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 Приложение № 1  

Програма за реализация на ПИРО ДЖЕБЕЛ за периода 2021-2027 г. - 

описание на предвидените мерки и дейности 
  

Приоритет Мярка 
Дейност/ 

проектна идея* 
Кратко описание 

Територия/з

она за 

въздействие 

Индикат

ивен 

бюджет 

(хил. 

лева) 

Източник на 

финансиране 

Срок 

 за 

изпълнение 

Административ

на структура 

(звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, КОЯТО ДА ОСИГУРИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО. 

ПРИОРИТЕТ 1: 

РАСТЕЖ И 

РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА НА 

БАЗА НА МЕСТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 1.1: 

Насърчаване на 

предприемачествот

о и подкрепа за 

стартиращите 

предприятия; 

Инвестиции в 

развитието и 

модернизацията на 

общинската 

икономика, 

повишена 

предприемаческа 

култура и бизнес 

умения. 

Изграждане на нова 

предприемаческа култура, 

придобиването на 

предприемачески, управленски и 

бизнес умения, както и 

професионални и ИТ умения;  

Предоставяне на целенасочена 

консултантска подкрепа за 

стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност;  

Създаване на възможностите за  

заетост чрез самонаемане; 

Цялата 

територия 
450 

Европейско 

финансиране 
2021-2027 

Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 1: 

РАСТЕЖ И 

РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА НА 

БАЗА НА МЕСТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 1.1: 

Насърчаване на 

предприемачествот

о и подкрепа за 

стартиращите 

предприятия 

Насърчаване 

заетостта сред 

уязвими групи. 

Насърчаване на 

предприемачеството сред  

уязвимите групи на пазара на 

труда, включително и 

социалното  предприемачество 

за безработни лица, хора с 

увреждания  и лица от групи  в 

неравностойно  положение. 

Цялата 

територия 
280 

Европейско 

финансиране 
2021-2027 

Общинска 

администрация 
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ПРИОРИТЕТ 1: 

РАСТЕЖ И 

РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА НА 

БАЗА НА МЕСТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 1.1: 

Насърчаване на 

предприемачествот

о и подкрепа за 

стартиращите 

предприятия 

Насърчаване 

заетостта сред 

инициативни 

съграждани. 

Предоставяне на урегулирани 

поземлени имоти по 

Регулационния план на Джебел 

и индустриална зона за 

разкриване на малки 

производства. 

Цялата 

територия 
130 

Европейско 

финансиране, 

ОБ 

2021-2027 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 1: 

РАСТЕЖ И 

РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА НА 

БАЗА НА МЕСТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 1.2: 

Подобряване на 

съществуващия 

местен микро, 

малък и среден 

бизнес 

Подкрепа за 

създаване на нови 

микро и малки 

фирми в общината. 

Стимулиране на 

стартиращи фирми, 

в т.ч. в 

технологични 

производства . 

Стимулиране на 

заетост, 

самонаемане. 

Създаване на условия, 

привлекателни за инвестиции, с 

което да се стимулира 

икономическата дейност на 

територията на Общината. 

Въвеждане на нови технологии и 

иновации в МСП.  Подкрепа за 

стартиращи фирми. 

Цялата 

територия 
575 

Европейско 

финансиране, 

ОБ 

2021-2027 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 1: 

РАСТЕЖ И 

РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА НА 

БАЗА НА МЕСТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 1.3: 

Повишаване 

инвестиционния 

интерес към 

общината 

Организиране на 

срещи с бизнеса и 

информационни 

кампании. 

Организиране на срещи с 

бизнеса и информационни 

кампании за промотиране 

възможностите и предимствата 

на Общината като добро място 

за развитие на бизнес.  

Участие в регионални срещи, 

експозиции, панаири и др. 

Цялата 

територия 
45 

ОБ, 

Външно 

финансиране 

2021 - 2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 1: 

РАСТЕЖ И 

РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА НА 

БАЗА НА МЕСТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 1.3: 

Повишаване 

инвестиционния 

интерес към 

общината 

Актуализиране на 

Наредбата на 

Общински съвет – 

Джебел за 

насърчаване на 

инвестициите в 

община Джебел. 

Актуализиране на Наредбата на 

Общински съвет – Джебел за 

насърчаване на инвестициите в 

община Джебел. 

Цялата 

територия 
0 - 2021 - 2027 г. 

Общинска 

администрация 
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ПРИОРИТЕТ 1: 

РАСТЕЖ И 

РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА НА 

БАЗА НА МЕСТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

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 

Насърчаване на 

кооперирането  

чрез създаване на 

клъстери в 

приоритетни 

сектори. 

Намаляване на 

административната тежест, 

включване или разширяване  на 

мрежите за бизнес   иновации и 

подкрепа за иновационни 

клъстери. 

Цялата 

територия 
250 

Европейско 

финансиране, 

ОБ 

2021-2027 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

УСТОЙЧИВО 

СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО 

Мярка 2.1: 

Преодоляването на 

технологичното 

изоставане и 

повишаване общата 

производителност 

Обмен на знания и 

технологии. 

Земеделските  

стопани да бъдат 

включени в 

разработването, 

изпитването и 

разпространението 

на технологии. 

Прилагане на подходящи 

продукти на научния и 

технологичен напредък. 

Развитие на цифровата 

инфраструктура в общината и 

използване на цифрови 

технологии от земеделските 

производители.  

Подпомагане на внедряването на 

нови сортове и породи в 

растениевъдството и 

животновъдството. 

Цялата 

територия 
210 

Европейско 

финансиране, 

ОБ 

2021-2027 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

УСТОЙЧИВО 

СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО 

Мярка 2.2: 
Внедряване на 

иновативни 

решения в 

земеделската 

практика и 

изграждане на 

подходяща 

инфраструктура 

Обновяване на 

съществуваща и 

изграждане на нова 

техническа 

инфраструктура.  

Внедряване на 

нови технологии в 

селското 

стопанство и 

съвременни форми 

на интензивно 

земеделие. 

Намаляване на 

административната тежест и 

приоритетно предоставяне на 

общински земи и пасища за 

развитие на животновъдството и 

растениевъдството на 

потенциални земеделски 

производители, внедряващи 

иновативни решения в 

земеделските практики.  

Цялата 

територия 
195 

Европейско 

финансиране 
2021-2027 

Общинска 

администрация 
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Развитие на ВЕИ 

сектора. 

Обновяване на съществуваща и 

изграждане на нова техническа 

инфраструктура. 

ПРИОРИТЕТ 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

УСТОЙЧИВО 

СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО 

Мярка 2.3: 

Инвестиции в 

пчеларството, 

както и в 

животновъдството 

и биологичното 

производството 

Увеличаване броя 

на производителите 

в сектор 

пчеларство, 

животновъдство и 

биологично 

земеделие. 

Преки и косвени инвестиции в 

пчеларство, животновъдството и 

биологично производство.  

Включването на тези сектори в 

туристически продукт, който да 

промотира произведената 

продукция.  

Приоритетно предоставяне на 

общински земи и 

популяризиране на 

възможностите за 

кандидатстване. 

Цялата 

територия 
300 

Европейско 

финансиране 
2021-2027 

Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

УСТОЙЧИВО 

СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО 

Мярка 2.4: 

Повишаване на 

конкурентоспособн

остта на 

селскостопанския 

сектор 

професионално 

обучение и 

информационни 

дейности за заетите 

в селското 

стопанство 

Обучения за 

повишаване на 

квалификацията и 

прилагане на 

достиженията в 

областта на 

научните 

постижения в 

селското 

стопанство. 

Сътрудничество с 

научноизследователски 

институции. 

Провеждане на обучителни 

семинари, относно изискванията 

за екологично производство, 

условията на Европейския пазар, 

повишаване на пазарните 

умения и агротехническата 

култура на земеделските 

производители. 

Цялата 

територия 
200 

Европейско 

финансиране, 

ЧИ 

2021-2027 
Общинска 

администрация 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА И КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЕНА ЖИЗНЕНА 

СРЕДА И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. 
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ПРИОРИТЕТ 3: 

МОДЕРНИЗИРАНА 

И СЪОБРАЗЕНА С 

ПОТРЕБНОСТИТЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ИКОНОМИКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Мярка 3.1: 

Обновяване на 

междуселищната 

пътна 

инфраструктура 

Рехабилитация на 

общинските 

пътища и 

реконструкция на 

мостови 

съоръжения. 

Подобряване на мрежата от 

общински пътища в селските 

райони за  осигуряване на 

достъп до туристически, 

исторически обекти, както и 

достъп до образователни, 

здравни и социални услуги в 

населените места.  

Асфалтиране на вътрешно 

уличната мрежа в селата.  

Рехабилитация на общински 

пътища, както и  екопътеки 

водещи към места с 

туристически потенциал. 

Цялата 

територия 
4200 

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ 

2021-2027 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 3: 

МОДЕРНИЗИРАНА 

И СЪОБРАЗЕНА С 

ПОТРЕБНОСТИТЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ИКОНОМИКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Мярка 3.2: 

Проектиране и 

реконструкция на 

селищната улична 

инфраструктура, 

вкл. улично 

осветление 

Насърчаване 

изграждането на 

местната 

инфраструктура. 

Насърчаване изграждането на 

местната инфраструктура, 

обновяване уличната 

инфраструктура на селата и 

обозначаване на туристически 

обекти. 

Смяна на уличното осветление 

на територията на общината с 

енергоспестяващо; Увеличаване 

броя на уличните осветителни 

тела в селата. 

Цялата 

територия 
1550 

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ 

2021-2027 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 3: 

МОДЕРНИЗИРАНА 

И СЪОБРАЗЕНА С 

ПОТРЕБНОСТИТЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ИКОНОМИКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Мярка 3.3: 

Реконструкция и 

доизграждане на 

водопроводната 

мрежа 

Подобряване и 

реконструкция  на 

съществуващата 

водопроводната 

мрежа в общината. 

Намаляване на загубите и броя 

аварии от водопреносната мрежа 

чрез реконструкция и 

доизграждане.  

Подмяна и модернизация на 

водопроводната мрежа.  

Изграждане на каптажи в с. 

Поточе и с. Купците. 

Цялата 

територия 
1850 

Средства от ЕС, 

държавни и 

общински 

средства 

2021-2027 

Общинска 

администрация, 

ВИК 
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ПРИОРИТЕТ 3: 

МОДЕРНИЗИРАНА 

И СЪОБРАЗЕНА С 

ПОТРЕБНОСТИТЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ИКОНОМИКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

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. 

Подобряване на 

сградния фонд в 

Общината.  

Подобряване на 

енергийната 

ефективност. 

Ремонт на сгради на територията 

на Общината.  

Реконструкция и модернизация 

на сгради общинска 

собственост.  

Подобряване на енергийната 

ефективност на най-

амортизираният и 

енергонеефективен сграден 

фонд  на територията на 

Общината.  

Смяна на горивата и 

енергоизточниците в сградите, 

публична общинска 

собственост, общински 

училища, детски градини и 

други в гр. Джебел, с. Припек, с. 

Рогозче. 

Цялата 

територия 
2130 

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ, МИГ. 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 3: 

МОДЕРНИЗИРАНА 

И СЪОБРАЗЕНА С 

ПОТРЕБНОСТИТЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ИКОНОМИКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Мярка 3.5: 

Изграждане на 

канализационни 

мрежи 

Изграждане на 

канализационни 

системи в 

населените места в 

Общината. 

Проектиране, изграждане и 

рехабилитация на  

канализационните системи в 

избрани населени места в 

общината. 

Цялата 

територия 
1500 

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ, МИГ. 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 3: 

МОДЕРНИЗИРАНА 

И СЪОБРАЗЕНА С 

ПОТРЕБНОСТИТЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ИКОНОМИКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Мярка 3.6: 

Изграждане на 

пречиствателни 

станции 

Изграждане на 

пречиствателни 

станции на 

територията на 

община Джебел. 

Проектиране и изготвяне на 

оценка за приложимостта и 

икономическата обоснованост 

на централизирано отвеждане и 

пречистване, вкл. в малките 

населени места, с разпръснато и 

намаляващо население.  

Изграждане ПСОВ. 

Цялата 

територия 
340 

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 
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ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 4.1: 

Облагородяване на 

градската среда 

Благоустрояване, 

развитие на 

общинската 

инфраструктура и 

повишаване 

безопасността на 

гражданите. 

Благоустрояване на 

публични 

пространства и 

терени за 

озеленяване, спорт 

и отдих. 

Подобряване и обновяване на 

пешеходни зони;  

Благоустрояване на паркове и 

поддържането им в чист и 

безопасен за населението вид; 

Обезопасяване на зони в близост 

до училища и детски градини; 

Почистване на обществени 

пространства и площи.  

Разширяване, почистване, 

поддържане, обновяване и 

обезопасяване на обществени 

зони. 

Цялата 

територия 
540 

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ, МИГ. 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 4.2: 

Екология и 

управление на 

отпадъците 

Подобряване 

енергийната 

ефективност на 

общинската 

инфраструктура 

Насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми 

източници,  топлинна изолация 

на ограждащите конструкции на 

сградите и подмяна на дограма 

Подобряване на енергийната 

ефективност на уличното  и 

парковото осветление. 

Цялата 

територия 
1200 

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ, МИГ. 

2021-2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 4.2: 

Екология и 

управление на 

отпадъците 

Подобряване 

управлението на 

отпадъците 

Оптимизиране събирането и 

третирането на отпадъци и 

внедряване на  съвременни 

технологии за разделно  

събиране.  

Ограничаване на 

нерегламентираните сметища. 

Цялата 

територия 
700  

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ 

2021-2027 г. 
Общинска 

администрация 
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ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 4.3: 

Реконструкция на 

образователната и 

културната 

инфраструктури, в 

т.ч. мерки за 

енергийна 

ефективност 

Подобряване на  

училищната среда 

ефективно 

управление на 

общинските 

ресурси в 

образованието, 

модернизиране на 

образователната 

инфраструктура. 

Подобряване на училищната 

среда, включително ремонт и 

оборудване на училища и детски 

градини, ремонт и обновяване на 

дворните пространства в 

училищата и детските градини. 

Подобряване на материално - 

техническата база 

Приоритетна 

Зона 
600 

Европейско/Нац

ионално 

финансиране, 

ОБ, МИГ. 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 4.4: 

Подобряване на 

социалните и 

здравните услуги 

Дейности, 

насочени към 

подобряване на 

съществуващи 

здравни и социални 

услуги и 

инвестиране в  

нови услуги, 

релевантни на 

нуждите на 

общността. 

Създаване  на мобилни екипи 

към общинските лечебни 

заведения за осигуряване  на 

медицинска помощ в 

отдалечените и труднодостъпни 

места. 

Инвестиране  в СМР и ремонтни 

дейности  за създаване на 

медицински кабинети за 

общопрактикуващи лекари в 

трудно достъпни райони на 

общината. 

 

Стартиране Програма 

„Превенция и ранна 

диагностика“ - Организиране на 

скрининги с МБАЛ и 

специализираните болници за 

профилактика на различни 

видове заболявания 

Превенция и повишаване 

здравната култура на 

населението. 

Цялата 

територия 
300 

Европейско 

финансиране, 

ОБ,ЧИ, външно 

финансиране 

2021-2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

Мярка 4.4: 

Подобряване на 

социалните и 

здравните услуги 

Създаване на нови 

социални услуги за 

резидентна  грижа 

за възрастни  хора 

и лица с 

увреждания. 

Създаване на съпътстващи 

специализирани и 

консултативни социални услуги  

за възрастни  хора и лица с 

увреждания. Създаване на нови 

социални услуги за резидентна  

Цялата 

територия 
350 

Европейско 

финансиране, 

ОБ 

2021-2027 г. 
Общинска 

администрация 
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ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

 грижа за възрастни  хора и лица 

с увреждания и Център за грижи 

за деца с увреждания. 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 4.5: 

Подобряване на 

възможностите за 

практикуване и 

развитие на спорта 

Подобряване на 

училищната и 

друга спортна 

инфраструктура. 

Поддържане на открити и 

закрити спортни площадки за 

насърчаване на масовия спорт и 

провеждането на масови 

спортни събития.  

Реконструирани и 

модернизирани училищни 

спортни зали и площадки 

Приоритетна 

Зона 
700 

Европейско 

финансиране, 

ОБ,ЧИ, МИГ, 

външно 

финансиране 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 4.6: 

Изграждане на 

детски площадки 

Изграждане на 

детски площадки в 

по – големите 

населени места от 

общината.  

Изграждане на детски площадки 

в по – големите населени места 

от общината 

Цялата 

територия 
200 

Европейско 

финансиране, 

ОБ,ЧИ, външно 

финансиране 

2021-2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 4.7: 

Оптимално 

използване и 

развитие на 

човешките ресурси 

Учредяване на 

фондация „Бъдеще 

за Джебел“, която 

ще бъде генератор 

на ключови 

обществено 

полезни идеи и 

проекти. 

Учредяване на фондация 

„Бъдеще за Джебел“; 

Стимулиране на гражданската 

активност и общополезни 

инициативи. 

Цялата 

територия 
20 ОБ   

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

Мярка 4.8: 

Повишаване на 

мотивацията, 

подобряване на 

достъпа до 

образование и 

Подобряване на 

училищната среда; 

ефективно 

управление на 

общинските 

ресурси в 

образованието; 

Подобряване на училищната 

среда, включително ремонт и 

оборудване на училища и детски 

градини; 

Ремонт и обновяване на 

дворните пространства в 

училищата и детските градини. 

Цялата 

територия 
400 

Европейско 

финансиране, 

ОБ, МИГ, 

външно 

финансиране 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 
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ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 
предоставяне на 

обучение 

отговарящо на 

съвременните 

изисквания 

модернизиране на 

образователната 

инфраструктура. 

Подобряване на материално - 

техническата база. 

Насърчаване на дуалното 

обучение на учениците; 

Професионално обучение за 

придобиване на умения и учене 

през целия живот. 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 9: 

Интеграция на 

уязвими и 

маргинализирани  

общности 

Социална 

интеграция на 

маргинализираните 

общности, 

включително хора 

в неравностойно 

положение. 

Предоставяне на услуги 

насочени към социалната 

интеграция на лица от 

маргинализираните общности, 

включително хора в 

неравностойно положение, с 

оглед предотвратяване на 

социалното им изключване; 

Предоставяне на интегрирани 

почасови услуги – личен 

асистент, домашен помощник, 

здравни грижи, психологическа 

подкрепа, социо-консултантски 

услуги, вкл. мобилни услуги с 

домашни посещения във всички 

населени места. 

Цялата 

територия 

 

520 

Европейско 

финансиране, 

ОБ,външно 

финансиране  

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 4: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА, РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Мярка 9: 

Интеграция на 

уязвими и 

маргинализирани  

общности 

Социална 

интеграция - 

Осигуряване на 

материална база и 

иницииране 

учредяването на 

„Клуб на 

пенсионера“. 

Предоставяне на услуги 

насочени към социалната 

интеграция на уязвими лица- 

чрез осигуряване на материална 

база и иницииране учредяването 

на „Клуб на пенсионера“. 

Цялата 

територия 
80 

Европейско 

финансиране, 

ОБ,външно 

финансиране 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СЪХРАНЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ ДАДЕНОСТИ 
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ПРИОРИТЕТ 5: 

СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УСЛУГИТЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРА

ТА В СФЕРАТА НА 

КУЛТУРАТА И 

ТУРИЗМА 

Мярка 5.1. 

Развитие на 

възможностите за 

алтернативен 

туризъм - селски, 

еко, кулинарен и 

културен туризъм 

Развитие на 

туризма, базирано 

на местния 

потенциал. 

Изготвяне на планове, насочени 

към подпомагане и стимулиране 

развитието на туризма; 

Реализиране на проект за селски 

туризъм и за обмяна на добри 

практики в областта на туризма 

със съседни общини; 

Разгръщане на потенциала за 

развитие на туризма, чрез 

ефективно функциониране на 

ТИЦ – Туристически 

Информационен Център, 

съобразно изработена 

Стратегия за развитие на 

туризма в община Джебел. 

Цялата 

територия с 

приоритет 

към Зоната 

за 

въздействие 

240 

Европейско 

финансиране, 

ОБ, МИГ, 

външно 

финансиране 

 

2021 -  2027 г. 

 

Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 5: 

СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УСЛУГИТЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРА

ТА В СФЕРАТА НА 

КУЛТУРАТА И 

ТУРИЗМА 

Мярка 5.2 

Възстановяване и 

опазване на 

културно - 

историческото 

наследство 

Комплекс от 

дейности, насочени 

към опазване и 

развитие на 

богатото културно 

– историческо 

наследство на 

община Джебел. 

Опазване на паметниците на 

културното наследство, 

включително реставрация, 

консервация и социализация; 

Изграждане на съпътстваща 

инфраструктура на значими 

археологически и природни 

обекти и превръщането им в 

туристически атракции; 

Маркетинг на дестинациите с 

акцент върху по -значими 

културни и природни атракции 

чрез обмен на ноу-хау и добри 

практики в областта на туризма; 

Поддръжка, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природното наследство на 

селата и селския ландшафт и др.; 

Цялата 

територия с 

приоритет 

към Зоната 

за 

въздействие 

180 

Общински 

бюджет, 

външно 

финансиране 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 5: 

СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УСЛУГИТЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРА

Мярка 5.3. 

Реконструкция и 

обновяване на 

обществени сгради 

и обекти с 

Обновяване на 

сгради и обекти с 

културно и 

религиозно 

значение 

Поддържане и обогатяване на 

сгради и обекти с културно и 

религиозно значение, в т.ч. 

ремонт, обновяване и 

оборудване. 

Цялата 

територия с 

приоритет 

към Зоната 

за 

въздействие 

145 

Европейско 

финансиране, 

ОБ, МИГ, 

външно 

финансиране 

2021 -  2027 г. 

Общинска 

администрация 
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ТА В СФЕРАТА НА 

КУЛТУРАТА И 

ТУРИЗМА 

историческо и 

културно значение 

ПРИОРИТЕТ 5:  

СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УСЛУГИТЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРА

ТА В СФЕРАТА НА 

КУЛТУРАТА И 

ТУРИЗМА 

Мярка 5.4: 

Запазване на 

културните 

традиции, чрез 

разнообразяване на 

проявите в 

културния 

календар на 

общината 

Организиране, 

насърчаване и 

подпомагане 

организирането на 

културни прояви и 

мероприятия. 

Подпомагане и стимулиране на 

културни прояви и мероприятия, 

както и провеждането на такива 

от страна на Общината. 

Стартиране регионален 

Фестивал  на селски и еко-

туризъм –на основа на 

ежегодна земляческа среща - 

„Седмица на Джебелчани“  

Цялата 

територия с 

приоритет 

към Зоната 

за 

въздействие 

135 

Общински 

бюджет, 

външно 

финансиране 

ЧИ 

2021 -  2027 г. 
Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 5:  

СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УСЛУГИТЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРА

ТА В СФЕРАТА НА 

КУЛТУРАТА И 

ТУРИЗМА 

Мярка 5.5. 

Развитие на 

туризма като 

индустрия, 

базирана на 

специфичните 

местни ресурси, 

природни и 

културни 

забележителности. 

Развитие на 

туризма, чрез 

разгръщане на 

потенциала на 

приоритетната 

зона. 

Обновяване и развитие на 

туристическата инфраструктура; 

Извършване на действия за 

подобряване информираността, 

относно възможностите за 

туризъм на територията на 

Общината, в т.ч. разработване на 

планове и програми, 

осъществяване на рекламни и 

информационни кампании;  

Изграждане/реновиране на еко 

пътеки и обособяване на нови 

кътове за отдих и туризъм; 

Приоритетна 

Зона 
1530 

Европейско 

финансиране, 

ОБ, външно 

финансиране 

2021 -  2027 г. Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 6: 

ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВ

НИЯ КАПАЦИТЕТ И 

ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ДИАЛОГ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ТЕ СТРАНИ 

Мярка 6.1 

Повишаване на 

административния 

капацитет, 

подобряване на 

електронното 

управление в 

общината и 

системата за 

квалификация на 

служителите от 

Развитие и 

поддържане на 

висок 

административен 

капацитет, в т.ч. 

прилагане на добри 

практики, 

електронно 

управление, високо 

ниво на 

обслужване на 

гражданите и 

бизнеса, 

Поддържане и развитие на 

създадения експертен капацитет 

в изготвянето и управлението на 

програми и проекти. 

Поетапно въвеждане на 

електронни административни 

услуги; 

Въвеждане на модел на активна 

комуникация и индивидуален 

подход към проблемите, 

запитванията, предложенията и 

сигналите на населението; 

Приоритетна 

Зона 
48 

Европейско 

финансиране, 

ОБ 

2021 -  2027 г. Общинска 

администрация 
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общинската 

администрация 

партньорство с 

други общини. 

Подобряване на достъпа до 

Интернет на всички нива – 

общински структури, училища и 

читалища, в кметствата. 

ПРИОРИТЕТ 6: 

ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВ

НИЯ КАПАЦИТЕТ И 

ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ДИАЛОГ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ТЕ СТРАНИ 

Мярка 6.2. 

Насърчаване на 

междуобщинското 

сътрудничество и 

европейското 

партньорство 

Развитие на МИГ,  

на партньорства и 

побратимяване с 

чуждестранни 

общини. 

Учредяване на партньорства и 

побратимяване с чуждестранни 

общини – ЕС, Турция, Източна 

Европа; 

Организиране на трансгранично 

сътрудничество с общини от 

Европейския съюз, приоритетно 

с такива в които живеят наши 

съграждани; 

Укрепване на добрите 

приятелски отношения с 

побратимени общини; 

Цялата 

територия 

 

50 

Европейско 

финансиране, 

ОБ,ЧИ, МИГ, 

външно 

финансиране 

2021 -  2027 г. Общинска 

администрация 

ПРИОРИТЕТ 6: 

ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВ

НИЯ КАПАЦИТЕТ В 

ДИАЛОГ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ТЕ СТРАНИ 

Мярка 6.3. 

 Пряко участие, 

ангажираност и 

овластяване на 

жителите на 

общината, за 

повишаване на 

тяхната подкрепа 

при осъществяване 

на общински 

политики. 

Подобряване на 

институционалната 

среда в подкрепа на 

местното развитие, 

включително чрез 

развитие на 

практики и модели 

за добро 

управление и 

участие на 

заинтересованите 

страни в 

развитието на 

територията. 

Развитие на практики и модели 

за добро управление и участие 

на заинтересованите страни в 

развитието на територията.  

Цялата 

територия 
40 

Европейско 

финансиране, 

ОБ,ЧИ, МИГ, 

външно 

финансиране 

2021 -  2027 г. Общинска 

администрация 

 


