развитие през последните 6 години:
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Фигура 18. Дял на населението в трудоспособна възраст с висше образование

 
 

Въпреки COVID-19 пандемията и кризата в икономиката, която тя предизвика, 

безработицата в област Кърджали е под нулата, т.е, тук нямаме ръст на безработицата, а 

намаление с 1,1 пункта.  

 

 

 

 

Фигура 19. Средногодишен коефициент на безработица през годините 
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Фигура 20. Средногодишен коефициент на заетост през годините

 

Очевиден е контрастът с другите области, особено през трудната и драматична 

година на COVID-19 пандемияга – 2020 - та. 

Фигура 21. Ръст на безработицата през 2020 г. по области

 

 

Структура и динамика на общинската икономика.  

Подходът, използван за тази част от анализа, включва проследяване на динамиката 

на ключови икономически показатели и сравняването им с областта и България. Това дава 

възможност да се проследи развитието на икономиката на община Джебел в периода 2014-

2019 година. На следващо място се анализира тази динамика по отношение на основните 

сектори – аграрен (селско и горско стопанство), индустриален и този на услугите. 

Проследяването на всеки от секторите на местната икономика позволява да се открои кой 

от тях оказва най-силно влияние върху нея и се очаква да продължи да го прави, или има 

потенциал да бъде „двигател“ за растеж. Състоянието на секторите е проследено чрез броя 
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на предприятията в тях, заетите лица, обема на произведената продукция и генерираните 

приходи.  

Голяма част от показаните дотук тенденции за цялата Кърджалийска област се 

отнасят и до община Джебел. Но, разбира се, общината има и свои особености. При  

сравнение на община Джебел с другите териториални единици на областта се очертават 

следните особености:  

По-важните фактори, които отнасяме към икономическата среда и които трябва 

постоянно да се диагностицират и оценяват са:  

- структуроопределящи отрасли на икономиката в общината;  

- темпове на инфлация;  

- равнище на заетост;  

- доходи;  

- състояние на инфраструктурата - пътна мрежа, комуникации, ВиК и електропреносна 

мрежа;  

- заетост, безработица и структура на безработицата. 

- средна работна заплата на жителите в общината.  

 

Най - напред трябва да се посочи, че община Джебел отдавна не е типично селска 

община със силни традиции в земеделието. Тя е една от най-малките български общини, 

която разви сериозно индустрията през последното десетилетие и днес индустрията – 

„Вторият сектор“, по редица определения – изпреварва много селското стопанство както 

като общ принос в икономиката на общината, така и като заетост на работната сила.  (В 

индустрията са заети над 63% от работещите – повече от всяка друга община в областта и 

дори повече от областния град.) 

Това намира отражение и в един нов феномен – появата на предприятия, които не са 

„микро“ или „малки“ – по статистическото определение за това – а средни, при типичните 

за селските общини микро-предприятия. И тук, на територията на общината се намират 

предимно микро предприятия с до 9 заети лица – 171 бр. а от останалите влизат в 

категорията малки предприятия – 8 бр. – и от няколко години насам вече и средни – 6 на 

брой. Но тези само 6 предприятия – под 3% от общия брой – са ангажирали над 64 % от 

работещите и произвеждат повече продукция, отколкото всички други 179 – малки и микро 

предприятия 

Това е ясно проследимо в приведените по - долу таблици. 

 

Таблица 3: Групи предприятия, според заетите в тях лица – община Джебел 

Групи предприятия 

според заетите в тях 

лица 

Предпр

иятия 

Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи 

за  

дейността 

ДМА 
Заети 

лица 

Наети 

лица 

Брой Хиляди левове Брой 

2014 

Общо в общна Джебел 183 71 915 87 515 76 008 80 508 27 074 1 603 1 473 

Микро до 9 заети 169 8 638 18395 14634 14698 10 182 291 164 

Малки от 10 до 49 8 .. .. .. .. .. .. .. 
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Средни от 50 до 249 .. 53 637 56814 50495 52 746 11 341 799 798 

Големи над 250 .. .. .. .. .. .. .. .. 

2015 

Общо в общна Джебел 195 103 950 133 921 125 000 114 900 34 468 1 325 1 187 

Микро до 9 заети 182 23 418 30218 23835 26007 10 101 311 .. 

Малки от 10 до 49 8 29 334 46 054 45 417 40472 14 507 .. 169 

Средни от 50 до 249 .. .. .. .. .. .. 514 514 

Големи над 250 .. .. .. .. .. .. .. .. 

2016 

Общо в общна Джебел 193 64 674 83 917 72 681 76 084 40 537 1 338 1 200 

Микро до 9 заети 181 4 921 13071 8336 8962 11 072 305 168 

Малки от 10 до 49 5 .. .. .. .. .. .. .. 

Средни от 50 до 249 .. 50 298 59699 54861 56 516 25 358 651 650 

Големи над 250 .. .. .. .. .. .. .. .. 

2017 

Общо в общна Джебел 192 74 107 194 992 187 484 194 545 38 898 1 278 1 146 

Микро до 9 заети 179 13 972 .. .. .. 10 148 304 177 

Малки от 10 до 49 7 .. 6 716 5 497 6292 .. .. .. 

Средни от 50 до 249 .. 50 428 53377 49236 49 379 .. 576 572 

Големи над 250 .. .. .. .. .. .. .. .. 

2018 

Общо в общна Джебел 185 93 192 322 962 308 989 316 219 33 638 1 239 1 103 

Микро до 9 заети 171 23 612 .. .. .. 7 098 307 174 

Малки от 10 до 49 8 4 630 7 036 6 594 .. 3 444 138 137 

Средни от 50 до 249 6 64 950 .. .. 67 962 23 096 794 792 

Големи над 250 - - - - - - - - 

 

Таблица 4: Динамика през годините – групи предприятия по брой заети в тях 

Групи предприятия според заетите в тях лица 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо 183 195 193 192 185 

Микро  - до 9 заети 169 182 181 179 171 

Малки - от 10 до 49 8 8 5 7 8 

Средни -от 50 до 249       .. 6 

Големи - над 250   - - - - 

 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени 

години, които са заети или безработни и по същество определя параметрите на работната 

сила. В община Джебел се наблюдава благоприятна структура на населението по 

икономическа активност: 66.3% са икономически активните лица, а 33.7% са икономически 

неактивните. Това е индикатор за пълноценното оползотворяване на трудовия потенциал 

на населението и се явява значима предпоставка за социално - икономическото развитие на 

общината. При сравнения и анализ на пазара на труда най-често се изчисляват показатели 

за възрастовата група 15 - 64 навършени години.  
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Таблица 5: Население на 15 - 64 навършени години по икономическа активност и 

местоположение  

Населено 

място 

Брой икономически 

активно население 

Относителен 

дял (%) 

Брой икономически 

неактивно население 

Относителен 

дял (%)2 

Община 

Джебел 
2864 66,3 2949 33,7 

гр. Джебел 1412 60,2 933 39,8 

селата 1452 41,9 2016 58,1 

 

Преработващата промишленост е определяща и водеща по приходи и за община 

Джебел. Някои от структуроопределящите предприятия на територията на община Джебел 

са: 

 „Джебел - 96“ ООД -  има предмет на дейност производство на машиностроителни 

изделия; 

 „Кяшиф“ ЕООД има за предмет производство на машиностроителни изделия. 

Предприятието произвежда хидравлични цилиндри; 

 „Идеалфешън“ ООД има за предмет производство на дамско облекло за вътрешния 

и външния пазар. 

Индустрията е не само водеща по приходи дейност, но и в нея устойчиво са заети 

болшинството от работещите в Джебел. 

Таблица 6: Относителен дял на наетите в индустрията в общия брой наети лица – в % 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Джебел Дял в %: 56,8 65,0 66,8 66,7 70,3 63,4 65,4 63,6 62,6 

България средно 33.4 32.8 32.3 31.9 32.2 32.5 32 32 31.9 

 

Става ясно, че този последен показател не търпи особено драматични промени и 

съответно не е много показателен за някакви съществени тенденции в икономиката на 

общината. Той е бил и си остава с най-високи стойности в сравнение с почти всички други 

общини от област Кърджали. Това е един от показателите за успешното модернизиране на 

общината през последните години. 

Този показател измерва в проценти дела на наетите в индустрията лица в общия брой 

наети лица, като показателят включва като „индустрия“ следното:  

 Добивна промишленост; 

 Преработваща промишленост; 

 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни 

горива; 

 Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване; 

 Строителство.  

По дефиниция за наети се смятат лицата, които са в трудово правоотношение с 

работодател, съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение, съгласно Закона за 

държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в 
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пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество 

работа. Тази информация се събира от отдел „Статистика на пазара на труда“ към НСИ.  

За целите на анализа, както и с цел онагледяване на резултатите, е извършено 

изчисление на средните стойности за всички общини от територията на област Кърджали.  

Ето и сравнението по този показател с другите общини от областта: 

Таблица 7 : Сравнение между общините по Относителен дял на наетите в индустрията в 

общия брой наети лица 

ОБЩИНА : Дял наети в индустрията – в %: 

Ардино 40,4 

Джебел 62,6 

Кирково 46,6 

Крумовград 24,3 

Кърджали 48,5 

Момчилград 48,4 

Черноочене 43,9 

 

А ето и по-подробно представяне на основните икономически показатели (за 

последната година, за която има официална статистика) по икономически сектори на 

икономиката на Джебел: 

Таблица 8: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 

2018 г. по икономически дейности в община Джебел 

Икономически 

дейности  

(А21) 

Предприя

тия 

Произведен

а 

продукция1 

Приходи от 

дейността 

Заети 

лица2 

Наети 

лица2 

Разходи за 

възнагражден

ия 

ДМА 

Брой Х и л я д и  л е в а Б р о й Х и л я д и  л е в а 

ОБЩО: 185 93 192 322 962 1 239 1 103 12 270 33 638 

 ПРЕРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

24 58 311 64 963 816 802 9 953 21 817 

 СТРОИТЕЛСТВО 9 10 382 10 946 116 113 1 051 3 760 

 ТЪРГОВИЯ; 

РЕМОНТ НА 

АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 

75 .. .. 137 75 456 .. 

ТРАНСПОРТ, 

СКЛАДИРАНЕ И 

ПОЩИ 

18 4 061 4 307 59 46 288 867 

ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТ

ВО 

23 453 835 52 37 205 1 065 

ОПЕРАЦИИ С 

НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ 

4 59 59 4 .. .. .. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ И 

НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

5 51 117 7 .. .. .. 

ОБРАЗОВАНИЕ 4 88 88 8 .. .. .. 

ХУМАННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

И СОЦИАЛНА 

РАБОТА 

6 273 282 17 13 100 113 
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R КУЛТУРА, СПОРТ 

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

3 65 79 .. .. .. .. 

S ДРУГИ 

ДЕЙНОСТИ 

7 24 25 7 0 0 .. 

 

Ако разгледаме разпределението по „разходи за възнаграждения“ (по-важен 

показател за нивото, от общо произведената продукция) ще видим следните съотношения: 

Таблица 9: Дялове на разходи за възнаграждения по отрасли – в %: 

отрас

ли 

Преработв

аща 

промишле

ност 

Строителс

тво 

Търгов

ия, 

ремонт

и 

Трансп

орт 

Хотелиерство

/ 

ресторантьор

ство 

Здравеопаз

ване и 

социални 

Дру

ги 

Дял в 

% 

81 8 4 3 2 1 1 

 

Което безспорно показва силният ръст и доминация на индустрията в стопанството 

на общината. 

Таблица 10: Средна брутна заплата – сравнение на общините по години 

ОБЩИНА: СРЕДНА БРУТНА 

ЗАПЛАТА - 2019 

СРЕДНА БРУТНА 

ЗАПЛАТА - 2016 

КЪРДЖАЛИ 986 746 

ДЖЕБЕЛ 945 692 

МОМЧИЛГРАД 868 630 

КРУМОНГРАД 1045 666 

АРДИНО 737 558 

ЧЕРНООЧЕНЕ 997 559 

КИРКОВО 783 572 

 

Таблица 11: Добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия на 

човек от населението, 2019 г. / Приходи от износ на човек от населението, 2018 г. 

ОБЩИНА: Добавена стойност по 

факторни разходи на човек 

от населението, 2019 г. 

Приходи от износ на човек 

от населението, 2018 г. 

 

КЪРДЖАЛИ 5 885 8 940 

ДЖЕБЕЛ 2 921 33 037  

МОМЧИЛГРАД 2 439 1 578 

КРУМОВГРАД - 217 

АРДИНО 1 382 990 

ЧЕРНООЧЕНЕ - 755 

КИРКОВО  1 206 648 
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Общината, обаче, изостава в използване на европейските фондове от повечето 

общини в страната. Това е все още недостатъчно използвана перспективна възможност за 

ускорено развитие в почти всички области. 

 Таблица 12: Използване на средства по европейските фондове 2020 г. 

ОБЩИНА: Изплатени средства от ЕФ на човек – лв. 

КЪРДЖАЛИ Над 1000 

ДЖЕБЕЛ Над 500 

МОМЧИЛГРАД Над 1000 

КРУМОВГРАД Над 500 

АРДИНО Над 500 

ЧЕРНООЧЕНЕ Над 500 

КИРКОВО До 500 

 

Анкетираните в подготвителната фаза на проекта жители на Джебел оценяват като 

цяло стопанската конюнктура в общината като по-скоро добра. 55 % я намират за добра или 

задоволителна, срещу 41%, за които тя е или лоша, или незадоволителна. 

Нещо повече,  сред анкетираните представители на малкия бизнес на въпроса - 

„Имате ли намерения  да разширите дейността си през следващите 7 години?“ - намерение 

да разширят дейността си имат цели 45% от анкетираните, тези които нямат намерение да 

разширяват дейността си са само 11, а 44.44% са тези, които не могат да преценят.  

Интересно, че не е малък делът на тези, които биха опитали да разширят бизнес дейността 

си в чужбина.  

 

Фигура 22. Намерения за разширяване на бизнеса сред анкетираните предприемачи от 

общината 

. 

Горните данни показват също, че не само обективните цифри, но и субективното 

усещане у жителите на града е за прогрес и възможности за развитие – както на място, така 

и навън. 

44.44%

11.11%

44.44%

Имате ли намерения  да разширите дейността си 

през следващите 7 години?

ДА НЕ Не мога да преценя
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Икономически анализ на основните показатели и тенденции  

Икономическият анализ е извършен на база на наличните актуални данни на НСИ, 

но с отчитане и наблюдение за тенденциите на всеки от показателите през годините, с цел 

да се осъществи прогноза за развитието. Анализът се базира на няколко основни 

показатели, както и на извършено сравнение между данни на Община Джебел с данните за 

другите общини в област Кърджали и данните за България. Разгледан е десетгодишен 

период: от 2009 г. до 2018/2019 г. В случай, че има налични по - нови данни, те са споменати 

за изчерпателност, но с цел да има адекватност на анализа са анализирани данни за един и 

същ период. 

Преработващата промишленост е водещ структуроопределящ сектор в местната 

икономика на община Джебел, което определя стопанският профил на общината като 

индустриално аграрен с преобладаващо водещо място на промишлеността. 

Едни от структуроопределящите предприятия на територията на община Джебел са 

споменатите вече Джебел – 96“ ООД; „Кяшиф“ ЕООД с предмет производство на 

хидравлични цилиндри; „Идеалфешън“ ООД,  Стоун текстайл ООД,  Текстил 

интернешънъл ООД и Флаштекстил ООД ; „Мусан“ ООД;„Пашов“ ООД, ЕТ „Симеон 

Бонев“ с. Припек  и др. 

Местният пазар на труда на територията на община Джебел се характеризира с ниска 

диверсификация в сравнение с други общини. Това е отрицателен икономически показател, 

който е пречка за повишаване на качеството на жизнената и бизнес средата. 

Особена рискова група е тази на регистрираните безработни лица без специалност и 

без образование (основно или по-ниско), която е неконкурентоспособна на пазара на труда, 

като в нея влизат предимно лица от социално слаби семейства, което се оказва още по -

голям проблем. 

През последните години процентът на безработицата за Община Джебел е както 

следва: 2017г. – 18,01%, 2018г. -  16,78%, 2019 – 18,70%. 

За миналата година безработните в Джебел са били общо 529, сред тях млади само 

26, дългосрочно безработни - 81. 

Таблица 13: Равнище на безработица към 31.12. – дял в %: 

Година: 

 

2010 2011 2013 2015 2017 2019 

Дял в %: 

 

17 31 31 26 18 18,7 

 

Динамиката на безработицата в общината ясно отразява последствията от 

икономическата криза 2009-2011 г; – от 2011 година безработицата скача почти двойно – от 

обичайното ниво около 17% до 31%, като задържа това ниво 4-5 години, след което отново 

се установява на характерното за общината ниво от около 18 %.  

Средногодишното равнище на безработицата в община Джебел е 18.10%  за 2019 г„ 

което е по-високо от средногодишното за област Кърджали (5,6%) и за страната (5.8%). 
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Настоящата криза не е повлияла нивото на безработица – нещо повече, то дори е 

спаднало. За разлика от ситуацията в други общини, която е противоположна – може би 

защото безработицата в Джебел е твърде висока и без тази криза? Ето и данните в 

сравнение: 

Таблица 14: Коефициент на безработица / Изменение в коефициента на безработица между 

декември 2019 г. и декември 2020 г. 

ОБЩИНА: Изменение на коефициента за 

безработица 

Коефициент на 

безработица 

КЪРДЖАЛИ 1,9 4,8 

ДЖЕБЕЛ -0,3 18,4 

МОМЧИЛГРАД 1 8,2 

ХАСКОВО 2,2 3,8 

ПЪРВОМАЙ 5,2 7,4 

КИРКОВО 0,2 14,2 

АРДИНО 0 18,6 

 

В община Джебел безработните лица са включени в програми за заетост и обучение: 

Проекти „Топъл обяд“ - 2020 – целева програма и „Личен асистент“, както и два проекта, 

които се реализират чрез МИГ Ардино - Джебел: „Комплексни грижи в домашна среда на 

територията на Община Джебел  и „Достъп до обучения и заетост на територията на 

Община Джебел. 

А една от безспорно добрите новини за заетите в общината е чувствителното 

нарастване на средната работна заплата. 

 Таблица 15: Ръст на средната брутна заплата, 2016-2019 г – Джебел и съседни общини: 

ОБЩИНА: Ръст на средната заплата, 2016-2019 г – в % 

КЪРДЖАЛИ 32 

ДЖЕБЕЛ 37 

МОМЧИЛГРАД 37 

КРУМОВГРАД 57 

АРДИНО 32 

ЧЕРНООЧЕНЕ 78 

КИРКОВО 37 

 

Промяната в стойността на произведената продукция, респ. нетните приходи от 

продажби, закономерно следват колебанията в световните и национални финансово-

икономически процеси.  

Някои от структуроопределящите предприятия на територията на община Джебел 

са: 

- „Джебел - 96“ ООД има предмет на дейност производство на машиностроителни 

изделия. Предприятието произвежда висококачествени и конкурентоспособни 
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хидравлични изделия. „Джебел - 96“ ООД прилага съвременни технологии и има 

сертифицирана система за управление на качеството EN ISO 9001:2000 и др. В 

резултат на реализацията на проекти се очаква намаляване на общата степен на 

енергийното потребление с 65%. 

- „Кяшиф“ ЕООД има за предмет производство на машиностроителни изделия. 

Предприятието произвежда хидравлични цилиндри. Общата стойност на 

инвестицията в строителство и оборудване на предприятието надхвърлят 10 млн. 

лева. "Кяшиф" ЕООД е машиностроителна фирма с добра репутация, която търси да 

назначи нови служители из цялата страна, с продукция за над 50 млн. лева през 2020 

година. Фирмата е местна, с местни капитали и е единствената фирма, която има 

собствен лекар, назначен на работа на място. Храната в завода е безплатна за всички, 

както и транспортът до завода и обратно. 

- „Идеалфешън“ ООД има за предмет производство на дамско облекло за вътрешния 

и външния пазар при средносписъчен брой на персонала - 183 души.  

Едновременно с преработващата промишленост, сектор „Строителство“ също 

формира съществен по размер дял (над 12% ) в общата произведена продукция на 

територията на община Джебел. 

Отделно от регистрираните по Търговски закон със седалище територията на община 

Джебел има регистрирани по Закона за вероизповеданията – 2 /джамийско и църковно 

настоятелства/,  Закон за юридическите лица с нестопанска цел – 6 читалища и 1 футболен 

клуб, Закона за предучилищното и училищното образование - 9 и други. 

  

Селско стопанство 

Характерните особености, определящи аграрния сектор най-общо са: натурален 

характер на стопанството; разпокъсаност на собствеността на земята, обусловена от 

специфичния пресечен терен на територията. 

В общата площ на територията на Община Джебел се включват : 

- 76 486 дка земеделски фонд; 

- 139 104 дка горски фонд; 

- 8 001 дка урбанизирани територии; 

- 2 097 дка други територии. 

 

Земеделският фонд включва: 

o 56.26% обработваема земя; 

o 20.34%  мери и пасища. 

Земеделската земя в общината по данни на ОС „Земеделие и гори“ - Джебел е 76 486 

дка / отчетен размер на използваната земеделска площ (ИЗП) или една трета от общата площ 

на общината. По начин на трайно ползване 45.5% са ниви, 41.5% – ливади, пасища и мери, 

8.3% – трайни насаждения.  

Средният размер на използваната земеделска площ в община Джебел е 3.1 дка при 

среден размер за страната от 101.3 дка.  
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Стопанствата, които обработват над 300 дка ИЗП са 5 бр. и обхващат 3% от общата 

ИЗП на областта. Земеделските стопанства, които обработват до 10 дка, са 23 038 бр. (17588 

до 3 дка) и обработват 69,3% от ИЗП. 

Преобладаващият дял на малките парцели земя определено спъват 

конкурентоспособността на отрасъла. 

Таблица 16: Земи според използването им 

Показател ДКА 

Земеделски земи 37300 

Обработваеми земи 7000 

Пустеещи земи 30330 

 

Днес приносът на традиционния за района първичен сектор към местната икономика 

е твърде малък. Това се отнася както за произведената от него продукция, така и за 

заетостта, която ангажира. Ако не броим отглеждането на растения и животни за  домашни 

нужди, то в производството за пазара са ангажирани под една десета от работната сила. 

Западането на сектора се дължи най-вече на характерното за района тютюнопроизводство, 

което след влизането на България в ЕС трябва да се подчинява на множество регулации и 

не се субсидира от европейските фондове. Днес все още се експериментират различни 

култури, които заместват засаждането на тютюн. Текат опити за създаване на овощни 

градини като алтернатива на тютюна, но все още размерът им е нисък – едва около 200 дка 

общо. Несъмнено има условия в близко време земеделието да се върне към добрите си 

години, независимо от тютюневите насаждения. Напредък има в отглеждането на животни 

за пазара – най-вече произведените млечни продукти имат стопанско значение за 

общинската икономика 

 

Растениевъдство 

Като тенденция се очертава драстичен и траен спад в тютюнопроизводството, 

вследствие неговата нерентабилност, което от своя страна води до естествена липса на 

заинтересованост от страна на населението на общината за ангажиране в този отрасъл. За 

сравнение през 2019 г. са били сключени 25 договора за производство и продажба на 

тютюни, а през 2020 г. вече са 19 договора. От реколта 2019 г. са произведени и изкупени 

общо 13 959 кг тютюн. 

Отглеждат се почти всички зеленчукови култури за задоволяване собствените нужди 

на домакинствата. На територията на общината има условия, подходящи земеделски площи 

за отглеждане на зеленчукови култури. Като по-значителни са налице насаждения от 

царевица за зърно, фасул, картофи, домати, пипер, дини, пъпеши, краставици.  

През последните години се засилва и оранжерийното производство, като по 

програма „Млад фермер“ са създадени по площ 0.8 ha оранжерийни конструкции. 

Отглеждането на овощни култури в община Джебел е все по-застъпено в сравнение 

с близкото минало, когато бе със символичен характер, основно за лично самозадоволяване. 
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Отглеждат се сливи – 4.6 ha, ябълки – 4.4 ha, орехи – 2 ha, круши 0.8 ha, праскови – 0.5 ha, 

череши – 2.2 ha, кайсии 0.5 ha, лозя – 2.4 ha.  

Характерните особености, определящи  аграрния сектор, доскоро бяха най - общо: 

натурален характер на стопанството; монокултурно земеделие, доминирано от 

тютюнопроизводство; разпокъсаност на собствеността на земята, обусловена от 

специфичния пресечен терен на общината. Днес производителите са пазарно ориентирани, 

животновъдството и млекодобивът изместват тютюните, а също и някои зеленчуци, и се 

въвеждат модерни методи, включително в областта на екоземеделието. 

Първият показател, когато се обсъжда развитието на селското стопанство на една 

територия, е наличието и състоянието на обработваемата земя. Ето как стои общината в 

това отношение: 

Таблица17: Разпределение на земеделските имоти в община Джебел според размера на 

използваната земеделска площ (ИЗП) – 2017 г. 

Площ на имоти 

земеделски земи 

[от дка до дка] 

Обща площ 

[дка] 

Имоти 

[брой] 

Средна площ 

[дка] 

 

до 3 дка 
23693 17588 1,3 

от 3 до 10 
26845 5450 4,9 

от 10 до 30 
11095 733 15,1 

от 30 до 60 
3914 95 41,2 

от 60 до 100 
1632 22 74,2 

от 100 до 200 
1590 11 144,5 

от 200 до 300 
1730 7 247,1 

над 300 дка 
2421 5 484,2 

Източник: ОС „Земеделие и гори” - Джебел 

 

Таблица 18:Основни култури, площи, продукция и среден добив – община Джебел 

Култури Засадени площи – 
дка 

Продукция – тона Среден добив 
кг/дка 

Пшеница  150 30 200 

Тютюн ориенталски 200 24 120 

Пипер 500 400 800 

Домати 300 210 700 

Картофи 1000 500 500 

Дини 400 280 400 

Пъпеши 200 40 200 

Фасул 200 20 100 
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Царевица (з) 300 150 500 

Източник: ОС „Земеделие и гори” - Джебел 

 

Таблица 19: Брой на домашните животни в община Джебел по видове. 

Говеда Овце Кози Птици Пчелни 
семейства 

Общо Крави Общо Овце 
майки 

Общо Кози 
майки 

Общо Кокошки 
носачки 

Брой- 
лери 

Общо 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

5570 4100 7200 6900 355 98 7500 7065 356 1200 

 
Таблица 20: Справка за производство на месо и мляко по видове 

Месо от едър 
рогат 

добитък 

Месо от 
дребен рогат 

добитък 

Птиче месо Мляко 

Общо 

Мляко 

Краве 

Мляко 

Овче 

Мляко 

Козе 

т. т. т. хил.литра хил.литра хил.литра хил.литра 

110 110 9 6350 6000 200 150 

Общината има богата възможност за развитие на биологично земеделие, а с 

остатъчния материал да произвежда биодизел. 

 

Горско стопанство 

Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и Общински 

горски фонд и заемат 143 485 дка. Стопанисват се от Държавно горско стопанство 

“Момчилград”, участък Джебел към Регионална дирекция по горите „Кърджали”. 

Разпространени са следните дървесни и храстови видове: 

- широколистни – бук, зимен дъб, благун, цер, червен дъб, летен дъб, габър, орех, 

бреза, явор, клен, ясен, липа, трепетлика, топола, полски бряст, върба; 

- иглолистни – бял и черен бор, смърч, бяла мура, веймутов бор, дървовидна хвойна. 

 

Услуги 

Сферата на услугите в община Джебел се развива с устойчиви темпове. Това се 

дължи на няколко отрасъла с обслужващ характер, които се развиват изключително 

успешно през последните години. Това са отраслите: „Транспорт, складиране и пощи”, 

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” и един от определящите отрасли в 

сектора на услугите - търговията. В отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ са съсредоточени най-голям относителен дял от заетите в сектора на 

услугите. Транспортно - географското положение на общината предполага устойчиво 

развитие на този отрасъл в близко бъдеще. Необходимо е активизиране усилията на 

общините и местната общност за подготовка на проекти и инициативи в сферата на 

търговията и туризма, който е с голям, но нереализиран потенциал. Община Джебел 

притежава необходимите природни ресурси и предпоставки за развитие на туризъм, 
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културно - исторически ценности и уникалната възможност да ги превърнат в отправна 

точка за печеливш бизнес.  

Търговската мрежа в града включва – 60 броя търговски обекти, от които: 

- магазини за хранителни стоки – 20 броя, магазини за нехранителни стоки – 25 броя; 

- и заведения за обществено хранене – 15 броя. 

Фирми осъществяващи обществен превоз на територията на община Джебел със 

седалище в гр. Джебел и селата: 

- „Снежанка“ ЕООД ; 

-  ЕТ „Сечкин Травел Туризъм“ ;  

- ЕТ „ФИС- Филчо Кехайов“; 

- „Джебел туризъм“ ООД. 

 

Таксиметрови услуги извършват 14 физически и юридически лица. 

Сектор услуги е най динамичният отрасъл от икономиката на общината. 

Икономическата активност е в пряка зависимост с относителните показатели за заетост и 

безработица на територията на Община Джебел. Също така, всяка промяна в демографския 

фактор неминуемо се отразява на икономическия и бизнес климат на местно ниво. 

 

Чуждестранни известиции 

Друг важен показател за икономиката е делът на преките чуждестранни инвестиции 

(ПЧИ). Тук отново се забелязва спад в сравнение с годините преди кризата, но през 

последните години отново има ръст. Традиционно ПЧИ на територията на общината е от 

мигранти или роднини или свързани с територията и хората инвеститори, което до голяма 

степен крепи и подпомага региона. 

 

Международни инициативи:  

Инвестиционните намерения в общината са играждане на места за настаняване, 

свързани с културно-историческия, балнеоложкия и уикенд туризъм. 

 

Но едно допълнително важно обстоятелство, което следва също да се отбележи по 

отношение на настоящия икономически анализ, са икономическите и социални последици 

върху местната, националната и световната икономика вследствие на пандемията от корона 

вирус (COVID -19). Прогнозите са за нова икономическа криза, която се очаква да бъде по-

тежка от тази през 2008-2009-та г. Това ще доведе до силни затруднения на ниво отделна 

фирма и дори на домакинство и ще засили икономическото неравенство на микро и на 

макро ниво. Това следва да се вземе предвид при определяне на мерките и индикаторите за 

оценка в плановия период на ПИРО Джебел. 
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2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Като начало може да се разгледа обобщаваща таблица за общоприетите индикатори 

на социалното развитие за община Джебел, които ще бъдат анализирани по-подробно един 

по един в текста. 

Таблица 21: Индикатори на социалното развитие - Джебел

 
Традиционно е разглеждането на социалните характеристики да започне с преглед 

на демографското състояние. 

Демографска характеристика на населението  

Националните и общоевропейски тенденции за намаляване и застаряване на 

населението в национален мащаб не подминават и община Джебел. Демографската 

ситуация в общината е отражение на социално-икономически и културно-исторически 

фактори. Съществена роля за демографския анализ играят раждаемостта и смъртността, 

миграцията, браковете и разводите, етническа, религиозна, полово – възрастова и 

образователната структура на населението в общината.  

 

Таблица 22: Население на Джебел и други общини в трудоспособна и извънтрудостопосбна 

възраст в сравнение –към 31.12.2020. 
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Таблица 23: Население преди 3 години в Джебел и други общини – 2017г.  

Области Общо В градовете В селата 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Кърджали 151113 74958 76155 62597 30121 32476 88516 44837 43679 

Ардино 12630 6352 6278 3919 1963 1956 8711 4389 4322 

Джебел 8253 4171 4082 3137 1553 1584 5116 2618 2498 

Кирково 21044 10527 10517 - - - 21044 10527 10517 

Крумовград 16921 8547 8374 4678 2269 2409 12243 6278 5965 

Кърджали 67871 33040 34831 43182 20567 22615 24689 12473 12216 

Момчилград 15591 7835 7756 7681 3769 3912 7910 4066 3844 

Черноочене 8803 4486 4317 - - - 8803 4486 4317 

Област 

Общини 

Възрастови 

категории 

Общо В т.ч. в градовете 

Всичко мъже жени Всичко мъже жени 

КЪРДЖАЛИ  160 781 79 430 81 351 64 686 30 886 33 800 

Под трудоспособна 

възраст 
24 010 12 454 11 556 11 049 5 744 5 305 

В трудоспособна 

възраст 
96 180 50 758 45 422 39 571 19 815 19 756 

Над трудоспособна 

възраст 
40 591 16 218 24 373 14 066 5 327 8 739 

Ардино  13 618 6 830 6 788 4 195 2 084 2 111 

Под трудоспособна 

възраст 
1 471 801 670 580 313 267 

В трудоспособна 

възраст 
7 988 4 335 3 653 2 608 1 340 1 268 

Над трудоспособна 

възраст 
4 159 1 694 2 465 1 007 431 576 

Джебел  9 696 4 882 4 814 3 358 1 633 1 725 

Под трудоспособна 

възраст 
1 158 586 572 507 257 250 

В трудоспособна 

възраст 
6 030 3 228 2 802 2 216 1 127 1 089 

Над трудоспособна 

възраст 
2 508 1 068 1 440 635 249 386 

Кирково  22 782 11 285 11 497 - - - 

Под трудоспособна 

възраст 
3 192 1 606 1 586 - - - 

В трудоспособна 

възраст 
13 110 7 019 6 091 - - - 

Над трудоспособна 

възраст 
6 480 2 660 3 820 - - - 
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Тенденцията е очевидна – населението на Джебел е нараснало само за 3 години с 

1443 човека. Това е ръст от 17,5% или близо 6% годишно – с подобен ръст почти няма 

община, която да може да се похвали. Разбира се, анализът ни по-нататък ще покаже дали 

и доколко този ръст е резултат на механичен прираст на населението или на естествен. Но 

при всички случаи, на фона на общата демографска криза в национален мащаб, данните са 

благоприятни за развитието на общината. 

 

Таблица 24: Дял на Джебел и други общини от общото население на областта 

Общини Дял в %: 

Област Кърджали 100% 

Ардино 7,8 

Джебел 6 

Кирково 14,1 

 

Ето и по-подробната таблица – разбивка на населението по възрастови групи, пол и 

по години  (за 2020 година и за сравнение – 2016-та ): 

 

Таблица 25: Население на община Джебел – разбивка по възрасти и пол – 2016 г. 

 

Таблица 26: Население на община Джебел – разбивка по възрасти и пол – 2020 година 

 

Изводите от горните данни:  

1.Населението на общината е нараснало основно за сметка на последните 2-3 години 

със среден темп от 6 % годишно. 

2.За разлика от половото съотношение в национален мащаб, в Джебел устойчиво 

преобладава мъжкият пол – с над 1 %. 

 Общо 0 - 4 5 - 9 
10 - 

14 

15 - 

19 

20 - 

24 

25 - 

29 

30 - 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 - 

49 

50 - 

54 

55 - 

59 

60 - 

64 

65 - 

69 

70 - 

74 

75 - 

79 
80+ 

Общо 8226 382 379 362 315 423 550 572 631 610 645 642 629 622 480 377 298 309 

Мъже 4168 191 182 188 161 220 286 320 320 330 363 333 307 304 232 185 132 114 

Жени 4058 191 197 174 154 203 264 252 311 280 282 309 322 318 248 192 166 195 

 Общо 0 - 4 5 - 9 
10 - 

14 

15 - 

19 

20 - 

24 

25 - 

29 

30 - 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 - 

49 

50 - 

54 

55 - 

59 

60 - 

64 

65 - 

69 

70 - 

74 

75 - 

79 
80+ 

Общо 9696 341 366 370 346 273 520 631 751 739 667 785 891 965 806 497 363 385 

Мъже 4882 183 184 180 178 142 257 298 382 388 348 419 473 482 402 240 181 145 

Жени 4814 158 182 190 168 131 263 333 369 351 319 366 418 483 404 257 182 240 
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3.За 4 години броят на децата до 4 години е намалял, а като дял от населението 

спадът е от 46 промила на 35 промила. 

4.За 4 години благодарение на механичния прираст най-много са нараснали 

възрастовите групи над 65 години – с цели 68% , от 60-64 г. – с 54% , от 50-59 и от 

50 – 54.  

5.Освен при малките деца, застрашително е намалял делът на младите хора : - от 20 -

24 г. възрастова група  - с 35%, а от 25 – 29  - с 6%.  

6.При останалите възрастови групи има забележимо или умерено нарастване. 

 

Таблица 27: Относителен ръст / спад в броя на основни възрастови групи 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА РЪСТ /СПАД В % 

0 - 4 -11 

5- 9 -3 

20 - 24 -35 

25 - 29 -6 

50 - 54 22 

55 - 59 42 

60 - 64 54 

65 - 69 68 

70 - 74 31 

 

Има значителна динамика на населението през годините: 

Таблица 28:  Население по години – община Джебел 

Година: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Жители: 8 166 8 160 8 163 8 248 8 205 8 226 8 253 8 441 9 386 

   

9696 
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Фигура 23: Население по години – община Джебел

 

 

Община Джебел през годините, беше най-малката по население община в 

Кърджалийска област, но от 1-2 години, поради цитираното по-горе нарастване на 

населението с по 6% годишно, изпревари община Черноочене по брой на населението. 

Както отбелязахме още в началния коментар, общината (а и цялата област) отбелязват ръст 

на населението, в контраст с националните тенденции към бързо намаляване. 

С една дума, ако почти в цялата страна имаме отрицателен прираст, то – 

благодарение на механичния прираст само – в Джебел имаме положителен прираст на 

населението 

Ето за сравнение и данните в национален мащаб: 

  

Фигура 24: Спад на населението в национален мащаб по години

 

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

Жители

8 166
8 160

8 163
8 248

8 205
8 226

8 253

8 441

9 386

9696

Население по години

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  

 ОТРИЦАТЕЛЕН  ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ - БЪЛГАРИЯ  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Разбира се, някои негативни тенденции, наблюдавани както в национален аспект, 

така и характерни за европейските страни по отношение на тяхното демографско, социално 

и икономическо развитие, се забелязват и в общината. Това се отнася основно до бързото 

застаряване на населението – което се дължи не толкова на увеличената продължителност 

на живот, колкото на заселилите се в общината възрастни граждани от двата пола. Това 

предвещава все по-трудно заместване на излизащите в пенсия хора от работоспособната 

възраст от малобройните по-млади поколения. 

Макар демографската тенденция последните години да е положителна, в 

проведеното проучване жителите на общината поставят ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО на първо 

място (с 51% посочили това) сред проблемите на общността. А на въпроса „Кои са 

основните демографски и социални проблеми на община Джебел?“ – отговорът „Миграция 

на млади и образовани хора“ посочват цели 89 %. 

 

Дават ли основание официалните демографски прогнози за такова безпокойство? 

 

 

  

 

Нека погледнем демографските прогнози за страната и региона:   
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Фигура 25. Демографска прогноза за населението на 5 - те области от ЮЦР  

 
По принцип демографските прогнози са с голяма достоверност, ала едно сравнение 

с прогнозите от 2010 година ще ни покаже, че в случаите с Джебел и други общини от 

областта, те са се оказали твърде неточни – вместо средно годишно намаление от 0,10%, 

ние имаме последните години ръст и то от близо 6%.  Разбира се, посочихме, че той се 

дължи на механичния прираст от заселили се хора и навярно няма да продължи много 

дълго. 

 

Таблица 29: Предишна прогноза за демографските промени по общини  

 
 

Въпреки пречупената тенденция за обезлюдяване, жителите на Джебел се безпокоят 

за бъдещето на младите хора – и не само младите – които биха напуснали общината или 

вече живеят и работят другаде. Затова интересен е отговорът на въпроса „Ако имате 
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роднини/приятели в чужбина, при какви условия смятате, че биха се върнали в община 

Джебел?“, зададен при анкетирането на местните жители в рамките на предварителното 

проучване. Въпросът е отворен и на анкетираните е дадена възможност да отговарят в 

свободен текст, като резултатите са следните: 

- Достатъчно работни места и високи доходи 78.33%; 

- Подобрено качество на живот и висок жизнен стандарт, подобрена среда на 

живот и др. 

По показателя средна продължителност на живота имаме добри показатели - община 

Джебел, респективно област Кърджали, са едни от водещите в България. Това се дължи 

навярно на преобладаващия планински релеф, наличието на по-чист въздух, продукти и 

природа като цяло. Средната продължителност на живот на населението за 2012–2014 г. е 

75,49 г. при 72,48 за мъжете и 78,50 г. за жените. (НСИ). 

Ако разглеждаме данните за цялата област, ще забележим сериозни различия по 

отделни райони. За съжаление, тенденцията за застаряване е постоянна и вероятно ще 

продължи, но с по - малки темпове и през следващите години, освен ако не се предприемат 

мерки на национално ниво за задържане на хората в България. Няма преки мерки, които 

категорично да повлияят нивото на раждаемост – то се променя под влиянието на редица 

фактори, които правят живота в нашата страна по-сигурен, даващ възможност за развитие 

и реализация на населението, както и добри перспективи за поддържане на европейски 

стандарт на живот.  

При сравнение на отделни общини и селища изпъкват миграционните процеси - вече 

не само от по-малките градове към по-големите, но и обратно – от големите към малките и 

селата (в отделни региони, разбира се). Предполага се, че тази тенденция ще се запази и в 

следващите години. Тази посока може да се промени с прилагане на подходящите мерки, 

но трябва да е ясно, че за промяна на тази тенденция се изискват в по-голяма степен 

национални решения и то с дългосрочна перспектива. Въпреки това, на принципа на 

подхода отдолу - нагоре, локални мерки и решения имат място и в програмата за реализация 

на ПИРО Джебел. 

 

Фигура 26. Гъстота на населението на територията на Република България за периода 2010 - 

2019 г., източник на информацията: НСИ  
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Таблица 30: Гъстота на населението на кв.км. – сравнение на Община Джебел със съседни и 

националната 

Община   

Средна гъстота на население към 31.12. - брой 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

България 68,0 66,4 66,0 65,6 65,3 64,8 64,3 63,9 63,4 62,6 

 Ардино 36,2 33,8 33,6 33,2 35,2 36,4 36,6 37,2 37,7 39,8 

Джебел 35,7 35,6 35,5 35,5 35,9 35,7 35,8 35,9 36,8 41,0 

Кирково 40,1 40,3 40,0 39,5 39,9 39,4 39,2 39,0 39,4 41,6 

Крумовград 20,8 20,9 20,7 20,5 20,6 20,3 20,1 20,1 20,2 21,1 

Кърджали 116,4 114,5 114,4 114,4 115,3 115,0 115,1 115,4 116,9 122,0 

Момчилград 44,3 44,8 44,5 44,3 44,1 43,5 43,2 43,3 43,8 45,6 

 

Общината е сред средно населените общини в Южна България – около 41 човека на 

квадратен километър или почти 1,5 пъти по-рядко населена от средните стойности за 

България. Тя е с по-малка плътност от други общини от Кърджалийска област, като 

например Кърджали, но по-голяма от община Крумовград. Това обикновено (макар и не 

винаги) е предпоставка за по-слабо развитие, която трябва да бъде преодолявана с 

развиването на други потенциални възможности. При тези ниски стойности на плътност на 

населението не е чудно, че повечето села в общината са малки и много малки ( до 99 или до 

199 човека). 

Таблица 31: Населени места в община Джебел – население и площ 

Списък на населените места в община Джебел, население и площ на землищата им  

Населено 

място  

Населени

е 

(2011 г.)  

Площ на 

землищет

о 

km2  

Забележка 

(старо име)  

Населено 

място  

Населени

е 

(2011 г.)  

Площ на 

землищет

о 

km2  

Забележка 

(старо 

име)  

Албанци  4 0,807 Арнаутлар Подвръх  104 1,434 Тепе алтъ  

  

, 00 68 

66 , 39 
0 0 , 66 

65 , 65 
65 , 25 

64 , 82 
64 , 34 

88 63 , 
63 , 42 

62 , 62 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Гъстота на населението на кв. км.  към 31.12. в България 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85
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Брежана  12 2,035  Полянец  126 3,034 Сатъ кьой  

Великденче  102 3,088 Рамаданлар Поточе  15 2,427 Дере кьой  

Воденичарск

о  

114 8,183 
Дерменджиле

р 
Припек  907 12,156 Гюнели  

Вълкович  139 3,576 Курт кьой Ридино  317 12,940 Яр дере  

Генерал 

Гешево  

218 11,044 Гьолджик Рогозари 76 2,854 

Каба ач, 

Хасърджила

р  

Джебел  
3093 9,041 Шейх джумая Рогозче 103 5,596 Хасърджик  

Добринци  133 6,636 Хасан оллар Рожденско  13 3,044  

Душинково  104 6,393 Джанбашли Рът 21 3,032 Сърт кьой  

Желъдово  92 4,215 Али факъ Сипец  69 2,935  

Жълтика  43 4,374  Скалина  56 1,211 Кая баши  

Жълти рид  10 1,066 Саръ яр 
Слънчогле

д 

211 4,901 Аша дере  

Илийско  141 5,713 
Елиястчъ, 

Елехче 
Софийци  110 8,279 

Ахмед 

спахи  

Казаците  46 2,083 Казаклъ Телчарка  84 2,899 Чаваклар  

Каменяне  2 3,617 Ташлъ кьой Търновци 50 3,116 Кангълар  

Козица  143 5,456 Ахмед дере Тютюнче  103 1,427 
Арслан 

ходжа  

Контил  27 3,700  Устрен  230 8,285  

Купците  37 6,088 
Базиргян 

кьой 
Цвятово  3 3,946 Алъ кьой  

Лебед  35 3,949 Гьолджук Църквица  60 8,862 Клисали  

Мишевско  323 11,898 Кючук Виран Чакалци  63 2,294 Чакалар  

Мрежичко  105 5,311 Тюлер Черешка  19 2,756  

Овчево  53 1,013 Испалар Щерна  44 7,401 Хавъзлъ  

Папрат  143 4,352 Бекташлар Ямино  91 3,298 Елма чукур  

Плазище  173 7,314 
Кайряк 

сейдели 
ОБЩО 8167 229,079 

няма 

населени 

места без 

землища  

 

 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BA_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8A%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8A%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8A%D0%BB%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%87%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Безработица и пазар на труда 

Фигура 30: Относителен дял на безработните в общините на област Кърджали, източник: 

ДРСЗ ‐ Хасково

 

Виждаме, че преди 8 години в община Джебел нивото на безработица е било най-

високо в сравнение с всички други общини от областта. 

Не е така положението днес – безработицата вече е спаднала до обичайното, макар 

и все още високо, ниво. Ето и нивото на младежката безработица по общини. 

Фигура  31: Относителен дял на младежите до 29 г. от безработните – сравнение по общини 

 

Както виждаме, този дял не е особено висок, нито в областен, нито в национален 

мащаб. 
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Естествен и механичен прираст 

Вече бе отбелязано, че механичният прираст на населението е положителен и 

компенсира с излишък отрицателния естествен прираст на населението. Нека видим 

данните за последния: 

Таблица 32: Естествен прираст на населението в община Джебел 

ОБЩИНА РОДЕНИ ПОЧИНАЛИ 
ЕСТЕСТВЕН 

ПРИРАСТ 

Кърджали 1 171 2 290 -1 119 

Ардино 38 217 -179 

Джебел 60 113 -53 

Кирково 146 373 -227 

 

Сравнението на данните (в таблиците по-долу) между родените и починалите ще ни 

доведе до извода, че тази негативна тенденция се дължи на едновременното действие в 

негативна посока и на двата фактора – ниска раждаемост и висока смъртност (30 промили 

или двойно над средната национална смъртност). 

Таблица 33:Родени деца – брачни и извънбрачни – Община Джебел 

Общини 
Общо 

всичко брачни извън-брачни 

 

Нека сравним този отрицателен прираст с данните за цялата страна за последното 

десетилетие:  

Кърджали 1 171 711 460 

Ардино 38 21 17 

Джебел 60 41 19 

Кирково 146 92 54 

Крумовград 165 74 91 

Кърджали 600 350 250 

Момчилград 111 86 25 

Черноочене 51 47 4 
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Фигура 32: Отрицателен прираст на населението в България

 

Естественият прираст е отрицателен, но пък за община Джебел механичният 

прираст през последната година е положителен, и то с високи стойности. Ала на 

национално ниво механичният прираст е отрицателен за целия изследван период, макар и с 

ясно изразена тенденция за доближаване до неутрален от 2017 година до края на периода.  

Ето какви са данните на национално ниво :  

 

Фигура 33. Механичен прираст за Република България за периода 2010 – 2019 г.(по НСИ) 

 

 

Възрастова структура на населението. 

За формирането на облика на общината важна роля играят възрастово - половата 

структура, естественото движение и външната миграция. От десетилетия тенденцията, 

която се оформи в национален мащаб, е за преобладаване на жените над мъжете. Тази 

тенденция не е характерна за община Джебел. Тук имаме почти наравно мъже и жени.  

34652

44167
45836 46329 46545

2010 2015 2017 2018 2019

ОТРИЦАТЕЛЕН ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО -

БЪЛГАРИЯ
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Най - благоприятната полова структура за населението в общината би била тази, при 

която мъжете имат лек превес, запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат 

незначителен такъв в тази възрастова граница.  

Като цяло възрастовата структура на населението на общината следва съвсем 

типичните за чисто селска община параметри – рязко преобладаване на населението в 

пенсионна и нетрудоспособна възраст (над 65 г.), много нисък дял на младото население и 

доста нисък на хората от средната възраст. 

Както се вижда от графиката по долу, до 59 годишна възраст преобладаващото 

население в общината е от мъжки пол, след това, трендът се обръща и от 60 годишна възраст 

преобладават предимно жените. Това се обуславя от факта, че Община Джебел попада в 

селските райони, където необходимостта от тежък физически труд се възлага именно на 

мъжката част от населението, което е възможно да е причина за превес на женското 

население след 59 годишна възраст.  

Фигура 34. Възрастова структура на населението на община Джебел - 2019/2020 г.

 
 

Разбира се важна роля във възрастовата структура на населението играе и половата 

такава. При по–млада възрастова структура е налице по-благоприятна полова структура на 

населението и обратно, при по-застаряваща – налице е по-неблагоприятна такава. 

Негативните тенденции по отношение на демографските процеси в страната се отразяват и 

на тенденциите в самата община, където е видимо, че възрастовата структура е с 

преобладаващи темпове на застаряване. Ниският процент на раждаемост – едва под 4 % от 

населението в общината са деца между 0-4 години, голямата миграция на млади хора в 

трудоспособна възраст и високата смъртност са част от факторите, допринасящи за 

негативната тенденция в общината.  

 

Таблица 34: възрастова и полова структура на населението на Джебел по години. 

 Общо 0 - 4 5 - 9 
10 - 

14 

15 - 

19 

20 - 

24 

25 - 

29 

30 - 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 - 

49 

50 - 

54 

55 - 

59 

60 - 

64 

65 - 

69 

70 - 

74 

75 - 

79 
80+ 

Общо 9696 341 366 370 346 273 520 631 751 739 667 785 891 965 806 497 363 385 
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От таблицата е видно, че делът на хората в работоспособна възраст е доста нисък, 

което е предпоставка за негативни последици за общината и изместване динамиката на 

пазара на труда.  

По този начин процесът на застаряване на населението на общината се задълбочава, 

като състоянието на възрастовата структура на населението оказва влияние върху 

възпроизводството на населението и върху формирането на трудовия потенциал на 

общината. През 2020 г. под трудоспособна възраст е едва 12% от населението, а над – 26%. 

Фигура 27: Население в трудоспособна и извънтрудоспособна възраст

 

 

Общо

Мъже

Жени

Под 
трудоспособна 

възраст

В трудоспособна 
възраст

Над 
трудоспособна 

възраст

НАСЕЛЕНИЕ В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ

Общо Мъже Жени

Мъже 4882 183 184 180 178 142 257 298 382 388 348 419 473 482 402 240 181 145 

Жени 4814 158 182 190 168 131 263 333 369 351 319 366 418 483 404 257 182 240 
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Фигура 28: Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа 

активност и общини  (данни по НСИ)

 

Фигура 29: Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече навършени 

години по общини (%), източник: НСИ

 

 

Образователна структура 

Един от най-важните показатели е образователната структура на населението. Той 

характеризира възможностите за развитие и качеството на живот в община Джебел. Именно 
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поради тази причина в индекса за човешко развитие в Програмата за развитие на ООН, 

образованието е включено като структурообразуващ елемент. От голямо значение за 

развитието на общината е състоянието на образователната структура на населението, тъй 

като от нея зависи мобилността на лицата на пазара на труда, която да гарантира по -висок 

жизнен стандарт, качество на живот и по-добро заплащане.  

През последното десетилетие се очертава положителна тенденция към подобряване 

на ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА на населението в Джебел. Затова допринася 

функционирането на филиали на Пловдивския Университет в прилежащите областни 

центрове Кърджали и Смолян, както и на филиал на Висшето училище по агробизнес и 

развитие на регионите (ВУАРР) в Кърджали и филиал на Варненски свободен университет 

(ВСУ) „Черноризец Храбър” в Смолян. Статистическата картина на образователната 

структура на населението поставя гр. Джебел в по - благоприятна позиция спрямо селата, 

но в по-неблагоприятна по отношение на средното за страната. 

ПОЗИТИВНА ТЕНДЕНЦИЯ: Отбелязва се растяща мотивация сред младите за 

повишаване на квалификацията им и образователното им ниво. Причина е осъзнаването на 

предимствата на по-високата образователна степен при влизането в пазара на труда и по-

големи възможности за работа. Постижима цел е бързо догонване на националните 

показатели, но условие за това е завръщането на образованите млади хора обратно в 

общините. Последните години се декларира практически 100% посещаемост на всички деца 

в училище, т.е. на практика няма необхванато дете от системата на образованието. 

Целенасочени мерки са предприети в тази насока чрез стратегии за младежта, 

образованието и интеграцията. 

Но ако това се отнася до количествената страна на въпроса, не стои така въпросът с 

качеството. Учащите се тук изостават от общонационалното ниво по такива показатели, 

като среден успех по БЕЛ и други. 

 

Фигура 35: Резултати на образователната система по региони – 2020 г. 
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Но, безспорно, общият извод за възход в степента на образователно равнище на 

хората от региона, и по-конкретно на тези от Джебел, се потвърждава: 

Таблица 35 : Населението на Джебел по степен на образование 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ СРЕДНО ОСНОВНО НАЧАЛНО И БЕЗ 

 

Дял в %: 

 

6 

 

31 

 

42 

 

21 

 

 

Фигура 36: Населението на Джебел по степен на образование – дял в % : 

 

 

В общината се наблюдава негативна тенденция и прави впечатление малкият 

процент на хората, завършили висше или полувисше образование – едва 6 %, за сметка на 

големия процент на среднистите и особено тези, завършили основно образование – 

съответно 31% и 42%. Близо 21% са хората с начално и незавършено начално или изобщо 

без образование – практически неграмотни от съвременна гледна точка. 

 

Основни изводи: 

 Добреобразованото население е относително малък дял; 

 Проблем е за фирмите с потребност от квалифицирани специалисти да наемат 

подходящи местни хора, което може да се окаже пречка за реализиране на 

инвестиции в общината; 

 Образователният потенциал и наличните квалификации като специализирано 

образование, но и като професионален опит са на приемливо ниво, но това 

съотношение става проблем при по-ниските възрастови групи; 

6

31

42

21 

Образователна структура

Висше Средно Оновно Начално и без
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 В детските градини и училищата работят добре подготвени и квалифицирани 

педагогически кадри с дългогодишен опит. Ежегодно се осигуряват необходимите 

учебни пособия, дидактически материали и технически средства; 

 Повишаването на образователното ниво в общината е ключово средство за 

интеграция в икономическия и обществено – икономическия живот;  

 Образованието е една от основните социални дейности на общината с над 20 на сто 

от разходите по общинския  бюджет. 

 

Коефициент на икономическа активност  

Този коефициент измерва икономическата активност на населението на 15 и повече 

навършени години. С други думи, той отразява какъв е процентът на заетите лица в 

трудоспособна възраст. Коефициентът се изчислява на база на работната сила (в мерна 

единица хиляди) – тоест броя на заетите лица в трудоспособна възраст.  

За 2019 г. общият брой на работната сила за Република България е 3375.9 хиляди, от 

които мъже са 1814.3 хиляди, а жени 1561.6 хиляди. В градовете живеят 2623.5 хиляди, а в 

селата 752.5 хиляди. Разпределението на работната сила по възраст е изобразено в 

следващата фигура. От нея е видно, че икономически най–активното население е във 

възрастовата група 35-44 години. 

  

Фигура 37: Работна сила в хил. по възраст на населението на 15 и повече години на Република 

България, източник на информацията: НСИ 
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Фигура 38: Работна сила в хил. по степен на образование на 15 и повече години на Република 

България, източник на информацията: НСИ

 
 

В същото време, видно от последната диаграма, най - икономически активно е 

населението със средно образование.  

Ако разпределим процента на икономическа активност по пол, без значение дали на 

национално, на регионално или на областно ниво, то без съмнение мъжете са по-активният 

икономически пол. На национално ниво за 2019 г., 56.6 % КИА се формира от 63.4 % 

икономически активната част от мъжкото население и 50.3 % икономически активната част 

от женското население.  

Количественото измерение на представените данни, представлява естественото 

движение на населението, което се характеризира с процесите раждаемост, смъртност и 

миграция. Изселванията на населението от общината в последните години водят до 

влошаване на демографските структури, стоящи в основата на проблемите в естественото 

възпроизводство на населението.  

 

Eтнодемографска характеристика 

Сред основните и най-важни характеристики на населението е и етническият му 

състав. Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху 

общественото поведение и трудовата активност на лицата. През последните години не се 

наблюдава съществено изменение на етническата структура на населението в общината, 

поради факта, че демографските тенденции, характерни за общината, се отразяват почти 

еднакво върху броя на всички етнически групи.  

Един от показателите, характеризиращ демографския процес е етническата 

структура на населението - размер на малцинствените групи. На територията на общината 

живее население, различно по етническа принадлежност и вероизповедание.  
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На доброволния въпрос за самоопределяне по етническа принадлежност при 

последното преброяване в община Джебел са отговорили общо 21217 души, или 92% от 

анкетираните. Според данните от Преброяване 2011 най-многобройната етническа общност 

в община Джебел е турската. Към нея се причисляват 5432 души или 74,1% от отговорилите 

на доброволния въпрос. 

Българският етнос е втори по численост за община Джебел, като към него са се 

самоопределили с относителен дял от 17%. 

Ромският етнос в общината наброява едва няколко човека от самоопределилите се, 

като относителният дял на тази етническа група е почти нула.  

 

Коефициент на възрастова зависимост  

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в 

„зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от 

населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) в края на съответната година. 

Тази информация за събира от отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“ на 

дирекция „Демографска и социална статистика“ към НСИ.  

За община Джебел средната стойност на коефициента на възрастова зависимост за 

изследвания период (2010 – 2019 г.) е  44 .  

Таблица 36: Коефициенти на възрастова зависимост – Джебел в сравнение с други 

Община  

 

Коефициент на възрастова зависимост към 31.12.  

   2010   2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

България 46,0 47,5 48,7 50,0 51,2 52,4 53,4 54,5 55,5 56,4 

Ардино 
45,9 46,9 47,4 48,1 46,2 46,1 47,0 49,8 52,4 54,2 

Джебел 40,6 41,0 41,8 41,7 42,9 44,4 45,9 46,9 47,5 46,8 

Кирково 
45,3 44,7 45,3 46,4 47,7 49,9 50,9 52,9 56,0 58,3 

Крумовград 49,9 50,0 50,2 51,1 52,2 53,6 53,7 54,9 56,5 58,2 

Кърджали 
42,5 44,7 45,5 46,4 47,2 48,3 49,3 50,6 52,1 53,3 

Момчилград 42,5 41,4 41,7 42,6 43,3 45,2 46,5 47,3 48,5 49,4 

 

Виждаме, че този коефициент за Джебел е най-добрият в сравнение с другите 

общини от областта.  

 

Жилищен фонд  

Важен елемент от социалното развитие на една общност представлява степента – 

количествено и качествено – на осигуряване на жилища за населението. Статистическите 

данни са следните: 
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Таблица 37: Жилища в общините на област Кърджали - брой 

ОБЩИНИ/ГОДИНИ 2015 2016 2017 2018 2019 

Ардино 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 

Джебел 4 581 4 581 4 586 4 590 4 597 

Кирково 10 760 10 762 10 763 10 775 10 784 

Крумовград 9 799 9 802 9 803 9 803 9 805 

Кърджали 31 851 32 146 32 466 32 943 33 367 

Момчилград 7 877 7 887 7 921 7 984 8 009 

Черноочене 3 800 3 803 3 809 3 834 3 865 

 

Таблица 38: Жилища в общините на област Кърджали - площ 

Област/Общини 
Полезна площ Среден бр. лица     

общо жилищна2 спомагателна  на едно жилище 

България 291166536 247764374 43402162  

Кърджали 6470825 5446207 1024618 2,05 

Ардино 548883 481564 67319 1,95 

Джебел 399517 339813 59704 2,04 

Кирково 1047292 875044 172248 2,07 

Крумовград 812571 674073 138498 1,81 

Кърджали 2664602 2255977 408625 2,10 

Момчилград 706356 575075 131281 2,04 

Черноочене 291604 244661 46943 2,27 

 

Таблица 39: Жилищни сгради по материал и общини 

 

Области /Общини 

 Жилищни сгради по материал на външните стени на 

сградата 

общо панелни стоманобетонни тухлени други 

България 2079390 21787 64994 1651027 341582 

Кърджали 49552 265 1414 21753 26120 

Ардино 5330 25 78 2199 3028 

Джебел 3727 15 20 1274 2418 

Кирково 9865 34 397 3428 6006 

Крумовград 7760 31 103 2310 5316 

Кърджали 13900 122 624 8727 4427 

Момчилград 5342 29 147 2220 2946 

Черноочене 3628 9 45 1595 1979 

 

Очевидно в количествено отношение няма проблем с жилищния фонд на жителите 

на Джебел. На двама души се пада средно едно жилище, което е по-добър показател от 
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средния за повечето общини. Проблемът е с качеството и трайността, тъй като само една 

трета от жилищата са тухлени или с бетон. 

Остарелият и амортизиран жилищен фонд е предпоставка за слаба енергийна 

ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от сградите. Външните 

стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с 

нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските плочи на 

съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби през 

прозорците и балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските 

топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото 

физическо състояние на фасадите на сградите и конструкциите.  

 

2.3.1. Образование 

 СТРУКТУРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА  

Образованието в община Джебел е представено от обекти за предучилищно 

образование и от общообразователни училища. 

Предучилищното образование се осъществява в детските градини, които са 

целодневни. Възрастта на децата, обхванати в детските градини, е 3-6 години, а в яслените 

групи е от 2 до 3 години. Преди първи клас обучението в подготвителна група или в 

подготвителен клас е задължително. В община Джебел детските градини са 4 на брой с 234 

деца в 12  детски групи и 2 яслени групи за учебната 2019/2020 година при общ брой места 

122 на 100 деца. Педагогическият персонал наброява 24 човека. Средният брой деца на един 

учител в общината е 10, и е малко по-нисък от средния за областта и от средния за страната 

(12). 

Детските градини разполагат с достатъчен сграден фонд, отговарящ на условията за 

цялостен, качествен и пълноценен педагогически процес. През последните години чрез 

реализиране на проекти в някои от тях са направени подобрения относно функционалността 

и естетичността на материалната база. Необходимо е да се продължи модернизацията на 

материално-техническата база, както и моделирането ѝ с оглед привличане на все повече 

деца в детските градини, включително и тези със специални образователни потребности. 

От таблицата е видно, че общината разполага с 21% повече от необходимите места в 

детските градини – коефициент 121 при средно за страната коефициент 107,6.  

Таблица 40: Детски градини, деца и персонал през 2019/2020 г. 

ОБЩИНА: 
Детски 

градини 
деца3 места персонал групи 

Кърджали 60 4 139 129.7 439 206 

Ардино 3 184 219.6 25 13 

Джебел 4 234 121.8 23 12 

Кирково 13 460 156.5 49 24 

 

Инфраструктурата на средното образование включва три общински училища в 

селата. В тях се обучават 544 деца. За децата в населените места без училища е организиран 

ученически превоз. 
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Учебните заведения разполагат със задоволителна материално-техническа база, 

която всяка година се освежава и осъвременява според финансовите възможности. 

Въведена е целодневна организация на учебния ден. Изградени са здравни кабинети към 

някои училища и детски градини, назначен е медицински персонал. Все още обаче се 

наблюдава бавен темп на технологично обновяване на учебно - техническите средства. 

 

Таблица 41: Паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни и специални 

училища през учебната 2019/2020 година – 1-4-ти клас 

ОБЩИНА: училища паралелки учители учащи 

Кърджали 61 248 524 4 630 

Ардино 6 10 31 197 

Джебел 4 8 24 201 

Кирково 8 28 53 490 

 

Таблица 42: Паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни и специални 

училища през учебната 2019/2020 година – 8 - 12 –ти клас 

ОБЩИНА: паралелки учители3 учащи 
Учащи 

момичета 
завършили 

Кърджали 163 295 3 817 2 142 695 

Ардино 5 11 107 56 58 

Джебел 6 15 165 96 30 

Кирково 22 40 460 244 102 

 

На територията на община Джебел функционират пет училища, от които 2 СУ, 1 ПГ 

и 2 ОУ. Броят на учениците в СУ „Хр. Ботев гр. Джебел е 417. В ОУ „Христо Смирненски” 

с. Рогозче – 19, ОУ „Васил Левски” с.Устрен – 16 и СУ „Паисий Хилендарски“ с. Припек - 

76. Броят на учениците от ПГ „Руска Пеева” е 57 редовна форма на обучение и 60 задочна 

форма на обучение и 35 самостоятелна форма. Двете училища ОУ „Христо Смирненски” с. 

Рогозче и ОУ „ Васил Левски” с. Устрен са средищни. СУ „Паисий Хилендарски“ с. Припек 

е държавно училище. Всички ученици от училищата са обхванати в целодневна 

организация на учебния ден. През 2020г. няма закрити учебни заведения. Всички детски 

градини (4 на брой) са на целодневна организация.  

 

Таблица 43: Училища, паралелки, учители в общообразователни и специални училища на 

община Джебел 

пара-

лелки общо
в т.ч. 
жени

общо
в т.ч. 
жени

2008-

2009
7 13 24 285 141 10 38 302 143 97

2013-

2014
5 12 18 285 137 9 26 233 114 5

2016-

2017
5 14 22 213 11 23 183

Училища

I - IV клас V - VIII   клас 

учители
учащи

пара-
лелки

учители
учащи

завършили

Източник: НСИ 
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Таблица 44: Училища, паралелки, учители, учащи се в програми за придобиване на ІІ степен 

професионална квалификация 

2008-

2009
1 4 20 15 81 - 19 - 59 55

2013-

2014
- 1 - - .. - - - 18 17

2016-

2017
1 3 - - 131 - - - 18 17

  Завършили средно 

образование

общо
в т.ч. 

жени
общо

в т.ч. 

жени
общо

в т.ч. 

жени
общо от випуск 

   Новоприети
Учили

ща

Пара

лелки

 Учители Учащи

Източник: НСИ 

 

От двете таблици по-горе се вижда, че в периода 2007 - 2017 г. броят на учащите и 

учителите намалява. Запазва се единствено броят на учащите в начален етап.  

От направения анализ на образователната инфраструктура в община Джебел могат 

да бъдат изведени следните изводи:  

- Образователната структура на населението е неблагоприятна - голям относителен 

дял на населението е с ниско образование; 

- Като основен образователен център се е утвърдил общинският център – гр. Джебел. 

Като вторични образователни центрове са се формирали още 3 села –Рогозче, 

Припек и Устрен;  

- Необходимост от допълнителна мотивация на учениците  чрез създаване на клубове 

по интереси и извънкласни занимания, насочени към развитие на индивидуалността 

и таланта;  

- Проблем е за фирмите с потребност от квалифицирани специалисти да наемат 

подходящи местни хора, което може да се окаже пречка за реализиране на 

инвестиции в общината; 

- Материалната база на образованието е в добро състояние;  

- Налице са заплахи за редуциране броя на децата, а от там и на заетите 

преподаватели. 

 

2.3.2. Здравеопазване 

В община Джебел здравното обслужване на населението се осъществява единствено 

от заведения на доболничната медицинска помощ. Основните фактори за развитието на 

здравеопазването са характера на заболеваемостта на населението, осигуреността на 

системата с висококвалифицирани кадри (лекари, стоматолози, медицински персонал с 

колежанско образование), изградена инфраструктура на здравеопазването и броят на 

здравно осигурените лица. 
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Заболеваемостта на населението в община Джебел не се различава по същество от 

общата заболеваемост в областта, с изключение на бъбречните заболявания, които се 

дължат на варовитата питейна вода. В последно време се наблюдава тенденция за 

увеличаване на сърдечно - съдовите и нервните заболявания, наред с болестите на 

дихателната система, злокачествените новообразувания, инфекциозните и паразитни 

болести и др. 

Пациентите от общината ползват лечебните заведения за специализирана 

извънболнична помощ на територията на цялата област. Ето и данните в числа: 

 

Таблица 45: Болници, легла и лекари в област Кърджали 

Болници, легла и лекари в област Кърджали 2015 2016 2017 2018 2019 

Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 6 6 

Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 918   825 826 826 826 

Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. 

на 10 000 души от населението (брой) 
26.9 27.4 26.4 25.9 24.8 

 

Виждаме, че в областта има 6 действащи лечебни заведения, включително МБАЛ, 

които са разположени в областния град и в още три общини. Но в Джебел няма лечебно 

заведение и има постоянен проблем с медицинското обслужване. Други негативни фактори 

за здравето на населението са : 

- Задълбочаващото се застаряване на населението;  

- Нарастване на смъртността в активна възраст от социално‐ значими заболявания;  

- Рискови фактори, свързани с начина на живот на населението: нерационално 

хранене, тютюнопушене, хиподинамия и стрес;  

- Социално ‐ икономически и екологични фактори на средата.  

Жителите на общината се обслужват само от 2 Амбулатории за индивидуална 

практика за първична медицинска помощ (АИППМП) и 8 Амбулатории за индивидуална 

практика за първична дентална помощ (АИПДП). Има и филиал на ЦСМП. 

При анализа на здравните показатели за последните години се вижда, че населението 

получава здравна помощ предимно в амбулаторно-поликлиничните заведения. Като 

приоритет на здравната помощ в областта и респективно в общината е амбулаторно-

поликлиничното обслужване на населението по следните направления: спешна помощ, 

укрепване на женските консултации с осигуряване на ендокринологична, гинекологична, 

андрогенна помощ, генетична помощ за запазване на всяка желана бременност и 

завършването ѝ с нормално раждане. Поради застаряване на населението е необходимо да 

се развива и разширява терапевтичната  помощ.   

Някои от другите проблеми в здравеопазването: липсата на достатъчно лични лекари 

и специалисти; наличието на немалко здравнонеосигурени жители на общината; оставането 
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без медицински грижи на много възрастни хора в отдалечените селища, особено в 

ситуацията на пандемията от COVID - 19 и др.  

Възможни решения и инициативи: 

Създаване на интернет платформа за онлайн консултации; 

Създаване на фонд със средства за семейства с репродуктивни проблеми; 

Водещи специалисти да извършват прегледи при предварително изготвен график;  

Организиране на скрининги с МБАЛ и специализираните болници за профилактика 

на различни видове заболявания; 

- Мерки за привличане на лекари за заемане на свободните практики за доболнична 

медицинска помощ; 

 

2.3.3. Социални програми, услуги и дейности  

В сферата на социалната защита община Джебел е започнала работа по инициативи 

в борбата с неравенствата, дискриминацията и социалното включване. На национално ниво, 

с промените в Закона за социалното подпомагане, приоритет бе даден на развитието на 

услугите в общността, като алтернатива на институционализацията.  

Равният достъп до качествени и ефективни услуги за уязвимите групи е решаващ за 

тяхното ефективно социално включване и участие в живота на обществото. 

Утвърждаването на модела на регионално планиране на услугите ще гарантира 

разкриването на социални услуги, отговарящи на конкретните потребности на хората от 

целевите групи. Друго важно предизвикателство е премахването на институционалния 

модел на грижа. 

С приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги се открива  

Център за обществена подкрепа (ЦОП) за деца и техните семейства, който е на подчинение 

на общината. ЦОП дава допълнителна възможност предоставяне на социални услуги на 

деца и техните семейства. Важна част от дейността на центъра е превантивната работа с 

учениците в общината, чрез провеждане на беседи и тренинги по важни теми. Предоставят 

се услуги и чрез мобилна работа. Поддържа се постоянна връзка между институциите, 

работещи с деца.  

Общината е изпълнила и изпълнява в момента проекти за предоставяне на социални 

услуги. 

  „Топъл обяд“ по Програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията 

на извънредна ситуация 2020 г.“. Услугата първоначално обхващаше 170 потребителя, но 

впоследствие с реализацията на проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19“, тази бройка е увеличена и обхваща 750 потребители, които отговарят на 

критериите за допустимост. 

Осъществява се и проект, който предоставя услугата “Личен асистент”. 

Потребителите по проекта са лица с трайни увреждания, с невъзможност за 

самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни 

увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания: 
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- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен 

на увреждане, с определена чужда помощ; 

 лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен 

на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент - с установена 

невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на 

потребностите; 

- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане 

или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно 

намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване. 

Дирекция “Социални дейности” на община Джебел предоставя и социалната услуга 

“личен асистент”, насочена към хора в затруднено положение. 

Община Джебел от 01.03.2021 г. стартира нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги. „Асистентската подкрепа“ е 

специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна 

среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален 

асистент“. 

Общината стартира за изпълнение и проект "Патронажна грижа+", с който се 

дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда 

на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или 

поставени под карантина заради COVID-19, включително доставка на храни, лекарства и 

продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие 

за неотложни административни услуги. С проекта се създават възможности за адаптиране 

на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с 

коронавирус.  

 

Изводи: 

- Необходимо е разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и гъвкави 

алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите на 

рисковите групи. Предложенията на общественици и експерти се концентрират 

около: 

- Създаване на пенсионерски клуб в Джебел; 

- Създаване на център за настаняване от семеен тип за възрастни хора – социална 

услуга от резидентен тип; 

- Създаване на интернет платформа за онлайн консултации; 

- Учредяване на фондация  „Бъдеще за Джебел“  

- Център за грижи за деца с увреждания 

  

2.3.4. Култура 

Традициите на населението в Общината в областта на културата са ежегодно да се 

провеждат селищни празници – с богата фолклорно – музикална програма, спортни 
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състезания, танци и други. Такива са : Празникът на гр.Джебел – 19 май, който е свързан с 

историческото минало и настояще на Джебел. Събор през м.май в с.Припек, събор през 

м.октомври в с.Душинково, есенни празници “ Джебел “ през м. октомври в гр.Джебел. 

Планирано е от 2021 г., през м. август да се провежда ежегодна земляческа среща – 

„Седмица на джебелчани‘. 

На територията на общината функционират 6 читалища, като най-значимото и 

основано през 1971 г., е читалище “ Христо Смирненски “, гр.Джебел. Читалището има 

библиотека с книжен фонд 34038 тома, като се бележи ръст на читателите през последните 

години. В читалището има фолклорни групи за български и турски фолклор. То става място 

на масови изяви  по време на всички празници на града и Общината  и играе важна роля в 

културния живот на общината. 

Освен него има още пет читалища – в селата Мишевско, Припек, Рогозче, Плазище 

и Устрен, които практически обслужват отделни микрорайони – около тези селища. Всички 

се помещават в общински сгради и разполагат с библиотеки със значителен книжен фонд, 

който непрекъснато нараства и се обновява. 

Читалищата имат активна дейност и изяви по време на традиционните празници на 

селищата и Общината. 

 

Таблица 46: Читалища и библиотеки на територията на община Джебел 

№ Читалище  Библиотеки 

1 Народно читалище „Хр.Смирненски 1924” гр.Джебел 2 библиотеки – за възрасти 

и деца 

2 Народно читалище „Прогрес 1955” с.Рогозче 1 библиотека 

3 Народно читалище „ Дружба 1971” с.Устрен 1 библиотека 

4 Народно читалище „Родопска искра 1936” с. Мишевско 1 библиотека 

5 Народно читалище „Димитър Благоев 1963” с. Припек 1 библиотека 

6 Народно читалище „Д-р Емануил Рангелов 1969” с.Плазище 1 библиотека 

 

На територията на община Джебел, библиотеки има още и към СОУ „Хр.Ботев” гр. 

Джебел и ПГ „Руска Пеева”. Читалищата работят в тясно взаимодействие с учебни 

заведения, културни институции, обществени и други организации и осъществяват богата 

и разнообразна образователно - културна дейност. Читалищата са центрове, където се 

провеждат редица културни мероприятия. Своите дейности читалищните библиотеки в 

селата Мишевско, Припек, Рогозче и гр. Джебел разширяват чрез предоставяне на свободен 

достъп на читателите до интернет, реализирани по проекта ,,Глобални библиотеки-

България“. Всички са оборудвани с компютърна техника и мултимедия. Това дава 

възможност на тези читалища да имат интернет връзка и да бъдат в полза на местното 

население. 

От направения анализ на област „Култура” на община Джебел могат да бъдат изведени 

следните изводи:  

- Община Джебел е богата на културно - исторически паметници, които имат 

потенциал за промоция на общината; 
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- Проблем все още е недостатъчната финансова обезпеченост за развитието на 

културата и поддържане на базата; 

- Необходимо е продължаване на процеса за модернизиране и превръщане на 

библиотеките и читалищата в привлекателно място за хора от всички възрасти; 

- Ефективното използване на културните ресурси на региона ще създаде 

мултипликационен ефект и в други сектори на регионалната икономика, в частност 

туризма. 

 

Международно културно сътрудничество 

Традиционни са вече връзките с побратимената община Йълдъръм от съседна 

Турция, където живеят много изселници от Кърджалийския регион. Установено е 

ползотворно  сътрудничество, чиито резултати са положителни в сферата на културата  и 

икономическия подем на Общината. Планира се установяване на сътрудничество и 

побратимяване с общини от страни членки на ЕС, в които живеят трайно установени жители 

на град Джебел. 

 

2.3.5. Спорт, отдих  и  младежки дейности  

В община Джебел има  изградени традиции в областта на спорта – главно във 

футбола. Спортните обекти и съоръжения са твърде малко. В гр. Джебел се поддържа и 

стопанисва стадион “Джебел “. Планира се да бъдат заделени средства за цялостна подмяна 

на игрището и пистата, като бъде поставена тревна настилка /чимове/ и инсталация за 

поливане. Предвижда се и изграждането на покрит мултифункционален салон / тип балон / 

за игри на закрито. Разкрит е фитнес център в гр. Джебел.  Общината е планирала 

изграждане на стрийт фитнес площадки (фитнес уреди на открито). 

Община Джебел има подписан договор по мярка 7,2 за „Благоустрояване на 

общински парк в централна градска част – кв.25“. Основната цел на проекта е обновяване 

на съществуващ парк, като предвидени и заложени са нова паркова алейна мрежа, нова 

детска площадка, фитнес площадка, дървена беседка, подмяна на тротоари, ново парково 

осветление, автоматична поливна инсталация и др.  

Освен това предстои подписване на договор по мярка 7,5 за „Изграждане на сцена 

за културни мероприятия с места за посетители“ , предназначена за културни изяви в 

централна градска част. В обекта е предвидено да се изгради амфитеатър със сцена за 

провеждане на културни мероприятия с места за 500 зрители. 

Тези два обекта ще доведат до подобряване на местната инфраструктура 

предназначена за култулни и туристически цели. 

 

Изводи: 

- Проблем е недостатъчната инфраструктура и в областта на спорта и младежките 

дейности; 

- Необходимо е предприемане на дейности за откриване на нови спортни клубове, 

като: волейбол, тенис на корт, тенис на маса и други спортни дейности. 
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2.3.6. Туризъм 

Община Джебел притежава потенциално добри условия за исторически, културен, 

религиозен и балнеоложки туризъм, които при подходящи стимули биха дали съществен 

принос за популяризирането на община Джебел като туристическа дестинация. Ключовите 

проблеми в развитието на туризма в региона са 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. В общината са регистрирани 4 места за настаняване –3 семейни хотели и 1 къща 

за гости. 

Необходими са инициативи, които, според местната общност, биха моли да 

включват: 

1. Създаване на екопътека до крепостта Устра; 

2. Да се маркират с обозначителни знаци маршрутите към всички исторически и 

туристически обекти, в т.ч. и тези от местно значение; 

3. Амфитеатърът в село Мишевско да се реновира и 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. Създаване на условия за развитие на балнеоложкия туризъм; 

7. Развитие на кулинарен туризъм с местни храни; 

8. Да се създадат условия за обучение на местни екскурзоводи, по-добре запознати с 

местните културни забележителности. 

 

 

2.3.7. Ред и сигурност 

Община Джебел е сред най-сигурните територии у нас. До голяма степен това се 

отнася и за цялата област Кърджали. Тук се регистрират по-малко от 10 престъпления – 

включително дребни – годишно. Нивото на престъпност в област Кърджали е много ниско. 

Регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от 

населението са 5,2 при средно за страната 12,1. Но в община Джебел те са още по-малко – 

под 1 на 1000 души от жителите. По-ниска престъпност е регистрирана само в област 

Смолян. Разкриваемостта на престъпленията е много по-висока от средната – 65,8% при 

средно 48,9%.  

На територията на общинския център има РУ на МВР и РСПАБ. 

Таблица 47: Престъпления, завършили с осъждане, през 2019 г. По местоизвършване на 

престъплението 

ОБЩИНИ: Брой престъпления 

Област Кърджали 386 
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Ардино 19 

Джебел 10 

Кирково 42 

Крумовград 24 

Кърджали 247 

Момчилград  35 

Черноочене   9 

 

Таблица 48: Осъдени лица през 2019 г. По местоизвършване на престъплението, брой на 

извършените престъпления 

ОБЩИНИ: Общо - Брой 

престъпления 

Извършено 

едно 

Извършени 

две и повече 

Област Кърджали 358 326 32 

Ардино 18 17 1 

Джебел 9 9 - 

Кирково 41 38 3 

Крумовград 21 18 3 

Кърджали 225 202 23 

Момчилград 35 33 2 

Черноочене 9 9 - 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 

От извършените анализи и оценки на състоянието на социалната сфера и услуги на 

територията на община Джебел могат да бъдат формулирани следните изводи: 

 В общината е развита и добре организирана система за публични услуги на 

населението. Броят и капацитетът на обектите за публични  услуги е съобразен с 

броя на потребителите и разпределението им по населени места; 

 Финансирането на публичните услуги се осигурява от Държавния бюджет (за 

делегирани от държавата дейности) и със средства от общинския бюджет; 

 Разпокъсаният характер на селищната мрежа, с малко на брой население в повечето 

населени места, затруднява нормалното функциониране на образователната система, 

на здравните услуги и на социалните грижи за хората с увреждания. 
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2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

2.4.1. Транспортна инфраструктура  

Транспортната инфраструктура на Община Джебел носи типичните белези на 

селските райони и общини. Общата дължина на пътната мрежа в територията на община 

Джебел е 170.7 км., от които общинска мрежа са 113.5 км. и Републиканската пътна мрежа 

на България с обща дължина 57,2 km 

През общината преминават изцяло или частично 5 пътя от РПМ:  

- участък от 2,3 km от Републикански път I-5 (от km 367,3 до km 369,6); 

- участък от 19,3 km от Републикански път III-508 (от km 4,1 до km 23,4); 

- началният участък от 14,7 km от Републикански път III-5082 (от km 0 до km 14,7); 

- целият участък от 12 km от Републикански път III-5084; 

- последният участък от 8,9 km от Републикански път III-8673 (от km 2 до km 10,9). 

Близостта до областния център Кърджали и до решубликански път 1-5 Кърджали – 

Маказа са благоприятен фактор за развитие на общината като цяло. 

  

Фигура 39: Транспортна мрежа на Община Джебел и околностите

 
 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_I-5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-508
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-5082
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-5084
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-8673


    

                        

 

 

  

77  

  

Фигура 40: Общ устройствен план Джебел - комуникационна схема

 
 

Единственият вид транспорт в община Джебел е автомобилният транспорт. Връзката 

на населените места с общинския център и вътрешността на страната е чрез пътната мрежа, 

която включва – републикански и общински пътища. Повечето от населените места са 

отдалечени от общинския център, което не позволява да се развие необходимата мрежа, 

която осигурява достъп до публични услуги – административни, здравни, социални и други. 

В географско отношение община Джебел се свързва с общините от областта: 

Кърджали, Кирково, Ардино, Момчилград. Път 1-5 път ІІІ-508 свързват община Кирково и 

община Златоград. От път ІІІ-508 се отделя път ІІІ-5082 – за гр. Ардино през с. Църквица, 

по който се осъществява интензивно движение на МПС.  

Път IІІ-5082 ”Джебел - Църквица – Синчец” е по-краткият път за гр. Ардино в 

сравнение с този през гр. Кърджали. Този път се ползва и от водачи на МПС пътуващи от 

Кирковска и Златоградска община. 

Общата дължина на общинската пътна мрежа към 31.12.2017 г. е 113.5 км.. Степента 

на изграденост на общинската пътна мрежа е както следва: 

- с настилка   -87.31 км. 

- без настилка    -26.19 км.  
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Фигура. 41: Състояние на пътната настилка на територията на община Джебел 

 
 

Общо за цялата пътна мрежа имаме 52.31 км в добро състояние, 25.7 в „средно“ и 

останалите 35.49 км са в лошо. 

Близо 30% от общинската пътна мрежа се нуждае от текущ ремонт и подмяна на 

асфалтова настилка. Наложително е също така ремонтиране на улиците в населените места.  

Състоянието на пътищата в община Джебел е представено в следващата таблица. 

 

Таблица 49: Състояние на пътищата в община Джебел, 2017 г. 

Състояние на пътната 

настилка 
Дължина /км/ 

% от общинската пътна 

мрежа 

Добро състояние 52.31 39.04% 

Средно състояние 25.7 22.64% 

Лошо състояние 35.49 38.32% 

 

 

 

От направения анализ на транспортната инфраструктура на територията на община 

Джебел са  изведени следните изводи:  

- Община Джебел е с развита пътна инфраструктура, включваща пътища от РПМ и 

значителна дължина общински пътища;  

- Необходима е рехабилитация и поддръжка на почти цялата общинска и 

републиканска пътна мрежа. 

 

2.4.2. Водоснабдителна мрежа и мрежи за отпадни води Джебел 

От всички 47 населени места в община Джебел, водоснабдени от централен 

водоизточник, чрез помпени станции са 30 % и частично водоснабдени са 29 %. Делът на 

водоснабденото население е 74.8 %, а на население, ползващо канализация е 26.8 %. 

с настилка
87.31

без настилка
26.19

с настилка без настилка
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Водоснабдяването се осигурява от  повърхностни и подпочвени води посредством 11 броя 

каптажи и 5 помпени станции. 

Качеството на водата се гарантира, чрез системен контрол. Водата се дезинфекцира 

при водоизточника. Сериозен проблем е обстоятелството, че по-голямата част от мрежата - 

61,49 % е изградена в периода 1960 - 1970 г. от азбестоциментови тръби, които са почти 

амортизирани и дават чести аварии и респективно загуби на вода. 

Въпреки сравнително добрата водоснабденост, в редица селища се изпитва  недостиг 

на вода, особено в летния период, тъй като водоизточниците са повърхностни и подпочвени 

води - в терасата на р. Джебелска и р. Върбица, чийто дебит на водния отток пада средно с 

40 %. Сериозен е недостигът на вода в селищата – Телчарка и Казаците. Делът на 

населението на режим на водоползване от водоснабдяването е 16.3 % . Все още има и 

неводоснабдени селища – Купците и Поточе. Следва в бъдеще за тези селища, съобразно 

актуалните норми на водопотребление и възможностите за подходящо водозахранване да 

се изградят водоснабдителни мрежи. 

Канализационна система има изградена само в град Джебел, с. Припек и частични 

канализации за отделни имоти и групи в селата – Устрен, Рогозче, Мишевско. Делът на 

населението, ползващо канализация е 26.8 %. 

В град Джебел следва да се изградят отделни клонове по неблагоустроени улици в 

централна част и кварталите на гр.Джебел. Канализационната система е смесена — за 

дъждовни и отпадни води, с обща дължина 14.9 км, 86,98 %  от която е изграждана преди 

повече от 35 години. Не е изградена ПСОВ. Канализационната система в с. Припек е 

изградена през 2008 г., като не е изградено пречиствателно съоръжение.  

В останалите селища, които имат частични канализации, както и такива без никаква 

канализация, следва в приоритетен порядък да се предвиди изграждането на цялостни 

канализационни мрежи. 

Сериозен проблем е заустването на канализацията на града в коритото на р. 

Джебелска, тъй като няма пречиствателна станция. Директното вливане във водите силно 

замърсява водния отток особено през летния сезон, когато реката се пресушава и 

разреждането на замърсената вода не е достатъчно. Необходимо е изграждане на 

пречиствателна станция. 

От направения анализ на ВиК на територията на община Джебел могат да бъдат 

изведени следните изводи: 

- В повечето от селищата водопроводната мрежа е стара и се нуждае от рехабилитация 

или подмяна, както и изграждане на липсващата такава;  

- Изградена канализационна мрежа има само в общинския център – гр. Джебел, но и 

тя се нуждае от доизграждане;  

- Необходимо е изграждане на каптажи в с. Поточе и с. Купците; 

- Належащо е строителство на ГПСОВ – Джебел. 
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2.4.3. Енергийна мрежа и ВЕИ 

Електроенергийни мрежи и съоръжения 

Основен енергоносител в община Джебел е електроснабдяването. На територията на 

общината няма селище със статут на населено място, което да не е електрифицирано.  

Ел. мрежите с ниско напрежение, захранващи консуматорите почти в цялата община 

са изграждани през 60-те години, износени са и се нуждаят от основен ремонт. Преносимата 

система ВН е свързана с енергийните пръстени на страната чрез 110 Кв  линии – Студен 

кладенец – Джебел и Джебел – Момчилград. Техническото състояние на използваните 

съоръжения е добро. Сегашната структура на потребление на енергия в общината е резултат 

от икономическата стагнация и рязкото спадане на  потреблението в промишлеността. 

Разделителната мрежа средно напрежение 20 КВ е добре развита, но са необходими 

ремонти по съоръженията и самата мрежа. Мрежата ниско напрежение се нуждае от 

доизграждане, реконструкция и ремонти. Нейното изграждане е в зависимост от миграцията 

на населението. Природните условия в Югоизточните Родопи позволяват и използване на 

нетрадиционни източници на енергия – слънчевата за задоволяване на местни нужди от 

топла вода и електроенергия. 

 

Газификация 

На територията на община Джебел няма газоснабдени населени места. 

В момента обаче, на част от територията на община Джебел се изпълнява  прокет за 

изграждане на „Междусистемната газова връзка Гърция – България“ за пренос на природен 

газ между двете страни, чрез свързване с националната газопреносна мрежа на 

"Булгартрансгаз" ЕАД, в близост до гр. Стара Загора и с газопреносната мрежа на "ДЕСФА" 

С. А. - Гърция в района на гр. Комотини.  

Проектът е от голямо национално значение и висок потенционал за регионалното 

развитие. 

Общината е заявила интерес за включване към газопреносната мрежа. Това ще 

създаде условия за газификациия на населените места от общината, подобряване на 

енергийната ефективност и опазване на околната среда. 

 

Възобновяеми енергийни източници от ЕЕ 

На територията на община Джебел са изградени следните системи за ел.енергия от 

възобновяеми източници: 

- Фотоволтаични системи в землището на гр. Джебел – 2 бр.; 

- Фотоволтаичен генератор с мощност 100 kwp върху покрива на производствено -

административна сграда, с.Устрен.  

 

2.4.4. Телекомуникации и ИКТ 

Наличието на съвременна и ефективна телекомуникационна инфраструктура е един 

от най-важните фактори за повишаването на качеството на живота на населението. При 

показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на 
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увеличение, като населението ползва услугите на трите мобилни оператора „А1”, 

”Теленор”, ”Виваком”, които осигуряват покритие на територията на цялата община. 

Развитието на широколентовия достъп е в пряка връзка с темпа на цифровизацията, 

като се предлагат предимно DSL технологии. На пазара много добре са представени 

кабелните оператори и LAN/WLAN операторите, което заедно с наличието на предлаганите 

от мобилните оператори услуги за пренос на данни практически прави възможен достъпа 

до интернет от всяка точка. 

Данните за наличие на компютър и достъп до интернет в област Кърджали показват, 

че 35.3% от обитаваните жилища в областта имат компютър, а с достъп до интернет са 

31.7%. Данните за наличието на компютър в жилището и достъп до интернет от 

Преброяване 2011 г. в община Джебел показват, че 30,0% от обитаваните жилища в 

областта имат компютър, а с достъп до интернет са 25,0%. 

 

Фигура 42: Относителен дял на обитаваните жилища с достъп до интернет и наличие на 

компютри по общини на област Кърджали 

 

Източник:Областна стратегия за развитие 

 
Наблюдават се съществени териториални различия по отношение на използването 

на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), което се отразява и на местния 

потенциал за икономически растеж, конкурентоспособността на местната икономика и 

равните възможности за населението. 

В селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с 

компютри е по-ниска, е необходимо изграждането на публични места за ползване на 

интернет, с цел преодоляване на различията и осигуряване на достъп от страна на 

максимално широк кръг жители.  
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Важно място в този процес заемат местните читалища и библиотеки. Интернет вече 

е достъпен и в малките селища, като на някои от читалищата в селата се предоставя достъп 

до компютър и интернет. Необходимо е внедряването на иновативни услуги в библиотеките 

чрез използването на ИКТ. 

 

2.4.5. Жилищен фонд 

Като в много други селски общини и в Джебел недостиг на жилища няма, но много 

от тях са амортизирани, морално остарели и в състояние, характерно за средата на миналия 

век. Общият им брой почти не е намалял, но поради намаляване на населението има 

относително увеличаване на жилищната площ на човек. 

 

Таблица 50: Жилища към 31.12. - брой 

 

  

Таблица 51: Жилищна площ към 31.12. – кв.м. 

 

  

Сравнението с другите общини от областта не показва по-лоши резултати за 

наситеността с жилища за Джебел. 

Таблица 52: Жилища в общините на област Кърджали - брой 

ОБЩИНИ/ГОДИНИ 2015 2016 2017 2018 2019 

Ардино 6 918 6 918 6 918 6 918 6 918 

Джебел 4 581 4 581 4 586 4 590 4 597 

Кирково 10 760 10 762 10 763 10 775 10 784 

Крумовград 9 799 9 802 9 803 9 803 9 805 

Кърджали 31 851 32 146 32 466 32 943 33 367 

Момчилград 7 877 7 887 7 921 7 984 8 009 

 

Кадастралното покритие е достигнало почти 100 %. 

Таблица 53: Кадастрално покритие в проценти по общини 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 979 2 709 2 711 2 707 2 706 2 703 2 703 2 703 2 702 2 702 

2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

123 805 148 713 148 558 148 495 148 586 148 586 148 665 154 427 
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ОБЩИНА: ПОКРИТИЕ НА КАДАСТЪРА 

В % 

КЪРДЖАЛИ 99 

ДЖЕБЕЛ 98 

МОМЧИЛГРАД 98 

КРУМОВГРАД 99 

АРДИНО 97 

ЧЕРНООЧЕНЕ 78 

КИРКОВО 94 

 

Можем да заключим, че в общината необходимостта е не толкова от изграждане на 

нови жилищни сгради, а от осъвременяването и добрата поддръжка на съществуващите. 

В общината има само 3 общински жилища – в селата Рогозче, Мишевско и Устрен. 

От тях само  жилището в Мишевско е отдадено под наем, а останалите са резервни жилища 

на Общината. 

По Национална програма за енергиина ефективност на многофамилни жилищни 

сгради са санирани 4 жилищни блока и са регистрирани сдружения за съниране, които са 

подали завления за финансова помощ към  ББР. 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ СЕКТОР ИНФРАСТРУКТУРА: 

От извършените анализи и оценки на състоянието на инфраструктурата на територията на 

община Джебел могат да бъдат формулирани следните изводи: 

- В общината инфраструктурата е развита добре, особено като се има предвид 

полупланинския характер на региона; 

- Разпокъсаният характер на селищната мрежа, с малко на брой население в повечето 

населени места, затруднява нормалното функциониране на пътната мрежа, 

водоснабдяването и други инфраструктури, но като цяло  основните нужди на 

населението са осигурени. 

  

2.5.  ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

2.5.1. Качество на атмосферния въздух  

Община Джебел попада в частите на селските райони на страната, където липсата на 

големи промишлени предприятия не предполага наличието на значими източници на 

емисии, които да замърсяват въздуха. Основният замърсител на въздуха се явява 

собственото население на общината, когато през зимния сезон, в резултат на използването 

на твърдо гориво за отопление, се повишава концентрацията на сажди във въздуха. 

Използваните въглища са ниско калорични, което води до допълнително замърсяване на 

въздуха. Поради малобройността на населението и релефа, тези замърсявания на въздуха не 

могат да бъдат определени като много тежък проблем. Въпреки това съществува мнението, 

че положението би могло да се подобри след изграждането на газ-станция и използването 

на газ като източник на енергия в отоплителните инсталации.  
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Но съществуват опасения, че е възможно да има наднормени стойности за CO2, 

азотни и серни оксиди, тъй като общината граничи с община Кърджали. Въпреки 

благоприятната роза на ветровете и разстоянието от непосредствените производствени 

мощности, може да се очаква негативно влияние по отношение на замърсяването на 

въздуха.  

Проблем за жителите на някои села са неприятните миризми от торищата около 

личните стопанства в населени места, а в някои случаи и битово-фекалните води в резултат 

на неизградена канализация. Общинското ръководство полага усилия за разрешаването на 

проблема чрез разясняване на стопаните за необходимостта от преместване на торищата 

извън пределите на населените места.  

В България основни замърсители на атмосферния въздух са прахът, серният двуокис, 

азотните окиси и оловните аерозоли. На замърсяването на атмосферния въздух се обръща 

голямо внимание поради значителните социални и здравни последици за хората - 

заболеваемост, смъртност, миграция. В силно замърсените райони е увеличен броят на 

заболяванията на дихателната система, на сърдечно-съдовата система, има повече кожни и 

очни заболявания.  

Определени са критерии – норми за съдържанието на замърсители в атмосферата. 

Като пределно допустими концентрации (ПДК) на замърсители се приемат само тези, които 

изключват неблагоприятното въздействие върху организма в продължение на неограничено 

дълго време. При оценката на чистотата на атмосферата се използват основно два вида 

норми:  

- Максимална еднократна ПДК- представлява относително безвредно съдържание на 

токсични вещества, при най - голямо постъпване в атмосферата;  

- Средноденонощна ПДК на замърсителя, която е средноаритметична величина от 

изследване на много проби в рамките на денонощието. 

Нормите на замърсявания се регламентират с Наредба № 14 за норми за допустими 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населени места:  

 

Таблица 54. Пределно допустими концентрации на вредни вещества  

Замърсяващи  

вещества  

  

Средногодишна 

концентрация 

mg/m3  

Средноденонощна 

концентрация 

mg/m3  

Максимално 

еднократна 

концентрация mg/m3  

Азотен диоксид  0.05  0.10  0.20  

Азотен оксид  0.06  0.60  -  

Въглероден оксид  -  10,0  60,0  

Озон    0,10  0,160  

Олово  0.0005  -  -  

Общ суспендиран прах 0.15  0.25  0.50  

Сажди  -  0.05  0.15  

Серен диоксид  0.05  0.15  0.50  
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Сероводород  -  0.003  0.005  

ФПЧ10  0.03  0.05  -  

  

Замърсяването на въздуха е резултат основно от масовото използване на твърди 

горива от населението през отоплителния сезон. 

На територията на общината липсват големи промишлени предприятия, замърсители 

на околната среда.  

В преобладаващата си част, местните източници на замърсяване на атмосферния 

въздух са предимно малки емитери с непосредствено въздействие. Сред тях е битовото 

отопление (сезонен фактор) и автотранспорта.  

През студеното полугодие нараства делът на битовият сектор, като основен източник 

на атмосферно замърсяване. През студените зимни месеци неговият дял надхвърля този на 

промишлените източници. При изгарянето на масово употребяваните в домакинството 

твърди горива, емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура. При 

неблагоприятни метеорологични условия и затруднена дифузия на замърсителите това 

също може да бъде причина за високи приземни концентрации в близост до източниците. 

Най–неблагоприятни климатични условия за замърсяване на атмосферния въздух могат да 

се определят зимните месеци, когато са чести случаите на температурни инверсии, мъгли и 

облачност.  

А типичен замърсител на атмосферния въздух е също пътният транспорт, защото по 

пътищата на общината се движат много морално и технически стари автомобили, както и 

лошата материално-техническа база за поддържането им. 

Също така животновъдството в общината е източник на замърсяване на атмосферния 

въздух с азотни окиси, амоняк, въглероден оксид и др., както и с неприятните миризми от 

животновъдните обекти и торищата около личните стопанства в населени места, а в някои 

случаи, и от непочистени септични и попивни ями или повърхностно заустени отпадни 

води.  

Община Джебел се отличава със сравнително чиста и съхранена природа.  

Едно от изключителните предимства на общината е високата екологична чистота на 

земята и природата, което се дължи на отсъствието на големи замърсяващи производства.  

В резултат на това не са констатирани екстремни ситуации или други данни за 

опасно замърсяване на околната среда. 

Община Джебел не спада към екологично застрашените зони, така наречените 

„горещи точки“. По тази причина не съществуват пунктове за контрол на качеството на 

въздуха, включени в националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния 

въздух. 

Като източници на емисии от фини прахови частици във въздуха на територията на 

общината са автомобилният транспорт, емисиите от битовото отопление и емисиите от 

неорганизирани източници. 

Мерките за контролиране на вредните емисии включват текущ и основен ремонт на 

пътната настилка на най-натоварените транспортни артерии, осъществяване на зимното 
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снегопочистване със специализирани препарати за третиране на снежната покривка, както 

и увеличаване на уличното озеленяване.  

Горите предлагат условия за развитие на екологичен туризъм, както и за развитие 

на производството на бързорастящи видове гори и посадъчен материал. 

На територията на общината, на територията на горския фонд се намират два 

защитени природни обекта: 

- Резерват “Калето“ – скални образувания върху площ от 224 дка в землището на с. 

Устрен. Там се намира и средновековната крепост „Устра“; 

- Резерват “Чамлъка“ - най-малкият от четирите резервата, разположени в 

Източните Родопи. Площта му е едва 30 дка. Разположен е в землището на с. 

Воденичарско. Надморската му височина е 450 м. Създаден е с цел съхраняване на 

естествената черноборова гора – реликтен остатък от старата растителност, която в 

момента е обиколена от широколистни горски формации. 

Санитарната сеч е предвидена във всички насаждения и култури, в които са 

установени заболели и повредени дървета. 

Екологичният ефект от предвидените лесовъдни мероприятия се изразява в 

следното: 

- увеличава се залесената площ , което е от значение както за подобряване на общата 

продуктивност на гората, така и за подобряване на микроклимата в района; 

- извършването на огледните и санитарни сечи ще подобри качеството на дървостоите 

и здравословното им състояние; 

- ще се увеличат защитните, водоохранителните и водорегулиращите функции на 

насажденията, а така също и условията за растеж. 

На територията на горскостопанските участъци на територията на община Джебел 

не се наблюдават масово активни ерозионни процеси. 

Потенциалното газоснабдяване на населените места в общината ще позволи замяна 

на твърдите горива за битово отопление и намаляване на финните прахови частици, 

отделяни при изграняето на твърди горива. 

 

2.5.2. Отделени отпадъци 

Община Джебел изпълнява Програма за управление на отпадъците, изготвена на 

основание чл.29, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Също така е приета и Наредба 

за поддържане и опазване на чистотата чрез екологосъобразното управление на отпадъците 

на територията на община Джебел. 

Събраното количество битови отпадъци на територията на община Джебел по 

години е както следва: 

- 2011 год. – 846 тона; 

- 2012 год. – 1042 тона; 

- 2016 год. – 1307 тона; 

- 2017 год. – 2014 тона; 

- 2018  год. - 1628 тона; 

- 2019 год.  - 1705 тона; 
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- 2020 год. – 1441 тона. 

Нормата на натрупване на твърди битови отпадъци е в рамките на 150-180 кг на 

жител средно годишно. Организираното сметосъбиране и сметоизвозване в общината 

обхваща 54% от населението. Непълната обхватност се дължи на големия брой населени 

места със сравнително малко на брой население, тяхната отдалеченост от общинския 

център, недобро състояние на пътната мрежа, осигуряваща автомобилен достъп до тях, и 

необходимостта от значителни по размер общински средства за обслужване на дейността. 

Ето и сравнението на Джебел с другите съседни общини: 

Таблица 55: Сметосъбиране по общини 

Общини Дял на 

населението, 

обхванато от 

системи за 

организирано 

сметосъбиран

е 

Общо 

образувани 

битови 

отпадъци                                           

Директно 

депониран

и битови 

отпадъци  

Предадени за 

предварителн

о третиране 

битови 

отпадъци  

Предадени 

за 

рециклиран

е битови 

отпадъци  

Ардино 

2016 

97,7 3941 3941 0 0 

Джебел 

2016 

37,8 1383 1383 0 0 

Кирково 

2016 

99,9 4628 4628 0 0 

Ардино 

2018 

98,7 2448 2448 0 0 

Джебел 99,0 1401 1401 0 0 

Кирково 99,8 3313 3313 0 0 

 

Във връзка с реализирането на организирано сметосъбиране на територията на 

общината, съобразно изискванията на Закона, общината се включи в сдружение със седемте 

общини от областта за изграждане на “Регионален център за управление на отпадъците и 

седем претоварни станции” - Лот 1 и “Закриване на стари сметища за битови отпадъци” - 

Лот 2 - по ИСПА Мярка № 2003 BG 16 P PE 019 “Регионален център за управление на 

отпадъците, Кърджали”. Изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците 

няма алтернатива и е в подкрепа на устойчивото екологично развитие на община Джебел. 

Неговата реализация създаде условия за повишаване качеството на живот на територията 

на общината. 

От извършения анализ, могат да се направят следните по-важни изводи: 

- Като цяло екологичната обстановка в общината е благоприятна. Екологичните 

проблеми са с ограничена степен на въздействие. 

- Атмосферният въздух е с добри качества. Проблем за града са увеличените 

концентрации на ФПЧ през отоплителния сезон. 

- Изграденият Регионален център за управление на отпадъците допринася за 

подобряване на екологичното развитие на община Джебел.  

- Нерешен проблем е частично изградената канализационна система. 
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2.5.3. Повишаване на ЕЕ, внедряване на ВЕИ, намаляване на емисии от 

парникови газове и употреба на изкопаеми горива 

 Роля на ПИРО за повишаване на ЕЕ 

ПИРО, като стратегически документ, представя визия, цели, приоритети и решения 

за постигане на по - висок жизнен стандарт на жителите на община Джебел и се стреми да 

създаде оптималните условия за устойчивото ѝ развитие изцяло в духа на стартиращата 

„Зелена сделка“ на Европейския съюз и борбата с климатичните промени и преодоляване 

на последиците им. В тази връзка в края на 2019 г. Европейската комисия прие съобщение 

относно Европейския зелен пакт, в което представя своята пътна карта към нова политика 

за растеж в Европа. Политиката за растеж се основава на амбициозни цели в областта на 

климата и околната среда и на процеси на участие, обединяващи гражданите, градовете и 

регионите в борбата срещу изменението на климата и за опазването на околната среда. В 

съответствие с целта за постигане до 2050 г. по ефективен и справедлив начин на 

неутралност на ЕС по отношение на климата, с Европейския зелен пакт бе предложен 

Механизъм за справедлив преход, включително Фонд за справедлив преход, за да няма 

изоставени. Най -уязвимите са най-изложени на вредните последици от изменението на 

климата и влошаването на състоянието на околната среда. 

Механизмът за справедлив преход ще бъде съсредоточен върху онези региони и 

сектори, които са най-силно засегнати от прехода поради зависимостта им от изкопаеми 

горива, включително въглища, торф и битуминозни шисти, или от промишлени процеси с 

висок интензитет на емисиите на парникови газове. Някои сектори ще започнат да западат, 

като спадът в икономическото производство и равнището на заетост при икономическите 

дейности, които са с висок интензитет на емисиите на парникови газове или се основават 

на производството и използването на изкопаеми горива, по-специално каменни и лигнитни 

въглища, торф и битуминозни шисти, ще е необратим. За разлика от тях, други сектори с 

висок интензитет на емисиите на парникови газове, за които могат да се намерят 

технологични алтернативи на въглеродно интензивните процеси, за да се запази 

икономическото производство и да се подобри заетостта, ще трябва да се преобразуват.  

Макар община Джебел да не е сред тези региони, добре би било да има известна 

готовност за подготвяне на конкретна програма за включване в Механизма за справедлив 

преход.  

Синтезирано представяме важни изводи за перспективността на въвеждането на 

ВЕИ и други екосъобразни технологии. 

 Слънчева енергия  

В зависимост от това в кой регион се намира общината, се определя интензивността 

на слънчевото греене и какво е средногодишното количество слънчева радиация попадаща 

на единица хоризонтална повърхност (kWh/m2). Средногодишното количество на слънчево 

греене за България е около 2 150 часа, а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1517 

kWh/m2. Това е около 49% от максималното слънчево греене. Общото количество 

теоретичен потенциал на слънчевата енергия падаща върху територията на страната за една 

година е от порядъка на 13.103 ktoe. От този потенциал като достъпен за усвояване в 

годишен план може да се посочи приблизително 390 ktoe.  
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След анализ на голяма база данни, е направено райониране на страната по слънчев 

потенциал. България е разделена на три зони в зависимост от интензивността на слънчевото 

греене. 

Фигура 43: Теоретичен потенциал на слънчевата радиация в България по зони 

 

Територията на община Джебел попада във втора зона, в която падащата слънчева 

радиация е от 1450 до 1500 kWh/m2 год. или 4,14 kWh/m2 дневно. Климатичните дадености 

на общината са умерено благоприятни за изграждане на фотоволтаични инсталации.  

Таблица 56: Продължителност на слънчевото греене в часове 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Кърджали 30 107 144 202 232 271 322 310 249 176 98 77 2 218 

Относителната продължителност на слънчевото греене за района на Джебел се 

изменя от 26-36 % през зимата, до 72-74 % през летните месеци. Сравнително високият 

брой часове със слънчево греене (средно около 2 200 h/y за периода 2007 - 2010 г.) и високи 

стойности на слънчева радиация в района благоприятстват развитието на енергийни 

системи, захранвани от слънчева енергия. Годишната сумарна слънчева радиация в община 

Джебел е 21-22 kcal/cm2. 

Продължителността и интензитета на слънчево греене, слънчевата радиация, 

географската ширина на региона, ниската облачност през по-голямата част от годината и 

др. представляват предпоставки за реализирането на проекти на основата на използване на 

слънчевата енергия. Единственият възобновяем енергиен източник с установени изградени 

мощности на територията на общината е слънчевата енергия. Като цяло би могло да се 

направи заключението, че поради благоприятните климатични условия фотоволтаични и 

соларни инсталации биха могли да се поставят на всяка административна и жилищна 

сграда. 
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От оценката се налага изводът, че теоретичният потенциал представлява внушителен 

ресурс, но практическото му приложение все още не е достатъчно изследвано във всички 

направления.  

При създадената правна среда и стимули, въвеждането на фотоволтаичните системи 

може да бъде разделено на две основни направления: 

- изграждане на PV системи до 100 kW за задоволяване нуждите от електроенергия на 

сгради и стопански обекти; 

- изграждане на PV системи за производство, присъединяване и продажба на 

електроенергия за електроенергийната система на страната.  

Генерирането на електроенергия от фотоволтаични слънчеви системи е предмет на 

проучване, оценка на възможностите за изграждане на този тип системи и оценка на 

реалните ползи за общината.  

 

Вятърна енергия  

Картата на ветровия потенциал на България показва ниска скорост на вятъра в 

района на община Джебел - под 4 m/s. Тази средногодишна скорост е първият критерий за 

оценка на потенциала на района. Вторият такъв е неговата посока.  Като цяло не е особено 

перспективна за Джебел. 

 

Енергия от биомаса  

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал 

има биомасата. Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и 

предпазлив подход, тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много 

други ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за 

атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и 

горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго 

приложение и отпада по естествени причини без да се използва, енергийни култури 

отглеждани на пустеещи земи и т.н. 

- Общината има потенциал за производство на енергия от биомаса – дървесина. 

- Скромен потенциал за производство на енергия има биомасата от твърди 

селскостопански отпадъци.  

 

Таблица 57: Оценка за теоретичния и техническия потенциал за производство на енергия от 

биомаса  

№ Вид 
Теоретичен 

потенциал 

Разполагаем 

потенциал 

При 

влажност 

  МВтч/год МВтч/год % 

1  Слама  8698,1 1826,6 20 

2  
Царевични стебла и 

какалашки  
808,0 145,4 50 
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3  
Слънчогледови стебла и 

пити  
611,7 110,1 40 

4  Лозови пръчки  1160,6 243,7 35 

Общо   11278,4 2325,9  

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:  

Като основни възобновяеми източници за задоволяване на енергийните потребности, 

общината има най-голям потенциал за използване на слънчевата енергия, следвана от 

енергията от биомаса и много малко вятърната и водна енергия, при прилагане на 

съвременни технологии. 

ПИРО на Джебел е отворен към и адмирира всякакви инвестиции и мерки за 

повишаване на екологичната устойчивост на общината, в т.ч., но не само; повишаване на 

енергийната ефективност, но и внедряване на мерки и дейности свързани с възобновяеми 

енергийни източници и други дейности. Механизмът за справедлив преход ще допълва 

съществения принос от бюджета на ЕС, предоставян чрез всички пряко свързани с прехода 

инструменти, и по-специално Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“) и 

Европейския социален фонд плюс („ЕСФ+“).  

Община Джебел има изготвени общинска Програма за енергийна ефективност  и 

ВЕИ.  

 

2.6. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, КАКТО И НЕОБХОДИМОСТ ОТ УКРЕПВАНЕТО МУ 

 

Административен капацитет  

Основни ангажименти по реализацията на ПИРО – Джебел 2021-2027 след 

приемането му от Общинския съвет ще имат местните власти. Съгласно разпоредбите на 

Закона за регионалното развитие, това са органите на местната власт – Кмета на общината 

и на Общинската администрация. 

От тази гледна точка е важно да се направи съответният анализ на административния 

капацитет на общинската администрация. Този анализ има за цел да направи оценки на: 

- административната структура 

- квалификационните характеристики на административния персонал. 

Важно е да се оценят преките (основни) и допълващите ангажименти на отделните 

структурни звена в общинската администрация към провежданите политики, насочени към 

местното, комплексно и интегрирано развитие на общината, заложено в ПИРО. 

 

Сред индикаторите на прогреса в административния капацитет се използват данните 

за броя жители, които се падат на един общински служител, рейтинга на Програма достъп 

до информация (ПДИ) за активна прозрачност на общините и др. 
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Таблица 58: Население на един общински служител / Рейтинг на ПДИ за активна прозрачност 

на общините 2020 г. 

 

ОБЩИНА: 

Население на един 

общински служител 

 

Рейтинг на ПДИ за 

активна прозрачност на 

общините - 2020 г. 

КЪРДЖАЛИ 193 44 

ДЖЕБЕЛ 83 73 

МОМЧИЛГРАД 150 46 

КРУМОВГРАД 158 63 

АРДИНО 107 59 

ЧЕРНООЧЕНЕ 92 75 

КИРКОВО 128 68 

 

Джебел е сред 40 - те общини с най - неблагоприятни показатели за натовареността 

и ефективността на един общински служител. Но в случая с малка община, като Джебел, 

това не е непременно основание за негативни заключения, тъй като има сериозни, трудно 

преодолими обективни причини за това: неслучайно 40 общини у нас са с по - малко от 100 

души на един общински служител 

Индикаторът „население на един служител“ описва мястото на общинската 

администрация в местната икономика, както ни дава представа по колко души "обслужва" 

един общински служител. 

В големите общини този показател надхвърля 1:400, като само в София, Казанлък, 

Перник и Добрич населението на един общински служител e над 500 човека. В столицата 

те са 614. Повечето общини попадат в обхвата между 100 и 300 души на един общински 

служител. 

Застаряването и раздробяването на общинската карта обаче личи ясно в това 

разпределение, като има общини, в които местната администрация е сред най-важните 

работодатели. В 40 от тях на един служител се падат по по-малко от 100 души, а най-ниска 

е стойността на показателя в Трекляно (24:1), Бойница (35:1) и Ковачевци (46:1). Тези 

общини са ясно групирани, най-вече по западната граница на страната и в планинските 

райони. 

Това е резултат най-вече от обстоятелството, че общинската администрация не 

може да бъде сведена под определен санитарен минимум, който ѝ позволява да 

изпълнява основните си функции. По тази причина, и този индикатор е аргумент за тези, 

които твърдят, че има нужда от актуализация на картата на общините и намаляването на 

броя им до тези, които могат да съществуват като (относително) самостоятелни 

икономически единици. 

Общинска администрация 

 Организационната структура на община Джебел включва:  

- Ръководни длъжности – в т.ч. Кмет на община – Зам. кметове -трима., Секретар на 

община., Кметски наместници и кметове на кметства – 12 бр.;  

- Обща администрация;  
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- Дирекция “Финанси, административно-правно  и информационно обслужване и 

управление  на собствеността”; 

- Специализирана администрация.: Дирекция “Териториално развитие,  

инвестиционна политика и  Европейска интеграция”, отдел „Местни приходи”.  

 

Фигура 44: Органиграма на общинска администрация 

 

 
 

 

 

Общо администрацията се състои от 109 души и включва три дирекции, два отдела 

и дейности на пряко подчинение на кмета.  

От тях половината са с висше образование, по-голямата част от които със степен 

магистър, а другата половина  са със средно образование. Основните квалификации на 

служителите с висше образование в общинската администрация са: Икономисти; 

Инженери; Социални дейности; Юристи; Педагози и други  

За повишаване на квалификацията са проведени редица обучения на персонала, като: 

- Задължителните курсове при назначаване на служители, съгласно изискванията на 

ИПА; 

- Изпълнение и управление на проекти по внедряване на мерки за енергийна 
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ефективност; 

- Подготовка, изпълнение и управление на проекти, финансирани от СКФ;  

- Прилагане на ЗОП и Закона за концесиите;  

Община Джебел има приети редица вътрешни правила и политики, целящи да 

подобрят работата и административния капацитет на общината, като:  

1. Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет; 

2. Устройствен правилник на общинска администрация Джебел;  

3. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в 

община Джебел;  

4. Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, 

подадени до община Джебел;  

5. Етичен кодекс за поведение на служителите на община Джебел;  

6. Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и 

изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги 

чрез Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ) на Държавна агенция 

„Електронно управление“; 

7. В определена връзка с тази цел са и документи, като Програма за управление 

на община Джебел за периода 2019-2023 година; Стратегия за управление на 

общинската собственост на община Джебел за периода 2020-2023 година. 

В началото на 2020 г. е приет Устройствен правилник на общинската администрация 

– община Джебел. Правилникът урежда организацията на дейността на общинската 

администрация, функциите и числеността на основните административни звена и 

взаимодействието на общинската администрация с гражданите, юридически лица, 

институции и с органите на законодателната и изпълнителната власт. Подробно и 

промислено са уредени взаимодействията и координирането между отделните структури на 

администрацията. 

Общинската администрация подпомага дейността на общинския съвет, на кмета на 

общината, на кмета на кметството и на кметския наместник, осигурява технически 

дейността на кмета на общината, на неговата специализирана администрация и дейностите 

по административно обслужване на гражданите и юридическите лица, подпомага и 

осигурява осъществяването на правомощията на кмета на общината като орган на 

изпълнителната власт, подготвят стратегически документи - стратегии, програми, планове; 

осигуряват координация и взаимодействие с държавни институции, с неправителствени 

организации и с бизнеса; участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане 

на средства от фондове на Европейския съюз и от други международни програми; 

разработват проекти на наредби на общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни 

актове; организират работата на комисии, съвети и работни групи; участват в подготовката 

и провеждането на обществени поръчки. 

Общинската администрация извършва административните услуги при спазване на 

принципите за законност, бързина, достъпност и икономичност на времето по 

предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите 

и юридическите лица административно обслужване. 
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Видно от всички изпълнени, в процес на изпълнение и планирани проекти, 

Общинската администрация на община Джебел има воля и капацитет за изпълнение на 

планираните в ПИРО 2021 – 2027 г. проекти, както и други такива, в случай, че възникне 

необходимост от подготовка и изпълнение на нови проекти. 

Изпълнени са множество проекти: проекти със социално значение; проекти с 

инфраструктурно значение; проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност в 

общината, като има и такива, чието изпълнение предстои да стартира. 

Разбира се, капацитетът на Общинска администрация – както капацитетът, свързан 

с хората, техния потенциал и продуктивност, така и технологичният капацитет, винаги имат 

нужда от развитие и укрепване. 

Що се отнася до капацитета на човешкия ресурс, както е видно, хората имат желание 

да се възползват от всеки ресурс, който би осигурил по-добро качество на живот на 

жителите на общината. Естествено, Общинска администрация, поддържа своя капацитет 

чрез постоянно включване в обучения, осъществявано както в самостоятелна форма, т.е. 

ежедневно запознаване с новостите в сферата, в която са компетентни, така и на групови 

занимания – обучения, семинари, конференции. Тези дейности могат да бъдат 

подпомогнати с подходящи програми за предоставяне на безвъзмездни финансови 

средства, за да може да се постигне комплексен ефект.  

В същото време, техническият капацитет на общинските администрации винаги има 

нужда от обновления и модернизации, тъй като обемът от работа и натовареността са 

постоянни, което води до бързо амортизиране на техническата база.  

Капацитетът в управлението е способността на дадена администрация да изпълнява 

успешно възложените ѝ задачи (и с това да отговаря на обществените очаквания), т.е. да 

постига съответни желани резултати. Тук е възможно възлаганите задачи на 

администрацията, която е пряка функция и отговорност на политическите ръководители, да 

се разминават с обществените очаквания – както в положителен, така и в отрицателен 

смисъл. Но това е проблем, който засяга преди всичко политическото, а не 

административното ниво на публичното управление.  

Административният капацитет има основни компоненти, които също се различават 

помежду си – капацитетът за разработване, анализ и оценка на политики е едно, 

капацитетът за координация – друго, а капацитетът за управление на човешките ресурси – 

трето, въпреки че трите са тясно свързани. Никакви модерни методи за обслужване не могат 

да компенсират недостатъците на политиките, с чието реализиране са свързани съответните 

услуги.  

От казаното дотук могат да се направят изводи, че за да се повиши 

административният капацитет е необходимо да се повиши и квалификацията на 

служителите в администрацията, също така да се изгради добро вътрешно взаимодействие, 

организация и координация, както и добра координация с други институции, граждански 

структури и администрации на общинско, областно и национално ниво.  
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Бюджетна политика на община  Джебел. Общински бюджет 

Изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО Джебел е свързано с 

осигуряване на съответния финансов ресурс. Финансирането на някои от мерките (проекти 

и други дейности) с публичен характер, заложени в Програмата за реализация се очаква да 

бъде със средства от Оперативните програми, които ще действат през програмния период 

2021-2027 г. Друга и то немалка част от мерките ще бъдат финансирани със средства от 

общинския бюджет. Със средства от общинския бюджет ще се съфинансират и мерки с 

публичен характер, финансирани основно от Оперативните програми. Всичко това налага 

да се анализират и оценят общинските бюджети на общината за последните 2-3-години. 

Предмет на анализа на бюджетите на общината са:  

- Размерът и структурата на собствените и на привлечените приходи; 

- Размерът и структурата на разходните части на общинските бюджети. 

При обосноваване на размера на бюджетните приходи и на бюджетните разходи за 

отделните години се спазват изискванията на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Анализ на приходната част на средствата за бюджетната 2021 г. Планираният размер на 

общите приходи в бюджета на общината за 2021 г. са както следва: 

- Общ размер на приходите –13 595 382 лв.; 

o За делегирани от държавата дейности –7 774 430 лв.; 

o За местни дейности –5 820 752 лв. 

Приходите от държавния бюджет за последните три бюджетни години бележат 

тенденция на нарастване. Този ръст се обосновава с нарастването на издръжката на 

основните делегирани от държавата дейности в сферата на образованието, на социалното 

подпомагане и др. Местните приходи в годишните бюджети са от няколко източника –от 

местни данъци, от такси, от приходи от общинско имущество, от глоби и др. В структурата 

на имуществените данъци в приходните части на общинските бюджети най - големи по 

размер са приходите от данък превозни средства, които са по-високи от данък недвижими 

имоти. С по-малки по размер са туристическият и патентният данък. В структурата на 

неданъчните приходи с най-висок размер са таксите за битови отпадъци, технически и 

административни услуги, както и приходите от собственост (недвижимо имущество, наеми 

за земя). 

Има още и 1 320 000 лв. – извънбюджетна сметка, предоставена от НФ.  

Изводи: 

1. Разходите са осъществявани в рамките на разполагаемия финансов ресурс, което 

е критерий за осъществяване на строга и разумна финансово-бюджетна политика в 

общината; 

2. Развитието на общината се осъществява в условията на определен дефицит на 

финансов ресурс. 

3. Основните пера  в бюджета, от които се формира приходната част са:  

- имуществени и други данъци; 

- общински такси, основните постъпления от които са такса за битови отпадъци; 
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- субсидии за държавни дейности; 

- приходи и доходи от собственост. 

4. Разходите за инвестиции са силно ограничени и зависими от неотложни социални 

и  други обществени нужди. 

 

2.7. АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО  

Културно – историческите обекти на територията на община Джебел не са много и 

не са концентрирани в едно или две населени места.   

Силните страни на културно – историческото наследство на територията на община 

Джебел са:  

- Разнообразие в обектите.  

- Потенциал за развиване на туристическия сектор, включително чрез комбиниран 

туризъм.  

Слабите страни на културно – историческото наследство на територията на 

Общината са: 

- Недостатъчен брой и качество на обектите. 

- Недостатъчно финансиране за разкриване на целия потенциал. 

- Недостатъчно финансиране за превръщането им в пълноценна и привлекателна 

туристическа атракция, за тяхната социализация. 

- Липса на реклама, за да бъдат посещавани. За тях знаят най – вече жителите на 

общината.  

  

2.8.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И ЖИЛИЩНИЯ 

СЕКТОР  

Селищната мрежа в Община Джебел е сравнително равномерно изградена. Тя се 

формира на базата на мрежа от предимно малки населени места. Административен център 

е град Джебел.  Общината включва 47 селища. Съседните общини, с които тя граничи, са: 

- на север – Ардино; 

- на североизток – Община Кърджали; 

- на изток – Община Момчилград; 

- на югоизток – Кирково; 

- на запад – общини от Смолянска област. 

 

Жилищен фонд 

Като в много други селски общини и в Джебел недостиг на жилища няма, но много 

от тях са амортизирани, морално остарели и в състояние, характерно за средата на миналия 

век.  Общият им брой почти не е намалял, но поради намаляване на населението има 

относително увеличаване на жилищната площ на човек. 

Общият извод е, че в общината необходимостта е не толкова от изграждане на нови 

жилищни сгради, а от осъвременяването и добрата поддръжка на съществуващите. 
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В общината има само 3 общински жилища – в селата Рогозче, Мишевско и Устрен. 

От тях само  жилището в Мишевско е отдадено под наем, а останалите са резервни жилища 

на Общината. 

 

2.9.  АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИ ТЕРИТОРИИ 

ИЗВЪН АДМИНИСТРАТИВНИТЕ Й ГРАНИЦИ 

Фигура 45: Оси на възможно сдружаване на общини

 
Град Джебел е опорен център от пето ниво в мрежата от опорни центрове, 

предложена от Националната концепция за териториално развитие - малки градове и села, 

центрове с общинско значение за територията на съответните общини. 

Общината граничи с 4 от общо 6-те други общини на областта – Ардино, Кърджали, 

Момчилград и Кирково.  

От особено значение последното десетилетие е минаващият наблизо (през общините 

Кърджали, Момчилград и  Кирково) Коридор № 9: Хелзинки – Санкт Петербург – 

Москва/Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ –Димитровград – 

Александруполис. Изграждането на ГКПП Маказа и реконструкцията и модернизацията на 

съставната инфраструктура на Коридор № 9 утвърди това направление в посока Север – Юг 

като конкурентно трасе през българската територия за връзка между Балтийско и 

Средиземно море. 



    

                        

 

 

  

99  

  

Община Джебел е една от най-малките общини в България и развитието ѝ зависи 

изключително много от взаимодействието със съседните териториални единици. Тя 

поддържа добри взаимоотношения със съседните общини. На територията е създаден МИГ 

АРДИНО-ДЖЕБЕЛ. 

Разбира се, не по-малко важно е сътрудничеството  с голямата община Кърджали и 

с другите съседни общини – Момчилград и Кирково. А има перспектива и 

сътрудничеството по определени проекти с общини от Смолянска област, като Златоград и 

Неделино. 

Сътрудничество със съседни общини има и при провеждане на различни събития от 

културния и спортния календар. Към момента са констатирани само положителни страни 

на съвместната дейност, като се планира същата да продължи и през следващия програмен 

период.  

  

2.10. ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, ПРЕДВИДЕНИ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

  

Към настоящия момент на част от територията на община Джебел се изпълнява  

прокет за изграждане на „Междусистемната газова връзка Гърция – България“ за пренос на 

природен газ между двете страни, чрез свързване с националната газопреносна мрежа на 

"Булгартрансгаз" ЕАД, в близост до гр. Стара Загора и с газопреносната мрежа на "ДЕСФА" 

С. А. - Гърция в района на гр. Комотини. Проектът е от голямо национално и регионално 

значение. 

Общината е заявила интерес за включване към газопреносната мрежа. Това ще 

създаде условия за газификациия на населените места от общината, подобряване на 

енергийната ефективност и замяна на твърдите горива, използвани за битово отопление. 

Замяната на твърдите горива ще окажат положително влияние вътрху опазванетпо на 

околната среда и подобряване на качеството на въздуха чрез намаляване на фините прахови 

частици. 

 
2.11. SWOT АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятни климатични условия; 

Значителното слънцегреене и брой ясни дни 

е предпоставка за отглеждане на 

топлолюбиви растения и изграждане на 

ВЕИ; 

 Наличие на голям горски фонд; 

 Устойчиви земеделски традиции; 

 Относително добра локация – Близост до 

транспортен коридор 9; първокласни 

вътрешни и международни автомобилни 

 Обезлюдяване на някои села;  

 Трайно застаряване на населението;  

 Средна работна заплата по-ниска от 

средната заплата в страната;  

 Липса на квалифицирана работна 

сила, която да отговаря на част от нуждите 

на пазара на труда; 

 Недостатъчно разнообразие на 

икономическите сектори; 
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транспортни връзки, които свързват 

северната граница на България при р. Дунав 

с южната, до Гърция и Турция; 

 Богато културно-историческо 

наследство; 

 Сравнително равномерно разположение 

на мрежата от населени места върху 

територията;  

 Сравнително добро ниво на гъстотата на 

техническата и социална 

инфраструктура; 

 Екологично чист район с чисти реки 

и въздух; Липса на големи замърсители  в 

самата община;  

 Съществуваща електропреносна 

мрежа; добра интернет достъпност в 

основните селища; 

 Изградена образователна 

инфраструктура;  

 Средно ниво на работна заплата; 

висок процент заети в индустрията; 

 Позитивна демографска тенденция – 

населението се увеличава последните три 

години (положителен механичният прираст); 

 Липса на големи групи 

маргинализирано население; 

 Запазена природа със специфична 

флора и фауна; 

 Поддържане и съхраняване на 

културни традиции и институции, които 

поддържат активността и идентичността на 

местните общности; 

 

 

 Липса на логистична база и 

подкрепа за стартиране на нови 

предприятия; 

 Намаление на родилните 

контингенти и на най-репродуктивната 

възрастова група (15-34 г.);    

 Ниско технологично и иновационно 

равнище на част от производствата в 

общината; 

 Неразкрито, невалоризирано и 

несоциализирано природно и културно 

наследство; 

 Невисока инвестиционна активност; 

 Липса на чужди инвестиции в 

общината;  

 Липса  на затворен производствен 

цикъл;  

 Слабо използване на потенциала и 

на ресурсите на общината за по-мащабно 

развитие на биоземеделие и на екологично 

животновъдство; 

 Разпокъсаност и ниска 

продуктивност на земеделските земи; 

 Гъста мрежа от малки населени 

места, обуславяща високи разходи за 

комунално обслужване; 

 Относително слаба 

предприемаческа нагласа; 

 Ограничено прилагане или пълна 

липса на форми на публично-частно 

партньорство в различните сектори на 

икономиката; 

 Високо равнище на безработица и 

ниска икономическа активност; 

 Задълбочаващо се различие между 

гр. Джебел и съставните населени места в 

общината; 

 Амортизация на водоснабдителната 

система; 

 Недостиг на канализация;  

 Лошо състояние на места на 

общинската пътна мрежа;  

 Липса на достатъчно практикуващи 

лекари;  
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 Липса на лечебно заведение; 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ  

 

 Ускорена модернизация на селските 

стопанства;  

 Възможност за участие в 

преустройството на икономиката с европейски 

фондове чрез „Зелената сделка”, План за 

възстановяване на ЕС и други програми. 

 Отглеждане на биопродукти;  

 Развитие на модерно еко-

животновъдство и създаване на затворен 

производствен цикъл;  

 Създаване на условия за съхраняване, 

преработване и реализиране на 

селскостопанската продукция на територията на 

общината; 

 Развитие на селски/екотуризъм; Интерес 

към общината като туристическа дестинация за 

алтернативни форми на туризъм; 

 Привличане на чуждестранни 

инвестиции;  

 Атрактивни условия за Привличане на 

практикуващи лекари и стоматолози;  

 Подобряване на образованието и 

квалификацията чрез използване на дигитални 

технологии и методи; 

 Активно и ефективно използване на 

възможностите, които предоставят 

Европейските фондове, други международни 

програми и източници за финансиране на 

проекти в общината; 

 Успешно прилагане на мерки на 

кръговата икономика; 

 Внедряване на добри практики и обмяна на 

опит за повишаване на административния 

капацитет; гражданско участие; 

 Предоставяне на ефективни електронни 

услуги с цел по-бързо и резултатно обслужване 

на гражданите;  

 Задълбочаване на застаряването на 

населението и обезлюдяване на селата;  

 Намаляване на трудоспособното 

население на общината и съответно 

ограничаване на работната сила в нея;  

 Опасност от унищожаване на реколта 

при възникване на природно бедствие;  

 Рискове, причинени от промените в 

климата, вкл. от високи щети при природни 

бедствия и аварии; 

 Опасност от промяна в бизнес 

конюнктурата в международен и/или 

национален мащаб; 

 Обезлюдяване на  части от територията 

на общината; 

 Засилване на бюрократични процедури 

и тежки административни изисквания за 

правене на бизнес, вкл. безвъзмездна 

финансова помощ от ЕСИФ. 

 Ограничено прилагане или пълна 

липса на форми на публично-частно 

партньорство в различните сектори на 

икономиката; 

 Забавяне на реалното въвеждане на 

електронното управление;  

 Влошаване качеството на 

предлаганите услуги в общината поради 

липса на квалифицирана работна ръка;  

 Задълбочаване на демографската 

криза може да доведе до закриването на 

училища ;  

 Отлив на практикуващите лекари от 

общината;  

 Опасност от свиване на трудовия 

ресурс в перспектива; 

 Забавяне в закриването на 

нерегламентирани сметища за битови и 

строителни отпадъци; 
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 Оползотворяване на водните ресурси в 

общината;  

 Внедряване на добри практики и обмяна 

на опит за повишаване на административния 

капацитет;  

 Увеличаване на инвестициите в 

производства с висока добавена стойност; 

 Внедряване новостите на ИКТ във 

всички сектори на икономиката; 

 Използване републиканските ресурси в 

областта на земеделието за насърчаване на 

малките  земеделски стопанства; 

 Подобряване на мрежата за 

широколентов интернет, подобряване на 

достъпа до интернет базирани услуги и 

електронно управление на публични услуги, 

включително свързани със социални, здравни и 

икономически услуги; 

 Възможност за въвеждане на нови 

култури в земеделието и видове с висока 

добавена стойност; 

 Засилен интерес и нарастване на 

потребителското търсене на хранителни 

продукти с гарантирано качество и произход 

както и биологични продукти. 

 Неглижиране на необходимите 

превантивни мерки срещу последствията от 

климатичните промени, оказали влияние 

върху начина на живот на населението в 

общината;  

 Недостиг на средства за изпълнение на 

проектите в общината;  

  Изтичане на квалифицирана работна 

сила от общината; 

 Продължаващо негативно влияние на 

фактори, оказващи силен конкурентен натиск 

върху бизнеса;  

 Слаба икономическа активност на 

населението и липса на възможности за 

трудова реализация извън сектора на селското 

стопанство, който не е толкова привлекателен 

за младите хора; 

 Липса на традиции в областта на 

туризма и неусвоен туристически потенциал; 

 Малък брой и ниска 

конкурентоспособност при по-малките и 

микропредприятия и слаба икономическа 

активност на населението; 

 Липса на сигурен финансов ресурс в 

Общинския бюджет, който да бъде насочен 

към ключови проекти за развитие на 

териториите чрез благоустрояване на 

инфраструктурата. 

 

SWOT анализът се фокусира върху географската, историческата и културната 

характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото 

развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние на община Джебел. По 

този начин, съдържанието на SWOT анализа показва необходимите мерки за подчертаване 

на силните и преодоляване на слабите страни.  

Като основни силни страни са посочени съхраненото природно богатство, богатото 

културно - историческо наследство и запазените традиции към развитие на местната 

общност. И според анкетираните жители на общината неизползвани достатъчно предимства 

(възможности) преди всичко са балнеотуризма, вкл. "Топлата вода" и минералната вода - 

56% от гласувалите. Слабите страни са свързани с неблагоприятна демографска ситуация, 

слабата предприемаческа нагласа и недостатъчния маркетинг на територията като 

туристическа дестинация. 

Анкетираните в предварителната фаза жители на Джебел на въпроса „Кои според 

Вас са най-ценните ресурси на общината, които трябва да бъдат съхранени и развити?“ са 

отговорили така:  

 Културно-исторически забележителности - 36.04% 
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 Природни забележителности - 27.93% 

 Минералната вода  - 21.62% 

 Туризъм - 7.21% 

 Други - 7.21% 

(Като от „Културно-исторически забележителности“ най-честият отговор е свързан с 

крепостта „Устра“.) 

 

Фигура  46: Най-ценните ресурси на общината, които тяябва да бъдат съхранени и 

развити (според анкетираните 100 джебелчани): 

 

 

Възможностите на външната среда се изразяват в развитието на туризма, 

биологичното земеделие и развитието на технологиите. От друга страна, заплахите са 

свързани със задълбочаването на негативните демографски процеси и емиграцията като 

предизвикателство пред местното развитие и обезлюдяване на големи части от територията 

на общината. 

Стратегията на община Джебел следва да бъде насочена към използване силните 

страни, за да се неутрализират заплахите и опасностите, като се извлекат ползи от външните 

благоприятни възможности при намаляване на слабостите. При наличното съотношение на 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите предлагаме КОМПЛЕКСНА 

СТРАТЕГИЯ за развитие на община Джебел, която да включва: 

- Едновременни усилия както за привличане на външни ресурси (нови инвестиции, 

оперативни програми, европейски програми, сътрудничество с други общини в 

България, Европейския съюз, Турция и др.), така и Развитие на съществуващи 

традиции и сектори с мобилизация на вътрешните ресурси при катализиращото 

въздействие на новите възможности и тенденции, свързани с дигиталните 

технологии, Зелената сделка, кръговата икономика, Плана с механизъм за 

възстановяване и устойчивост на Република България, като част от ЕС и др.. 

Ключово в тази стратегия трябва да бъде извеждането като приоритет на 

36.04%

27.93%

21.62%

7.21%

7.21%

Кои според Вас са най-ценните ресурси на общината които трябва да 
бъдат съхранени и развити? 

Културно-исторически 
забележителности

Природни 
забележителности

Минералната вода

Туризъм

Други
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образованието и уменията за учене през целия живот, както и професионалната 

квалификация, за да може да се използва напълно наличният потенциал на 

човешките ресурси на общината. 

 

2.12. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

НА РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО, ИЗГОТВЕН ОТ „НАЦИОНАЛЕН 

ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“ ЕАД  

  

Нека сравним проведения  хоризонтален социално – икономически анализ на 

районите на национално ниво, изготвен от Национален център за териториално развитие“ 

ЕАД, със SWOT анализа на Община Джебел. Несъмнено има някои прилики между 

изведените резултати, вследствие на настоящия анализ и изведените резултати от анализа, 

изготвен от НЦТР. Но по други показатели има съществени разлики. По-долу изброяваме 

някои от ярко отличаващите се връзки:  

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 

демография: за слаба страна е изведен отрицателният естествен прираст, 

което съвпада с констатираното в настоящия анализ.  

 НЕСЪВПАДЕНИЕ: посочен е отрицателен механичен прираст на национално 

ниво, докато на ниво община Джебел е положителен механичният прираст. 

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 

демография: като заплаха е констатирано ниското ниво на раждаемост и 

високо ниво на обща смъртност.  

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор пазар на 

труда: за слабост е изведен високият коефициент на безработица с акцент 

върху някои региони. Това съвпада отчасти с констатациите за ниво на 

безработица в Община Джебел.  

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 

образование: за силна страна е посочена добре развитата мрежа от училища, 

като същото важи и за Джебел, тъй като в общината има две училища за средно 

образование, едното ПГ и няма недостиг на места в учебните заведения.  

 НЕСЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор пазар 

на труда: за слаба страна е отбелязана недостатъчна интеграция на 

маргиналните групи в образователния процес. Това е пример за констатация, 

която не съвпада с направения анализ за Община Джебел. 

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор социални 

услуги: за силна страна е отбелязано, че средствата за социално осигуряване, 

подпомагане и грижа са с най – голям относителен дял при разходите по 

функции отнесени към БВП. Констатацията е в корелация с анализа на Община 

Джебел, тъй като Общинската администрация полага осезаеми усилия за 

осигуряване и развиване на социалните услуги.  

 НЕСЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор спорт 

и спортна инфраструктура: за силна страна е изведена добре изградена мрежа 

в страната от наследени спортни обекти. В Община Джебел има напредък, но 
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все още няма изградена добра мрежа от спортни обекти, в която да се 

инвестират средства за модернизиране.  

 НЕСЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 

туризъм: за силна страна са посочени както привлекателността на България 

като цяло, така и разнообразните и пространствено наситени туристически 

ресурси с възможности за комбиниране. Община Джебел засега НЕ инвестира 

достатъчно средства в туристическия сектор, който има уникални за региона 

възможности.  

 ЧАСТИЧНО СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, 

сектор транспортна инфраструктура: за силна страна е посочена високата 

степен на изграденост на транспортната инфраструктура, което е почти налице 

и в Община Джебел.  

 СЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 

транспортна инфраструктура: като заплаха е определено влошаващото се 

състояние на изградената инфраструктура, поради отлагани ремонти, което е в 

корелация с анализа за Общината.  

 НЕСЪВПАДЕНИЕ: В частта на SWOT анализа от СИА на НЦТР, сектор 

телекомуникации: като слаба страна е изведено ограничено и дори липсващо 

покритие в някои малки населени места. Това обстоятелство практически не е 

налице за територията на Община Джебел. 

 

2.13. ИЗВОДИ  

  

Накрая на тази аналитична част обобщено излагаме основните изводи, изведени след 

направения анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на Община Джебел. На база на изброените по–долу изводи са 

формирани основните цели, приоритети и мерки, заложени за изпълнение в следващите 

части на ПИРО Джебел. Мерките са в съответствие с наличните стратегически документи, 

като е предвидена и възможност за актуализация на ПИРО, когато е необходимо.  

Основните изводи, вследствие на анализа са:  

 Община Джебел има голям потенциал за по-добро социално-икономическо развитие, 

най-вече на основата на: Ускорена модернизация на селските стопанства; 

Възможност за участие в преустройството на икономиката с европейски фондове; 

Успешно включване в „Зелената сделка” и План за възстановяване на ЕС; Успешно 

прилагане на мерки на кръговата икономика; 

 Наложително е подобряване на образованието и квалификацията чрез използване на 

дигитални технологии и методи; 

 Равнището на безработица остава сравнително високо, а следва да се отчете и 

фактът, че равнището на работната заплата е ниско спрямо националния стандарт. 

Безспорно Община Джебел има неоползотворен потенциал за развитие, както строго 

икономически, така и потенциал за развитие на социалната сфера;  

 Демографската структура на Община Джебел е неблагоприятна, подобна на тази на 

национално ниво. Налице е отрицателен естествен прираст. Макар много от 

възможните решения да  са на национално ниво, то ако се работи в посока 
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повишаване качеството на живот, както до момента, ще се вижда подобряване в 

стойностите на икономическите и социалните измерители и оттам – привличане на 

младо и квалифицирано население. Остра необходимост има от създаване на 

атрактивни условия за привличане на практикуващи лекари, на развитие на 

канализацията и др.; 

 Необходимо е да продължи работата по развитие на междусекторното 

сътрудничество и взаимодействие за предлагане на устойчиви решения за подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците в община Джебел. 

Административният екип на общината и училищата са се възползвали от много 

възможности в стремежа си към осигуряване на по–добра среда за обучение. 

Използването на капацитета на предлаганите услуги за деца на територията на 

общината е на добро ниво; 

 Препоръчва се, при възможност, чрез системен и цялостен подход на организация и 

сътрудничество на образователните институции в общината да бъдат привлечени за 

по-активно участие родителите в създаването на подкрепяща среда. Създаването на 

подкрепяща училищна среда за учители, въвеждащи добри практики, каквито стъпки 

са предприети, са необходими за осигуряване внедряването на иновациите в 

обучителния процес, а също и за личностното развитие на учителите; 

 В община Джебел се полагат очевидни усилия за поддържане на социалната 

устойчивост и социалната удовлетвореност на жителите. Социалната подкрепа и 

дейности са на добро ниво. Трудно е да се дадат препоръки за допълнителни мерки, 

които могат да се вземат. С настоящия документ се планира мрежата от социални 

услуги да запази широкия си обхват, като в случай на допълнителна възможност да 

се работи по внедряването ѝ; 

 Налице е доста развита мрежа от организации и дейности в сферата на културата – 

най-вече читалища и читалищни инициативи. Те се поддържат добре, доколкото е 

по възможностите на общинския бюджет, като постоянният стремеж за 

поддържането и развиването им е очевиден; 

 Видно от всички изпълнени, в процес на изпълнение и планирани проекти, 

общинската администрация на община Джебел има воля и капацитет за изпълнение 

на планираните в ПИРО 2021 – 2027 г. проекти, както и други такива, в случай, че 

възникне такава възможност или необходимост. Общинският капацитет има нужда 

от постоянни инвестиции за актуализиране, модернизиране и чиста подмяна, за да 

бъде ефективен на всяко ниво; 

 Силни и слаби страни, както и възможности и заплахи за община Джебел са изведени 

в SWOT анализа.  
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ЧАСТ III. Цели и приоритети за развитие на Община ДЖЕБЕЛ за 

периода  2021 - 2027  

3.1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА 

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ 

Планът за интегрирано развитие на община Джебел е изготвен в съответствие с 

изготвените от МРРБ „Методически указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, както и съобразно 

Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане, Закона за 

административното деление на Република България, Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, както и останалите нормативни актове, изброени в началото на 

документа. Стратегическият документ е съобразен и с постановките на кохезионната 

политика на ЕС за периода 2021-2027 г.  

 

Целите и приоритетите на настоящия план за развитие са съобразени с изискването 

за съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, 

национално и регионално ниво. Те са плод на съзнателно прилагане на основния принцип 

в планирането „Мисли глобално – действай локално“. Практически това означава намиране 

на рационални решения на общинско ниво в подкрепа на 17 - те глобални цели на 

устойчивото развитие, формулирани в документа „Дневен ред 2030“. В рамките на 

Европейския съюз, Документът за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ очертава 

рамката за планиране на развитието от националните, регионалните и местните власти на 

страните членки. Този документ пренася в следващия планов период основните постановки 

на актуалните – Стратегия „Европа 2020“, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата 

стратегическа рамка на ЕС до 2020, съобразявайки ги с променящата се обстановка. Целите 

на политиката на ЕС до 2050 г. за модерна, ресурсно-ефективна, конкурентоспособна и 

климатично неутрална икономика ще окажат силно влияние върху развитието на 

определени територии от страната поради специфичната насоченост и характеристики на 

развиващите се там индустриални отрасли. За да могат да бъдат изпълнени целите е 

необходимо да се планира, координира и осъществи подпомагане на най-засегнатите 

области от енергийния преход чрез изпълнението на интегрираните териториални 

инвестиции на регионално ниво.  

Стратегическата част на ПИРО Джебел е синхронизирана и с националните 

стратегии: Национална стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г., Актуализирана 

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

Национална програма за развитие България 2030. Рамка за ПИРО се явява Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Южен централен регион 2021 - 2027 г. С ключово 

значение при изработването на документа е смяната на фокуса – от инвестиции в населени 

места към териториална подкрепа, както и от секторно ориентирана помощ към 

интегрирани териториални инвестиции. Важно е да се отбележи, че ПИРО Джебел 2021 - 

2027 г. надгражда ОПР на Община Джебел 2014 - 2020 г. и продължава инициативите, 

имащи за цел да се справят с негативни тенденции в развитието на общината.  
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Стратегията на ПИРО Джебел се базира на:  

 Използване на данните от направените анализи;  

 Използване на данните, получени от анкетното проучване и обществени 

консултации;  

 Определяне на размера и възможностите за комбинирано използване на финансово 

- капиталовия и друг материален ресурс за реализацията на проекти и програми, 

свързани с подобряване на градската среда, както в определените зони за 

въздействие, така и на територията на цялата община.  

 

3.2. ВИЗИЯ ДЖЕБЕЛ 

Структурата на стратегическата част на ПИРО Джебел обединява визията за 

развитие на общината до 2027 г., стратегическа цел,  приоритетни области и необходимите 

конкретни мерки, дейности и инициативи, за осъществяването им. Заложената структура 

напълно съответства на „Методическите указания“, като същевременно се позовава на 

съвременния интегриран подход за планиране. Визията е изградена въз основа на 

представата на местната общност относно състоянието и желания ход на развитие на 

община Джебел. 

 

ПОДХОД ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯТА  

Визията за развитието на община Джебел до 2027 г. отразява кратко и ясно 

представата на жителите на общината за желаното състояние на средата около тях, както и 

жалната посока на развитие. Тя е формулирана в резултат от проведената обществена 

дискусия със заинтересованите страни и резултатите от допитването на населението. По 

този начин в нея се отразяват точно действителните потребности на хората за развитие на 

ключовите икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена 

и естетическа промяна в жизнената среда. Добре формулираната визия очертава 

стратегическите цели и приоритети на ПИРО и по този начин аргументира избора на зони 

за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на 

вложените средства и устойчиви ползи за обществото.  

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Визията на общината представлява желаното и постижимо състояние на община 

Джебел към 2027 г. Тя е водеща по отношение на стратегическата част на плана и го 

рамкира. 

„ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ  – УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА С УСЛОВИЯ 

ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СВОИТЕ 

ЖИТЕЛИ, ЧИСТА ПРИРОДА, КАЧЕСТВЕНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ И СЪХРАНЕНА 

КУЛТУРА.“  

Д – ДРЪЗКА 

Ж – ЖИЗНЕНА 

Е– ЕФЕКТИВНА 
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Б – БОГАТА 

Е –ЕКОЛОГИЧНА  и 

Л – ЛЮБИМА   ОБЩИНА  -  това е ДЖЕБЕЛ ! 

 

Визията посочва целите и предполага добро управление и широко гражданско 

участие в процеса на вземането на решенията и тяхното изпълнение за ефективно 

използване на наличните ресурси и постигане на благоприятни за жителите на община 

Джебел резултати.  

 

3.3.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  

Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване 

конкретната специфика на община Джебел. Те са съобразени с предназначението на ПИРО 

да бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на местната 

общност в рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво. 

Избегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно 

разпределение на ресурсите по време на предстоящото им реализиране. Планираната 

система от индикатори за наблюдение на плана осигурява механизъм за измерване на 

степента на тяхното осъществяване.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, КОЯТО ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Първата стратегическа цел обвързва развитието на икономиката с подобряване на 

жизнения стандарт в община Джебел. Следва да се осигурят предпоставки за развитие на 

икономиката чрез подобрена инфраструктура, предоставяне на възможности за 

сътрудничество между бизнеса и общината и насърчаването на инвестициите с акцент 

върху силните страни от общинската икономика, но и насърчаване на иновациите, както 

към утвърдените икономически отрасли, така и към тези, които още не са достатъчно добре 

развити в общината. Провеждането на тези политики ще повиши конкуренцията, което ще 

допринесе за облагодетелстването на населението и повишаването на жизнения стандарт, 

което пък ще спомогне за задържането на местното население в общината и преодоляването 

на негативните демографски процеси.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА И КАЧЕСТВЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

Повишаването на качеството на живот в общината не може да бъде реализирано 

единствено посредством икономически подем. За да бъде постигнат реален прогрес по 

отношение на жизнения стандарт е необходимо да бъде подобрена свързаността, да бъде 

осигурен по-добър достъп до социалните, здравните и образователните услуги, да се 

изгради качествена жизнена среда. Осигуряването на достъпа до тези услуги не гарантира 
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тяхното качество, което обосновава и необходимостта от инвестиции в тази насока. 

Балансът между улеснен достъп до услугите и тяхното качество е от ключово значение за 

развитието на община Джебел.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СЪХРАНЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА ТУРИЗМА И ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ 

ДАДЕНОСТИ 

Целта адресира необходимостта от съхраняване на естествената красота на 

общината, като в същото време акцентира върху необходимостта от развитие на туризма и 

популяризиране на културното наследство. Двата компонента са ключови за развитието на 

община Джебел. Влагането на ресурси в тази насока ще допринесе за реализацията на 

всички приоритетни направления, поради интегралния характер на целта. 

 

3.4. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ  

ПРИОРИТЕТ 1: РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БАЗА НА 

МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ  

Това приоритетно направление включва усилията на всички заинтересовани страни 

в посока превръщане на общината в благоприятно място за инвестиции и развитие на 

бизнес. Приоритезира се повишаването на капацитета на съществуващия микро, малък и 

среден бизнес и насърчаването на предприемачеството. Необходима е модернизация по 

отношение на първичния сектор и подобряване на информираността относно 

възможностите за подкрепа, които се предоставят на бизнеса чрез грантове и помощи. 

Мярка 1.1: Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за стартиращите 

предприятия;  

Мярка 1.2: Подобряване на съществуващия местен микро, малък и среден бизнес;  

Мярка 1.3: Повишаване инвестиционния интерес към общината;  

Мярка 1.4. Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез 

подпомагане на клъстерирането и предоставянето на подкрепа за веригите на доставките, 

особено в случаите на привличане на стратегически инвеститори. 

 

ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Ефективното, балансирано и репродуктивно използване на природните ресурси е 

основна цел на устойчивото развитие на Южен централен район, която трябва да се 

подкрепи с Интегрираната териториална стратегия за развитие. 

Приоритетните дейности са насочени към структурното балансиране на селско -

стопанския отрасъл. 

Мярка 2.1: Преодоляването на технологичното изоставане и повишаване общата 

производителност; 

Мярка 2.2: Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и 

изграждане на подходяща инфраструктура; 

Мярка 2.3: Инвестиции в пчеларството, както и в животновъдството и биологичното 

производството; 
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Мярка 2.4.: Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор 

професионално обучение и информационни дейности за заетите в селското стопанство; 

 

ПРИОРИТЕТ 3: МОДЕРНИЗИРАНА И СЪОБРАЗЕНА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Качествената и функционална техническа инфраструктура от една страна спомага за 

развитието на всички икономически отрасли, а от друга – създава удобство и подобрява 

качеството на живот на населението. Реконструкцията и модернизацията на техническата 

инфраструктура се изразява основно в подобрена транспортна свързаност както в 

населените места, така и между отделните селища, и подобрена водоснабдителна мрежа, 

която да задоволява потребностите на жителите на община Джебел. Състоянието на 

общинския сграден фонд е от съществено значение за предоставянето на качествени услуги, 

с грижа към гражданите и околната среда.  

Мярка 3.1: Обновяване на междуселищната пътна инфраструктура;  

Мярка 3.2: Проектиране и реконструкция на селищната улична инфраструктура, вкл. 

улично осветление;  

Мярка 3.3: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа; 

Мярка 3.4: Обновяване и доизграждане на сграден фонд публична/частна общинска 

и държавна собственост и жилищни сгради, в т.ч. мерки за енергийна ефективност; 

Мярка 3.5: Изграждане на канализационни мрежи; 

Мярка 3.6: Изграждане на пречиствателни станции. 

 

ПРИОРИТЕТ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА, РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНАТА СФЕРА И НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ  

Приоритетното направление е насочено към подобряване на заобикалящата среда и 

условията за живот както за жителите на общината, така и за нейните посетители. 

Обособяването на зелени площи и зони за отдих, управлението на отпадъците и грижата 

към околната среда целят повишаването на стандарта на живот в общината. 

Приоритетът поставя фокус върху човешкия ресурс – подобряването на 

образователната и културната инфраструктури следва да повиши интереса и съответно 

качеството в тези сфери. Социалните и здравните услуги са други сфери, върху чието 

развитие ще се акцентира през програмния период 2021 - 2027 г. Интегрирането в 

обществото на деца от уязвими социални групи е важна стъпка, с която се цели 

предоставянето на равни възможности за развитие и предотвратяване на социалната 

изолация. Грижата към възрастните и болните хора е неотменен ангажимент. В същото 

време ще се полагат усилия и за развитието и оптималното използване на наличните 

човешки ресурси.  

Мярка 4.1: Облагородяване на градската среда;  

Мярка 4.2: Екология и управление на отпадъците; 

Мярка 4.3: Реконструкция на образователната и културната инфраструктури, в т.ч. 

мерки за енергийна ефективност;  

Мярка 4.4: Подобряване на социалните и здравните услуги;  
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Мярка 4.5: Подобряване на възможностите за практикуване и развитие на спорта; 

Мярка 4.6: Изграждане на детски площадки;  

Мярка 4.7: Оптимално използване и развитие на човешките ресурси;  

Мярка 4.8: Повишаване на мотивацията, подобряване на достъпа до образование и 

предоставяне на обучение отговарящо на съвременните изисквания; 

Мярка 4.9: Интеграция на уязвими и маргинализирани  общности. 

 

ПРИОРИТЕТ 5: СЪХРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА В 

СФЕРАТА НА ТУРИЗМА 

Ще бъдат търсени начини за оптимизация на механизмите за финансиране на 

културните дейности и институции с цел включване на частния и независим творчески 

сектор „Културното наследство“, както в материалното, така и в нематериалното 

наследство, които са  част от съвременното културно пространство на общината. 

Културното богатство включва регистрирани недвижими културни ценности на 

материалното недвижимо културно наследство с тяхната принадлежност към определен 

исторически период като праисторически, антични, средновековни, възрожденски, от ново 

и най-ново време, както и с научна и културна стойност като археологически, исторически, 

архитектурно – строителни и художествени с културни напластявания от взаимодействието 

на човека и природната среда, парково и градинско изкуство, етнографски, туристически 

маршрути.  

Чрез разширяването на публиките, както и обхвата на хората, ангажирани с и 

участващи в културния живот на общината, се подпомага и туристическата дейност, тъй 

като културните събития имат потенциала да привлекат не само лица от съответните 

населени места, където се организира дадено събитие, но и от съседни и несъседни такива.   

Мярка 5.1. Развитие на възможностите за алтернативен туризъм - селски, еко, 

кулинарен и културен туризъм; 

Мярка 5.2 Възстановяване и опазване на културно - историческото наследство; 

Мярка 5.3. Реконструкция и обновяване на обществени сгради и обекти с 

историческо и културно значение; 

Мярка 5.4. Запазване на културните традиции, чрез разнообразяване на проявите в 

културния календар на общината; 

Мярка 5.5. Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните местни 

ресурси, природни и културни забележителности. 

 

ПРИОРИТЕТ 6: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ В ДИАЛОГ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ  

Този приоритет обединява осъществяването на общинските политики с 

предприемането на мерки за усъвършенстване на управлението, основано на принципите 

на откритостта, участието, отчетността и ефективността. Това включва интегрирано 

планиране, ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси, обмен на 
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информация, сътрудничеството и зачитане на взаимните интереси на всички 

заинтересовани страни. Прякото участие, ангажираността и овластяването на жителите на 

общината ще повиши тяхната подкрепа при осъществяването на тези политики. Акцентът 

е в създаването на организационни предпоставки и механизми за комплексно и интегрирано 

планиране на конкретните дейности: 

Мярка 6.1. Повишаване на административния капацитет, подобряване на 

електронното управление в общината и системата за квалификация на служителите от 

общинската администрация; 

Мярка 6.2: Насърчаване на междуобщинското сътрудничество и европейското 

партньорство;  

Мярка 6.3. Пряко участие, ангажираност и овластяване на жителите на общината, за 

повишаване на тяхната подкрепа при осъществяване на общински политики. 

 

Визията се трансформира в три стратегически цели, които от своя страна биват 

продължени в единството на представените шест приоритетни направления и прилежащите 

към тях мерки, действия и инициативи, които следва да бъдат осъществени посредством 

изпълнението на конкретни проекти. Така очертаната структура на стратегическата част на 

плана пояснява, че реализацията на визията за развитие на община Джебел и всяка 

стратегическа цел ще бъдат постигнати чрез допълване между отделните приоритети, като 

за изпълнението на дадена цел ще допринасят повече от една приоритетни области, чрез 

което се гарантира и устойчивото развитие. Можем да обобщим, че визията, целите и 

приоритетите изграждат структурата на планираното развитие на общината. 
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ЧАСТ IV. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 

ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ 

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

Един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната 

политика за регионално развитие съгласно Закона за регионалното развитие е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива. Прилагането на принципа на 

партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта на взетите решения и 

планираните цели и задачи за ефективността на тяхната реализация.  

Основната цел на прилагането на информираност и публичност е повишаване 

обществената осведоменост и осигуряване прозрачност при прилагане на мерките за 

регионално развитие. Заедно с това публичните консултации повишават обществената 

ангажираност и съпричастност на местните общности и на всички заинтересовани страни и 

подпомагат процеса на събиране на ценна информация за вземане на правилни решения.  

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 

разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО има кметът на общината 

в съответствие със своите компетенции. Във всички етапи на разработване и прилагане 

участват всички групи партньори, като отговорностите се разпределят между тях: 

административни структури на изпълнителната власт, икономически и социални 

партньори, НПО, граждански сдружения, широката общественост. В зависимост от етапа, 

нивото на съучастие се проявява в различна степен. При взаимодействие между целевите 

групи бяха прилагани всички приети форми на взаимодействие: информиране, 

консултиране и съгласуваност, ангажираност и активно участие.  

При съвместната работа беше стимулиран подходът „отдолу–нагоре“ при 

идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. Определянето 

на целите на ПИРО и на мерките, чрез които ще се реализират тези цели, бяха планирани с 

активното участие на всички партньори и заинтересовани страни.  

Други методи и подходи, използвани в процеса на публични консултации, са 

груповата експертна оценка, мозъчната атака, социологически методи и подходи за 

интервюиране на важни участници в развитие на общината. 

Приложени са препоръчани в документите на международни организации 

(Обединените нации, Европейската комисия, Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие) основни принципи за представителност, равнопоставеност, 

баланс на представителите, повишена култура на диалог, информиране за резултатите от 

участието.  

Процесът на консултации всъщност стартира още в началото с цел актуализиране на 

наличните данни, необходими за разработването на ПИРО и информиране на общинската 



    

                        

 

 

  

115  

  

администрация и основни заинтересовани страни. Етапите, през които преминава този 

процес, следват указанията на ЕК и са обобщени в пет стъпки:  

 Идентифициране на заинтересовани участници  

Идентифицирането на заинтересованите страни обхваща представителите на трите 

групи заинтересовани страни:  

 институции, фирми и общности, пряко засегнати от развитието на планираните 

дейности в ПИРО или които с дейността си могат да повлияят върху развитието на 

общината;  

 притежаващите информация, ресурси и компетенции и ангажираните в 

поддържането на информацията, необходима за разработването на ПИРО; 

 участниците в изпълнението и контрола по прилагането на ПИРО. Участниците от 

тези три групи са систематизирани и в зависимост от йерархичното ниво, което 

представляват в етапите на разработване, обсъждане, прилагане и контрол на ПИРО 

и процеса на публични консултации.  

 

 Подготовка на документи за консултации  

За всеки етап от разработването и обсъждането на плана за интегрирано развитие на 

община Джебел и за процеса на публични консултации са подготвени и представени 

различни материали – презентации, извадки от систематизирани визии, стратегически цели 

и приоритети, работна версия на документа и др.  

 

 Избор на подходящи инструменти и провеждане на консултации  

Инструментите за публични консултации са съобразени с характера на документа, 

неговия пилотен характер за общината и изводите от досегашната практика по обсъждане 

на стратегически документи от местно ниво. Избраните подходи, методи и процедури са 

променени в процеса на работа поради обявеното извънредно положение в страната. 

Значителна част от срещите на място в процеса на публичните консултации са подменени 

с дистанционен обмен на становища и предложения със съдействието на представителите 

на общинската администрация. 

 Осигуряване на обратна връзка към заинтересованите и активни участници.  

Независимо от обявеното в страната извънредно положение, директна обратна 

връзка по електронен път или по телефон е осъществена във всички случаи, в които има 

предоставени координати за контакт.  

 Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при разработването 

на ПИРО.  

В хода на изпълнението на задачата беше проведено анкетиране на доброволен 

принцип, чрез писмено подадени анкетни форми или такива получени на сайта на общината 

в раздел ПИРО.  

По предварително заявен и съгласуван със заинтересованите страни график, бяха 

проведени пет работни срещи и фокус групи.  
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В хода на дискусията участваха широк кръг заинтересовани страни. Бяха направени 

коментари и предложения с препоръки към окончателните документи. Бяха отчетени и 

конкретни стъпки за напредък в разработката.  

Получените в хода на проведените обществени консултации предложения и мнения 

на представителите на заинтересованите страни съдействат за подобряване качеството на 

документа и обогатяване на предвидените дейности за постигане целите на ПИРО.  

 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати.  

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 администрация в интернет.  

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. 

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация ще се разгледа както в процеса на изготвянето на ПИРО, така и в процеса на 

изпълнението му.  

Действията на партньорите са важен фактор за интегриране на глобалните 

екологични въпроси в процеса на планиране, избягване на потенциалните рискове от 

климатичните промени и постигане на климатична сигурност. В етапите на наблюдение и 

оценка на ПИРО е от особена важност активното участие на местните и регионалните 

екологични власти за своевременно координиране и комуникиране при разрешаване на 

потенциални „конфликти“ между развитието и околната среда, при запазване на 

равновесието в екосистемите. Предпоставка за устойчиво развитие е и възможността за 

създаване на форуми за „нов диалог“, консултации и ясни механизми за комбинирането на 

становищата на всички консултирани.  

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;  

Поради непредвидените ограничителни мерки за провеждане на обществени 

обсъждания по време на извънредното положение са предвидени допълнителни 

възможности за обсъждане на приоритезираните конкретни предложения със съдействието 

на общинската администрация. 
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ЧАСТ V.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД (ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ) 

5.1. СЪЩНОСТ НА ЗОНИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД. 

В методиката се предвижда в ПИРО да се обосноват и предложат зони за прилагане 

на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди, наречени зони за 

въздействие. Те са два типа:  

- зони за въздействие с комплексен характер (градски зони за въздействие, които са 

задължителни за градовете от 1, 2 и 3 йерархично ниво);  

- зони, определени на функционален признак (например за развитие на туризъм, за 

развитие на екологично земеделие и др. подобни).  

Тъй като община Джебел не е градска община, не е възможно да се обособи зона от 

първия тип.  

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 

2021-2027, следва да се определят приоритетните зони за въздействие. В тях ще бъде 

съсредоточено изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в Програмата за 

реализация на ПИРО. 

Зоните за въздействие се определят  на база SWOT анализа на силните и слабите 

страни на общинската територия, резултатите от проучванията на общественото мнение  и 

на заинтересованите страни, стратегическите документи на общината, както и на 

потенциала за развитие. Това изискване е свързано с водещия принцип за „единство на 

социално-икономическото и пространственото планиране“ 

Зоната за въздействие е пространствено обособена територия с определена 

характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура на 

населението и характер и структура на основните фондове. Зоните за въздействие се 

определят на базата на общи (идентични) характеристики на определена територия и/или 

общи проблеми или потенциали за развитие. 

Зоните за въздействие могат да бъдат както части от територията на общината с 

конкретно функционално предназначение (например зони с преобладаващи 

административни/публични функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за 

отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност и 

т.н.), така и други специфични обособени територии с идентични характеристики или 

собствен потенциал за развитие (например зони с потенциал за коопериране със съседни 

общини). Зоната за въздействие се определя в границите на структурно обособена част от 

територията на общината, като конкретният ѝ териториален обхват се съобразява и с 

разполагаемите финансови, времеви, технологически и кадрови ресурси и потенциални 

партньорства, достатъчни за реализация на идентифицираните за съответната зона 

интервенции. 

Зоните за въздействие, независимо от функционалното предназначение на тяхната 

територия, могат да бъдат два вида: 

 Градски зони за въздействие;  

 Други зони за въздействие със специфични характеристики. 
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Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска част 

(в рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват 

съседни територии, вкл. и извън строителните граници на града) или функционални градски 

зони, обслужващи градско-селските връзки. Градски зони за въздействие се определят само 

за градове, административни центрове на общини, като определянето на приоритетни 

градски зони е задължително само за общините, които разработват ИПГВР като част от своя  

ОПР. За останалата част от общинската територия се определят  други зони за въздействие 

със специфични характеристики. 

Другите зони за въздействие със специфични характеристики могат също да  

представляват градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от урбанизирана  

градска част, градски покрайнини и функционални зони), но могат да се отнасят до  всеки 

вид населено място или част от територията на общината, както и да включват части  от 

съседни общини. 

В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но от 

тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям потенциал 

да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. 

Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на 

максимален ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините. Това е особено 

необходимо за големите общини, при които изпълнението на отделни мерки в различни 

части от общината без ясна обвързаност между тях представлява само временно 

задоволяване на конкретна нужда, но не оказва въздействие върху цялостното развитие. 

Определянето на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите в 

териториите, които са извън тези зони, а е отражение на идентифицираните при анализа 

територии с най-голям специфичен потенциал за развитие. Приоритетните зони следва да 

бъдат с ограничен брой и така подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен 

да повлияе върху развитието на цялата община. Размерът на конкретната зона не се 

ограничава като площ, но за по-голяма по размер зона са необходими по-силни мотиви и 

доказателства за необходимостта от обхващането на съответната територия, включена в 

обхвата на зоната. 

 

5.2.  ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Съгласно АНКПР, Джебел  е класифициран в 5-то йерархично ниво, което,  според 

Методическите указания, не налага задължително дефиниране на „градски зони за 

въздействие“. 

За определяне на зоните за въздействие е използван териториално пространственият 

модел за развитие на територията (ОУП) на община Джебел. По този начин се постига 

единство между социално-икономическото и пространственото развитие на общината. 

Въпреки, че предвижданията на ОУП са дългосрочни, те показват приоритетите, мерките и 

дейностите, които следва да се предприемат от общинската администрация  в средносрочен 

план. 

Подборът на приоритетните зони за въздействие в ПИРО Джебел 2021 – 2027 се 

основава на реални данни и проучвания за съответната територия, характеристиките, 
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проблемите и потенциалите на всяка зона, както и аргументите, въз основа на които 

съответната зона е определена като приоритетна за развитие.  

Отчитайки горните фактори, предлагаме за приоритетна зона за въздействие в ПИРО 

Джебел следната: 

ЗОНА  С АДМИНИСТРАТИВЕН, КУЛТУРЕН И ЕКО-ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПОТЕНЦИАЛ: 

-град Джебел –с.Устрен –с.Воденичарско 

ОСНОВАНИЯ: 

- Целият район  е изпълнен с културни и природни паметници, които могат да 

станат основата на интересна културно-туристическа зона. Същевременно в 

нея се включва и естественият център, „сърцето“ на общината – град Джебел, 

който е не само административен център, но и стопански и културен такъв. 

- Археологическа недвижима културна ценност/АНКЦ/ „Средновековната 

крепост Устра“ намираща се в землището на с.Устрен, общ.Джебел е с 

категория археологически паметник с национално значение. Крепостта се 

намира в Устренския рид на Западните Родопи в подножието на вр. Устрен 

(1015м.). Крепостта е публична държавна собственост съгласно Акт № 

3417/07.04.2021г. с предоставени права за управление на Министерството на 

културата.  Крепостта е интересен археологически паметник, разположен в 

живописна и уникална природна среда; 

- Античната скална гробница “Хамбар кая“, с.Воденичарско-археологически 

паметник с национално значение, държавна собственост, с площ около 1 дка. 

Край с.Воденичарско преминава стар римски път, водещ до крепост, известна 

като “Маласар“. Ясно се виждат част от зидовете на стената, както и основите 

на крепостните помещения. В близост до крепостта са регистрирани и две 

скални гробници. Едната от тях, заедно с крепостта е обявена за паметник на 

културата. 

- На територията на общината са разположени и множество религиозни обекти 

с местно значение, които имат туристически потенциал: 

Фигура 47: Зона  с административен, културен  и  еко-туристически потенциал
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ЧАСТ VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  

 

Специфика и проблематика на измененията на климата  

Климатът се дефинира като многогодишния режим на времето, характерен за дадена 

местност, в зависимост от географското ѝ положение. Изменението се отнася до „промяна 

в климата, дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава 

на глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на 

климата, наблюдавана в сравними периоди от време“. 

Според голяма част от съвременните теории и изследвания, посветени на 

климатичните промени, следствие на т.нар. „парников“ ефект, се наблюдава постепенно 

покачване на средногодишните температури на Земята. Основен принос за това имат 

генерираните парникови газове (ПГ), чиито количества зависят от човешката дейност. Най-

голям принос за общите емисии на ПГ в България имат сектор „Енергетика“, следван от 

сектор „Транспорт“. Други два сектора – „Бит и услуги“ и „Отпадъци“ – също имат 

значителна роля за формирането на ПГ. В последните години те се характеризират с 

тенденция на нарастване на емисиите от тях, дължащо се на повишения стандарт на живот, 

довеждащ до по-голяма енергийна консумация и отделяне на повече отпадъци от различни 

продукти и активности.  

Факти за изменението на климата в България 

 От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към 

затопляне, като през втората половина на ХХ век зимите са по-меки.  

 20 от последните 24 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната 

годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961-1990 г.).  

 Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това 

е поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.  

 Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните 

две десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.  

 Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури 

и тежки наводнения с разрушения и жертви.  

 Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като: 

значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 

мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); 

увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни 

валежи; зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, 

гръмотевични бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари; 

увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април 

и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния период.  

 Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха 

намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.  
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 Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка 

показва трайна тенденция към изтъняване.  

 Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.  

 Данните от фонологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-

15 дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за 

затопляне на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.  

 

Общи европейски и национални действия по отношение на климата  

Стремежът на Европейския съюз е да осигури устойчиво развитие на всички жители 

в Общността. Това е развитие, при което се „задоволяват нуждите на настоящето, без да 

се застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди“. 

Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта – социален, икономически и 

екологичен. Тази концепция се дефинира не само като отделна и независима, а като 

хоризонтална политика, от която останалите общи и секторни политики и управленски 

процеси следва да бъдат йерархично зависими, т.е. устойчивото развитие трябва да бъде 

водещият принцип при вземането на решения на всички нива – наднационално, 

национално, регионално и местно.  

Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е проблематиката, 

свързана с изменението на климата. Това се признава и от Европейския съюз, който 

утвърждава Европейски зелен пакет – пътна карта за постигане на устойчивост на 

икономиката на ЕС. Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС 

в справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и 

конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на 

парникови газове и икономическият растеж не зависи от използването на ресурси. Зеленият 

пакт е неразделна част от стратегията на Европа за изпълнение на програмата ѝ до 2030 г. в 

отговор на дефинираните от Организацията на обединените нации цели за устойчиво 

развитие. Пакетът включва редица стратегии в различни области като промишленост, 

биоразнообразие и други.  

На национално ниво, през 2012 година е приет Трети национален план за действие 

по изменение на климата с хоризонт до 2020 година. Той определя политиката на 

България в областта на климатичните промени и се основава на приетите от страната ни 

международни ангажименти с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за 

изменението на климата (РКООНИК), Протокола от Киото, последващото Парижко 

споразумение, както и европейското законодателство в тази област.  

Най-голямо влияние в периода 2021-2027 г. ще има приетата през 2019 г. от 

Министерски съвет Национална стратегия за адаптация към изменението на климата 

и План за действие с хоризонт 2030 година. Тя отразява новия контекст на политиките, 

свързани с климатичните промени. В нея е зададена рамка за действия за адаптиране към 

изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира 

и потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на 

секторно ниво. Включените в нея сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично 

разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, 
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„Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия се разглежда като 

междусекторна (интегрирана) тема.  

Успешното включване в „Зелената сделка” – било чрез производство на био-енергия, 

екоземеделие и др. – ще бъде шанс за рязко модернизиране на общината. 

 

Законодателна рамка на действията по отношение на климата  

Република България е страна, ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по 

изменението на климата (РКООНИК, 1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), новото рамково 

международно споразумение (2012 г.), както и по Парижкото споразумение (2015 г.) Това 

задължава България да се стреми към следното:  

 Намаляване на вредните емисии от парникови газове в атмосферата;  

 Оценка на въздействието на климатичните промени спрямо социално-

икономическото развитие;  

 Насърчаване на научните изследвания, свързани с въвеждането на нисковъглеродна 

икономика;  

 Формиране на обществено осъзнаване относно екологичните проблеми и 

предизвикателства; 

 На всеки пет години да представя подробен план с мерки, които ще спомогнат за 

справянето с изменението на климата.  

Задълженията на България се регламентират от националното законодателство чрез 

Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Чл. 2 от ЗОИК определя 

неговата основна цел: „...да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като 

основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури 

дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени“.  

Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване 

емисиите на парникови газове:  

 Повишаване на енергийната ефективност;  

 Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници;  

 Улавяне и оползотворяване на метан;  

 Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването;  

 Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии;  

 Насърчаване използването на обществен транспорт;  

 Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна 

„зелена“ икономика;  

 Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична 

политика;  

 Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението на 

климата.  

Законът за опазване на околната среда също има отношение към климатичните 

промени, тъй като в него се регулира стратегическият процес във всички области на защита, 

мониторинг и управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване 
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на политиките в областта на околната среда (включително политиките в областта на 

климата и биологичното разнообразие) в други сектори.  

 

Общи хоризонтални мерки, свързани с изменението на климата  

Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно 

планиране и реализиране на мерки и дейности свързани с изменението на климата. Общите 

хоризонтални мерки са два основни вида:  

 Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни 

мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, 

допринасящо за парниковия ефект);  

 Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, 

свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически 

последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите 

щети; идентифициране на възможностите, появили се следствие климатичните 

изменения).  

Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които 

довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват необходимите 

превантивни действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. Необходимо 

е да се осигурят ефективни начини, които да гарантират осъществяването на функциите, 

зависими от заменените енергийни източници.  

Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките 

за адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси, 

застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат 

мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат появата на 

бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за разглеждане 

на климатичните изменения като възможност. Наложените проблеми и ограничения 

позволяват преразглеждането и преоткриването на по-слабо популярните и използвани 

потенциали, стимулиращи устойчиво развитие.  

Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегическа и законова 

рамка позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да 

ръководят политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Джебел в 

периода 2021-2027 година. Те се основават на приетия от Министерството на околната 

среда и водите Трети национален план за действие по изменение на климата. 

Таблица 59. Мерки във връзка с климата 

Мерки за ограничаване изменението на 

климата 

Мерки за адаптация към изменението 

на климата 

 

 Прилагане на общите принципи и 

изисквания, свързани с изменението 

на климата, в секторните документи 

на екологичната политика на община 

Джебел; 

 

 Ефективно използване на водните 

ресурси. Подобряване на 

водоснабдителната и 

канализационната мрежи; 
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 Формиране на партньорски модели и 

мрежи за подобряване на 

екологичната обстановка и 

качеството на живот в община 

Джебел; 

 Повишаване на публичната 

информираност и ангажираност 

относно екологичните въпроси, в т. ч. 

и изменението на климата; 

 Повишаване на административния 

капацитет на община Джебел за 

изпълнение на екологична политика 

и реализиране на дейности и проекти 

в сферата;  

 Повишаване на енергийната 

ефективност на жилищни, 

административни и производствени 

сгради;  

 Повишаване използването на 

възобновяеми енергийни източници;  

 Развитие на „зелена икономика“ чрез 

внедряване на иновативни 

технологични и организационни 

подходи;  

 Сътрудничество между образование и 

производство;  

 Съхраняване на горския фонд и 

залесяване на незалесени територии;  

 Ограничаване употребата на нитрати 

и пестициди в селското стопанство;  

 Осигуряване на условия и 

насърчаване на пешеходното и 

велосипедното движение;  

 Подобряване на системата за 

управление на отпадъците; 

 Закриване и рекултивация на 

нерегламентираните замърсявания;  

 Ускорена газификация за битови, 

производствени и публични 

потребители;  

 Разработване и прилагане на 

правила и нормативи за устройство 

и застрояване, съобразени с 

климатичните промени; 

 Изграждане на съоръжения срещу 

наводнения. Поддържане и 

регулярно почистване на 

отводнителните канали и 

съоръжения; 

 Изграждане на съоръжения за 

защита и ранно известяване при 

горски пожари; 

 Селектиране на сухоустойчиви 

култури и използването им в 

земеделието; 

 Опазване на съществуващите и 

обособяване на нови екологични 

култури, които улесняват 

миграциите на животинските 

видове; 

 Въвеждане на водоспестяващи и 

енергоспестяващи технологии. 

 

Принос на ПИРО за изпълнение на действията по отношение на климата  

Разработването на ПИРО Джебел се основава на разумни и реалистични 

предложения за решаване на проблемите и реализиране на потенциалите едновременно в 
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социалната, икономическата и екологичната сфера. Екологичната проблематика е 

неразделна част от аналитичната и стратегическата част на плана. В плана е описано 

състоянието на компонентите на околната среда. Не са идентифицирани значими 

проблеми/рискове, засягащи околната среда, на територията на общината. Екологията и 

опазването на околната среда са пряко застъпени и в стратегическата част на ПИРО Джебел 

– по-специално в мярката 4.2.Екология и управление на отпадъците към Приоритетна 

област 4 – Подобряване на жизнената среда, развитие на социалната сфера и на 

човешкия потенциал. 
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ЧАСТ VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО  

6.1. СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването 

на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво 

местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните 

дейности и проекти.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 

включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за 

наблюдение и оценка.  

Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани дейности, 

тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички участващи 

в наблюдението и оценката структури. Част от системата за наблюдение е и публичното 

представяне на резултатите от мониторинга и произтичащите от това бъдещи управленски 

решения.  

 

6.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ  

Основните участващи структури и форми на комуникация при наблюдението и 

оценката на ПИРО са регламентирани в ЗРР и правилника за неговото прилагане.  

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО.  

Кметът на общината организира наблюдението на ПИРО. Основният инструмент 

за наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в 

началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда 

и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения 

документ за одобрение от общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането 

на доклада до председателя на областния съвет за развитие.  

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се 

включват във всички етапи на разработването и реализацията на ПИРО. Тяхната роля е да 

осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи 

страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на 

годишните доклади.  

Задължително е привличането на институциите, предоставящи нужната 

информация за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните 

източници на информация са Националният статистически институт, РИОСВ, Регионална 

здравна инспекция, Регионално управление на образованието, Агенцията по заетостта, 

различни представителни проучвания на местната администрация, неправителствени 

организации и експертни колективи.  

Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 



    

                        

 

 

  

127  

  

професионалните общности, както и други групи лица, определени в комуникационната 

стратегия. 

6.3. ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА  

Основна дейност по наблюдението на ПИРО е изготвянето на годишни доклади за 

неговото изпълнение, които се представят на широката общественост. Изводите от тях са 

основа за изготвянето на междинна и последваща оценки на ПИРО, както и аргумент за 

актуализирането му при необходимост.  

Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите 

мерки за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения 

за тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на информация, 

функционирането на формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от 

общински съвет.  

Съществена функция на ОбС и кмета е планирането на вътрешна организационна 

структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински 

дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ПИРО.  

Изработването на междинна оценка на настоящия ПИРО е предвидено за 2024 

година. Междинната оценка следва да проследи:  

 прогреса на плана;  

 актуалността на стратегията му спрямо настъпилите социално-икономически 

условия в страната;  

 ефективността на комуникацията и координацията между звената, участващи в 

прилагането на плана.  

Тя следва да се изработи от експертен екип при взаимодействие между всички 

заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. 

Неразделна част от изготвянето на оценката са определянето на начините за събиране и 

обработка на информация, приложението на системата от индикатори. В заключителната 

си част междинната оценка следва да формулира насоки за корекции на плана, ако такива 

са необходими.  

Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност 

и активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта. 

Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата 

информация и своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи 

нужната статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане пред 

общинския съвет, който го одобрява и по този начин формално завършва междинната 

оценка.  

6.4. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ  

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната система за наблюдение, 

оценка и актуализация на ПИРО. Тя е основен обективен инструмент за проследяване 

изпълнението му. Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните 

характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение и 

оценка на стратегическото планиране, както и на Методическите указания за разработване 

и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.  
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За целите на наблюдението и оценката на настоящия ПИРО Джебел се изгражда 

система, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за 

наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и 

оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.  

Описанието на тази система и на действията, които ще осигурят нейното ефективно 

функциониране, са част от структурата на ПИРО. Необходимите действия задължително 

включват осигуряване на изпълнението на изискванията на чл. 91 от ППЗРР за изготвянето 

на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването 

на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво 

местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните 

дейности и проекти.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и  проектите, 

включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за 

наблюдение и оценка. Особено внимание трябва  се отделя на организацията и методите за 

изпълнението на плана и на програмата, прилагани от  съответните органи и звена.  

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР за периода 2021 - 

2027 г.  са посочени в матрица на индикаторите /Приложение 3 (индикатори за продукт) и 

Приложение 3-А (индикатори за резултат)/. За да се осигури необходимата информация за 

процеса на наблюдение за всеки индикатор са посочени мерните единици, в които ще се 

измерва, източниците на информация, периодичността на събирането на информация, 

базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата 

стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При 

наличие на достатъчно информация и данни на периодична база могат да се определят и 

междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ОПР следва да се имат предвид общите индикатори в областта 

на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2021 - 2027 г.  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на 

събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на 

целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.  

Индикаторите за наблюдение  обхващат физическите характеристики (параметри) 

по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като 

стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана е 

подходящо да 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 
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конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област.  

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за 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. 

Типът индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от  

конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в съответния ОПР.  

Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на 

приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите. Въпреки 

това е възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за продукт, така и 

индикатор за резултат. Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на 

целите. Индикаторите за продукт  измерват и постигането на мерките, но не е задължително 

да се формулират за всяка отделна мярка, дейност или проект – включването на индикатори 

по отношение на мерките зависи от конкретната ситуация.  

За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана приоритетни зони за 

въздействие следва да 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.  

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ефективното провеждане на процеса по отчетност и осигуряване на публичност и 

прозрачност е гаранция за успешната реализация на плана за развитие, респективно и  за 

ползите от неговото изпълнение. Една от основните цели на този процес, който е неотменим 

компонент на плана за развитие, е задоволяване на обществените потребности от 

информация на определени групи от заинтересованите страни - граждани, бизнес субекти, 

предприемачи, потенциални инвеститори, контролни органи. В тази  връзка, целият отчетен 

процес - от улавянето и регистрирането на съответните данни, до обобщаването им в 

отчетните документи, следва да е ориентиран към най-пълното и всеобхватно 

удовлетворяване на тези интереси. Това е и начинът,  по  който се  осигурява достатъчна 

степен  на прилагане на принципите за публичност и откритост. Комуникационната 

стратегия е изцяло достъпна и възможна за изпълнение на технологията за идентифициране 

на заинтересованите страни и осигуряването на пълна прозрачност. 
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