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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 СЪЩНОСТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

1.1. Обхват 

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) е стратегически документ, който обвързва 

сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, 

цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на 

хората в общината и устойчиво развитие на територията. 

Планът за интегрирано развитие на общината определя средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво развитие на общината съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за регионално развитие (ЗРР) 

и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината. 

Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗРР планът за интегрирано развитие на общината осигурява 

пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и 

планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

Планът на интегрирано развитие на община Якоруда е разработен в съответствие с 

Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

(МРРБ) от м. март 2020 г. (бр.21 от 13 март 2020 г.) за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. С това се реализира Пътната 

карта за нов подход в политиката за регионално развитие. 

1.2. Цел и задачи 

Цел 

ПИРО на община Якоруда е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на 

ЕС за периода 2021-2027 г. и допринася за реализиране на целта „Европа по-близо до 

гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и 

крайбрежните райони и на местните инициативи“. 

Основната цел на ПИРО на община Якоруда е да се гарантира устойчив растеж и повишаване 

благоденствието на населението при анализ на възможностите, потенциалите и ресурсите на 

общината и тяхното ефективно използване при съчетаване на финансова подкрепа от фондовете 

на Европейския съюз с такава от държавата, бизнеса и местната власт. 

Задачи 

Основните задачи при разработката на ПИРО на община Якоруда са: 

 Оптимално интегриране на целите и приоритетите, заложени в действащите 

стратегически и нормативни документи за регионално и пространствено развитие на 

територията; 

 Използване на механизма за широко партньорство с администрацията, бизнеса и 

обществото, за да се гарантира приемственост и ефективност при последващо реализиране на 

ПИРО; 
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 Като се отчитат местните потенциали за развитие, да се разработят специфични за 

община Якоруда приоритети и мерки за успешно реализиране на ПИРО в интерес на обществото 

и държавата. 

 ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

2.1. Законодателна рамка 

Закон за регионалното развитие (ЗРР) 

С последните изменения от 13.03.2020 г. се внасят конкретни насоки в реализирането на 

регионалното развитие, а именно: 

Чл. 1. С този закон се уреждат планирането, програмирането, управлението, ресурсното 

осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 

Чл. 2. (2) Държавната политика за регионално развитие създава условия за балансирано и 

устойчиво интегрирано развитие на районите и общините и обхваща система от нормативно 

регламентирани документи, ресурси и действия на компетентните органи, насочени към: 

1. намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на 

икономическото, социалното и териториалното развитие; 

2. осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост за 

насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите; 

3. развитие на териториалното сътрудничество и интеграция на трансграничните 

райони; 

4. осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено 

развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 

5. подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-икономически, 

географски и демографски характеристики; 

6. адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия. 

(3) Държавната политика за регионално развитие се основава на следните принципи: 

1. стратегически подход на планиране; 

2. програмиране и концентрация на ресурсите; 

3. допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с ресурси от фондове на Европейския съюз, частни източници и от 

международни финансови институции; 

4. междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на 

планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и 

оценката; 

5. съгласуваност с другите секторни и хоризонтални политики, инструменти и действия 

на международно, национално, регионално и местно равнище; 

6. партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

Трябва оптимално да се прилага чл. 17 от ЗМСМА, а именно: 

Чл. 17 Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на 

гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от 

местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на: 
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1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 

такси, общинската администрация; 

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в 

нея; 

3. образованието; 

4. здравеопазването; 

5. културата; 

6. благоустрояването и комуналните дейности; 

7. социалните услуги; 

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

10. развитието на спорта, отдиха и туризма; 

11. защитата при бедствия. 

(2) Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, 

така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. 

и чл. 21, а именно: 

12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които 

отразяват и европейските политики за развитие на местните общности; 

13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на 

територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните 

и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и 

социалната инфраструктура. 

Закон за туризма (ЗТ) 

Важни допълнения в ЗТ от 25.02.2020 г.: 

Чл. 3. (1) Туристически дейности са: 

4. предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в 

областта на морския, зимен (ски), културния, кулинарния, здравния (балнео, СПА, уелнес, 

медицински), планинския, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, 

приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм; 

5. предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна 

среда и предоставянето на услуги за спорт и обучение на туристи по снежни спортове. 

(2) Туристически обекти са: 

1. местата за настаняване: 

а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, 

туристически селища и вили; 

б) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и 

къмпинги; 

в) клас В - стаи за гости и апартаменти за гости; 

9. посетителките центрове за представяне и експониране на местното природно и 

културно наследство; 

10. музеите и обществените и частните колекции с културни ценности и художествените 

галерии; 

11. центровете за изкуство и занаяти и центровете за временни изложения с 

туристическа цел; 

12. туристическите пътища/пътеки и веломаршрутите; 
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13. обектите за катерене, парапланеризъм и маршрутите тип „виа ферата“; 

18. местата за наблюдение на диви животни и птици; 

19. ловните стопанства по Закона за лова и опазване на дивеча; 

20. винарните изби; 

21. недвижимите културни ценности по Закона за културното наследство, културните 

институти по Закона за закрила и развитие на културата, защитените територии по Закона 

за защитените територии - в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и 

обслужване на туристически посещения и в съответствие с режимите за опазването им и с 

вътрешните правилници на лицата, на които е предоставено правото на управление. 

2.2. Стратегическа рамка 

Глобални цели на устойчивото развитие (ООН). Трансформиране на нашия свят: Дневен 

ред 2030 за устойчиво развитие 

От 17-те заложени цели, приети през август 2015 г. от 193 страни от Общата асамблея на ООН, 

следва да се отбележат следните: 

2. Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и 

насърчаване на устойчиво селско стопанство. 

3. Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за 

всички във всички възрасти. 

4. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и 

канализацията за всички. 

7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна 

енергия за всички. 

8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 

продуктивна заетост и достоен труд за всички. 

9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива 

индустриализация и стимулиране на иновациите. 

11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни 

и устойчиви центрове. 

13. Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието 

им. 

Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

Дефинираните предизвикателства, които трябва да намерят решение във всички страни на 

Европейския съюз, са: 

 кръговата икономика; 

 енергетика, сгради и мобилност, ориентирани към бъдещето; 

 екологично производство на храни – от полето до трапезата. 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни 2017 г. е публикувано Съвместно изявление на Съвета 

и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на 

Европейския парламент и на Комисията - Новият европейски консенсус за развитие „Нашият 

свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“. Устойчивите публични и частни инвестиции са 

жизненоважен двигател на устойчивото развитие. Те спомагат за диверсификацията на 

икономиката, стимулират растежа и откриването на достойни работни места, водят до създаване 

на иновативни продукти и услуги, свързват икономиките на развиващите се страни с 

регионалните и световните вериги за създаване на стойност, насърчават регионалната 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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интеграция и търговия и задоволяват социални потребности. Програмата до 2030 г. и Планът за 

действие от Адис Абеба задават рамката, в която отговорните инвестиции могат да допринесат 

за устойчивото развитие във всичките му измерения. 

ЕС и неговите държави членки ще предприемат действия за насърчаване на инвестициите, като 

съчетават финансирането за устойчиво развитие, техническата помощ за разработване на 

устойчиви проекти и привличането на инвеститори и мерки, с които да подпомогнат 

подобряването на икономическото управление и бизнес средата, борбата с корупцията и 

сътрудничеството с частния сектор. ЕС и неговите държави членки ще допринасят и за 

увеличаването на частните и публичните инвестиции в устойчивата на изменението на климата 

зелена икономика с ниски нива на въглеродни емисии. 

ЕС и неговите държави членки ще се стремят да развиват селскостопански пазари и вериги за 

създаване на стойност в страните партньори, които носят ползи за бедните и насърчават 

селскостопанската промишленост да създава работни места и добавена стойност. Това включва 

подкрепа за интегрирането на младите хора и овластяването на жените, както и стимулиране на 

научните изследвания и иновациите. Инвестициите в устойчиво селско стопанство и в 

хранително-вкусовата промишленост са необходими за диверсифициране на местните и 

регионалните производствени системи, предотвратяване на недохранването, стимулиране на 

ръста на производителността и създаване на достойни работни места, без да се нанасят вреди на 

околната среда. 

Програма за развитие: България 2030 

Във връзка с настоящата разработка заслужават внимание следните заложени цели: 

 Цел. 1 Ускорено икономическо развитие. 

„В годините след икономическата криза скоростта на икономическа конвергенция спада 

значително, като България губи допълнително позиции спрямо сравними икономики. Основна 

цел на политиката до 2030 г. е ускоряване на икономическото сближаване в рамките на ЕС, 

чрез целенасочена и фокусирана правителствена подкрепа за повишаване на специализацията 

в продукти и отрасли, характеризиращи се с по-висока технологична и научноизследователска 

интензивност, което ще позволи заемането на по-добри и по-престижни позиции в глобалните 

вериги на стойността. Своевременната технологична трансформация на икономиката и 

повишаването на ресурсната ефективност имат потенциала да я изведат на по-висока 

траектория на растеж, доближавайки жизнения стандарт на българския гражданин до 

средноевропейските нива.“ 

 Цел. 2 Демографски проблем. 

„Неблагоприятните демографски тенденции, включващи отрицателен естествен прираст, 

интензивна външна миграция и застаряване на населението, изправят сериозни 

предизвикателства пред бъдещото функциониране на системите на социално осигуряване и 

подпомагане, здравеопазване, образование и публични финанси. Пазарът на труда е вече 

негативно повлиян от тези процеси, при ясна перспектива за изостряне на отрицателните 

последствия още в средносрочен период. Като цяло, текущата демографска картина в 

страната и перспективите за нейното развитие в средносрочен и дългосрочен план показват, 

че при непроменени политики демографският фактор ще компрометира възможността на 

икономическата система да генерира висок и устойчив растеж и ще понижава 

ефективността на икономическата политика, насочена към осигуряването на (предпоставки 

за) такъв растеж. Ето защо, основна стратегическа цел на правителството е смекчаването 



План за интегрирано развитие на община Якоруда 2021-2027 г. - Проект 

12 

на неблагоприятните демографски тенденции и обръщането им в по-дългосрочна 

перспектива.“ 

А по отношение ос 2. „Устойчива и зелена България“ е важно да се откроят следните 

приоритети: 

 П.4 Кръгова и нисковъглеродна икономика 

Ще бъдат предприети действия за повишаване на нормата на кръговото (вторично) използване 

на материалите в икономиката. С цел постигането на по-добри резултати ще бъде осъществено 

въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии. 

 П.6. Устойчиво селско стопанство 

Приоритетни ще бъдат инвестициите в производството на плодове, зеленчуци, както и в 

животновъдството и биологично производство, в които страната има традиции и потенциал за 

развитие. Секторни интервенции ще бъдат насочени и към пчеларството и лозаро-винарския 

сектор. Значителният потенциал за развитието на биологично производство в страната ще бъде 

оползотворен освен чрез възможностите за финансиране в рамките на ОСП, така и чрез 

структурирането на финансови инструменти, които да подобрят достъпа на земеделските 

производители до финансов ресурс, който да им позволи да инвестират в развитието на 

биологично земеделие. Това от своя страна ще доведе както до устойчиво използване на 

наличните ресурси, така и до стабилизиране на доходите на земеделските производители. 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (НСРР) 

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. е приета с Решение на 

Министерски съвет №696/24.08.2012 г. Част от приоритетите са все още актуални и трябва да 

се имат предвид за периода 2021-2027: 

 Интегрирано развитие – в градовете, в селските и в специфичните неформални райони; 

 Излизане от границите на градовете в техните „зони на активно влияние“, внимание към 

селските райони с уникалните им черти, периферните райони, ефикасно използване на 

ресурсите, опазване на земята, заздравяване на връзките град – село. Териториална интеграция 

в граничните и транснационални региони (трансгранично коопериране – особено по външните 

граници на ЕС); 

 Конкурентоспособност на регионите чрез силни местни икономики (местни продукти и 

пазари, привлекателна бизнес среда, силни общини); 

 Подобрена обвързаност между индивиди, общини и предприятия (децентрализация, 

нисковъглеродна местна икономика, достъпност от градските центрове към периферията); 

 Управление и обвързване на природните и културни ценности на регионите (защитени 

територии – зелени инфраструктурни мрежи на всички нива, управление на културното и 

природното наследство). 

Актуализирана национална концепция за регионално и пространствено развитие 2013-

2025 г. (АНКРПР) 

В актуализираната национална концепция за регионално и пространствено развитие, приета с 

решение № 306 от 7 май 2020 г. на МС са важни следните постановки, които касаят община 

Якоруда: 

 Целенасочената подкрепа на селските райони с потенциал както за развитие на 

традиционни производства, така и за диверсифициране на икономическите дейности, се базира 
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на специфичните характеристики на териториите и на интегрирането на ресурсите, на 

природните, културните и социалните ценности. Чрез тази подкрепа трябва да се постигне както 

съхраняване на населените места, които са важни опорни центрове в полицентричната 

урбанистична мрежа и на връзките между тях, така и на най-плодородните и ценни земи за 

селскостопанска дейност и изхранване на населението, на характерните културни ландшафти. 

 Един от най-сериозните проблеми, пред които ще бъде изправена страната през 

следващите десетилетия ще бъде демографската криза с многостранните й проявления. 

Визия за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП) 

Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. трябва: 

 Да запази своя характер на обща политика на ЕС, включително в нейното финансово 

измерение; 

 Да гарантира продоволствената сигурност и здравето на гражданите; 

 Да осигурява устойчивост и конкурентоспособност на селското стопанство; 

 Да гарантира равни условия за всички земеделски производители на единния пазар; 

 Да насърчава социално-икономическото сближаване на селските райони; 

 Да подпомага развитието на малките и средни земеделски стопанства; 

 Да бъде опростена и разбираема за бенефициентите и европейските граждани; 

 Да бъде щадяща към околната среда, да насърчава ефективното използване на 

природните ресурси и мерките за борба с климатичните промени. 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за периода 2021-

2027 (ИТСРЮЗР) 

Основният девиз за развитието на този регион е „Югозападен регион – развиващ своите 

потенциали за достойно място сред европейските райони“. 

Постигането на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна 

икономика ще продължи да е ключът към желаното качество и стандарт на живот в Югозападен 

регион. Трябва да се насърчи преходът към ново индустриално развитие чрез повишаване 

качеството на работната сила, въвеждане на иновативни производства, повишаване на 

инвестиционната активност и засилване ролята на модерното предприемачество. 

Подобреното качеството и достъп до публичните услуги е от първостепенно значение –здравно 

обслужване, социални услуги, активно социално приобщаване на уязвимите групи, както и 

ефективно реализиране на пазара на труда. Те водят до съхраняване на регионалните 

демографски ресурси и подобряване качеството на живот, социално сближаване и повишаване 

привлекателността за обитаване на всяка териториална общност. 

Устойчивото териториално развитие означава хармонично и свързано развитие на целия регион, 

чувствително към териториалното многообразие и неговите силни страни, провеждане на 

политики за укрепване на ендогенните местни потенциали. 

За област Благоевград са разработени следните стратегически документи: 

 Областна програма за енергийна ефективност 2020-2030 година, в която за община 

Якоруда е отбелязано въвеждането на енергийно спестяващи мерки за общинските сгради и 

наличието на ВЕИ – ФтеЦ, МВЕЦ, производство на биогорива. 

 Регионална енергийна стратегия на трансграничен регион - област Благоевград, 

Република България и източен планов регион за Република Македония за периода 2018-2023 г. 
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с визия: Устойчиво енергийно развитие, модерна и конкурентна бизнес среда и повишено 

качество на живот в трансграничния регион – област Благоевград (Република България) и 

Източен регион за планиране (Република Македония), чрез намаляване на консумацията на 

енергия в обществения и частния сектор и оптимално използване на наличния потенциал от 

ВЕИ при минимално негативно въздействие върху околната среда.“ 

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-

2030 

В този план са заложени следните цели, които трябва да се имат предвид при разработката на 

Плана за интегрирано развитие на община Якоруда: 

 Декарбонизация; 

 Енергийна ефективност; 

 Възобновяеми енергийни източници – диверсификация на енергопроизводството. 

2.3. Структура на Плана за интегрирано развитие на общината 

Планът за интегрирано развитие на община Якоруда включва: 

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие; 

 Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален 

социално-икономически анализ на районите на национално ниво; 

 Връзка на общината със съседни територии; 

 Анализи; 

 Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.; 

 Комуникационна стратегия за стимулиране съпричастността и участието на населението 

на община Якоруда, структурите на гражданското общество и бизнеса, развиващи дейност на 

нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите страни за участие в подготовката 

и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност; 

 Зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните 

нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други 

общини; 

 Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие; 

 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

 Индикативна финансова таблица; 

 Приложения. 

При разработката и приемането на ПИРО на община Якоруда активно участие взеха: 

 Кметът; 

 Работната група, назначена със Заповед № 118 / 09.07.2020 г.; 

 Населението на общината, благодарение на разработена електронна платформа за 

анкетиране по важни за него проблеми и предложения. 

2.4. Методи и принципи, използвани при изготвянето на ПИРО 

При разработката на ПИРО на община Якоруда бяха използвани следните: 
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Методи: 

 Документален метод; 

 Контент анализ; 

 Метод на сравнението; 

 Идентификация на критерии; 

 Системен анализ. 

Принципи: 

 Публичност; 

 Достоверност на данните; 

 Липса на дискриминация; 

 Повишаване благоденствието на населението и икономически просперитет на общината. 
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ІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

1.1. Природогеографска характеристика 

Географско местоположение и достъпност 

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ от 

339,3 кв. км. Средната надморска височина на общината е 1 603 м, а град Якоруда се намира на 

898 м. надморска височина. 

Граничи с общините Самоков и Костенец от Софийска област, Белово и Велинград от област 

Пазарджик и община Белица от област Благоевград. 

Общината е съставена от осем населени места – общинският център гр. Якоруда и седем села, 

разположени в югоизточната част на общината (с. Аврамово, с. Бел Камен, с. Бунцево, с. 

Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково). 

Карта № 1 Община Якоруда 

 

Източник: Община Якоруда 
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Карта № 2 Област Благоевград 

 

Източник: Уикипедия 

Геоложка характеристика и релеф 

Територията на община Якоруда е разположена между 850 и 2000 м надморска височина и това 

дава отражение върху характеристиката на релефа. Релефът е много разнообразен и най-общо 

може да се определи като алпийски, високопланински и планински. 

Рилската част на общината е по-висока и при нея са характерни и трите вида релеф. Клековите 

формации, скалните участъци и поляни в зоната около 2000 м н.в. са с алпийски характер, 

надолу релефът преминава във високопланински и продължава като планински до бреговете на 

река Места. Рила има подчертано кръгла конфигурация, свързана с куполния блоково-разломен 

характер на планината. Тя има леко изтеглено в посока изток–запад орографско било. От него в 

посока юг–югоизток се спускат няколко по-главни била: 

 билото, което започва над х. Грънчар и се спуска до спирка Юруково, като служи за 

граница с ТП „ДГС Белица“, а във високопланинската част – с НП „Рила“; 

 билото, което разделя водосборите на реките Черна Места и Бяла Места – започва над 

Петков връх , минава покрай местността „Банчовица“ и завършва при водослива на двете реки; 

 билото, което започва над Високопланинската спортна база „Белмекен“, преминава през 

работни земи и е граница с Учебно-опитното горско стопанство „Г. Аврамов“ – с. Юндола и 

други. 
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Билата са заоблени и на места преминават в широки заравнени плата, заети в по-голямата си 

част от работни земи. По-характерни от тях са местностите „Трещеник“, „Лееве“, „Блатца“, 

„Манащица“ и други. За типично планинския релеф на Рила планина са характерни стръмните 

(53,0%) и много стръмните (17,5%) склонове , спускащи се към реките Раполица, Бяла Места и 

Черна Места, до урвести по Дженем дере, при водосливите на Софан дере с реките Даутица и 

Лееве. Умерено наклонени (27,3%) са горните части на водосборите на реките Лееве, Даутица 

и Софан. 

Най-високата точка в Рилския дял се намира при отдел 31 „а“ – 2028 м н.в., а най-ниската точка 

се намира до жп линията на границата с ТП „ДГС Белица“ в отдел 328 „в“ – 850 м. 

Родопската част на територията на общината се характеризира с голямо разнообразие на 

релефа. Родопите са монолитна планинска група с изтеглена в посока запад-изток орографска 

ос, с лек наклон на северозапад – билните части почти равномерно се понижават от 1700 м н.в. 

на югоизток до 950 м н.в. на северозапад. Представлява сложно устроен комплекс от не много 

високи била, но сравнително дълбоки речни долини и долинни разширения, към които се 

спускат склонове с различно изложение и наклон. Максималните превишения между 

пониженията и билните части достигат от 150 до 800 м. Високите части на вододелните била са 

плоски , заравнени което подчертава масивния блоково-разломен характер на планината. Рядко 

се срещат големи възвишения и надморската им височина едва надхвърля 1700 м н.в. Връх 

Велийца (1711 м н.в.) е най-високата точка в Родопската част на общината, намира се на 

границата с ТП „ДГС Елешница“ в земеделския фонд. 

Комплексите от горско-дървесна растителност, които заемат склоновете на Родопския дял, са 

разделени от работни земи, пасища и махали, като надморските им височини варират от 850 до 

1700 м н.в. Най-високата точка на горските територии е под вр. Велийца, в отдел 259 „п“ – 1700 

м, а най-ниската точка е до спирка Юруково, при отдел 327 „г“ – 800 м. 

Обобщено в регионален аспект като морфоструктурни единици, които характеризират 

екологичния потенциал на месторастенията, за нуждите на горската практика могат да се 

приемат следните типове релеф за горскорастителните подобласти в Горна Тракия – Рила и 

Западни Родопи: 

 Нископланински релеф (700 – 1200 м н.в.); 

 Среднопланински релеф (1200 – 1700 м н.в.); 

 Високопланински релеф (над 1700 м н.в.). 

Фигура № 1 Изгледи от ландшафта на общината и от гр. Якоруда 

 
Източник: Гугъл мап 
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Климат 

Климатът е умереноконтинентален със слабо изразено средиземноморско влияние, проникващо 

по долината на р. Места, средната годишна температура е 8ºС. Зимите са студени, като средната 

януарска температура е -2ºС. Снежната покривка се задържа около 150 дни в годината. Лятото 

е кратко и прохладно със средна температура през м. юли 18ºС. 

1.2. Население, селища и икономическа характеристика 

Население 

Таблица № 1 Население на община Якоруда към 31.12.2019 г. (в брой) 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Население 10 307 10 672 10 581 10 495 10 385 10 224 10 110 10 010 9 889 9 748 
Източник: НСИ 

Таблица № 2 Характеристика на населението на община Якоруда, 2019 г. (в брой) 

Община Якоруда 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

9 748 4 767 4 981 5 175 2 473 2 702 4 573 2 294 2 279 

Източник НСИ 

От горните данни се вижда, че населението в общината почти се е запазило – намалява, но с 

много по-бавни темпове в сравнение с другите общини в България. През 2005 г. то е било 11 

414 души. От 14 общини в област Благоевград, община Якоруда е на 10 място по брой жители, 

като най-малката община е Струмяни с 4 788 жители. 

Селища 

Община Якоруда обхваща 8 населени места, от които 1 град и 7 села. С най-голям брой жители 

е гр. Якоруда, следван от с. Юруково, което е единственото с население над 1000 души. 

Динамиката на броя на населението показва плавно намаляване за всички населени места. 

Таблица № 3 Население на територията на община Якоруда 

Населени места 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Община Якоруда 10 224 10 110 10 010 9 889 9 748 

с. Аврамово 699 698 704 692 681 

с. Бел Камен 544 536 525 522 512 

с. Бунцево 519 515 517 510 496 

с. Конарско 910 898 879 879 863 

с. Смолево 536 527 522 511 499 

с. Черна Места 398 401 395 388 390 

с. Юруково 1 165 1 150 1 151 1 148 1 132 

гр. Якоруда 5 453 5 385 5 317 5 239 5 175 

Източник: НСИ 

Град Якоруда се намира на 80 км от областния център Благоевград, на 30 км от Разлог и Банско 

и на 40 км от Велинград. 
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Както е посочено в НКПР, йерархизираната система от градове-центрове ще служи за 

степенуване на намесите за стимулиране на градовете и градското развитие според значимостта 

и ролята на всеки град. 

В западните крайгранични покрайнини на Югозападен район няма такива градове, които да 

могат да преминат в трето йерархично ниво и да подобрят периферния им характер. От пето 

йерархично ниво – много малки градове и села, центрове на общини, са останалите общински 

центрове в Югозападен регион, 30 бр: Белица (3055 д.), Гърмен (2002 д.), Кресна (3365 д.), 

Сатовча (1791 д.), Симитли (6454 д.), Струмяни (893 д.), Хаджидимово (2508 д.), Якоруда (9748 

д.), Бобов дол (5061 д.), Бобошево (1124 д.), Кочериново (2064 д.), Невестино (481 д.), Рила (2148 

д.), Сапарева баня (3541 д.), Трекляно (313 д.), Земен (1507 д.), Ковачевци (309 д.),Трън (2334 

д.), Антон (1453 д.), Божурище (5551 д.), Годеч (3987 д.), Горна малина (1491 д.), Долна баня 

(4476 д.), Драгоман (3095 д.), Златица (4625 д.), Копривщица (2079 д.), Мирково (1512 д.), 

Правец (3624 д.), Чавдар (1174 д.), Челопеч (1535 д.). 

Общините с центрове от пето йерархично ниво са идентични с определените слабо 

урбанизирани (периферни) общини. Това са малки общини със затруднено социално-

икономическо развитие, които формират компактни ареали от групи общини в територията на 

района – в западните крайгранични покрайнини, в югоизточните му части в Родопите и в 

североизточните му части в Средна гора. Тези общини могат да бъдат включени в обхвата на 

т.н. „райони за целенасочена подкрепа“. Стимулирането на техните центрове е важно, за да 

могат да предлагат необходимите първични услуги на населението, както и работни места извън 

земеделската функция. 

Цeл 3.4.3. „Развитие на малките градове“ на АНКПР предвижда укрепването на общинските 

центрове от пето йерархично ниво, особено в периферните и гранични райони. Предвидените 

мерки за интегрирано развитие на малките градове включват: 

 Развитие на образователната инфраструктура; 

 Подобряване на услугите; 

 Подкрепа за развитието на цифровите умения; 

 Активизиране на бизнеса чрез насърчаване на предприемачество; 

 Създаване на предпоставки за диверсифициране на икономическите активности; 

 Изграждане на свързващата инфраструктура, с което да се подобри достъпа до услуги, 

качеството на живот и капацитета на територията; 

 Развитие на туристическия профил, като бъде акцентирано и върху културно-

историческия, алтернативния и познавателен туризъм; 

 Дейности за модернизиране на селското стопанство, био земеделие, изграждане на 

напоителни системи, въвеждане на иновации и др. 

За да развият определените им функции и да повишат и подобрят своя ареал на влияние, всички 

градове от района се нуждаят от използване на интегрирани политики за насърчаване на 

социално-икономическото развитие в тях (ИТИ и ВОМР). 

Таблица № 4 Прогноза за населението в ЮЗР по области (в брой) 

Година 2020 2025 2030 2035 

Югозападен регион 2 105 798 2 088 312 2 067 148 2 044 331 

Област Благоевград 306 370 298 264 287 439 275 429 
Източник: НСИ 
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Икономическа характеристика 

Местната икономика е представена предимно от малки цехове в дървопреработвателната и 

шивашката промишленост. По данни на НСИ, ТСБ-Благоевград на територията на общината 

има регистрирани 251 стопански единици. Най-голям е делът на стопанските субекти, 

занимаващи се с търговия, ремонт и обслужване (47,4%), следвани от тези в преработващата 

индустрия (19,1%) и хотелиерството и ресторантьорството (13,4%). Най–нисък е делът на 

фирмите, занимаващи се със селско стопанство (1,2%), производство на електроенергия (1,6%), 

транспорт и складиране (3,4%). Няма регистрирани търговски дружества в областта на 

културата, спорта и развлеченията, което се отразява силно негативно за развитието на туризма. 

Промишлеността в общината е представена от предприятия, специализирани преди всичко в 

дърводобива и дървопреработването, които разчитат на наличието на суровини, материална 

база и квалифициран персонал. Леката промишленост е представена от няколко шивашки цеха, 

които шият на ишлеме, а хранително-вкусовата – с производство на хляб и хлебни изделия. 

Възможност за стимулиране на местната икономика е развитието на дървопреработването в 

посока производство на крайни продукти – мебели, дограми и др. 

1.3. Историческо развитие и културно наследство 

Историческа характеристика 

Историческите сведения са основание за включването на Якоруда в списъка на забележителните 

старинни селища на България. През Якорудското землище преминава римски пътен лъч, 

съединявал Филипополис и долината на р. Марица с един от главните пътища на Римската 

империя – Виа Егнатия. За това свидетелстват останките от късно античната крепост 

Градищенска каля (Градището край Черна Места), останките от средновековната римска 

крепост Калята, намиращи се под града, останките от праисторическо селище (ІІ-І хилядолетие 

пр.н.е.) край с. Юруково, останките от средновековна църква (ІХ в.). До 1990 г. в списъка на 

културните паметници са старинните жилищни сгради от епохата на Възраждането в центъра 

на гр. Якоруда. Все още „живи“ и с възможност за възраждане са традиционните занаяти като 

домашно тъкачество (с характерни цветови особености и мотиви), плетачеството и 

изработването на гоблени. 

Развалините на тракийското светилище при вр. Бабечка чука са свидетелство за съществуването 

на селище в местността около Якоруда още при траките. Край града са разкрити останки на 

църква с некропол от края на V век, разрушена в края на VI или началото на VII век и отново 

възстановена през XIII-XIV век. 

През османското владичество Якоруда е част от вакъфа на великия везир Кара Мустафа и от 

1508 г. е освободена от някои данъци според привилегиите, давани на вакъфските селища. Към 

средата на XVII век Якоруда е най-голямото селище в Разложко. 

Якоруда започва да се съживява от османските погроми през първите десетилетия на XIX век. 

Настъпилият подем в живота на българския народ през Възраждането намира израз и в 

развитието на селището. Освен скотовъдството, в продължение на много десетилетия 

катранджийството осигурява поминък на голяма част от населението. Съприкосновението с 

външния свят, с хората от всички краища на страната е фактор, който допринася за подема на 

възрожденския процес в Якоруда. В 1835 г. е построена църквата „Свети Никола“, която обаче 

е разрушена при наводнение в 1927 г.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%84
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Обособяването на община Якоруда започва със заличаване на местност Софан дол и Караманда 

поради изселване. Следва признаване с Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. на колибите: Аврамови 

колиби и махалите Планкова, Теберова и Хърльова (от с. Бабяк) за с. Аврамово. Със същия указ 

се признава местност Бел Камен за село Бел Камен, присъединява се местност Иланска като 

квартал на село Смолево, присъединява се местност Конарска като квартал на село Конарско, 

признава се местност Конарска и населени мяста Бикова, Кузьова, Камберова и Абдьовци (от 

гр. Якоруда) за село Конарско, признава се местност Иланска и населени места Лешкова, 

Мърковшова и Бодева (от община Якоруда) за село Иланско, признава се местност Юрукова за 

с. Юруково. С Указ № 1885/обн. 06.09.1974 г. се признава населеното място (н.м.) Бунцево (от 

с. Конарско) за с. Бунцево, както и н.м. Черна Места (от гр. Якоруда) за с. Черна Места и чак 

през 1982 г. с Указ № 86/обн. 26 януари 1982 г. се преименува с. Иланско на с. Смолево. С Указ 

№ 546/обн. 15.09.1964 г. се признава с. Якоруда за гр. Якоруда. 

През втората половина на XIX век Якоруда е чисто българско селище, в каза Неврокоп на 

Османската империя, което е смесено конфесионално. Според „Етнография на вилаетите 

Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 1878 г. и отразяваща 

статистиката на мъжкото население от 1873 г., в Якуруда (Yakourouda) има 741 домакинства с 

2020 жители българи, от които християните са 1500, а помаците – 520. 

Якоруда е освободена на 7 октомври 1912 г. по време на Първата балканска война от 27-ми 

Чепински полк на Втора пехотна тракийска дивизия. 

Културно наследство, бит и културна инфраструктура 

Културните дейности на територията на общината се организират в 3 читалища – в гр. Якоруда 

и в селата Конарско и Юруково, всяко от които разполага с библиотека. 

На територията на общината има изключително разнообразие и запазен фолклор, традиции, 

обичаи, местни занаяти. В Якоруда има две църкви. „Старата“ е в града, в близост до началното 

училище на града. Тя е голяма, достроявана 3 пъти от якорудчани. „Новата“ - „Свети Георги“, 

е на мястото, където преди 400 години е била стара Якоруда. През 1950 г. започва построяването 

на днешната джамия в гр. Якоруда, което завършва през 1952 г. Минарето, построено от 

майстори от Добринище, е запазено до днес с малки допълнения и укрепване. На територията 

на Общината има осем действащи джамии, по една в града и в селата. 

Празниците в Якоруда, които са свързани с ортодоксалния християнски календар, крият 

древни традиции и ритуални практики, които са на изчезване в днешно време, но все пак 

носят следите на древна култура, оцеляла през вековете и историческите превратности. В 

общината живее предимно население, изповядващо исляма. За тях най-типични са двата 

основни празника Рамазан Байрам и Курбан Байрам. На големите празници християнско и 

мюсюлманско население празнуват заедно, независимо от различните религии. 

1.4. Функционална структура и връзки със съседните територии 

По отношение на урбанистичното развитие, община Якоруда се намира по близо до Велинград, 

отколкото до Благоевград. 

Осите на урбанистично развитие са исторически обусловени и достатъчно инертни, за да не 

бъдат предмет на ревизия в рамките на 5-10 години. Затова Актуализацията на НКПР стъпва на 

вече определените оси и гради стратегията си върху тях. Мрежата от главни и второстепенни 

оси на урбанизация следва направленията на транспортно-комуникационните артерии и по този 

начин не остава затворена в националното пространство, а се свързва с осите на развитие и в 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%8F%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://yakoruda.hit.bg/church.html
http://yakoruda.hit.bg/gchurch.html


План за интегрирано развитие на община Якоруда 2021-2027 г. - Проект 

23 

съседните страни. За повишаване на обема и интензитета от функции в урбанизационните оси е 

необходимо: 

 Осигуряване на устойчива комуникационно-транспортна система в Националното 

пространство за равнопоставен достъп от второстепенните до главните оси и до центровете на 

административни, социални, културни и туристически услуги; 

 Изграждане на основните свързващи елементи за поддържане на Полицентричния модел 

- предпоставка за добро взаимодействие между градовете и селата; 

 Изграждане на липсващите второстепенни връзки в отдалечени и периферни територии, 

особено осигуряващите достъп до природни и културни туристически ресурси.  

Карта № 3 Оси на урбанистично развитие 

Източник: АНКПР 

По отношение на туристическото райониране община Якоруда попада в район Рила-Пирин 

с център Благоевград. За този район се предвижда развитие на: планински туризъм (всички 

видове – ски, пешеходен, рекреативен), приключенски и еко-туризъм, балнеотуризъм, 

SPA&Wellness, културно познавателен и фестивален туризъм, винен туризъм, религиозен и 

поклоннически туризъм. 

Карта № 4 Туристически райони 

Източник: АНКПР 
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Карта № 5 Неформални райони със специфични характеристики и потенциали 

 
Източник: АНКПР 

Прилагайки критерия на ПРСР (община без населено място с над 30 хил. жители), 232 общини 

в България са определени като „селски“. Те обхващат 81,2% от територията и 39% от 

населението. Безспорно, това е прекалено голям брой и обхват. Прилагайки лансираната в 

Актуализацията на НКПР европейска методика с трите категории урбанизирани територии, 

една част от общините ще попаднат в средната категория, а за селски/слабо урбанизирани ще 

останат 152 общини. Тази делимитация е използвана и в предложенията за намиране на 

оптимално решение за обхвата на ОПРР и ПРСР след 2020 г. 

Актуализацията на НКПР предлага и диференциация на редуцираната група селски общини (152 

бр.), съгласувана с МЗХГ: 

 Селски общини в близост до градски център до 3-то ниво – в границите на 30 минутен 

изохрон; 

 Периферни селски общини, отдалечени от градски център до 3-то ниво, извън границите 

на 30 минутния изохрон – вътрешна периферия, планински и гранични; 

 Селски общини, важни аграрни, индустриални и туристически центрове. 

Общините с градски център с население до 20 000 души, които попадат в обхвата на ПРСР са 

224 на брой и са с население, наброяващо 2 401 000 души (34% от това на страната), а делът им 

от националната площ е 75%. 

На карта № 5 са визуализирани мотивираните обекти за насочване на два типа целеви 

инвестиции – със социална насоченост (8 групи от най-слабите и застрашени общини) и такива 

за стимулирано развитие (3 главни урбанизационни оси и една допълнителна). Община 

Якоруда попада в обсега на бъдещи целеви инвестиции – Група 7 – „Рила-Родопи“ – 9 общини 

– Белица и Якоруда (обл. Благоевград), Велинград, Сърница, Батак и Брацигово (обл. 

Пазарджик), Девин, Борино и Доспат (обл. Смолян). 

По инициатива на кмета на Община Банско Георги Икономов, в Областна администрация 

Благоевград на 18 юли 2018 г. е учреден Туристически район Рила-Пирин. Съгласно 
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разпоредбите на Закона за туризма, туристически район Рила-Пирин е един от общо деветте 

национални района. В учредяването са взели участие представители на общините Благоевград, 

Банско, Белица, Гърмен, Гоце Делчев, Дупница, Кресна, Костенец, Петрич, Разлог, Сандански, 

Сапарева баня, Сатовча, Хаджидимово и Якоруда, както и сдруженията „Долината на Места“ 

и „Съюз на туристическия бизнес – Банско“. Актуален е и европейският реперен документ 

„Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020“, съдържащ териториалното измерение 

на европейската кохезионна политика и на стратегията „Европа 2020“. Основната цел е 

постигане на „териториално сближаване за по-хармонизирани и балансирани условия в Европа“ 

в контекста на нарастващи заплахи и предизвикателства – глобализация, проблеми с целостта 

на ЕС, демографската ситуация, климатичните промени и рискове, енергийните 

предизвикателства. Приоритетите с териториални измерения са: 

 Подкрепа за полицентрично и балансирано териториално развитие; 

 Насърчаване на интегрираното развитие в градовете, в селските и в районите със 

специфични характеристики; 

 Териториална интеграция в трансгранични функционални зони; 

 Осигуряване на конкурентоспособност на регионите на глобалния пазар чрез силни 

местни икономики; 

 Подобряване на териториалната свързаност; 

 Управление на екологичните, ландшафтните и културните ценности. 

Горните принципни насоки и приоритети вече са вградени в действащата НКПР. 

1.5. Изводи от общата характеристика 

Проблеми: 

 Постепенно намаляване на населението; 

 Недостатъчни приходи, респ. липса на финансов ресурс за реализиране на собствена 

икономическа политика; 

 Отдалеченост от основни транспортни артерии. 

Потенциали: 

 Уникални природни забележителни; 

 Възможност за многопрофилен туризъм; 

 Специфична флора и фауна; 

 Исторически артефакти; 

 Възможност за биологично планинско земеделие и животновъдство; 

 Трансгранично сътрудничество. 

 СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА И МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

2.1. Общи тенденции на икономическото развитие в страната 

Бурното икономическо развитие на страната от годините след началото на новото хилядолетие 

продължава и в първите години след присъединяването на страната към ЕС. Икономическият 

спад през 2009 г. е последван от продължителен период на мудно икономическо възстановяване, 

в който растежът на икономиката не преминава границата от 2%. Едва след 2014 г. 

икономическият растеж се ускорява, макар и оставайки далеч под нивата, наблюдавани преди 

кризата. По този начин страната продължава процеса на конвергенция с равнищата на доходите 

в ЕС, макар и с относително бавни темпове. Брутният вътрешен продукт на глава от 
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населението достига 49,2% от средното за ЕС ниво през 2017 г., като отбелязва нарастване от 

почти 10 процентни пункта спрямо 2007 г.  

Делът на инвестициите в БВП намалява до 19,2% през 2017 г. спрямо 33% в пика им през 

2008 г. По този показател България изостава значително от сравнимите икономики в ЕС. 

Динамиката на публичните инвестиции (формиращи около 1/5 от общите инвестиции през 

периода 2008-2017 г.) отразява до голяма степен ритмичността на усвояване на средствата от 

ЕС по оперативните програми на страната. 

Провеждането на последователна и благоразумна фискална политика през годините довежда до 

относително нисък размер на държавния дълг. Въпреки значителното му нарастване през 

разглеждания период, главно поради развитията в банковата система през 2014 г., България 

остава една от държавите – членки на ЕС с най-нисък дълг на сектор „Държавно 

управление“. Стойността на показателя достига 25,4% от БВП през 2017 г., повече от двойно 

по-ниска от критичната стойност по Маастрихтските критерии. 

Основният фактор за намаляването на населението на страната е отрицателният естествен 

прираст, формиращ почти непрекъсната тенденция на ускорение през последните десет години 

и достигащ до -6.5‰ към края на 2017 г. (при средно за ЕС от -0.4‰). За това допринасят както 

намаляването на раждаемостта, така и нарастването на смъртността. 

Относителният дял на населението в над трудоспособна възраст нараства устойчиво през 

годините и достига 21% в края на 2017 г., докато населението в трудоспособна възраст 

намалява в абсолютен и относителен план (за последните десет години населението на възраст 

15-64 години е намаляло с почти 600 000 души, а относителният му дял в общото население е 

намалял от 68,9% на 64,7%). Процесът на застаряване засяга всички райони на страната. Силно 

влошена е възрастовата характеристика на населението в Северозападен и Северен централен 

райони, където населението на 65 и повече години е съответно 25,9% и 23,9%, докато в 

останалите райони е 20-21%. 

За последните десет години износът на страната нараства с 51,4% в реално изражение, като 

повишава дела си в БВП от 52,5% през 2008 г. до 66,3% през 2017 г., което е индикация за 

растяща конкурентоспособност на българските продукти на международните пазари. През 

периода България съумява да увеличи дела си както в световната търговия (съответно от 

0,14% до 0,17%), така и във вътрешно-общностната търговия (от 0,34% до 0,53%). 

Наблюдава се  нарастваща диверсификация както при изнасяните стоки (формиращи над 2/3 

от общия износ на страната), така и при задгранично предлаганите услуги. При последните 

се наблюдава нарастване на важността на ИКТ сектора, в допълнение към растежа на 

традиционните сектори на туризма и транспорта. В стоковата структура на износа 

продължава доминацията на металите и селскостопанската продукция, но фармацевтичните 

продукти, превозните средства и електрическото оборудване увеличават значително 

присъствието си. Въпреки че през 2017 г. суровините, материалите и енергийните ресурси 

все още формират малко над 1/2 от износа на страната, позитивна е тенденцията на 

намаляване на тяхната тежест в структурата на изнасяната продукция с почти 11 процентни 

пункта за десетгодишния период. До голяма степен това е за сметка на нарастване на 

относителния дял на инвестиционните стоки (+8,6 процентни пункта), докато при 

потребителските стоки растежът е по-скромен (+2,1процентни пункта). 

Въпреки известно подобрение през последните години, МСП секторът продължава да 

изостава по степен на интернационализация на дейността си спрямо средното равнище в 
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ЕС. Относителният дял на предприятията, осъществили износ за ЕС нараства до 7,9%, а 

процентът на МСП, извършили внос от ЕС достига 9,9%. Средните стойности за МСП 

сектора в ЕС възлизат съответно на 10% (износ) и 11,2% (внос). Имайки предвид относително 

малкия вътрешен пазар на страната, скромната ориентация на българските предприятия към 

външни пазари е ограничаващ фактор за тяхното интензивно развитие. 

Продължава тенденцията на намаляване на броя на земеделските стопанства. През 2016 г. 

техният брой достига 201 014, като за последните десет години се свива почти 2,5 пъти. 

Намаляването е основно за сметка на малките стопанства с използвана земеделска площ до 

1 ха, както и на тези с използвани площи от 1-2 ха и от 2-10 ха, при паралелно нарастване на 

броя на земеделските стопанства с използвана земеделска площ над 10 ха. Същевременно 

използваната земеделска площ нараства устойчиво до 3,8 млн. ха през 2016 г., с кумулативен 

ръст от почти 1/4 за периода. Окрупняването на сектора води до повече от тройно нарастване 

на средния размер на фермите до 20,6 ха през 2016 г., като най-големите стопанства (с 

използвана земеделска площ над 50 ха) концентрират 85,2% от общите площи. 

През 2017 г., по данни на World Travel & Tourism Council, туризмът допринася пряко за 

3,1% от БВП и 2,9% от заетостта (с 90 хил. работни места), като за последните десет 

години приносът на сектора намалява съответно с 0,3 процентни пункта (във 

формирането на БВП) и 0,2 процентни пункта (в заетостта). При това тенденцията на 

намаление се реализира на фона на значителния отлив на туристи от конкурентни пазари 

(напр. Турция) в последните години. Общият принос на сектора, заедно с непреките ефекти 

в свързани индустрии, се оценява на 11,5% от БВП през 2017 г., което поставя България на 

72-ро място в света по относителен размер на туристическия сектор. Генерираните в сектора 

и свързаните индустрии работни места (336 хил.) представляват 10,7% от заетостта в цялата 

икономика и определят на страната 77-мо място в света. Прогнозите на World Travel & 

Tourism Council сочат, че при непроменени политики страната ще загуби допълнително 

позиции, като по размер на оценения растеж на индустрията за следващия десетгодишен 

период България е класирана на 116-то място в света. Към 2017 г. в страната има богато 

природно наследство и биоразнообразие. На територията на страната има 55 резервата, 35 

поддържани резервата, 565 защитени местности, 345 природни забележителности, 3 

национални и 11 природни парка; общият брой на защитените територии и обекти е 1 014, 

защитените видове растения са 574, а защитените видове животни са 483. 

В Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО са включени 7 

културни и три природни обекта от България. България е на трето място в ЕС по брой 

археологически културни ценности. Експонирани на място са уникални гробници от 

античността и епохата на траките, от които две със световно значение. В страната има 33 

археологически резервата, 8 селища и 3 старинни части от селищни територии, обявени за 

архитектурно-исторически резервати. 

Страната е изключително богата и на движими културни артефакти. Към момента 

функционират 191 музея и галерии, от които 23 държавни, 31 регионални, а останалите - 

местни, като в техните богати депозити се съхраняват около 10 млн. експонати. Значителен 

проблем произтича от недостатъчното финансиране, неоптимални условия за представяне на 

културното наследство в тези културни организации и липсата на достатъчна компетентност в 

областта на неговата промоция и маркетинг. 

През последните десет години ресурсната интензивност на икономиката намалява с 15,4% 

до 3,3 кг/евро през 2017 г., но темповете на намаление изостават спрямо наблюдаваните средно 
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за ЕС (22,1%), в резултат на което нараства допълнително разликата между страната и 

общността. През 2017 г. България се характеризира с най-ресурсоемката икономика в ЕС, 

изразходвайки 6,8 пъти повече суровини за производство на единица БВП от средния 

суровинен разход в ЕС и губейки една позиция в класацията на държавите членки за последните 

десет години (като е изпреварена от Румъния), поради относително по-бавните темпове на 

внедряване на по-ефективни технологии в производствения процес в страната. Високата 

ресурсна неефективност е едно от най-значимите препятствия пред конкурентоспособността на 

икономиката, като същевременно възпрепятства и устойчивото развитие. 

В частност, по отношение на енергийната интензивност на икономиката, през последните 

десет години страната успява до постигне 22,1% намаление, което е деветият най-висок 

резултат в рамките на ЕС и изпреварва средното подобрение в ЕС (14,5%). Въпреки това 

България остава с най-енергоемката икономика в ЕС, изразходвайки през 2016 г. 3,6 пъти 

повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния енергиен разход в 

ЕС, скъсявайки изоставането си със скромните 9%. 

През последните десет години се регистрира удвояване на дела на енергията от 

възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, достигащ 18,8% през 

2016 г., спрямо 9,2% през 2007 г. По този показател страната продължава да се представя по-

добре от ЕС (средно за ЕС постигнатата стойност през 2016 г. възлиза на 17%), като нивото 

на показателя остава значително над националната цел по стратегия „Европа 2020“ (16% през 

2020 г.). Значителното подобрение, обаче, е постигнато в резултат на усилията през първата 

половина на разглеждания период (до 2013 г., когато е постигната стойност от 19%), докато 

през последните години липсва напредък, което компрометира възможностите на икономиката 

както да адресира предизвикателствата, произтичащи от измененията на климата, така и да 

намали зависимостта си от внос на енергийни източници. През 2016 г. страната задоволява 

малко над 1/3 от потребността си от енергийни ресурси за сметка на внос (сравнено с над 1/2 

средно за ЕС), при подобрение от повече от 10 процентни пункта за последните десет години. 

През последните години разходите за опазване и възстановяване на околната среда 

нарастват чувствително, във връзка с изразходвания ресурс по линия на оперативните 

програми, съфинансирани със средства от ЕС, като за периода 2010-2016 г. възлизат на средно 

2,6% от БВП, при достигнат максимум от 3,7% от БВП през 2014-2015 г., когато е пикът в 

изпълнението на оперативна програма „Околна среда“. Преобладаващата част от средствата 

(малко над 1/2 средно за периода) се разходват за управление на отпадъците, а останалата 

част е посветена главно на финансиране на дейности по управление на отпадъчните води и 

опазване чистотата на въздуха; финансирането на действия за опазване на природното 

разнообразие и екологични иновации е пренебрежимо малко. 

Делът на населението, свързано с обществена канализация нараства от 69,7% (през 2007 г.) на 

76,0% (2017 г.). Особено чувствително е подобрението по отношението на свързаността на 

населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, която през разглеждания период 

нараства с 21,5 процентни пункта, достигайки 63,4%, при утрояване на броя на селищните 

пречиствателни станции за отпадъчни води до 169 през 2017 г. Подобрени са технологиите на 

пречистване, като през 2017 г. 69,5% от отведените отпадъчни води са обработени с вторични 

и третични методи (допречистване), спрямо 50% през 2007 г. 

По отношение на управлението на отпадъците са постигнати значителни резултати. 

Генерираните битови отпадъци следват тенденция на трайно намаление през последните десет 

години, отбелязвайки кумулативен спад от 27,4% към 2017 г. След 2012 г. генерираните битови 



План за интегрирано развитие на община Якоруда 2021-2027 г. - Проект 

29 

отпадъци на глава от населението в страната са под средните за ЕС, като през 2017 г. 

изпреварването на общността в стремежа към намаляване на отпадъците достига 10,7% (435 

кг отпадък на глава от населението в България, спрямо 486 кг средно за ЕС). Същевременно 

нараства делът на третираните битови отпадъци, достигайки 99,7% през 2017 г. (спрямо 94,3% 

десет години по-рано) и надвишавайки средните стойности за ЕС (98,6%). Относителният дял 

на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране достига 99,7% през 

2017 г., отразявайки увеличение с 2 процентни пункта през периода, като обхватът на 

системата за управление на отпадъците се разширява с над 400 населени места. 

Предизвикателство остава намаляването на дела на депонираните отпадъци. След 

присъединяването на страната към ЕС относителният дял на депонираните отпадъци намалява 

значително с 9,6 процентни пункта, но достигането на ниво през 2017 г (63,8%) остава повече от 

2,5 пъти по-високо от средното за ЕС. Равнището на рециклираните отпадъци показва тенденция 

на нарастване през последните десет години. През 2017 г. показателят достига 34,6%, все още 

изоставайки от средните за ЕС стойности (46,4%). Налице е необходимост от 

интензифициране на усилията за постигане на целите на политиката за 50% дял на 

рециклирането към 2020 г. Според ЕК, цялостното изпълнение на съществуващото 

законодателство относно отпадъците би могло да създаде повече от 14 000 работни места в 

България и да увеличи годишния оборот на сектора на отпадъците с над 1,5 млрд. евро, а 

приближаването към целите, залегнали в законодателството и политиките в областта на 

отпадъците, може да създаде 16 500 работни места и да увеличи годишния оборот на сектора 

с над 1,7 млрд. евро. 

България изостава в процеса по трансформиране на икономиката си от линейна към 

кръгова, в условия на отсъствие на всеобхватен стратегически документ, който да постави 

основите на такава трансформация. Страната остава на последно място в ЕС – със значителна 

разлика по производителност на ресурсите, като отбелязаният напредък в това отношение 

изостава спрямо усилията в другите държави – членки на ЕС. Въпреки растящото търсене на 

екологосъобразни продукти и услуги, заинтересованите страни засега не са склонни масово да 

инвестират в тези сфери. Експресно проучване на Евробарометър през 2015 г. показва, че 22% 

от българските предприятия не предприемат никакви усилия за повишаване на ресурсната 

ефективност, което е седмият най-висок процент в рамките на ЕС и надвишава средната 

стойност в общността (13%). В същото време, почти половината (49%) от предприятията, 

предприели действия във връзка с ресурсната ефективност, са постигнали намаляване на 

производствените разходи. 

Според Европейския екоиновационен индекс (European Eco-Innovation Scoreboard) на 

Обсерваторията за екологични иновации, през 2017 г. България остава на последното място в 

ЕС при липса на чувствително развитие спрямо предходни години по отношение на прилагането 

на принципа на кръгова икономика и внедряване на екоиновационни дейности. 

През последните години се задълбочават регионалните различия на ниво NUTS II. 

Югозападният район, в който попада основният икономически център на страната – 

столицата София, формира 47,9% от БВП на страната през 2016 г., като увеличава приноса си 

с 2,4 процентни пункта за последните 10 години. Слабо нарастване на относителния дял в 

общия БВП (+1 процентен пункт за периода) е регистрирано и от Югоизточния район, докато 

останалите райони намаляват присъствието си в икономиката на страната. При Североизточен 

(-0,5 процентни пункта) и Южен централен (-0,5 процентни пункта) райони тази тенденция е 
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по слабо изразена, докато Северен централен (-0,8 процентни пункта) и особено Северозападен 

(-1,6 процентни пункта) райони намаляват приноса си по-осезаемо. 

По показателя БВП на човек от населението районите на България изостават значително от 

средното равнище, както и от водещите райони в ЕС. Северозападен район продължава да 

заема последното място в класацията на районите в ЕС по този показател с 29% от средното 

ниво за ЕС, като все пак успява да навакса 2 процентни пункта от изоставането си през 

последните десет години. Северен централен, Южен централен, Североизточен и Югоизточен 

райони са на 3-то, 4-то, 6-то и 8-мо място в групата от 20 региони с най-нисък БВП на човек 

в ЕС (с равнище от 34%, 34%, 39% и 43% от средното за ЕС). 

Според използваната в страната дефиниция, селските райони обхващат общините, в които 

няма населено място с население над 30 хил. души. По данни от последното национално 

преброяване селските райони покриват 81% от територията на страната, 39% от населението 

и 78% от всички селища, като са разпределени относително равномерно на територията на 

цялата страна. Гъстотата на населението е два пъти по-ниска от средната за страната, при 

значително по-неблагоприятна възрастова и образователна структура. Това предопределя и по-

неблагоприятна позиция по отношение на пазара на труда, при по-нисък дял на населението 

в трудоспособна възраст, по-ниски нива на икономическата активност и заетост, по-висока 

норма на безработица и по-ниска производителност спрямо наблюдаваните в градските райони 

и средните за страната. 

Фигура № 2 Национални приоритети и под-приоритети през периода 2021-2027 г. 

 

Източник: Социално-икономическо развитие на България 2007-2017 г. Определяне на националните приоритети 

за периода 2021-2027 г. https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads. 

2.2. Общи тенденции на икономическото развитие в региона на ниво 2 

Югозападният район обхваща областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София-град, 

с общо 52 общини. Територията на района се простира на север до билото на Западна и 

Централна Стара планина. Източната му граница преминава през Златишко-Пирдопското поле, 

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads
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Ихтиманска Средна гора, югозападните склонове на Родопите и по поречието на р. Места 

достига Южната граница, като на юг изцяло съвпада с държавната граница на България с 

Гърция, а на запад районът граничи с Република Северна Македония и Република Сърбия. 

Площта на района е 20 040 кв. км което представлява 18,1% от територията на страната, като 

земеделските територии са 44,0%, горските 49,6 %, урбанизираните 4,4 %. 

Таблица № 5 Основни характеристики на Югозападен регион 

Район/области м. ед. България ЮЗР Благоевград % ЮЗР от РБ 

Територия кв. км 110 994 20 040 6 290 18.06 

Население (2018) брой 7 000 039 2 102 205 305 123 30.03 

Общини брой 265 54 14 20.38 

Населени места брой 5 256 949 274 18.06 

Градове брой 257 48 13 18,75 

Равнище на урбанизация % 73,5 84,31 60,02 114,71 

БВП (2017) млн. лв. 101 043 48 390 2 718 47,89 

БВП на човек лв. 14 280 22 913 8 792 160.46 

Източник: Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район 

Разгледан в национален план, районът е водещ по принос в БВП за 2017 г. с 47,89%. Към 31 

декември 2018 г. населението на Югозападния район е 2 102 205 души, което представлява 

30,0% от населението на България. В сравнение с края на 2011 г. населението на района 

намалява с 29 028 души, или с 1,4% (средногодишен темп на намаление 0,2%). С големи темпове 

е намалението на населението в област Кюстендил, докато в област София-град има увеличение 

– 2,4%. По райони само Югозападния има най-малко намаление в сравнение с другите райони 

от страната. 

Таблица № 6 Население по райони към 31.12.2011-2018 г. 
Район / област Население към - брой Прираст 

2011 г. 2018 г. брой % 

Общо за страната 7 327 224 7 000 039 -327 185 -4,5 

Югозападен 2 131 233 2 102 205 -29 028 -1,4 

Благоевград 322 025 305 123 -16 902 -5,2 

Източник: Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район 

Продължава процесът на застаряване на населението в района, който е характерен за другите 

райони в страната, но в Югозападния район то е с по-добри стойности от средните за страната. 

В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 407 509, или 19,4% от населението 

на района. В сравнение с 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 2,0%. 

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението 65 и повече години е 19,7%, или района е с 

малко по-добри показатели от тези на ЕС. По области делът на лицата на 65 и повече навършени 

години е най-нисък в област София-град (17,5%) и Благоевград (19,2%). В останалите области 

делът е над средния за страната (21,3%). 

Възрастовата структура в 12 общини е силно деформирана и не може да осигури както 

възпроизводството на населението, така и възпроизводството на трудовия потенциал. 

Към 31.12.2018 г. населението във възрастовата група 15 - 64 години в района е 1 395 602 души, 

или 66,4% от общия брой на населението, като спрямо 2011 г. този дял намалява с 3,4%. 

По райони относителният дял на населението в тази възрастова група е най-висок в Югозападен 

66,4%, следван от Североизточен с 65,0%. 
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На ниво област, областите София-град с 68,0% и Благоевград с 66,6% са с по-добри показатели 

от средния за страната (64,3%). 

Коефициентът на възрастова зависимост е с най-благоприятни показатели в Югозападен район 

с 50,6%, следван от Североизточен с 53,8% и Южен централен район с 55,4%. 

След 1990 г. демографското развитие на страната и района се характеризира с отрицателен 

естествен прираст на населението. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст 

населението на района е намаляло с 9 166 души. 

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст през 2018 г. е 

минус 4,3‰, а през 2011 г. е минус 3,3‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е 

минус 2,6‰, а в селата - минус 13,4‰. 

Коефициентът на естествения прираст за ЕС-28 е минус 0,4 ‰. 

Коефициентът на механичен прираст в района през 2011 г. е (2,3‰), а през 2018 г. (1,4‰), като 

за страната през 2018 г. е (-0.5‰). Или механичният прираст е с по-благоприятни показатели от 

средните за страната, дължащи се на нестихващата миграция към столицата. 

Таблица № 7 Прогноза за населението в ЮЗР и област Благоевград (в брой) 

Район/област 2020 2025 2030 2035 

Югозападен  2 105 798 2 088 312 2 067 148 2 044 331 

Благоевград  306 370 298 264 287 439 275 429 

Източник: Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район 

Влошаването на възрастовата структура на населението ще рефлектира и върху размера и 

качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условия на динамичен 

пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните 

умения на заетите, поражда необходимостта от насърчаване на ученето през целия живот. 

Застаряващото население ще постави натиск върху публичните разходи за пенсии, 

здравеопазване и социални грижи. 

Сред статистическите райони Югозападният има най-висока заетост – през 2018 г. 

коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) е 73,8%. 

През 2018 г коефициентът на безработицата в Югозападния район сред населението на 15-64 

навършени години намалява с 4,8 процентни пункта в сравнение с 2011 г., като достига 2,7%. 

Районът заема водещо място по ниска безработица в страната. Има много големи диспропорции 

между общините в една област. Така например безработицата в област Благоевград е 4,8%, в 

община Благоевград е 6,1%, а в общините Белица и Якоруда е многократно по-голяма – 

съответно 42,7% и 31,6%.  

С най-бързи темпове до 2025 г. и в периода до 2050 г. ще се повиши търсенето на специалисти 

в бизнес услугите, научните и технически дейности, здравеопазването и социалните дейности, 

и информационните и комуникационните технологии. 

Предвид спецификите (теренни) на района, първичният сектор има допълваща функция в 

икономически план. Земеделските територии са 8 826 846 дка. или 44%, а горските такива са 9 

948 823 дка. или 49,6% от площта на района. Използваемите земеделски площи в района са 302 

084,44 ха. или 8% от тези на страната, а обработваемата земя е 161 150,90 ха. Регистрираните 

земеделски стопанства за 2016 г. са 40 900, като техният брой е намалял с 1,6 пъти спрямо 2010 

година. С най-висок принос в произведената продукция на сектора е област Благоевград с 39%. 
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Както и останалите райони от ниво 2 и в ЮЗР вторичният сектор заема второ място в секторната 

икономика. В сравнителен план тук са най-големите диспропорции. В област София-град е 

създаден 61% от БДС на района, срещу 24% на област София и 9% на област Благоевград. 

Многократни проучвания по повод туристическо планиране установяват и потвърждават 

изключително богат и разнообразен рекреационно-туристически потенциал на ЮЗР. Районът 

има потенциал, ресурси и база за развитие на затворен продукт в четири сезона. Потенциалът и 

реалният принос на ЮЗР към туристическия сектор на България са значителни и относително 

непроменени. През последните 3 години районът разполага със 17% от местата за настаняване, 

13% от легловата база и реализира 20% от приходите от нощувки, запазвайки третата си позиция 

след черноморските дестинации на ЮИР и СИР. 

В ЮЗР, както и в останалите райони от ниво 2, процентът на микро фирмите е много голям. В 

ЮЗР за 2017 г. те съставляват 92,7% от МСП, като заетите в тях са 612 046 души. 

2.3. Общи тенденции на икономическото развитие в Област Благоевград 

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното 

стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи развилите се във времето 

различни икономически дейности, локализирани на територията на областта. 

Таблица № 8 Прогноза за населението на област Благоевград 2020 - 2080 година 

Област 

Пол 

I вариант (при хипотеза за конвергентност), брой 

Година 

2020 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 

Общо 306 370 298 264 287 439 262 708 236 619 209 800 184 242 161 902 

Мъже 149 177 144 975 139 560 127 531 115 175 102 606 93 649 80 317 

Жени 157 193 153 289 147 879 135 177 121 444 107 194 93 649 81 585 

Изменение, %  -2,64 -6,18 -14,90 -22,76 -21, 53 -39,86 -47,15 

Източник: НСИ 

Таблица № 9 Коефициент на възрастова зависимост на област Благоевград до 2080 г. 

Област 

Пол 

I вариант (при хипотеза за конвергентност), брой 

Година 

2020 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 

Общо 55,16 61,07 66,66 77,12 85,07 106,25 95,08 92,72 

Мъже 50,28 55,26 59,87 63,59 76,31 94,03 89,77 84,91 

Жени 60,10 66,97 73,62 79,24 93,83 116,86 111,21 101,07 
Източник: НСИ 

Таблица № 10 Коефициент на възрастова зависимост (относно старшите възрасти) на 

област Благоевград до 2080 г. 

Област 

Пол 

I вариант (при хипотеза за конвергентност), брой 

Година 

2020 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 

Общо 32,17 38,28 44,30 56,11 70,00 81,12 71,39 68,03 

Мъже 26,85 32,11 37,23 47,79 61,00 70,02 61,94 60,36 

Жени 37,55 44,54 51,54 64,72 79,38 93,02 81,50 76,24 
Източник: НСИ 

Общо прогнозираното намаление на населението към 2030 година за област Благоевград е 

6,18% Засега няма изглед за обръщане на тенденцията. 

В Южна България областните центрове с безработица над 5% са само четири - Благоевград 

(6,2%), Сливен (9,6%), Кърджали (5,8%) и Смолян (6,3%). 
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Според прогнозите на Cedefop по сектори на икономиката ще се наблюдава нарастване на 

заетостта в икономическите дейности в сектор „Услуги“, докато в икономическите дейности от 

сектор „Индустрия“ и сектор „Селско стопанство“ ще има намаление. 

Последните пет години са период на значителен ръст на БВП на човек от населението на област 

Благоевград, а най-голям е ръстът между 2016 и 2017 г. – от 8 290 до 8 792 лв. Въпреки 

чувствителния ръст, стойността на този показател остава значително под средните за страната 

14 280 лв. на човек от населението. Чувствително увеличение се наблюдава и в средната заплата 

на наетите, която през 2017 г. достига 8 297 лв. годишно, като тя е нараснала с над 8% в рамките 

на годината. Номиналното равнище на заплатите в областта обаче остава чувствително под 

средното за страната, като по последни данни то е 67% от това за България с тенденция тази 

разлика да се увеличава. 

За сметка на това, относителният дял на населението, живеещо в материални лишения, е по-

нисък от средния за страната – 18,1% спрямо средно 20,9%. Същевременно 26% от населението 

в областта е под линията на бедност в сравнение с 22% за България. Средният доход на лице от 

домакинство пък покрива 93% от средното за страната. 

 БВП на човек от населението (2017 г.) – 8 792,00 лв.; 

 Средногодишен доход на лице от домакинството (2017 г.) – 5 193,00 лв.; 

 Средна годишна брутна заплата на наетите (2016 г.) – 7 658,00 лв.; 

 Процент от населението, живеещо с материални лишения (2018 г.) – 18,10%; 

 Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2017 г.) – 22,20%. 

През 2017 г. броят на нефинансовите предприятия в област Благоевград леко е нараснал и 

достига 70 на всеки 1000 души в областта, което я поставя на четвърто място в страната по този 

показател и доста над средните 57 на 1000 души. Благоевград като цяло обаче не се радва на 

особено големи инвестиции – разходите за придобиване на ДМА през последните години се 

колебаят около 1500 лв. на човек от населението, далеч под средните за страната стойности. 

Същевременно областта е сред водещите по усвояване на средства от европейските фондове с 

2132 лв. на човек от населението за периода от началото на настоящия програмен период до 

средата на 2019 г. Причина за големия обем на изплатените в областта евросредства е най-вече 

строежът на магистрала „Струма“, който е и сред най-големите проекти в страната, 

финансирани от структурни фондове. ПЧИ с натрупване също са на относително добро равнище 

– 1535 евро/човек към края на 2018 г., въпреки че Благоевград е далеч зад икономически най-

развитите области и над два пъти под средното ниво за страната. Сред показателите с по-добра 

динамика за областта е произведената продукция на човек от населението, която достига 

18 050 лв. през 2017 г. спрямо 15 652 лв. през 2016 г. Въпреки това произведената продукция 

остава под средната за страната. 

 Нефинансови предприятия на 1 000 души (2017 г.) – 70,00; 

 Разходи за придобиване на ДМА на човек (2017 г.) – 1 576,00 лв.; 

 Изплатени суми по ОП на общините на човек (2019 г.) – 2 132,00 лв. 

Икономическата активност в областта продължава да се повишава и през 2017 г. традиционно 

остава над средната за страната. Това увеличение е съпроводено от значителен ръст на заетостта 

до 69% (при 67% в страната), колкото е и преди икономическата криза. Безработицата спада 

рязко до 4,5%, което все още е далеч от предкризисните 2%, но е и значително под средното за 

страната ниво от 6,2%. Образователната структура в областта също се подобрява през 2017 г., 

въпреки че остава сравнително неблагоприятна. Висшистите сред населението на 25-64 г. са 
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20% (при 28% в страната). Толкова са и тези с основно и по-ниско образование (при 17% в 

страната). Коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на възраст 

15-19 г. към това на 60-64 г. в областта се изравнява със средния за страната през 2017 г. и 

достига 64%. Това означава, че на всеки 100 души, на които предстои да влязат в пенсионна 

възраст през следващите няколко години отговарят 64 младежа, които ще се влеят в пазара на 

труда.  

Таблица № 11 Индикатори на икономическото развитие 2013-2017 г. 

Вид/Година 2013 2014 2015 2016 2017 

БВП на глава от населението в текущи цени (лв.) 7 641 7 589 7 889 8 290 n.a. 

Средногодишен доход на лице от домакинството (лв.) 4 132 4 181 4 502 4 461 5 193 

Средна годишна брутна заплата на нает (лв.) 6 566 6 818 7 181 7 658 n.a. 

Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за 

страната (%) 

15,3 18, 16,0 23,6 22,2 

Коефициент на икономическа активност на населението на 

15-64 години (%) 

73,2 73,0 70,8 69,8 72,6 

Коефициент на заетост на населението на 15-64 години 

(%) 

63,3 62,6 63,4 64,0 69,2 

Коефициент на безработица на населението на 15-64 

години (%) 

13,5 14,1 10,3 8,3 4,5 

Дял на населението с висше образование, 25-64 г. (%) 18,0 19,6 19,5 19,4 19,9 

Брой на нефинансови предприятия на 1000 души от 

населението 

55 58 40 67 n.a 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи (лв./човек) 

1 335 1 563 1 799 1 377 n.a 

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от 

нефинансовия сектор с натрупване (евро/човек) 

1 108 1 214 1 433 1 556 n.a 

Дял на пътната настилка в добро състояние (%) 51,9 49,1 59,7 46,0 47,5 
Източник: Регионални профили, ИПИ 

Положителна тенденция е намаляване на коефициента на безработица, запазване на дела на на 

населението с висше образование (25-64 г.), коефициента на икономическа активност(15-64), а 

заслужава специално внимание намаляването на разходите за придобиване на дълготрайни 

материални активи и високия дял на пътната настилка в лошо състояние - над 50%. 

Общият размер на използваната земеделска площ (ИЗП) в област Благоевград е 583 588,5 дка. и 

заема 9% от територията й, а нейната специализация в растениевъдната продукция на страната 

се определя от производството на тютюн, картофи, домати, праскови, грозде. 

Броят на земеделските стопанства в област Благоевград е 38 467, което представлява 10,4% от 

стопанствата в страната – най-голям брой стопанства в България. Средният размер на ИЗП в 

областта е 15,4 дка. Това е областта с най-малките стопанства – 15% от средния размер за 

страната (101,3 дка.). 

2.4. Развитие и структура на общинската икономика 

Община Якоруда е една от малките по големина и значимост общини в икономиката на област 

Благоевград. Прави впечатление следното: 

 През 2018 г. общинската икономика е с дял от 0,33% от произведената продукция от 

област Благоевград. През 2012 г. този дял е бил 0,42%; 

 Делът на предприятията в общината в сравнение с тези от област Благоевград през 2018 

г. е 1,14%, докато през 2012 г. е бил 2,42%; 

 Докато произведената продукция в област Благоевград нараства в периода 2012-2018 г. 

с близо 37%, в община Якоруда това нарастване е само 19%. 
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Извод: Икономиката в Благоевградска област нараства почти 2 пъти в сравнение с икономиката 

на община Якоруда. 

Местната икономика в град Якоруда е представена предимно от малки цехове, специализирани 

в дърводобивната, дървопреработвателната промишленост и производство на мебели, които 

разчитат на наличието на суровини, материална база и квалифициран персонал. 

Машиностроенето е представено от Завод за дървообработващи машини (ЗДМ) „Якоруда“. 

Преработвателната промишленост е представена предимно от предприятия за 

дървообработване. Производството на шивашки изделия и трикотаж осигурява заетост 

предимно на жените. Представено е от смесена българо-френска фирма за трикотаж с близо 100 

заети с тенденция за разширяване на дейността и заетостта, две гръцки фирми за облекла с общо 

30-40 заети. Всички фирми за трикотаж и шивашки изделия са регистрирани в други населени 

места извън Якоруда и общината не реализира приходи от тях. Отрасъл ,,Строителство“ 

осигурява към 20-30 работни места. В град Якоруда работи цех за преработка на маслини. Има 

също така предприятия, специализирани в производството на хляб и хлебни изделия и мандри 

за производство на млечни продукти.  

Таблица № 12 Икономически активни предприятия в обл. Благоевград и общ. Якоруда 

Област, община 
Брой предприятия Произведена продукция – лв. 

2012 г. 2018 г. 2012 г. 2018 г 

Област Благоевград 10 102 21 907 3 538 757 5 620 867 

Община Якоруда 246 251 14 994 18 585 

Дял на предприятията в община Якоруда (%) 2,43 1,14 0,42  0,33 
Източник: НСИ, собствена разработка 

Таблица № 13 Вид предприятия в община Якоруда според заетостта 

Година 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общо 253 259 249 251 

Микро до 9 заети 239 241 229 236 

Малки от 10 до 49 - - - - 

Средни от 50 до 249 - - - - 

Големи над 250 - - - - 
Източник: ТСБ-Благоевград 

Структурата на фирмите следва тенденциите в икономиката на страната - увеличаване дела на 

микро предприятията (до 9 човека) за сметка на средните и големи предприятия. По отношение 

на броя на функциониращите предприятия и общия размер на произведената продукция на 

целевата територия се регистрира тенденция към повишаване ефективността на местната 

икономика, изразяваща се в намаляване на броя на предприятията и нарастване на размера на 

произведената продукция. 

Таблица № 14 Динамика на основните икономически показатели в община Якоруда 

Показател Мерна единица 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Произведена продукция хил. лв. 18 567 18 567 20 059 18 585 

Приходи от дейността хил. лв. 26 749 29 595 30 484 34 161 

Разходи за дейността хил. лв. 26 074 27 939 28 902 33 081 

Нетни приходи от продажби хил. лв. 24 363 28 455 27 953 31 976 

Печалба хил. лв. 1 712 2 538 2 177 2 098 

Загуба хил. лв. 1 137 1 063 760 1 164 

Добавена стойност по факторни разходи хил. лв. 4 905 7 352 7 842 7 942 

Оборот хил. лв. 24 467 28 574 27 954 31 980 

ДМА хил. лв. 14 299 14 281 13 454 12 995 

Предприятия  бр. 253 259 249 251 

Заети лица  бр. 800 874 930 909 
Източник: НСИ, собствена разработка 
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Обезпокояващ е фактът, че: 

 За периода 2016-2018 г. печалбата намалява със 17,3%, а загубата нараства с 8,7%; 

 Разходите за дълготрайни материални активи намаляват за периода 2015-2018 г. с 9,2%, 

като най-силно е намалението в 2017 г. – 6,8%. 

Таблица № 15 Произведена продукция в община Якоруда (хил. лв.) 

Икономически дейности (А21) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ОБЩИНА ЯКОРУДА 17 151 18 567 20 059 18 585 

A Селско, горско и рибно стопанство 135 96 .. .. 

В. Добивна промишленост - - .. - 

C Преработваща промишленост 9 648 10 881 11 891 7 799 

D Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
1 001 828 782 888 

E Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
- .. .. .. 

F Строителство .. 1 107 .. .. 

G Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 1 190 1 542 1 184 1 862 

H Транспорт, складиране и пощи 849 837 1 687 3 789 

I Хотелиерство и ресторантьорство 410 583 480 578 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
626 464 .. .. 

L Операции с недвижими имоти 113 56 .. 62 

M Професионални дейности и научни изследвания 311 342 68 64 

N Административни и спомагателни дейности - ..  - .. 

P Образование - -  - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 898 926 1 081 1 136 
Източник: НСИ  

Забележка: Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 

“..” Конфиденциални данни  

Таблица № 16 Приходи от дейността в община Якоруда (хил. лв.) 

Икономически дейности (А21) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ОБЩИНА ЯКОРУДА 26 749 29 595 30 484 34 161 

A Селско, горско и рибно стопанство .. .. .. .. 

В. Добивна промишленост - - .. - 

C Преработваща промишленост 10 330 11 818 12 680 8 255 

D Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
1 055 866 875 920 

E Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
- .. .. .. 

F Строителство 1 966 1 116 .. .. 

G Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 8 498 10 882 9 766 16 214 

H Транспорт, складиране и пощи 946 1 068 2 176 4 215 

I Хотелиерство и ресторантьорство 1 752 984 807 829 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
627 464 .. .. 

L Операции с недвижими имоти 121 56 .. 62 

M Професионални дейности и научни изследвания 320 399 79 .. 

N Административни и спомагателни дейности - ..  - .. 

P Образование - -  - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 900 926 1 084 1 144 
Източник: НСИ 

Забележка: Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 

“..” Конфиденциални данни 
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Таблица № 17 Нетни приходи от продажби в община Якоруда (хил. лв.) 

Икономически дейности (А21) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ОБЩИНА ЯКОРУДА 24 363 28 455 27 953 31 976 

A Селско, горско и рибно стопанство 116 85 .. .. 

В. Добивна промишленост - - .. - 

C Преработваща промишленост 9 998 11 550 11 593 7 745 

D Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
831 723 691 749 

E Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
- .. .. .. 

F Строителство 1 954 1 114 .. .. 

G Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 8 048 10 583 9 187 15 576 

H Транспорт, складиране и пощи 772 806 1 793 3 860 

I Хотелиерство и ресторантьорство 717 897 647 717 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
625 461 .. .. 

L Операции с недвижими имоти 61 56 .. 62 

M Професионални дейности и научни изследвания 318 344 79 66 

N Административни и спомагателни дейности - ..  - .. 

P Образование - -  - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 898 926 1 081 1 115 
Източник: НСИ 

Забележка: Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 

“..” Конфиденциални данни  

Таблица № 18 Печалба по сектори в община Якоруда (хил. лв.) 

Икономически дейности (А21) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ОБЩИНА ЯКОРУДА 1 712 2 538 2 177 2 098 

A Селско, горско и рибно стопанство .. .. .. .. 

В. Добивна промишленост - - .. - 

C Преработваща промишленост 761 1 223 1 273 591 

D Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
232 296 .. .. 

E Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
- - .. .. 

F Строителство .. .. 59 .. 

G Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 255 313 .. 648 

H Транспорт, складиране и пощи 23 52 100 120 

I Хотелиерство и ресторантьорство 36 81 39 100 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
81 169 .. .. 

L Операции с недвижими имоти .. ..  - .. 

M Професионални дейности и научни изследвания .. .. 5 .. 

N Административни и спомагателни дейности - -  - .. 

P Образование - -  - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 214 206 242 246 
Източник: НСИ 

Забележка: Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 

“..” Конфиденциални данни  

Таблица № 19 Загуби по сектори в община Якоруда (хил. лв.) 

Икономически дейности (А21) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ОБЩИНА ЯКОРУДА 1 137 1 063 760 1 164 

A Селско, горско и рибно стопанство .. .. .. .. 

В. Добивна промишленост - -  - - 

C Преработваща промишленост 588 691 262 738 
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Икономически дейности (А21) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

D Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
- - .. .. 

E Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
- ..  - .. 

F Строителство .. .. .. .. 

G Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 298 237 213 196 

H Транспорт, складиране и пощи .. .. .. .. 

I Хотелиерство и ресторантьорство 111 59 100 75 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
- -  - .. 

L Операции с недвижими имоти - .. .. .. 

M Професионални дейности и научни изследвания - -  - 0 

N Административни и спомагателни дейности - ..  - .. 

P Образование - -  - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа - -  - 0 
Източник: НСИ 

Забележка: Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 

“..” Конфиденциални данни  

Таблица № 20 Разходи за ДМА в община Якоруда (хил. лв.) 

Икономически дейности (А21) 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г. 

ОБЩИНА ЯКОРУДА 14 299 14 281 13 454 12 995 

A Селско, горско и рибно стопанство .. .. .. .. 

В. Добивна промишленост - - .. - 

C Преработваща промишленост 3 677 3 824 3 762 2 989 

D Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
5 428 5 129 4 860 4 544 

E Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
- .. .. .. 

F Строителство 306 .. .. .. 

G Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 808 1 261 1 359 1 412 

H Транспорт, складиране и пощи 610 739 842 1 411 

I Хотелиерство и ресторантьорство 2 684 2 256 1 757 1 681 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
.. .. .. .. 

L Операции с недвижими имоти .. .. .. .. 

M Професионални дейности и научни изследвания .. .. .. .. 

N Административни и спомагателни дейности - ..  - .. 

P Образование - -  - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 142 72 85 156 
Източник: НСИ 

Забележка: Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 

“..” Конфиденциални данни  

Таблица № 21 Оборот по сектори в община Якоруда (хил. лв.) 

Икономически дейности (А21) 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г. 

ОБЩИНА ЯКОРУДА 24 467 28 574 27 954 31 980 

A Селско, горско и рибно стопанство 208 85 .. .. 

В. Добивна промишленост - - .. - 

C Преработваща промишленост 9 998 11 656 11 593 7 745 

D Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
831 723 691 749 

E Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
- .. .. .. 

F Строителство 1 956 1 114 .. .. 

G Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 8 058 10 596 9 188 15 580 
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Икономически дейности (А21) 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г. 

H Транспорт, складиране и пощи 772 806 1 793 3 860 

I Хотелиерство и ресторантьорство 717 897 647 717 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
625 461 .. .. 

L Операции с недвижими имоти 61 56 .. 62 

M Професионални дейности и научни изследвания 318 344 79 66 

N Административни и спомагателни дейности - ..  - .. 

P Образование - -  - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 898 926 1 081 1 115 
Източник: НСИ 

Забележка: Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 

“..” Конфиденциални данни 

Изводи: 

 Произведената продукция запазва нивото от 2016 г. (леко нарастване има през 2017 г.), 

но намалява в сектор „Преработваща промишленост“ с 34,4%; 

 Нетните приходи от продажби нарастват устойчиво, но намаляват с 33,2% в сектор 

„Преработваща промишленост“. Същият извод важи като свързвани индикатори и при 

„Приходи от дейността“ като намалението е 34,9%; 

 Печалбата намалява леко след пик в 2016 г., но силно обезпокояващо е нейното 

намаляване в сектор „Преработваща промишленост“ – с 53,6% (повече от 2 пъти спрямо 2016-

2017 г.), докато в сектори „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ нараства 2 пъти. Тези сектори обаче имат малък принос в икономиката на 

общината; 

 Загубите нарастват в изследвания период и особено това се забелязва в сектор 

„Преработваща промишленост“; 

 Разходите за ДМА в сектор „Преработваща промишленост“ устойчиво намаляват, както 

и общо за предприятията в общината, а в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ изобщо 

няма такива; 

 Оборотът расте номинално, но тревожен е фактът, че намалява с 33,2% в сектор 

„Преработващата промишленост“ за сметка на сектори „Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Хуманно здравеопазване и социална 

работа“; 

 Делът на микропредприятията преобладават в структурата на бизнеса, което: 

o е характерно за националната икономика; 

o носи риск за местната икономика при настъпване на кризи от всякакъв характер; 

 Обезпокояващ е фактът, че спадат приходите и печалбата в преработващата 

промишленост, причина за което може да бъде: 

o намаляване на предприятията в този сектор; 

o остаряла технология и оборудване; 

 Приходите и печалбата в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ нарастват по-слабо 

отколкото ръста на броя на появата на нови стопански единици, причина за което може да се 

търси в: 

o задържане броя на туристите и гостите, поради слаба реклама и/или качество на 

услугите; 

o намаляване на разходите за ДМА в сектора.
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Таблица № 22 Отчети за дейността на община Якоруда 2017-2019 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 

уточнен план 

2019 г. 

ОТЧЕТ 

2019 г. 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: 

държавни дейности местни дейности 

(а) (1) (2) (3) (4) 

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  1 061 863 1 002 468 34 037 968 431 

1. Данъчни приходи 386 000 416 796   416 796 

2. Други приходи 664 863 574 672 23 037 551 635 

2.1. Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: 104 363 170 789 23 037 147 752 

вноски от приходи на държавни и общински предприятия и 

институции 
        

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 14 000 22 683 22 683   

приходи от наеми на имущество и земя  90 314 148 106 354 147 752 

2.2. Приходи от такси 407 000 347 820   347 820 

2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви  15 400 10 925   10 925 

2.4. Други неданъчни приходи  -21 900 -26 671   -26 671 

2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи 160 000 71 809   71 809 

3. Помощи и дарения от страната         

4. Помощи и дарения от чужбина 11 000 11 000 11 000   

II. РАЗХОДИ  8 865 906 8 550 076 5 045 803 3 504 273 

1. Персонал 4 745 289 4 380 159 4 272 794 107 365 

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
3 527 842 3 292 387 3 223 300 69 087 

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала  380 536 328 589 307 315 21 274 

1.3. Осигурителни вноски 836 911 759 183 742 179 17 004 

2. Издръжка  1 696 799 2 200 840 601 904 1 598 936 

3. Лихви  12 000 2 266   2 266 

в т. ч. външни          
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 

уточнен план 

2019 г. 

ОТЧЕТ 

2019 г. 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: 

държавни дейности местни дейности 

4. Социални разходи, стипендии 66 667 63 351 44 421 18 930 

в т. ч. стипендии 18 846 17 983 17 983   

5. Субсидии 91 910 100 016 96 576 3 440 

6. Придобиване на нефинансови активи 2 253 241 1 803 444 30 108 1 773 336 

7. Капиталови трансфери         

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за 

чужбина 
        

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на 

земеделска продукция, в т.ч.:  
        

плащания за попълване на държавния резерв         

постъпления от продажби на държавния резерв (-)         

10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи         

III. Трансфери 7 087 363 6 654 165 5 147 239 1 506 926 

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети  6 671 178 6 258 767 4 781 367 1 477 400 

2. Други трансфери, в т.ч.: 416 185 395 398 365 872 29 526 

временни безлихвени заеми 70 862 -116 398   -116 398 

трансфери за отчислени постъпления         

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци         

IV. Вноска в общия бюджет на ЕС         

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV  (716 680) (893 443) 135 473 (1 028 916) 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 

уточнен план 

2018 г. 

ОТЧЕТ 

2018 г. 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: 

държавни дейности местни дейности 

(а) (1) (2) (3) (4) 

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ  1 009 275 884 775 21 605 863 170 

1. Данъчни приходи 354 000 342 195   342 195 

2. Други приходи 655 275 542 580 21 605 520 975 

2.1. Приходи и доходи от собственост, в т.ч. 88 575 108 919 21 605 87 314 

вноски от приходи на държавни и общински предприятия и 

институции 
        

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 12 716 20 676 20 676   

приходи от наеми на имущество и земя  75 809 88 243 929 87 314 

2.2. Приходи от такси 406 300 357 307   357 307 

2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви  26 400 13 542   13 542 

2.4. Други неданъчни приходи  -26 000 -27 910   -27 910 

2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи 160 000 90 722   90 722 

3. Помощи и дарения от страната         

4. Помощи и дарения от чужбина         

II. РАЗХОДИ  8 097 706 7 178 725 4 193 961 2 984 764 

1. Персонал 3 985 819 3 578 385 3 478 371 100 014 

1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
3 017 844 2 749 539 2 686 258 63 281 

1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала  293 838 207 529 187 207 20 322 

1.3. Осигурителни вноски 674 137 621 317 604 906 16 411 

2. Издръжка  1 892 670 1 993 948 545 245 1 448 703 

3. Лихви  12 000 2 2   

в т. ч. външни          

4. Социални разходи, стипендии 64 750 62 360 41 640 20 720 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 

уточнен план 

2018 г. 

ОТЧЕТ 

2018 г. 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: 

държавни дейности местни дейности 

в т. ч. стипендии 18 009 17 899 17 899   

5. Субсидии  81 875 87 236 79 736 7 500 

6. Придобиване на нефинансови активи 2 060 592 1 456 794 48 967 1 407 827 

7. Капиталови трансфери         

8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за 

чужбина 
        

9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на 

земеделска продукция, в т.ч.:  
        

плащания за попълване на държавния резерв         

постъпления от продажби на държавния резерв (-)         

10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи         

III. Трансфери 6 526 384 6 221 059 4 270 122 1 950 937 

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети  6 513 770 6 137 290 4 035 010 2 102 280 

2. Други трансфери, в т.ч.:  12 614 83 769 235 112 -151 343 

временни безлихвени заеми -69 100 -51 604   -51 604 

трансфери за отчислени постъпления         

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци         

IV. Вноска в бюджета на ЕС         

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV  (562 047) (72 891) 97 766 (170 657) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 

уточнен план 

2017 г. 

ОТЧЕТ 

2017 г. 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: 

държавни дейности местни дейности 

(а) (1) (2) (3) (4) 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 

уточнен план 

2017 г. 

ОТЧЕТ 

2017 г. 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: 

държавни дейности местни дейности 

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ  745 685 837 762 19 098 818 664 

1. Данъчни приходи 266 000 300 443   300 443 

2. Други приходи 479 685 537 319 19 098 518 221 

2.1. Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: 57 059 80 260 19 098 61 162 

вноски от приходи на държавни и общински предприятия и 

институции 
        

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 11 539 18 628 18 628   

приходи от наеми на имущество и земя  45 460 61 589 460 61 129 

2.2. Приходи от такси 344 500 340 689   340 689 

2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви  12 626 24 241   24 241 

2.4. Други неданъчни приходи  -14 500 -24 767   -24 767 

2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи 80 000 116 896   116 896 

3. Помощи и дарения от страната         

4. Помощи и дарения от чужбина         

II. РАЗХОДИ  7 496 474 5 630 879 3 551 389 2 079 490 

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

и служебни правоотношения 
2 609 743 2 332 808 2 280 341 52 467 

2. Други възнаграждения и плащания за персонала  299 535 225 386 209 994 15 392 

3. Осигурителни вноски 574 424 528 057 515 415 12 642 

4. Издръжка  1 471 726 1 808 646 428 264 1 380 382 

5. Лихви  4 397 12   12 

в т. ч. външни          

6. Социални разходи, стипендии 57 237 54 502 38 522 15 980 

в т. ч. стипендии 12 962 16 111 16 111   

7. Субсидии 70 700 75 735 69 975 5 760 

8. Придобиване на нефинансови активи 2 408 712 605 733 8 878 596 855 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 

уточнен план 

2017 г. 

ОТЧЕТ 

2017 г. 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: 

държавни дейности местни дейности 

9. Капиталови трансфери         

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на 

земеделска продукция, в т.ч.: 
        

плащания за попълване на държавния резерв         

постъпления от продажби на държавния резерв (-)         

11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи         

III. Трансфери 6 029 897 4 535 077 3 603 839 931 238 

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети  6 178 198 4 671 164 3 525 775 1 145 389 

2. Други трансфери, в т.ч.:  -148 301 -136 087 78 064 -214 151 

временни безлихвени заеми -138 200 -118 342   -118 342 

трансфери за отчислени постъпления         

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци         

IV. Вноска в бюджета на ЕС         

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV  (720 892) (258 040) 71 548 (329 588) 

Източник: Община Якоруда 

Изводи: 

 положителна тенденция е, че за периода 2017 – 2019 г. приходите са нараснали с около 16%; 

 собствените приходи на общината покриват едва около 1/3 от разходите за персонал и са около 15%, от общите разходи на общината, 

поради което се разчита на субсидии от бюджета. Това силно ограничава общината да провежда собствена икономическа политика;  

 прекалената зависимост от бюджета, поставя ръководството на общината зависимо от политическата конюнктура в страната и едно 

нейно дестабилизиране, ще се отрази отрицателно върху изпълнението на ангажиментите на общината към населението.
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Таблица № 23 Размер и структура на земеделските земи в община Якоруда към 

31.12.2019 г. 

Показател Размер, дка Относителен дял 

Ниви 23 682 61,70% 

Трайни насаждения 135 4,682% 

Естествени ливади 23 842 0,658% 

Мери и пасища 51 339 11,512% 

Всичко земеделски територии (по данни от регистър на 

земеделски земи, гори и земи в ГФ, в който участват имоти и 

други кадастрални единици) 

258 203,521 100% 

Източник: ОДЗ-Благоевград 

Таблица № 24 Брой регистрирани земеделски стопани (в т.ч. животновъди) в община 

Якоруда 

Стопанска година 
Общ брой регистрирани 

земеделски стопани 
Животновъди 

2014 186 91 

2015 337 224 

2017 332 245 

2018 317 216 

2019 282 194 

Източник: ОДЗ-Благоевград 

Лоша тенденция е намаляването на броя на земеделските стопани, в т.ч. и животновъди 

след 2016 г., причина за което може да е окрупняването на земеделските масиви, отказ от 

земеделска дейност и завишаване изискванията към отглеждането на животни. В същото 

време мерите и пасищата заемат значителен дял - 11,5% от общо обработваемата земя, 

което е благоприятно условие за развитие на планинско животновъдство. 

Селскостопански култури 

Таблица № 25 Селскостопански  култури, отглеждани в общината 

Култура 
Засети площи, ха 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ръж   3,3044    

Овес 24,5076 8,1984 14,5888 6,7 12 22 

Царевица за зърно 30 30 25 20 10 10 

Тютюн 25 6 1    

Фасул 20 25 25 20 20 20 

Люцерна  0,6955 0,75 0,24 0,5 0,3339 

Зелен фасул  0,1     

Картофи 420 400 380 350 190 190 

Лешници 2,6899      

Малини 0,0021 0,0021     

Краставици-полски    0,71 0,6  

Краставици-градински 6,4485 5,6188 5,6 4,5 2 1 

Краставици-оранжерийни  0,7616 0,83 0,66 0,6725 0,8362 

Домати-градински 0,09 1 1 1 0,0191 1 

Домати-полски     0.08 1 

Домати-оранжерийни  0,09 0,34 0,38 1,5428 1,2 
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Култура 
Засети площи, ха 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Пипер-градински 1 1 1 1 1 1 

Пипер-оранжериен    0,1 0,256 0,2164 

Други зеленчуци 0,07 0,07     

Сливи   2,456 2,8931 6,3101 9,3903 

Череши     0,0418 0,0418 

Ябълки      0,2265 

Арония   0,2 0.2 0,5 0,5 

Култивирани гъби 1,3222 1,4532 1,5168 1,9627 1,9165 1,4935 

Разсадници за трайни 

насаждения 
 1,8141 1,8141  1,8141 2,2588 

Други овощни видове  0.13    9,118 

Естествени ливади  361,9578 356,5834 174,0646 179,239 425,0671 

Пасища и мери    458,2687 397,1939 645,9799 

Други угари 63,5889 65,7065 58 46 45 148 

Източник: ОДЗ-Благоевград 

Изводи:  

 Положителна тенденция е насочването към нови и по-пазарно ориентирани продукти 

като оранжерийно производство и овощарство; 

 С отпадането на традиционен отрасъл „отглеждане на тютюн“ е наложително 

заместването с друга култура, към която да има постоянен интерес за изкупуване или 

която да позволява преработване на място, като специфични билки, горски плодове и др. 

Горско стопанство 

Таблица № 26 Разпределение на дървопроизводителната площ по изложение на терена  

Изложение Площ-ха % 

Север 2 151,6 11,8 

Североизток 2 500,1 13,7 

Северозапад 1 807,7 9,9 

Изток 2 785,3 15,3 

Общо сенчести 9 244,7 50,7 

Юг 1 996,0 10,9 

Югоизток 2 003,6 11,0 

Югозапад 2 482,1 13,6 

Запад 2 513,4 13,8 

Общо припечни 8 995,1 49,3 

ОБЩО 18 239,8 100,0 
Източник: ТП „ДГС Якоруда“ 

Таблица № 27 Обща площ на горския фонд в община Якоруда 

Населено 

място 

Горски фонд 

(в това число горска 

територия) дка 

с. Аврамово 2 511,98 

с. Бел Камен 5 616,29 

с. Бунцево 8 973,24 

с. Смолево 9 965,57 

с. Конарско 12 077,85 
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Населено 

място 

Горски фонд 

(в това число горска 

територия) дка 

с. Черна Места 1 986,88 

с. Юруково 11 026,47 

гр. Якоруда 170 523,02 
Източник: „Общинска програма за опазване на околната среда“, Община Якоруда 

Таблица № 28 Разпределение на дървопроизводителната площ по надморска височина  

Надморска височина Площ - ха % 

751 – 800 0,2 - 

801 – 850 6,2 - 

851 – 900 197,5 1,1 

901 - 950 306,3 1,7 

951 – 1000 737,5 4,0 

1001 – 1050 658,2 3,6 

1051 - 1100 1 205,6 6,6 

1101 - 1150 1 020,9 5,6 

1151 - 1200 1 658,6 9,1 

1201 - 1250 1 404,6 7,7 

1251 - 1300 1 388,1 7,6 

1301 - 1350 1 013,5 5,6 

1351 - 1400 1 320,1 7,2 

1401 - 1450 1 189,8 6,5 

1451 - 1500 1 437,9 7,9 

1501 - 1550 1 001,1 5,5 

1551 - 1600 1 126,1 6,2 

1601 - 1650 754,8 4,1 

1651 - 1700 732,8 4,0 

1701 - 1750 359,9 2,0 

1751 - 1800 242,3 1,3 

1801 - 1850 176,6 1,0 

1851 - 1900 149,8 0,8 

1901 - 1950 73,1 0,4 

1951 - 2000 78,3 0,5 

ВСИЧКО 18 239,8 100,0 
Източник: ТП „ДГС Якоруда“ 

Преобладават площите с надморска височина 1200-1300 м, които заемат 15,3% от 

дървопроизводителната площ. Средната надморска височина (средно претеглена) е 1364 м. 

Най-високата част на стопанството се намира в отдел 31 „a“ – 2028 м, а най-ниската част е при 

с. Дагоново до река Места, на границата с ТП „ДГС Белица“, в отдел 327 „г“ – 800 м н. в. 

Значението на горите за икономиката и обществения живот в община Якоруда е огромно. 

Повече от половината население в работоспособна възраст е заето в областта на горското 

стопанство – стопанисване, дърводобив и дървопреработване. Напълно основателно може да се 

каже, че това е най-развитият отрасъл в района. 

Значението на горите е многопосочно. Ако поставим на първо място добива на дървесина, 

трябва да се отбележи пълната реализация и рентабилността на тази дейност. 
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На територията на общината функционират над 40 предприятия с основна дейност дърводобив 

и дървопреработване. Произвеждат се дървени строителни материали, мебели, хартия и 

хартиени изделия. Основни ползватели на добитата в стопанството дървесина са: 

1. ЕТ „Авджи лес“ – 8500 м3; 

2. „Дървообработване и прецизност“ ООД – 8000 м3; 

3. ЕТ „Джемал Коренарски“ – 6300 м3; 

4. „Елит-Т“ ЕООД – 6000 м3; 

5. ЕТ „Мариела Весалова“ – 1800 м3. 

Всички тези фирми са местни и на практика добиват и преработват дървесината на почти целия 

лесосечен фонд на стопанството, като от своя страна осигуряват работни места за местното 

население. 

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Голямо е значението на 

ползванията на недървесни горски продукти, които се реализират в горите. В района се срещат 

боровинката, горската ягода, къпината, малината и други горскоплодни видове, а също и 

различни видове гъби. Освен за лична консумация и предаването им в изкупвателните пунктове 

в сурово състояние, голяма част от местното население ги преработва и търгува и с 

преработената продукция от тях. За жителите на отдалечените села и махали събирането на 

гъби, горски плодове, билки, шишарки и други недървесни продукти се явява не допълнителен, 

а основен източник на доходи през лятото и есента. Голите площи се ползват за добив на сено 

и за паша на добитък, какъвто все още се отглежда сравнително широко в района. 

Не по-малко важни от стопанското им значение са другите полезни функции на горите. На 

първо място това са защитно-водоохранните и противоерозионните им и рекреационни 

функции. Горските комплекси са единствените източници на питейна вода за селищата в 

общината. Същевременно играят и почвозащитна роля, което е особено важно за района 

северно от гр. Якоруда и около с. Юруково, където са концентрирани ерозираните терени. 

Туризъм 

На територията на горското стопанството се намира природната забележителност „Чесна“ – 

красив водопад на р. Чесна. Тук също е и летовище „Трещеник“, където предстои изграждането 

на ски писта. Подходи към Национален парк „Рила“ има през местността Нехтеница, откъдето 

има туристически маршрут за х. Грънчар, а също и през Високопланинската спортна база 

„Белмекен“ откъдето има маршрут за х. Белмекен, както и за други туристически обекти в 

източна Рила. 

Община Якоруда има сравнително благоприятно туристико-географско положение. 

Удивителната природа, местоположението и забележителностите дават възможност на 

общината да развива почти всички видове туризъм – екотуризъм, селски, планински, културен, 

алтернативен и исторически туризъм, хоби туризъм. 

Част от общината формира парков участък „Якоруда“ от Национален парк „Рила“. Якоруда е 

важен изходен пункт за излети из цяла Рила планина и Родопите, както и междинен пункт при 

преходи между Пирин и Рила. Курортната местност „Трещеник“, 14 км северно от гр. Якоруда, 

е удобна изходна база за множество туристически маршрути. Основните са до х. Грънчар и х. 

Заврачица. 
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Хижа „Грънчар“ се намира на северния бряг на езеро Грънчар. Представлява масивна двуетажна 

сграда с капацитет 65 места. В района на хижата има бунгала, които допълнително увеличават 

местата за нощувка. Сградата е водоснабдена, електрифицирана от ВЕЦ и има отопление на 

твърдо гориво. 

Съседни туристически обекти 

Съседни туристически обекти са вр. Мусала, вр. Суха вапа, х. Заврачица, х. Трещеник, х. 

Семково, х. Рибни езера, х. Македония, като изходно място е гр. Якоруда, а организатор 

туристическо дружество „Грънчар“ със седалище в гр. Якоруда. 

Настанителната база се състои от хотели, хижи, вили и къщи за гости (общо 538 легла), 

разположени в курортна местност Трещеник и местността Баните (с потенциал за развитие на 

балнеология предвид наличието на минерални извори, които са общинска собственост), както 

и Национална спортна база „Белмекен“. На Трещеник се намират туристически комплекс 

„Трещеник“, Почивен дом на НЕК, туристическа хижа „Трещеник“, малки ведомствени 

почивни бази и частни вили. 

За развитие на планински туризъм благоприятства и наличието на пет високопланински 

естествени езера – Грънчар, Сухо езеро, Рибно – на което е изградена ВЕЦ „Якоруда“, Мъртво 

и Синьо езеро и част от язовир Белмекен. На р. Бела Места са създадени пъстървови ферми; 

такива ферми се изграждат и на други водоеми. Има условия и за риболовен туризъм. 

 Таблица № 29 Дейност на местата за настаняване по параметри за община Якоруда 

Индикатор / Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Места за настаняване - брой 2 4 2 2 2 2 

Легла 296 371 293 309 309 309 

в т.ч. временни (допълнителни) легла 0 0 0 0 0 0 

Места за къмпиране - брой 0 0 0 0 0 0 

Легладенонощия - брой 63280 109248 98458 100631 98872 98872 

Стаи- брой 145 172 124 133 133 133 

т.ч. стаи, достъпни за хора с ограничени 

двигателни възможности, брой 

 6 6 9 9 9 

в т.ч. действително използвани, брой 145      

Реализирани нощувки – Общо, брой       

Реализирани нощувки от българи, брой  16959     

Реализирани нощувки от чужденци, брой       

Пренощували лица – Общо, брой  4316     

Пренощували българи, брой  3396     

Пренощували чужденци, брой       

Използваемост на леглоденонощията, % 26,6 25,2 26,5 27,0 23,6 30,3 

Приходи от нощувки – Общо, лева       

Приходи от нощувки от българи, лева  302136     

Приходи от нощувки от чужденци, лева       
Източник: Община Якоруда
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Таблица № 30 Места за настаняване в община Якоруда 

Удост. 

номер 
Име на обект 

Населено 

място 
Адрес Категория 

Брой 

стаи 

Брой 

легла 

Срок на 

валидност 

Спиране 

дата/срок 
Заповед 

003 
Къща за 

настаняване 
гр. Якоруда 

Гр. Якоруда, 

местност Белмекен 
1 8 13 

21.11.2019 

Удължено до 

31.12.2020 

 категоризация: 

170A/17.11.2014 

006 
Къща за 

настаняване 
гр. Якоруда 

УПИ XI-531,кв.92 

б Гр. Якоруда 
1 8 10 

2.10.2020 

Удължено до 

31.12.2020 

 категоризация: 

127А/28.9.2015 

10 Хелиер гр. Якоруда 

Гр. Якоруда, 

местност 

,,Сливина“ 

3 13 34   категоризация: 

104А/27.7.2017 

13 
Къща за гости 

,,Белмекен" 
гр. Якоруда 

Община Якоруда, 

местност 

,,Белмекен“ 

1 6 12 21.8.2024  категоризация: 

145/21.8.2019 

14 Хотел гр. Якоруда 

Община Якоруда, 

местност 

,,Трещеник“ 

2 16 32 21.2.2025  категоризация: 

18-1/31.1.2020 

17 
Почивна 

станция 
гр. Якоруда 

Местност 

,,Белмекен“ 
1 15 42 25.2.2025  категоризация: 

26-1/12.2.2020 

7 Хотел гр. Якоруда 

Община Якоруда, 

Белмекен, 

местност 

Софандере 

2 116 222   категоризация: 

99А/18.7.2017 

Източник: https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp 
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Изводи: 

 Забелязва се стабилизиране на леглоденонощията, възможностите на пренощуване като 

стаи, в т.ч. и за хора с увреждания в периода 2017-2019 г.; 

 Използваемостта на леглоденонощията е все още ниска - 30,3%, независимо че има 

тенденция на повишаване. Причина за това е вероятно липсата на услуги за гостите и туристите, 

освен пренощуването, както и за хората с увреждания; 

 Няма данни за нощувки от чужденци, което показва, че възможностите на община 

Якоруда в областта на туризма са непопулярни в чужбина и слабо популярни в България; 

 Не се води пълноценна статистика, което показва, че туризмът не е бил приоритет за 

общината. 

Таблица № 31 Оценка на потенциала за туризъм 

Вид туризъм 

Оценка 

Потенциал/ капацитет 

от 1 до 4 

Степен на развитост/ 

усвоеност 

Планински 4 2 

Еко туризъм 4 2 

СПА 3 1 

Археологически 2 1 

Религиозен 2 1 

Селски, културен 3 1 
Легенда: 

4 - Висококачествени ресурси, с необходимо качество и потенциал/ Усвоени с малки ограничения (национално и 

международно значение); 

3 - Висококачествени ресурси/ Недоусвоени, необходимо количествено и качествено подобрение (регионално 

значение, с потенциал за национално) 

2 - Качествени ресурси, с потенциал/ Слабо до средно усвоени. Значителни инвестиции за подобрение на 

качеството и потенциала (местно значение, с потенциал за регионално) 

1 - Нискокачествени ресурси/ Практически неусвоени слабо познати и експонирани (локално значение) 

Източник: Собствени констатации 

Изводи: 

 Като цяло, наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с 

изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието на 

екологичен и устойчив туризъм в общината. Дават възможност за комбиниране на почивката с 

хоби-занимания, придобиване на умения и задоволяване на нуждата от емоционални 

преживявания и впечатления. 

 В Единната система за туристически фестивали и събития няма регистрирани такива за 

община Якоруда. 

 В Единната система за туристическа информация е включена територията на горското 

стопанство - късноантичната средновековна крепост „КАЛЯТА“, която се намира на 3 км. 

югозападно от гр. Якоруда, но пътят е в лошо състояние и е непроходим при зимни условия. 

Потенциал: 

 Община Якоруда има потенциал за развитие на многопрофилен туризъм с предлагане на 

разнообразни услуги; 

 Необходимо е усилването на междуобщинско сътрудничество в областта на туризма, 

подготовка и текущо повишаване квалификацията на кадрите, заети в този сектор. 
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2.5. Заети и наети лица 

Таблица № 32 Заети и наети лица по икономически дейности за община Якоруда 2014-

2018 г. (ср. год. брой) 

Икономически дейности (A 21) 
Наети лица 

2014 г. 

Заети лица 

2014 г. 

Наети лица 

2015 г. 

Заети лица 

2015 г. 

ОБЩО 540 768 545 800 

Селско, горско и рибно стопанство  ..   

Добивна промишленост  9  11 13  18 

Преработваща промишленост 233 262. 257 302 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и 

газообразни горива  

.. .. 12 12 

Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
..  ..  

Строителство ..  ..  

Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
123 228 104 213 

Транспорт, складиране и пощи 38 42 22 27 

Хотелиерство и ресторантьорство 34 79 33 75 

Създаване и разпространение на информация 

и творчески продукти, далекосъобщения 
 13 13 15 

Финансови и застрахователни дейности ..  ..  

Операции с недвижими имоти .. .. ..  

Професионални дейности и научни 

изследвания 
5 13 7 9 

Административни и спомагателни дейности ..  ..  

Държавно управление ..  ..  

Образование  ..   

Хуманно здравеопазване и социална работа 21    42 20 45 

Култура, спорт и развлечения     
 

Икономически дейности (А 21) 

Наети 

лица 

2016 г. 

Заети 

лица 

2016 г. 

Наети 

лица 

2017 г. 

Заети 

лица 

2017 г. 

Наети 

лица 

2018 г. 

Заети 

лица 

2018 г. 

ОБЩО 656 874 706 930 681 909 

Селско, горско и рибно стопанство   12  9 11 

Добивна промишленост    ..     

Преработваща промишленост 294 323 305 344 254 291 

Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и газообразни горива  
12 12 12 14 12 12 

Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
..  ..  ..  

Строителство  40 ..  ..  

Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
130 234 139 244 152 263 

Транспорт, складиране и пощи 27 54 34 42 55 63 

Хотелиерство и ресторантьорство 43 75 50 78 44 70 
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Икономически дейности (А 21) 

Наети 

лица 

2016 г. 

Заети 

лица 

2016 г. 

Наети 

лица 

2017 г. 

Заети 

лица 

2017 г. 

Наети 

лица 

2018 г. 

Заети 

лица 

2018 г. 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
9 9   ..  

Финансови и застрахователни дейности ..  ..  ..  

Операции с недвижими имоти ..  ..  4 5 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
3 10  7  10 

Административни и спомагателни дейности ..  ..  ..  

Държавно управление ..  ..  ..  

Образование       

Хуманно здравеопазване и социална работа 20 44 25 46 28 49 

Култура, спорт и развлечения       

Източник: НСИ  

2.6. Изводи 

Проблеми: 

 Рязък спад при заетите лица в преработващата промишленост през 2018 г. в сравнение с 

2017 г. което в съчетание с намалелите приходи в този сектор означава, че има закрити 

предприятия. 

 Наетите лица в „Преработваща промишленост“ се изравняват почти със заетите лица, 

което налага извода, че сезонността влияе силно в този сектор. Подобен е случаят и в сектор 

„Хотелиерство и ресторантьорство“, както и в сектор „Търговия и ремонт на автомобили и 

мотоциклети“; 

 Расте броят на наетите лица в сектор „Търговия“, навярно поради закрити предприятия 

в други сектори, но добавената стойност е много ниска и едно временно решение за намаляване 

на безработицата. 

Потенциали: 

 Активизиране на дейностите в областта на планинското земеделие и животновъдството, 

туризма и използване на ресурсите на общината (кръгова икономика) може да доведе до 

разкриване на нови работни места и повишаване на доходите за общината и за населението. 

 

 РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

3.1. Демографска характеристика и тенденции 

Таблица № 33 Население по райони 31.12. 2011-2018 г. (в брой) 

Регион/област 
Население към година Изменение Прираст 

2011 2018 брой % 

Общо за страната 7 327 224  7 000 039  -327 185  -4,5  

Югозападен регион 2 131 233 2 102 205 -29 028 -1,4 

Област Благоевград 322 025  305 123 -16 902 -5,2 

Източник: ИТСР Югозападен регион 

Прирастът за област Благоевград е под средния за страната и 3,7 пъти по-нисък от този на 

Югозападния регион. 
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Таблица № 34 Механично движение на населението (в брой) 

Година 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Якоруда 

Заселени 

Общо 91 22 51 58 52 125 111 89 

Мъже 36 5 18 18 16 43 44 39 

Жени 55 17 33 40 36 82 67 59 

Изселени 

Общо 127 89 112 149 128 154 205 194 

Мъже 45 50 54 73 45 46 75 95 

Жени 82 39 58 76 83 108 130 99 

Механичен 

прираст 

Общо -36 -67 -61 -91 -76 -29 -94 -105 

Мъже -9 -34 -36 -55 -29 -3 -31 -65 

Жени -27 -33 -25 -36 -47 -26 -63 -40 

Източни: НСИ 

Може да се регистрира увеличаване на механичното намаляване на населението през 2018 и 

2019 г., докато до този момент то е било почти 2 пъти по-слабо. 

Таблица № 35 Естествен прираст на населението (в брой) 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 

Якоруда 

Живородени (брой) 83 73 72 101 84 

Умрели (брой) 154 111 143 128 120 

Естествен прираст (брой) -71 -38 -71 -27 -36 

Източни: НСИ 

Забелязва се устойчиво намаляване на естествения прираст, което в съчетание с отрицателния 

механичен прираст е опасна тенденция за икономически растеж на общината. 

Таблица № 36 Население под, във и над трудоспособна възраст по пол (в брой) 

Година 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Якоруда 

Общо 

Общо 10307 10591 10386 10224 10110 10010 9889 9748 

Мъже 5010 5207 5090 5002 4952 4910 4863 4558 

Жени 5297 5374 5296 5222 5158 5100 5026 4482 

Под 

трудоспособна 

възраст 

Общо 1668 1688 1688 1625 1588 1538 1547 1285 

Мъже 818 850 840 815 802 720 788 682 

Жени 850 838 828 810 786 630 759 603 

В трудоспособна 

възраст 

Общо 6648 6853 6668 6519 6408 6338 6182 5368 

Мъже 3438 3590 3487 3417 3369 3345 3278 2906 

Жени 3210 3263 3181 3102 3029 2993 2904 2462 

Над 

трудоспособна 

възраст 

Общо 1991 2040 2050 2080 2114 2134 2160 2180 

Мъже 754 767 763 779 781 783 787 800 

Жени 1237 1273 1287 1310 1333 1351 1363 1380 

Източник НСИ  

Лоша тенденция е намаляване на трудоспособното население, макар и слабо, но стабилно. В 

същото време намалява населението в подтрудоспособна възраст. Това състояние изисква от 

администрацията на общината специално внимание при осигуряване на грижи за застаряващото 

население и в същото време да се грижи да запази подрастващото поколение да остане в 

общината. 
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Етническа структура на населението 

Към настоящия момент е трудно да се изследва с точност каква е етническата структура на 

населението, защото националното преброяване предстои, а данните от предходното, направено 

през 2011 г. със сигурност имат нужда от ревизия, което следва да бъде и предмет на бъдеща 

актуализация на ПИРО, когато данните са налични. 

Таблица № 37 Самоопределяне на населението по етническа принадлежност в община 

Якоруда и по населени места към 01.02.2011 г. 

Населено 

място  
Общо Българска Турска Ромска Друга 

Не се 

самоопределят 
Непоказана 

Общо 10 731 3 364 4 120 425 198 248 2 376 

гр. Якоруда 5 792 2 531 1 714 421 35 98 993 

с. Аврамово 723 96 582 0 0 0 45 

с. Бел Камен 563 70 331 .. 125 .. .. 

с. Бунцево 529 398 26 0 0 .. 104 

с. Конарско 968 26 146 0 32 129 635 

с. Смолево 552 11 472 0 .. 0 .. 

с. Черна Места 417 12 353 .. 0 .. 49 

с. Юруково 1 187 220 496 .. .. 4 465 

Източник: НСИ, община Якоруда 

3.2. Образователна характеристика 

Детски градини 

В община Якоруда има 1 (едно) Обединено детско заведение (ОДЗ), с основна сграда в град 

Якоруда и филиали в селата Аврамово, Бунцево, Бел Камен, Конарско, Юруково и Черна Места. 

Негативните демографските процеси влияят и върху записаните деца в групите в ДГ – броят им 

постоянно намалява. Разкритите места в детското заведение и неговите филиали са напълно 

достатъчни, за да приемат всички желаещи.  

Броят на педагогическия персонал и групите в ДГ през годините се задържа на едно ниво, което 

говори за устойчивост на този сектор от социалната инфраструктура. 

Таблица № 38 Детски градини, деца, персонал, места и групи в община Якоруда (уч. години 

2013/14 – 2019/20) 

Показател\  

Уч. година 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Детски градини 1 1 1 1 1 1 1 

Деца (общо) 322 351 338 329 303 310 291 

в т.ч. момичета 151 181 159 159 141 169 138 

Места (общо) 363 388 389 390 368 368 372 

на 100 деца 113 111 115 119 121 119 128 

Педагогически 

персонал (общо) 29 31 31 31 29 30 30 

в т.ч. детски 

учители 28 30 30 30 28 29 29 

Групи в детските 

градини 14 15 16 17 15 15 15 
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Училища 

През учебната 2019/2020 година на територията на общината функционират общо 8 училища. 

От тях едно е професионална гимназия, 2 са основни училища, 1 средно и 3 обединени училища. 

Извън общинския център функциониращи училища има в селата Бел Камен (Основно училище 

„Неофит Рилски“), Смолево (Обединено училище „Гоце Делчев“), Конарско (Обединено училище 

„Братя Миладинови“) и Юруково (Обединено училище „Васил Левски“). 

В тях се обучават около 900 деца от I до XII клас на територията на общината. 

Таблица № 39 Училища в община Якоруда за учебната 2019/2020 година 

Училище Вид Населено място Финансиране 

Професионална гимназия „Петко 

Рачов Славейков“ 
професионална гимназия Якоруда Държавно 

Основно училище „Неофит Рилски“ училище, основно Бел Камен Общинско 

Обединено училище „Гоце Делчев“ училище, обединено Смолево Общинско 

Средно училище „Свети Свети 

Кирил и Методий“ 
училище, средно Якоруда Общинско 

Обединено училище „Братя 

Миладинови“ 
училище, обединено Конарско Общинско 

Обединено училище „Васил Левски“ училище, обединено Юруково Общинско 

Източник: МОН – регистър на училищата 

На територията на община Якоруда не съществува проблем за обхвата на децата, характерен за 

много общини, а за отпаднали от образователната система деца. Причините за отпадане на деца 

са най-често поради болест и нежелание да се обучават. В община Якоруда тенденцията е за 

намаляване на броя отпаднали от училище. 

Поради промените в националната образователна система със Закона за предучилищното и 

училищното образование, обн., ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., драстично се променя 

системата, което влияе и на динамичния ред на показателите за учениците от V до XIII клас. 

Това прави данните преди учебната 2017/18 г. несъпоставими с тези в следващите години. 

Въпреки това, могат да се направят няколко извода за училищата в община Якоруда, както 

следва: 

 Първо, броят на децата, обучаващи се в системата от I до IV клас, има тенденция към 

задържане и леко увеличаване; 

 Второ, броят на паралелките остава стабилен, което означава, че в 1 паралелка средно се 

обучават около 19-20 деца; 

 Трето, след преструктурирането на класовете, обхващащи учениците от V до XII клас, 

броят на обучаващи се в тях и педагогическият персонал постепенно се увеличават. 

Таблица № 40 Паралелки, учители и учащи се в ОУ и СУ в община Якоруда по класове 

Показател\ 

Уч. година 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

I - IV клас        

Паралелки 22 21 22 22 22 23 21 

Учители 28 26 27 27 27 27 29 

Учащи 371 376 411 419 434 451 424 
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Показател\ 

Уч. година 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

V - VIII*        

Паралелки 19 19 19 19 16 15 17 

Учители 41 41 44 44 40 42 47 

Учащи 380 342 325 321 267 274 284 

IX - XIII*        

Паралелки 7 10 9 13 9 9 10 

Учители 7 8 6 7 8 8 - 

Учащи 167 235 205 198 193 194 205 
Източник: по данни на НСИ 

* Данните след 2017-18 не са съпоставими с предходните периоди 

3.3. Здравеопазване 

На територията на община Якоруда няма регистрирани и действащи лечебни заведения за 

болнична помощ. Здравното обслужване на населението се осъществява от индивидуални 

практики. Болничната помощ се осъществява на територията на община Разлог, тъй като там е 

най-близката акредитирана многопрофилна болница за активно лечение. 

Извънболничната спешна медицинска помощ в общината Якоруда се осъществява от филиал на 

Център за спешна медицинска помощ, адрес – град Якоруда, ул. ,,П. Р. Славейков“ № 9. 

Аптечното обслужване се осъществява само в града – 4 аптеки. 

3.4. Социални услуги 

Броят на лицата с увреждания, на които се предоставят социални услуги в община, е 

сравнително постоянен, но с тенденция за леко увеличаване. Данните показват, че близо 10% 

от жителите на общината имат увреждане в някаква степен.  

В същото време лицата, които са подпомагани със социални помощи, бележи устойчив растеж 

за периода 2014-2019 година и близо 20% от жителите на общината получават социални 

помощи. 

Ако тази тенденция продължи, се очаква в бъдеще бюджетът на общината да бъде все по-

натоварен с разходи за социални услуги, вкл. подпомагане. 

Таблица № 41 Брои подпомагани лица с увреждания и социални помощи за периода 2014-

2019 г. 

Показател 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой подпомагани лица с увреждания 570 560 566 574 580 972 

% от населението 5,49% 5,48% 5,60% 5,73% 5,87% 9,97% 

Брой лица, подпомагани със социални помощи 1 766 1 740 1 802 1 677 1 965 1 895 

% от населението 17,00% 17,02% 17,82% 16,75% 19,87% 19,44% 
Източник: по данни на Дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда 

За осигуряване нормален начин на живот, здравословна и благоприятна социална среда за 

уязвимите и рискови групи, в община Якоруда има разработена стратегия за развитие на 

социални услуги, която е в съответствие със заложените цели и приоритети на Областната 

стратегия. Основните социални услуги, които се предлагат на територията на община Якоруда 
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са насочени към следните групи: услуги за деца и младежи; услуги за възрастни лица и стари 

хора; услуги за деца и лица с увреждания. 

На територията на община Якоруда, по данни на ДСП – Якоруда функционират две социални 

услуги – ДЦПУ, разкрит през 2013 г. и ЦОП, който е разкрит през 2015 г. Общината активно 

кандидатства и управлява проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 

оперативна програма „Храни“, с които допринася за социалните услуги в общността. За периода 

2014-2020 г. Общината е изпълнила или изпълнява следните проекти, насочени към различни 

целеви групи: 

 Осигуряване на топъл обяд в община Якоруда – фаза 1; 

 Независим живот чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се 

лица на територията на община Якоруда; 

 Осигуряване на топъл обяд в община Якоруда – фаза 2; 

 Патронажа грижа в община Якоруда. 

Основните фактори, които пораждат риск за различни групи от населението и формират 

основни рискови групи са: 

 Липса на нови и достъпни социални услуги в общността за отглеждането на деца от една 

страна и в помощ на техните родители, от друга; 

 Ниско образователно равнище и квалификация на някои целеви групи, водещи до 

получаването на ниски доходи; 

 Наличие на безработица. 

 Повишаване броя на възрастните лица с трайни увреждания и на децата с определени 

вид и степен на увреждане; 

 Увеличаване на заболеваемостта сред възрастното население. 

На територията на община Якоруда няма домове за възрастни хора и хосписи и към момента 

читалищата изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за 

възрастни хора. Липсват и изградени съоръжения по улиците и към административните сгради, 

осигуряващи достъпна социална среда за хора с увреждания. Не са развити услугите за приемна 

грижа; подкрепа на деца и младежи с отклоняващо се поведение; на деца в риск за отпадане от 

училище. Персоналът от съществуващите социални услуги се нуждае от обучения.  

Проблем се явява фактът, че финансираните по проекти услуги в домашна среда са с 

определен период на изпълнение, което не гарантира тяхната устойчивост.  

Спорт 

В община Якоруда съществуват добри спортни традиции. Общината разполага със стадион с 

волейболно игрище и писта. На територията на гр. Якоруда има една фитнес зала, която се 

посещава от много млади хора. В местността Баните има плувен басейн, който е достъпен само 

лятото. На курорта ,,Трещеник“ има 2 ски писти. В процес на изграждане е голяма ски писта от 

,,Трещеник“ до местността ,,Нехтеница“. Има покрита спортна зала в Професионална гимназия 

по машиностроене ,,П. Р Славейков“ – гр. Якоруда, открити са спортни площадки във всички 
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училища. Регистрираните спортни клубове в общината постигат добри регионални и 

национални успехи в спортовете - футбол и самбо. 

Като цяло, статистическата задоволеност със спортни площи е недостатъчна. Съоръженията са 

съсредоточени предимно в града. Необходимо е да се подобряват условията за развитието на 

спорта в училищата и да се осигури достъпност за използване на спортните съоръжения от 

учениците и хората, желаещи да спортуват. Спортните съоръжения са морално остарели. В 

общината се реконструира спортната зала. 

По отношение на местата за отдих община Якоруда предлага изключително разнообразие. 

Зоните за отдих са в курорта ,,Трещеник“ и в местността ,,Баните“. На територията на общината 

се намира и Високопланински спортен комплекс „Белмекен“. Има минерална баня с лечебни 

свойства. Географското разположение на община Якоруда, заобиколена от планините Рила и 

Родопи предоставя отлични възможности за масов туризъм.  

Култура 

Днес културната дейност в общината се осъществява от: 

 Народно читалище „Светлина - 1907“ в гр. Якоруда; 

 Народно читалище „Родопи“ в с. Юруково. Читалището извършва библиотечна дейност, 

организира групи за художествена самодейност: 

o Група за изпълнение на народни обичаи; 

o Инструментална група; 

o Група за изпълнение на народни песни; 

o Танцов състав. 

Със самодейните колективи читалището участва ежегодно на съборите: „Пирин пее“ в 

местността „Предела“; „Между три планини“ в гр. Банско; „И си носим песента“ в гр. Омуртаг, 

празника на селото и други увеселителни мероприятия, като празника на Община Якоруда и 

други бележити дати. 

3.5. Трудов пазар и безработица 

Икономическа активност 

Местната икономика е представена предимно от малки цехове в дървопреработвателната и 

шивашката промишленост. По данни на НСИ, ТСБ-Благоевград на територията на общината 

има регистрирани 251 стопански единици. Най-голям е делът на стопанските субекти, 

занимаващи се с търговия, ремонт и обслужване (39,43%), следвани от тези в преработващата 

индустрия (22,76%) и хотелиерството и ресторантьорството (около 14,22%). Най-нисък е делът 

на фирмите, занимаващи се с култура, спорт и развлечения (1,21%), строителство (1,62%) и 

създаване и разпространение на информация и творчески продукти (1,21%). Структурата на 

фирмите по големина следва общата тенденция за областта и страната. Най-голям е 

относителният дял на микрофирмите (със заети до 9 човека) - около 94%. 

Промишлеността в общината е представена от предприятия, специализирани преди всичко в 

дърводобива и дървопреработването, които разчитат на наличието на суровини, материална 

база и квалифициран персонал. Леката промишленост е представена от няколко шивашки цеха, 

които шият на ишлеме, а хранително-вкусовата – с производство на хляб и хлебни изделия. 
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Възможност за стимулиране на местната икономика е развитието на дървопреработването в 

посока производство на крайни продукти – мебели, дограми и др. 

Таблица № 42 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в 

община Якоруда  

Година 

Показатели 
2018 

1. Брой на стопанските единици 251 

2. Произведена продукция (в хил. лв.) 14 994 

3. Нетни приходи от продажбите (в хил. лв.) 31 976 

4. Приходи от дейност (в хил. лв.) 34 161 

6. Печалба (в хил. лв.) 2 098 
Източници: НСИ, ТСБ-Благоевград 

Основен и структуроопределящ за икономиката на общината е броят на микро-предприятията. 

Липсата на точна статистика представлява проблем пред идентифицирането на трайни 

зависимости, но независимо от това се налага виждането за „инвестиционна незрялост“. 

Причините за това следва да бъдат самостоятелно анализирани, като същевременно липсата на 

идентифицирани големи стопански субекти може да представлява и потенциал за бъдещото 

привличане на стратегически инвеститори в икономиката на общината.  

Икономиката на община Якоруда следва тенденциите и темповете на развитие на икономиката 

на областта като цяло. Това показва относително постоянния дял на показателите на 

стопанските субекти в общината спрямо областните данни. 

Негативни са данните за съотношението между регистрирана общо печалба и общо загуба, 

който при балансирана икономика следва да бъде в рамките на под 10/1, докато в случая е около 

3/1. Тази констатация представлява характеристика на общината, като от данните за областта и 

съседните общини се вижда, че не е обща констатация. Като вероятна причина за подобен 

дисбаланс може да се посочи структурно неравновесие в отрасловия план, като очакването е за 

това, в икономиката на общината да са определящи икономически отрасли със силна системна 

взаимосвързаност, които реагират на икономически шокове взаимосвързано. Така в периодите 

на криза или икономически неравновесия тези секторни представители реагират негативно, а в 

структурата на икономиката липсват субекти с противоположна корелативна връзка със 

системните икономически шокове, които да компенсират в достатъчна степен спадовете. 

Казано по-просто развити са икономически сектори, които реагират сходно на шоковете и 

липсва диверсификация на бизнес специализацията в икономиката на общината. 

Таблица № 43 Структура на икономиката в община Якоруда към 31.12.2018 г. (хил. лв.) 

Икономически 

дейности 

Предпри

ятия, 

брой 

Произв. 

продукц

ия1  

Приходи 

от 

дейността  

Нетни 

приходи 

Разходи 

за 

дейността 

Печалба Загуба Оборот 

Якоруда 251 14 994 34 161 31 976 33 081 2 098 1 164 31 980 

Селско, горско и 

рибно 

стопанство 

3 ... ... ... 158 ... ... ... 

Преработваща 

промишленост 
48 7 799 8 255 7 745 8 361 981 738 7 745 

Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна 

4 888 920 749 728 .. ..  
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Икономически 

дейности 

Предпри

ятия, 

брой 

Произв. 

продукц

ия1  

Приходи 

от 

дейността  

Нетни 

приходи 

Разходи 

за 

дейността 

Печалба Загуба Оборот 

енергия и на 

газообразни 

горива 

Доставяне на 

води; 

канализационни 

услуги, 

управление на 

отпадъци и 

възстановяване 

.. .. .. .. .. .. ..  

Строителство ... .. .. .. .. .. ..  

Търговия; 

ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

119 1 862 16 214 15 576 15 724 648 196 15 580 

Транспорт, 

складиране и 

пощи 

10 3 789 4 215 3 860 4 105 120  3 860 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
35 442 669 659 680 47 15 717 

Създаване и 

разпространение 

на информация и 

творчески 

продукти  

3 .. .. .. .. .. ..  

Операции с 

недвижими 

имоти 

... 62 62 62 81 ... ... 62 

Професионални 

дейности и 

научни 

изследвания 

6 64 ... 66 83 ... --- 66 

Административни 

и спомагателни 

дейности 

.. .. .. .. ..  ..  

Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

22 1 136 1 144 1 155 880 246  1 115 

Култура, спорт и 

развлечения 
.. .. .. .. .. .. ..  

Други дейности ... ... ... ... .. .. ..  
Легенда: 

1 - показателят е изчислен по методология на структурна бизнес статистика 

2- Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

".." конфиденциални данни 

Източници: НСИ, ТСБ-Благоевград 

Данните за структурата на икономиката в община Якоруда по отрасли показват концентрация 

на икономическата активност в сферите на търговията, преработващата промишленост, 

хотелиерството и ресторантьорството. Най-голям е броят на предприятията заети в сферата на 

търговията, като от относително ниския размер на формирания оборот може да се направи 
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извод, че това са предимно микро и малки търговски фирми, специализирани преди всичко в 

търговията на дребно. 

На второ място в структурата по брой предприятия е отрасълът на преработващата 

промишленост, като относителният дял на тези стопански субекти е по-висок от общия за 

областта, но формираният брутен вътрешен продукт от тях е близо три пъти по-нисък от този 

на областно равнище. Това означава, че предприятията от тази група са преобладаващо малки с 

ниска норма на капитализация и имат допълващи функции в икономическата структура на 

областта. Същевременно те представляват ядрото на реалния сектор на общинско равнище, като 

формират 24,2% от съвкупните приходи от икономически дейности в общината. Това дава 

основание да се приеме, че секторът отпада като ключов за икономиката и трябва да се търси 

потенциал за концентрация на икономическата активност към него. 

Хотелиерство и ресторантьорство е третият сектор с най-висок относителен дял на 

предприятията в общината, като за него аналогично може да се направи извод за ниска 

производителност на единица стопански субект (спрямо областта) и очакване за микро 

величина на представляващите го единици. 

От анализа може да се направи базисен извод за това, че потенциал за приоритизиране в 

отраслово отношение може да се търси преди всичко в преработващата промишленост и 

секторите, свързани с туризма. 

Основен показател за равнището на стабилност на икономиката на определена територия се 

определя от структурата на заетостта. Причина за това е обстоятелството, че при икономически 

неравновесия на по-висока променливост са изложени заетите в частния сектор, докато поради 

характеристиките на обществения сектор трудовите правоотношения в тях се характеризират с 

относително по-висока степен на стабилност. Това дава възможност да се прецени в каква 

степен развитието на обществения сектор може да омекоти евентуални шокове от чисто 

икономически характер. 

Заетост и безработица 

Таблица № 44 Средногодишно ниво на безработицата в община Якоруда 

Безработни/Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой регистрирани лица 2 463 2 295 1 753 1 655 1 627 1 503 

% 50,42 46,98 35,89 33,88 33,31 30,77 
Източник: ДБТ, гр. Разлог 

Таблица № 45 Средногодишно ниво на безработицата по населени места на територията 

на община Якоруда 

Населено място/ Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

с. Аврамово 25 18 21 36 39 54 

с. Бел Камен 19 22 24 34 37 73 

с. Бунцево 22 16 14 43 46 65 

с. Конарско 33 25 27 67 96 127 

с. Смолево 23 10 19 24 36 53 

с. Черна места 12 11 15 21 29 61 

с. Юруково 29 48 45 78 133 361 

гр. Якоруда 181 193 206 246 367 361 
Източник: ДБТ, гр. Разлог 
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Таблица № 46 Характеристики на безработицата в община Якоруда 

Параметър/ Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Разкрити работни места 11 18 73 19 14 7 

Брой безработни лица, включени в заетост 

по насърчителни мерки по Закона за 

насърчаване на заетостта  

11 18 73 19 14 7 

Брой безработни лица, включени в заетост 

по ОП РЧР 
131 209 180 128 146 188 

Брой безработни лица, включени в курс за 

професионална квалификация 
0 0 0 0 0 10 

Брой безработни лица, включени в 

програми за заетост по Закона за 

насърчаване на заетостта 

136 54 55 34 31 29 

Източник: ДБТ, гр. Разлог 

3.6. Доходи на населението 

Таблица № 47 Средна брутна годишна заплата по трудово и служебно правоотношение и 

икономически дейности за община Якоруда (лв.) 

Икономически дейности (А 21) 

Средна брутна 

годишна работна 

заплата 2014 г. 

Средна брутна 

годишна работна 

заплата 2015 г. 

ОБЩО 5 890 6 399 

Селско, горско и рибно стопанство 10 282 11 933 

Добивна промишленост     

Преработваща промишленост 3 953 4 246 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и газообразни горива  
.. 7 277 

Доставяне на води, канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
.. .. 

Строителство .. .. 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 4 332 4 648 

Транспорт, складиране и пощи 6 294 6 732 

Хотелиерство и ресторантьорство 4 265 5 240 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти, далекосъобщения 
8 911 10 024 

Финансови и застрахователни дейности .. .. 

Операции с недвижими имоти .. .. 

Професионални дейности и научни изследвания 3 498 3 769 

Административни и спомагателни дейности .. .. 

Държавно управление .. .. 

Образование 8 160 8 445 

Хуманно здравеопазване и социална работа 6 134 6 055 

Култура, спорт и развлечения 3 749 4 129 
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Икономически дейности (А 21) 

Средна брутна 

годишна 

работна заплата 

2016 г. 

Средна брутна 

годишна 

работна заплата 

2017 г. 

Средна брутна 

годишна 

работна заплата 

2018 г. 

ОБЩО 6 458 6 953 7 724 

Селско, горско и рибно стопанство 11 419 13 686 15 183 

Добивна промишленост   ..   

Преработваща промишленост 4 622 4 924 4 808 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и 

газообразни горива  

7 652 6 345 6 985 

Доставяне на води, канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

.. .. .. 

Строителство 5 069 .. .. 

Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
4 856 5 721 5 812 

Транспорт, складиране и пощи 6 968 7 441 7 477 

Хотелиерство и ресторантьорство 4 758 4 933 5 584 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти, 

далекосъобщения 

11 309 .. .. 

Финансови и застрахователни 

дейности 
.. ..   

Операции с недвижими имоти .. .. 9 147 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
3 704 3 784 5 426 

Административни и спомагателни 

дейности 
.. .. .. 

Държавно управление .. .. .. 

Образование 9 839 11 175 11 435 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
5 753 5 968 7 141 

Култура, спорт и развлечения 4 471 5 406 5 898 

Легенда: 

".." конфиденциални данни 

Източник: НСИ  

3.7. Изводи 

Проблеми: 

 Ситуацията в община Якоруда не се различава от тази в страната, където предприятията 

със заети до 9 лица, заемат 96% от всички регистрирани търговски дружества. Положителна 

тенденция е появата на предприятия с персонал 10-49. 

 Безработицата е твърде висока, независимо, че е спаднала близо 2 пъти през последните 

5 години и това стимулира вътрешната миграция. 

 Заплащането в преработващата промишленост е с близо 50% по-ниско от средното за 

общината, което отново подсказва, че или качеството не е на необходимото ниво или 

технологиите са морално остарели. 
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Потенциали: 

 Средната годишна заплата нараства бързо и изпреварва средната за страната -7724 лева 

за 2018 г. Това е добра тенденция и трябва да се използва за преодоляване на вътрешната 

миграция и демографската криза. 

 ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

4.1. Транспортна инфраструктура и достъпност 

През общината не минават транспортни коридори от национално и международно значение. 

Състояние на пътната мрежа в общината  

Транспортната система на община Якоруда е сравнително неразвита. Общинските пътища са с 

дължина 32 км, и гъстота 9,6 км/100 кв. км., което е значително по-малко от средното за страната 

(33 км/100 кв. км.), като основни влияещи фактори са планинският релеф, голямата надморска 

височина и разположението на населените места. Липсват пътища от висок клас. 

Транспортната достъпност на община Якоруда се обезпечава от система от второкласен и 

местни пътища, както следва: 

 Главната пътна артерия в общината е път ІІ-84 Разлог – Велинград с дължина на пътната 

отсечка на територията на общината 29 км, който преминава през общинския център гр. 

Якоруда в направление изток-запад и свързва общината със съседните общини, областния град 

и националната пътна мрежа. Лошото техническо състояние на пътя и планинският релеф силно 

затрудняват движението, особено при зимни условия. От изключително значение за 

икономическото развитие на общината е реализирането на публични инвестиции от 

Изпълнителна агенция „Пътища“, Областно управление Благоевград за подобряване 

техническите и експлоатационните характеристики на път ІІ-84 Разлог – Велинград, предвид на 

сравнително благоприятното географско положение, възможността за подобряване на 

транспортната достъпност на общината и повишаване на инвестиционната и предприемаческата 

активност. 

 От особено важно значение за социално-икономическото развитие на общината е 

връзката с път ІІ-19 Разлог – Гоце Делчев – Драма, която създава предпоставки за активно 

стопанско развитие и повишава атрактивността на общината пред външния бизнес. Пътят 

осигурява връзката на общините на област Благоевград, разположени по поречието на р. Места 

с международен път Е-79. Отварянето на пътя към Р Гърция при ГКПП Илинден го превърна в 

международен. Като цяло при сегашното си състояние той не отговаря на изискванията на 

очаквания международен автомобилен трафик и на нарастващия транспортен поток, особено 

през зимния сезон. 

 Важно значение за повишаване на транспортната достъпност има и възможността за 

връзка чрез посочения второкласен път с път Е-79 София – Благоевград – Солун, път Е-80 

София – Пловдив – Истанбул, свързващи общината с националната и международната пътна 

мрежа. 

Общинската пътна мрежа е представена от:  

 Общински път отклонение ІІ-84 – с. Конарско – с. Бунцево – с. Бел Камен с дължина 16 

км; 
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 Общински път отклонение ІІ-84 – с. Смолево – с. Бел Камен с дължина 14 км. Пътят е с 

асфалтова настилка до с. Бел Камен, в добро техническо състояние. Обслужва 1192 души;  

 Общински път отклонение ІІ-84 – с. Аврамово с дължина 1,9 км;  

 Местен път гр. Якоруда – м. Трещеник – м. Нехтеница с дължина 19 км. На места в добро 

състояние на настилката, а на други места полуразрушена, по цялата дължина с недостатъчна 

ширина на платното, предвид туристическия потенциал на курорта „Трещеник“.  

 Общински път с.Конарско – с.Бел Камен с дължина 8,4 км. – на земна основа. 

Основните проблеми свързани с поддръжката и развитието на общинската пътна мрежа са 

свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура и тенденция за 

продължаващо влошаване качество на инфраструктурата, породено от интензивността на 

водната ерозия. Бюджетните ресурси на община Якоруда, както и на повечето малки общини в 

България са силно зависими от субсидиите от републиканския бюджет, ограничени са 

възможностите за реализация на собствени приходи и за финансиране на значими 

инфраструктурни проекти. През 2005 г. са одобрени за финансиране проекти за ремонт на път 

между с. Конарско и с. Бунцево (Програма САПАРД на Европейския съюз) и път свързващ с. 

Черна Места и с. Аврамово (Изпълнителна агенция „Пътища“ към МРРБ). 

Транспортна мрежа 

В община Якоруда автобусни превози се изпълняват от частни превозвачи ежедневно до 

градовете София, Пловдив, Благоевград, Разлог и Велинград. Обществен пътнически транспорт 

в рамките на общината не е организиран. 

Железопътният транспорт е представен от теснолинейния път Септември – Добринище. 

Функционират жп гара в гр. Якоруда и жп спирки в селата Аврамово, Смолево, Черна Места и 

Юруково. Значимостта на жп транспорта за местното население е свързан с липсата автобусни 

превози и затруднения автомобилен транспорт при зимни условия, което практически го 

превръща в единствения възможен начин за придвижване. Влаковите композиции могат да 

бъдат използвани и като атракция за разнообразяване на туристическото предлагане.  

От Областно пътно управление Благоевград информацията за пътната мрежа в общината към 

09.07.2020 г. е следната: 

На територията на община Якоруда преминава част от второкласен Републикански път II-84 – 

„Юндола-Якоруда-Разлог“ от км. 61+500 до км. 86+500 с дължена 25,000 км. Общата дължина 

на път II-84 „Юндола-Якоруда-Разлог“ на територията на Областно управление-Благоевград е 

45,900 км. През 2015 година е извършена рехабилитация на пътя от км. 61+500 до км. 107+400 

и към настоящия момент той е в добро експлоатационно състояние. В момента не съществува 

програма за рехабилитация на републиканската пътна мрежа за област Благоевград до 2027 г. 

4.2. Енергийна инфраструктура (Електроснабдяване) и ВЕИ 

Електроенергийна инфраструктура 

Всички населени места на територията на община Якоруда са електроснабдени, като 

електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена, но на места има проблеми с 

качеството и сигурността на захранване. Мрежата е изцяло въздушна и е равномерно 
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разпределена по територията на общината; обхваща всички населени места. 

Електроснабдителната мрежа се захранва с 20 kV от ,,ЧЕЗ Eлектро България“АД. 

На територията на ЮЗР са изградени 36 броя подстанции 110/20 kV (без тези в София-град), 

захранващи населените места в 31 от общо 51 броя общини. Общините без подстанции 110/20 

kV са с по-ограничени възможности за икономическо развитие, като на територията на ЮЗР 

това са: Антон, Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Копривщица, Чавдар 

(област София); Земен, Трън (област Перник); Бобошево, Кочериново, Невестино, Сапарева 

баня, Трекляно (област Кюстендил); Белица, Гърмен, Сатовча, Струмяни, Хаджидимово (област 

Благоевград). 

Таблица № 48 Количеството на електроенергийни съоръжения на територията на 

общината 

Ел. съоръжения Брой 

Трафопостове 31 

Осветителни тела 1 330 

Ел. часовници 34 

Възлови станции 1 

Стълбове НН 456 

Източник: Общинска Програма за опазване на околната среда в Община Якоруда (2012-2015г.) 

Най-голям дял от разходите е за консумираната енергия от нафта за отопление, следвана от 

разходите за електроенергия и разходите за енергия от твърдо гориво. В условията на пазарна 

икономика общината изцяло заплаща разходите си за енергопотребление. Основните 

енергоносители са: 

 електроенергия - всички общински обекти в една или друга степен използват този вид 

енергия в специфичната си дейност; 

 нафта за отопление на административни сгради, училища, детски градини; 

 твърдо гориво (дърва) за отопление на кметствата и детските градини в някои от селата. 

Необходимо е общинското ръководство да предприеме действия за изпълнение на мероприятия 

по енергийна ефективност за обществените сгради, чиито средносрочен ефект ще се отрази в 

намаление на разходната част на бюджета. С цел оптимизиране на електропотреблението за 

публични нужди подмяната на уличното осветление с нови съоръжения и енергоспестяващи 

крушки ще доведе до значителни икономии от общинския бюджет, които могат да се пренасочат 

към други сфери. 

Информационно-телекомуникационни технологии 

Като цяло по отношение на информационните и телекомуникации технологии в планинските 

територии голямата разпокъсаност на населените места не позволява телефонизиране на всички 

села. Връзките понастоящем се осъществяват по цифрови радио-релейни линии. Покритието с 

радиотелевизионен сигнал в някои населени места се ограничава само до националните 

програми. 

Достъп до Интернет е осигурен в гр. Якоруда посредством кабелна мрежа, като се поддържа 

скорост 128 b/s. Качеството на услугата е незадоволително, като съществуват възможности за 

развитие на мрежата за интернет достъп, поради наличието на оптичен кабел, преминаващ по 

билото на връх „Бонтишка“ на около 24 км по въздушна линия от гр. Якоруда. 
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Възобновяеми източници на енергия 

Слънчева енергия 

Територията на община Якоруда попада в първа зона, в която средногодишната 

продължителност на слънчевото греене е около 450 h, падащата слънчева радиация е около 

1 450 kWh/m2 год. или 4,11 kWh/m2 дневно. 

На територията на общината в гр. Якоруда има изграден 1 енергиен обект с инсталирана 

мощност 0,0048 MW (ФтЕЦ „Шарк“), въведен в експлоатация на 26.04.2013 г. 

 

Карта № 6 Слънчева радиация 

 

Източник: Проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 Техническа и икономическа оценка на ВЕИ 

Вятър 

Карта № 7 Годишна средна скорост на вятъра 

 

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

Проучвания на скоростта и посоката на вятъра, с цел изграждане на вятърни паркове, не са 

правени на територията на общината. 
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Води 

Три са инсталираните водноелектрически централи с обща мощност 1,61 MW. на територията 

на община Якоруда. 

Таблица № 49 ВЕЦ в община Якоруда 

Собственик Наименование 
Населено 

място 

Мощност 

MW 

Въведена в 

експлоатация 

„Черна Места“ ООД МВЕЦ „Черна Места“ Якоруда  0,65  22.05.2007  

„Бяла Места“ ООД  МВЕЦ „Бяла Места“ Якоруда  0,65  22.05.2007  

Кооперация „Паралел 2000“ ВЕЦ „Якоруда“ Якоруда  0,31 
01.01.1934 

24.04.2013  
 

Геотермални води 

Карта № 8 Карта на геотермалните води в България 

 

Източник: БАН, Геотермален каталог на България 

На територията на община Якоруда има едно находище на термални води, което според 

класификацията се определя като ниско потенциален източник на геотермална вода. Изворът се 

намира в землището на гр. Якоруда, в местността „Баните“, и има местно значение. Дебитът му 

е 32 л/сек, а температурата е 42ºС. 

Биомаса 

Обобщени данни за потенциала и приложението на източниците на биомаса в България са 

дадени в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за 

периода 2008-2020 г. 

Таблица № 50 Потенциал на биомаса в България 

Вид отпадък 

Потенциал 

Общ Неизползван 

ktoe ktoe % 

Дървесина 1 110 510 46 

Отпадъци от индустрията 77 23 30 

Селскостопански растителни отпадъци 1 000 1 000 100 
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Вид отпадък 

Потенциал 

Общ Неизползван 

ktoe ktoe % 

Селскостопански животински отпадъци 320 320 100 

Сметищен газ 68 68 100 

Рапицово масло и отпадни мазнини 117 117 100 

Общо 2 692 2 038 76 
Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата период 2008-2020 г. 

На територията на общината има в експлоатация три предприятия за производството на 

биогорива. Препоръчително е да се направи проучване за свободните ресурси от дребна и 

средна дървесина с цел увеличаване на това производство в рамките на общината. Предвид 

непосредствената близост на общината с границата на Република Гърция, може да се каже, че 

пазар за дървесни пелети има, а по-късото разстояние до потенциалните клиенти е предимство. 

Газоснабдяване и топлофикация (Газопреносна и газоснабдителна мрежа) 

Карта № 9 Достъп на община Якоруда до газоразпредилетелната мрежа 

Източник: Булгаргаз 

Община Якоруда няма достъп до газопроводна мрежа, но е в състояние на база наличната 

биомаса да развие локално производство на биогаз, с което ще спомогне за опазване на околната 

среда. 

Осигуряване на свързаност към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на 

държавната администрация на общините: Белица, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, Якоруда 

(област Благоевград). 

4.3. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

Водопреносна и водоснабдителна мрежи 

По данни на община Якоруда канализационна мрежа е изградена в общинския център гр. 

Якоруда и частично в с. Конарско (80%), като е обхванато 61% от населението. В с. Юруково е 

започнато изграждане на канализация, като са изпълнени 15% от общо 10 км канализационна 

мрежа. Битово-фекалните и отпадните води от селското стопанство се заустват във 
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водоприемниците без пречистване. В населените места без изградена канализация се използват 

локални септични ями, което създава епидемиологична опасност. От 2011 г. община Якоруда 

изпълнява проект за реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в с. Юруково. 

Към момента на територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадни 

води. 

Делът на централно водоснабденото население в община Якоруда е 74,7%, като напълно е 

изградена водоснабдителна инфраструктура в гр. Якоруда, а частично са водоснабдени селата 

Аврамово (60% от населението), Бунцево (70%), Бел Камен (80%), Конарско (90%), Смолево 

(65%), Черна Места (95%) и Юруково (99%). Населението, което няма достъп до централно 

водоснабдяване използва местни дренажни водохващания, в които водата е с недоказани 

питейни качества и е възможно да бъде опасна за здравето на консуматорите. След 1990 г. е 

започнато изграждането на довеждащ водопровод до с. Аврамово, като при проектирането е 

отчетен недостига на питейна вода за посочените частично водоснабдени населени места. 

Изградени са 17 км, като е необходимо проектирането на отклонения до тези села и 

довършването на водопровода. Количеството на доставената вода на човек от населението в 

общината през 2003 г. е 81 л/чден, което е значително по-малко от стойността на показателя за 

област Благоевград (140 л/чден) и страната (137 л/чден). Главната причина е ниската степен на 

индустриализация на общинската икономика и незначителното потребление на вода от 

индустриалните предприятия. Количествата на доставената вода за домакинствата в община 

Якоруда (84 л/чден) не се различава от стойностите за областта и страната (съответно 98 и 90 

л/чден). Към края на 2002 г. на територията на общината няма населени места с режимно 

водоподаване. 

По населени места водоснабдителната мрежа е както следва: гр. Якоруда – 25 км; с. Аврамово 

– 2,8 км, с. Бунцево – 3,6 км, с. Бел Камен – 2,4 км, с. Конарско – 4,9 км, с. Смолево – 3,6 км, с. 

Черна Места – 2,8 км, с. Юруково – 6,8 км. В гр. Якоруда, с. Конарско и с. Юруково 

водоснабдителната инфраструктура се управлява и стопанисва от ВиК Благоевград, а в 

останалите населени места от Община Якоруда. Инфраструктурата във всички населени места 

е изградена от етернитови тръби, налице са множество аварии, загубите на вода достигат до 

65% от подаденото водно количество. Техническото състояние на мрежата води до влошаване 

качеството и значително повишаване себестойността на подаваната вода. Поддръжката на 

мрежата е силно затруднено, необходимо е привличането на публично финансиране за ремонт 

и реконструкция на водоснабдителната инфраструктура. 

Питейното водоснабдяване на град Якоруда, с. Юруково, м. Баните и с. Дагоново (община 

Белица) се извършва от естественото езеро „Рибно“. Водата е с добри питейни качества, но през 

летния сезон се развиват микроорганизми, които придават лош мирис на водата. Довеждащият 

водопровод с дължина 24 км е изграден от етернитови тръби и поради каменливостта на терена 

се реализират сериозни загуби на вода. Необходими са инвестиции за цялостна подмяна на 

водопровода с бетонни тръби. 

Водоснабдяването на с. Черна Места се извършва от приток на едноименната река по алпийско-

гравитачен способ. Водата има добри питейни качества и е в достатъчно количество, но поради 

неспазване на техническите изисквания при изграждането на водопровода (не са изградени 

съоръжения за утаяване на твърдите частици) се предизвикват запушвания на довеждащия 
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водопровод и вътрешно селската мрежа. Необходими са инвестиции за цялостна подмяна на 

водопроводната мрежа в населеното място. 

Канализационна мрежа и ПСОВ 

Изградените и въведени в експлоатация ПСОВ на агломерации под 2000 е.ж. в област 

Благоевград са: ПСОВ „Габрене“ – община Петрич и ПСОВ „Михнево“ – община Петрич. 

ПСОВ „Черниче“ – община Симитли, ПСОВ „Смочево“ – община Рила не са предадени за 

експлоатация на „В и К“ оператор и не работят. ПСОВ „Юруково“ – община Якоруда и „ПСОВ 

с. Дагоново и с. Горно Краище“ – община Белица са предадени за експлоатация на ВиК оператор 

и работят ефективно. 

Изградените локални пречиствателни станции и съоръжения на територията, контролирана от 

инспекцията, се поддържат сравнително в задоволително техническо и експлоатационно 

състояние. 

Канализационните системи в населените места осигуряват отвеждането и пречистването на 

отпадъчните води и заустването им в съответния водоприемник. Те имат важно значение за 

поддържането на благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от 

замърсяване и поддържане на екологичното равновесие. 

4.4. Изводи 

Проблеми: 

 Липсата на канализационни системи и пречиствателни станции в част от населените 

места намалява атрактивността за развитие на туризма. Към това трябва да си прибави и 

ненадеждната система за водоснабдяване. 

 Загубите на вода по мрежата са значителни, което се отразява негативно върху бюджета 

на населението и общината. 

Потенциали: 

 Може да се работи върху изграждането на мини пречиствателни станции за отпадни води 

по квартали или по агломерации от няколко къщи (кампуси). 

 Пречистването на отпадни води е важно и за развитието на животновъдството, 

преработката на селскостопанска продукция и особено за развитието на туризма. 

 ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

5.1. Атмосферен въздух 

Отдалечеността от първокласни пътища и липсата на промишлени производства е важно 

обстоятелство за съхраняване на добро качество на атмосферния въздух. Вътрешният транспорт 

на територията на общината нараства леко през последните години, но той се осъществява 

главно извън населените места и не влияе върху атмосферния въздух в самите тях. Пунктовете 

за мониторинг качеството на атмосферния въздух са работили в нормален режим. Основни 

замърсители на въздуха на територията на община Якоруда се дължат на: антропогенни 

източници: битово изгаряне на твърди и течни горива (отопление през зимата); селскостопански 

дейности – по време на есенно и пролетно обработване на почвата, наторяване и третиране с 

препарати за растителна защита (последното е твърде ограничено). 
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5.2. Води 

Хидрографската мрежа в района на стопанството се отличава с голяма гъстота, разчлененост и 

често големи наклони на надлъжните профили и променлив воден режим в ниските части. 

Територията му обхваща водосборите на реките Бяла и Черна Места, които над град Якоруда се 

събират и образуват река Места. 

В Рило-Родопския масив колебанията на речния отток са много разнообразни, поради големите 

разлики в хидроложките условия на планините. В басейна на Рила юнския отток е най-голям, а 

в Западни Родопи се колебае в периода май – юни, което се дължи на пролетното стопяване на 

снеговете. Река Места и по-големите й притоци са със сравнително постоянен дебит, като най-

пълноводният им период обхваща месеците от април до юни. Водите намаляват през 

засушливите летни месеци август и септември. 

По-големите водни течения са:  

 Бяла Места – набира водите си от Източна Рила и се счита изключително за рилска река. 

Началните й притоци са Преслапски дол, Рополица, Грънчарица. Бяла Места води началото си 

от водослива на река Рополица и Дженем дере, вие се между много стръмни склонове до 

местността „Меча дупка“, където е измерен най-устойчивият воден отток (до 60% от годишния 

отток) и на 3 км над гр. Якоруда, в местността „Русейца“ на 950 м н.в. се слива с река Черна 

Места и дава началото на река Места. Събира водите на множество реки и дерета, по-

значителни от които са: Баненска река, река Шишковица, река Раполица, Дженем дере, 

Янчулева река и други. По течението й, при границата на отдели 240 и 241 е построен МВЕЦ 

„Бяла Места“. 

 Черна Места – набира водите си от южните склонове на Ибърския дял в Източна Рила. 

Води началото си от водослива на реките Даутица и Софан (Софан дере извира от седловината 

между Равни чал и Белмекен), спуска се до с. Черна Места и след това се събира с река Бяла 

Места. По пътя си събира водите на реките Банчевица, Лееве, Даутица, Софан, Блатца, Раковец, 

Кривачка, Дрещанец и Белица. По течението й, при отдел 196 е построен МВЕЦ „Черна Места“. 

 Места – води началото си от Местините езера в Рила, но събира води и от Пирин и от 

Родопите. Образуват я двете почти еднакви по големина реки Бяла Места и Черна Места, които 

се сливат над гр. Якоруда и оттам реката носи името Места. На запад тече пълноводна и малко 

след село Юруково излиза от границите на общината. Минавайки през Разложката котловина 

река Места приема притоците си – Белишка река, Глазне и Разложка река. Места е дълга 246 

км, от които в България попадат 170 км, с водосборен басейн 3497 кв. км. Успоредно на 

течението на Места е шосейния път от Разлог за Гоце Делчев. На територията на ТП „ДГС 

Якоруда“ десни притоци на Места са реките Якорущица, Джебре и Чесна, а леви притоци са 

Конарска река, Гниле, Лазарец, Съртешки дол и други. 

 Рополица – започва от малко планинско езеро под връх Юрушки чал, минава през 

високопланински пасища, клекови формации, стръмни смърчови гори и се влива в река Бяла 

Места. 

 Дженем дере – води началото си от високопланински извори под Ортачал, буйно се 

спуска между скални и урвести склонове до водослива си с река Рополица. 

 Даутица – също води началото си от високопланински извори. В горното й течение 

склоновете не са така стръмни и тя събира водите си от високопланинските пасища и 
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смърчовите гори, докато в долното й течение при водослива със Софан дере склоновете стават 

каменливи и урвести. 

 Софан дере – събира водите на мрежа от дерета в района под язовир „Белмекен“. 

 Дрещенец – води началото си от Аврамовата седловина, тече на запад, като разделя Рила 

от Родопите. При с. Черна Места се влива в река Черна Места. Успоредно на нея минава жп 

линията Септември – Добринище. 

 Якорущица – започва от граничното било с ТП „ДГС Белица“ и се влива в река Места 

над Минералните бани на гр. Якоруда. 

 Конарска река –води началото си от граничното било с ТП „ДГС Елешница“, минава 

както през горски масиви, така и през работни земи и е сравнително пълноводна. 

 Във високопланинската част известно водорегулиращо влияние оказват и Рилските 

езера, които са разположени над 2000 м н.в. Те са следледникови езера и характерен за тях е 

малкият им воден обем. През по-голямата част от годината езерата са покрити с лед, а през 

останалото време температурата на водата им не надминава 10 – 12° С. По-големи са Рибното 

езеро (2195 м.н.в., събира водите си от всички останали езера, дълго е 300 м, а най-голямата му 

широчина е 124 м), което се ползва като вододайна зона за град Якоруда, Мъртвото езеро, 

езерото Грънчар и други. 

Част от реките в района водят началото си от Високопланинските извори. В Рила най-

многочислени са изворите, дрениращи пукнатинни подземни води, които имат малък дебит. 

Обикновено се намират сред високопланинските пасища извън горския фонд. В околностите на 

гр. Якоруда са открити минерални извори, които са каптирани и водата им се използва за 

лечебни нужди – има изградена минерална баня, минерален плаж и басейн с минерална вода 

към хотела. 

Влиянието на човека върху водните ресурси се явява в резултат на дейности, развивани върху 

територията на водосборните области и върху речната мрежа – извеждането на голи сечи, 

терасиране на площи за залесяване, самото залесяване и други. С построяването на язовир 

„Белмекен“, МВЕЦ „Бяла Места“ и МВЕЦ „Черна Места“ и мрежата от канали и каптажи в 

системата на каскада „Белмекен-Сестримо“ се оказва влияние на естествения воден режим на 

реките. В резултат на хидротехническото строителство реките след водохващанията и 

денивелационните канали са се обезводнили до голяма степен и има опасност за сериозни 

екологични последствия. 

Подземни води 

Няма данни. 

5.3. Почви 

В община Якоруда среднопланинския пояс е зает от кафяви горски почви и планинско-горски 

тъмноцветни почви. Най-високите части са покрити с планинско-ливадни почви и недоразвити 

скелетни почви, а канелените горски почви заемат най-ниските пояси на планинските склонове. 

Ниските части по долината на р. Места са заети от алувиални и алувиално-ливадни почви. 

Състоянието на почвите в общината е сравнително добро, като се има предвид, че горският 

фонд заема 62% от площта на общината, а обработваемата площ е около 54 174 дка, 

стопанисвана от частни стопани. 
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Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели до 

развитието на силна и много силна степен на ерозия, особено в обезлесените участъци. 

Средногодишно плаващият наносен отток е от 150 до 500 т/кв.км. Почвената ерозия оказва 

извънредно неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство, унищожават се 

земеделски земи, разрушават се съоръжения. Почвеното плодородие и продуктивността на 

основните земеделски култури намаляват средно с 50% при такива средно и силно ерозирали 

почви. 

Към момента няма регистрирано замърсяване на почви на територията на общината с тежки 

метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати и други замърсители. 

5.4. Защитени зони и Защитени територии. Биологично разнообразие. 

На територията на община Якоруда са декларирани редица защитени територии според Закона 

за защитените територии и защитените зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

Община Якоруда попада в национален парк „Рила“, който обхваща общините Белица, Белово, 

Благоевград, Долна баня, Костенец, Разлог, Самоков, Симитли, Дупница, Якоруда. На 

територията ѝ се намира природната забележителност „Честна водопад в честността Честненско 

усое“ и защитената местност „Белаците“. Територията на община Якоруда попада и в обхвата 

на няколко защитени зони. Освен функциите за защита в полза на обществото на комплекси от 

саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки 

и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата 

природа, които имат световно значение за науката и културата, тези територии и зони привличат 

и туристи в общината. 

Планът за интегрирано развитие на община Якоруда за периода 2021-2027 г. се съобразява с 

режимите на защитените територии, определени със Закона за защита на териториите, 

заповедите за обявяването им и с приетите планове за управление, както и с режимите на 

защитените зони, определени със заповедите за обявяването им. 

В териториалния обхват на община Якоруда попадат следните защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони като част от Европейската 

екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Защитени територии по смисъла на ЗЗТ: 

 Част от Национален парк „Рила“, обявен за народен парк със Заповед №114/24.02.1992 

г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-

397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.). С Решение №552/2001 г. на Министерски съвет 

е приет План за управление на националния парк. 

 Природна забележителност „Честна водопад в местността Честненско усое“, 

обявена със Заповед №521/20.05.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на околната 

среда при Министерски съвет (ДВ, бр. 45/1985 г.). 

 Защитена местност „Белаците“, обявена за природна забележителност и с граници, 

определени със Заповед №521/20.05.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на 

околната среда при Министерски съвет (ДВ, бр. 45/1985 г.), прекатегоризирана в защитена 

местност със Заповед №РД-652/26.05.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 

60/2003 г.). 
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Защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по 

смисъла на ЗБР: 

 Част от защитена зона BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед №РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.).  

 Част от защитена зона BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед №РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 

г.). 

 Част от защитена зона BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение 

№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).  

 Част от защитена зона BG0000636 „Ниска Рила“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с 

Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.29/2019 г). 

Към настоящия момент Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно 

разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от ЗБР е изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на 

заповедта за обявяване на защитената зона за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна BG0000495 „Рила“, чийто координатен регистър съответства на 

границите на защитена зона BG0000495, обявена за опазване на дивите птици със заповед №РД-

764/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 100/2008 г.). 

Флора и фауна 

На територията на община Якоруда като естествено растящи дървесни видове са 

разпространени бял бор, черен бор, смърч, ела, бяла мура, клек, бук, зимен дъб, габър, цер, елша, 

върба, трепетлика, офика, шестил, дива череша, явор, благун и други. Чрез залесяване са 

създадени култури от бял бор, смърч и по-ограничено от ела, черен бор, лиственица, дуглазка, 

червен дъб и др. В състава на растителните формации участват и следните храстови, 

полухрастови и тревни видове: хвойна, глог, шипка, леска, червен бъз, малина, ягода, черна и 

червена боровинка, връшняк, птиче грозде, лазаркиня, папрат, беладона, коприва, заешки 

киселец, валезиева власатка, планинска власатка, халерова власатка, светлика, лечебна 

медуница, чашкодрян, зъбник, картъл, алпийска ливадина, алпийска роза, петниста тинтява, 

извита острица, гъжва, скална полевица, триделнолистна дзука, жерардиева класица и др. 

Характерни за територията на общината са българските ендемити (рилски равен) и балканските 

ендемити (румелийска жълтуга). Растенията рилска иглика, божествена иглика, павловско 

шепиче, янкиев лопен, рилско подрумниче, българско омайниче и давидово винче се срещат 

единствено в Рила планина и никъде другаде по света. Защитени растения, вписани в Червената 

книга в категориите „редки“ и „застрашени от изчезване“ са: преходна мурава, сплеснат плаун, 

обикновена кандилка, родопска горска майка, дребна чаровница. 

Разнообразен е птичият свят - водна бъбрица, балканска чучулига, алпийската чучулига, 

глухари, лещарка, пернатонога кукумявка, трипръст кълвач, сивогушата завирушка, 

кръсточовка, сврака, врабче, синигер, кос, горска зидарка и др. От бозайниците са 

разпространени кафява мечка, горската полевка, лисица, невестулка, черен пор, пъстър пор, 

златка, катерица. В преходната част между алпийския и планинско-горския пояс в хвойновите 

храсталаци най-често се срещат мечки, глигани, сърни, понякога и елени. От дребните 
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бозайници характерна е подземната полевка. От влечугите характерно земноводно животно е 

планинската жаба. От групата на безгръбначните животни са разпространени пеперуди, боровия 

копринопред и буковото пауново око. 

Част от защитените животни в алпийския район са: насекоми - червена горска мравка, бръмбар 

носорог, алпийска розалия; от земноводните – дъждовник, обикновен тритон, дългокрака горска 

жаба, жаба дървеница; от влечугите - слепок, смок-мишкар; от птиците – всички с изключение 

на някои водоплаващи и вранови; от бозайниците – таралеж, обикновена кафявозъбка, мечка, 

невестулка, пъстър пор и вълк; от влечугите - усойница и живороден гущер. Характерно 

земноводно е алпийският тритон (включен в Червената книга). Най-високите части на Рила (над 

2600 м н.в.) се характеризират със сурови климатични условия, при които живеят 

студенолюбиви видове животни от арктичен и бореален произход. Среща се дива коза. За този 

пояс характерни птици са: скален орел, планинска пъстра завирушка, скалолазка, белогърд 

бързолет, скална лястовица и др. От безгръбначните видове животни широко разпространение 

имат пеперудите и твърдокрилите насекоми - бръмбар бегач. 

5.5. Управление на отпадъците 

Анализът на съществуващото състояние е направен на база наличната информация за 

управлението на отпадъците в общината, която се събира от съответните длъжностни лица в 

Общинска администрация и ежегодно се предава в РИОСВ – Благоевград, а така също и в НСИ. 

Използвани са и актуални данни от Обобщен финален доклад по проект „Определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци в България“, с Изпълнител „ЕКО-Морфология 

България“ ДЗЗД и Възложител ПУДООС, изпълнен през 2019 г. 

Всички населени места в община Якоруда са обхванати от системата за сметосъбиране и 

сметоизвозване. Събраните отпадъци от територията на общината се извозват до регионално 

депо за неопасни битови отпадъци – РСУО „Регион Разлог“. 

Таблица № 51 Генерирани количества отпадъци в община Якоруда през 2019 г. 

Вид отпадък 

Количество 

смесен отпадък на 

година, т./год. 

Разделно събран 

отпадък на 

година, т./год. 

Общ отпадък на 

година,  

т./год. 

Общ отпадък на 

година,  

% 

Хранителни 266,83 0,00 266,83 11,58 

Хартия 214,33 1,63 215,95 9,37 

Картон 136,67 1,32 137,99 5,99 

Пластмаса 372,57 0,39 372,96 16,19 

Текстил 129,50 0,00 129,50 5,62 

Гума 25,31 0,00 25,31 1,10 

Кожа 16,57 0,00 16,57 0,72 

Градински 346,72 0,00 346,72 15,05 

Дървесни 23,47 0,00 23,47 1,02 

Стъкло 144,27 0,00 144,27 6,26 

Метали 135,96 0,00 135,96 5,90 

Инертни˃4см 74,09 0,00 74,09 3,22 

Опасни 34,05 0,00 34,05 1,48 

Други 118,11 0,00 118,11 5,13 

Ситна фракция˂4см 262,43 0,00 262,43 11,39 

Общо 2 300,88 3,33 2 304,21 100,00 
Източник: Обобщен финален доклад по проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в 

България“, Изпълнител: „ЕКО-Морфология България“ ДЗЗД, Възложител: ПУДООС, 2019 г. 
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Таблица № 52 Генерирани количества отпадъци в община Якоруда през 2019 г. по сезони 

Вид отпадък 

Средни 

стойности % 

Пролет 

Средни 

стойности % 

Лято 

Средни 

стойности % 

Есен 

Средни 

стойности % 

Зима 

Средногоди-

шен процент 

Хранителни 12 12 13 10 12 

Хартия 7 8 8 14 9 

Картон 7 8 8  6 

Пластмаса 17 16 17 15 16 

Текстил 5 7 6 5 6 

Гума  2 2  1 

Кожа 2  1  1 

Градински 13 14 15 19 15 

Дървесни   4  1 

Стъкло 7 6 5 7 6 

Метали 6 7 6 5 6 

Инертни˃4см 4 5 4  3 

Опасни 2 2 2  1 

Други 6 3 2 9 5 

Ситна фракция˂4см 11 9 9 17 11 
Източник: Обобщен финален доклад по проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в 

България“, Изпълнител: „ЕКО-Морфология България“ ДЗЗД, Възложител: ПУДООС, 2019 г. 

Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите, домакинствата, 

промишлените предприятия, частните фирми, училищата, строителството, животинските 

ферми, ресторантите. Най-голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в 

резултат на жизнената дейност на хората по домовете, държавните и общинските сгради. Към 

тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, предприятията, обектите за отдих и 

забавление, когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното количество или състав 

няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Към момента няма специално депо 

за третиране на строителни отпадъци на територията на общината. 

Отпадъците от домакинствата се депонират смесено с промишлени, приравнени към битовите 

отпадъци. Биоразградимите отпадъци не се събират отделно и няма никакви съоръжения за 

компостиране.  

Разделно събраният отпадък в общината е едва 0,14% от общо генерираните 2 304,21 тона 

през 2019 г. 

В община Якоруда се използват 3 вида съдове за събиране на смесени битови отпадъци. 

Изгорените или механично увредени съдове се подменят с налични оборотни контейнери 

веднага след установяване на повредата. Община Якоруда отговаря за почистване на 

обществените територии. 

Сметосъбирането и сметоизвозването в община Якоруда се извършва от фирма ,,Строител – 

2001“ ЕООД по Договор №08.00/616/30.12.2009 г., който се преподписва за всяка година. 

Отпадъкът се транспортира до регионално депо за неопасни битови отпадъци – РСУО „Регион 

Разлог“, разположено на 35 км от гр. Якоруда. 

Със заповед №122/17.08.2009 г. на Директора на РИОСВ – гр. Благоевград е преустановена 

експлоатацията на Депо за ТБО на Община Якоруда, находящо се на територията на Община 

Якоруда, землище на гр. Якоруда, местност ,,Бела Места“, поземлени имоти 562009 и 562014 

или масив 562, имот №9 и №14 с площ – 10 050 м2. 
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Таблица № 53 Съдове за отпадъци по населени места 

Населено място Брой Населено място Брой 

с. Аврамово 7 с. Смолево 8 

с. Бел Камен 7 с. Черна Места 9 

с. Бунцево 7 с. Юруково 10 

с. Конарско 12 гр. Якоруда 400 

Общо 460 

Източник: община Якоруда 

За събирането на битовите отпадъци се използва стационарна контейнерна система със съдове 

за събиране на битови отпадъци - контейнери тип ,,бобър“.  

За да се постигне ефективност при сметосъбирането и сметоизвозването и намаляване броя на 

курсовете до депото в община Разлог е необходимо сметосъбиращите коли да могат да 

уплътняват и компресират отпадъците. Честотата на събиране на отпадъци се определя в 

зависимост от размера на населеното място, определя се ежегодно до 31 октомври със заповед 

на Кмета на Община Якоруда. На територията на община Якоруда не се извършва термично 

третиране - изгаряне. 

Въздух 

Чистотата на въздуха на територията на общината се влияе най-вече от характерните за климата 

фактори на географската и топографска ситуация, особено от релефа, заселването и 

застрояването, както и отделяната топлина от транспорта, промишлеността, селското 

стопанство, домакинско отопление. Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез 

пределно допустими концентрации на вредните вещества в атмосферния въздух регистрирани 

за определен период от време. При повишена концентрация РИОСВ-Благоевград уведомява 

общинското ръководство и обществеността. До настоящия етап няма данни  за замърсявания на 

атмосферния въздух над пределно допустимите концентрации (ПДК) за общината. Няма 

изграден специализиран пункт за наблюдение на атмосферните замърсители. 

Източниците на замърсяване на въздуха на територията на общината могат да бъдат 

класифицирани и групирани както следва: 

 промишлени източници на замърсяване; 

 битови източници; 

 автомобилен транспорт. 

На територията на община Якоруда няма големи промишлени замърсители. Съществуващите 

предприятия, като цяло не отделят вредни вещества в атмосферата. 

Местната икономика е представена предимно от средни и малки фирми в 

дървопреработвателната и шивашка промишленост, а селскостопанското производство е 

сведено до задоволяване на личните потребности. 

В съответствие със законодателството по Закона за устройство на територията (ЗУТ) всички 

производствени цехове, подлежат на приемане и въвеждане в експлоатация от съответните 

контролни органи. Всеки възложител (собственик или наемател) на такава производствена база 

задължително представя резултати от проведен контрол на: 

 температура на въздуха; 
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 относителна влажност; 

 скорост на движение на въздуха; 

 степен на осветеност; 

 еквивалентно ниво на шума; 

 пределно допустима концентрация на прах. 

Контролът се извършва от акредитирани органи от Изпълнителна агенция (Българска служба за 

акредитация – София). До настоящия момент, съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ при въведените в 

експлоатация обекти действа системата за контрол на цитираните компоненти на околната 

среда. 

В региона не се извършва в големи размери ново строителство, в резултат на което качеството 

на атмосферния въздух не се влошава, като тенденцията е това да продължи и през следващите 

години. При строителство на нови сгради и обекти замърсяването на въздуха ще е около 

площадките на изгражданите обекти и ще бъде с временен характер. 

Основните източници на организирани емисии от вредни вещества за община Якоруда са 

горивните инсталации с битов характер, емисиите от моторни превозни средства. Основното 

замърсяване е през отоплителния сезон. 

Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като въглища, нафта и мазут, 

замърсяват въздуха в приземния слой предимно със сажди, серен диоксид и азотни оксиди. 

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от моторните 

превозни средства. Показателите, които се контролират са: димност, въглероден окис, азотни 

окиси и въглеводороди. 

На територията на гр. Якоруда радиационната обстановка се следи от местната структура на 

„Гражданска защита“. Извършват се измервания във връзка с радиационните наблюдения и 

оповестяване по установения ред към 05.00 ч.; 12.00 ч.; 18.00 ч., като стойностите се записват в 

Дневник за отчитане на радиационния фон и се докладват в Оперативния комуникационно-

информационен център (ОКИЦ) на Областно управление – Благоевград ,,Пожарна безопасност 

и защита на населението“. Измервателните стойности варират от 0,015 мР/ч до 0,016 мР/ч. 

Няма данни за йонизиращи лъчения и влияние върху хората и околната среда. 

5.6. Изводи 

 Управлението на отпадъците в община Якоруда е сравнително добре организирано. 

Положителен момент е изграденото и функциониращо депо в района на гр. Разлог, открито на 

02.11.2016 г. и обслужващо почти 60 хиляди души, живеещи на територията на четирите 

общини Разлог, Банско, Якоруда и Белица. 

 Общината генерира значителни обеми рециклируеми отпадъци, които могат да бъдат 

ресурс за организиране на тяхната повторна употреба след преработка като елемент от 

кръговата икономика, вместо да се дават на преработвател извън общината. 

Проблеми: 

 Не е решен проблемът със събирането и утилизацията на отработени масла, негодни за 

употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и 

електрическо и електронно оборудване. 
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 Не е обхванат ресурсът (като статистика и утилизация) от селскостопански и животински 

отпадъци. 

 Липсват канализации в селата на общината. 

 През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на автомобилния 

парк и пътния трафик, което допълнително замърсява въздуха. 

Потенциали: 

Рециклирането на някои отпадъци е обект: 

 на кръговата икономика и предизвикателство за развитие на предприемачеството; 

 източник да икономия на средства като такси към депо Разлог и допълнителни приходи 

при организиране рециклирането на отпадъците в крайни продукти.  

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ 

6.1. Административна структура и организация на общинска администрация 

Общинската администрация осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Р 

България, ЗМСМА, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, 

Административно-процесуалния кодекс и др. подзаконови нормативни актове и решения на 

Общинския съвет – Якоруда. 

Дейността, структурата и организацията на работата на общинската администрация се урежда 

с Устройствен правилник, приет от Общинския съвет. Съгласно последния, настоящата 

организационна структура на Общинската администрация е следната: 

Таблица № 54 Административна структура на община Якоруда  

№ 

ред 
ЗВЕНО 

БРОЙ 

ЩАТОВЕ 

1. Кмет на община 1 

2. Кметове на кметства 7 

3. Заместник-кметове 2 

4. Секретар на община 1 

5. Главен архитект 0,5 

6. Главен счетоводител 1 

7. Вътрешен одитор  2 

  Общо: 14,5 

8. 

Обща администрация 

 Отдел „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, Отдел „Обществени поръчки 

и общинска собственост“, БЗ „Заведение за социални услуги“ 

8.1. Ръководна длъжност 2 

8.2. Експертни длъжности 2,5 

8.3. Специалисти 7 

8.4. Старши счетоводител 1 

  Общо: 12,5 

9. 

Специализирана администрация 

 Отдел „Проекти, програми и международно сътрудничество“, Отдел „ТСУ“, 

Отдел „Социални дейности“ 

9.1. Ръководна длъжност 3 

9.2. Експертни длъжности 3 
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№ 

ред 
ЗВЕНО 

БРОЙ 

ЩАТОВЕ 

9.3. Специалисти 3 

9.4. Технически сътрудник 7 

9.5. Изпълнител 4 

  Общо: 20 

  ОБЩО ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА 47 
Източник: Община Якоруда 

Общинска администрация Якоруда е реализирала проект за оптимизиране структурата и 

повишаване ефективността и ефикасността на работа на общинската администрация. Проектът 

е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, 

бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. 

6.2. Човешки ресурси 

Таблица № 55 Административен капацитет 

ПОКАЗАТЕЛИ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ОБЩО СЛУЖИТЕЛИ       

Служебно правоотношение  4 4 3 2 2 2 

Трудово правоотношение  41 41 40 40 40 40 

По служебно 

правоотношение на 

ръководни длъжности 

2 2 2 1 1 1 

По служебно 

правоотношение – експертен  

2 2 2 1 1 1 

По трудово правоотношение 

на ръководни длъжности 

13 13 13 13 13 13 

Експертен и технически 

състав по трудово 

правоотношение  

28 28 28 28 28 28 

Източник: Община Якоруда 

 

6.3. Изводи 

Проблеми: 

Липса на активни граждански и неправителствени организации. 

Потенциали: 

Екипът на общината е натрупал опит и компетентност, което е гаранция, че може да се справи 

с предизвикателствата за реализиране на интегриран план за развитие на община Якоруда. 

Ако този опит се съчетае с този от съседните общини би могло да се реализират нови и от общ 

интерес проекти в областите на туризма, екоенергетика, кръгова икономика и т.н. 
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ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА 

РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Социално-икономическият анализ на районите на Р България (Анализа на районите) представя 

настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното, демографското, 

инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава основните тенденции 

в тях. Също така се дават прогнози за развитието им до 2027 г. Той е структуриран в 3 основни 

части. 

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления и 

ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие, 

териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет за 

провеждането им и за изпълнение на проекти. 

Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на 

районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени промените, 

настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и програми и са 

систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените 

трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите. 

Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с интегриран 

национален профил. 

Съдържанието на втората и третата част, както и на резюмето на анализа припокриват темите, 

изследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите – 

съдържанието. 

Освен това темите в Анализа на районите, особено в частите за демография, социално развитие 

и икономика, са проследени чрез ключови показалите, които са използвани в ПИРО Якоруда за 

открояване на местните характеристики. Това спомага за сравнението на част от изводите 

направени в Анализа на районите и този за целите на ПИРО. Допълнително по отношение на 

демографските показалите, при изготвяне на ПИРО Якоруда, са съпоставяни с тези на областно 

и национално ниво, за да могат да се проследят взаимовръзките между тях. 

В следващата таблица са изведени основните изводи от Анализа на районите и заключенията в 

ПИРО. Този подход дава възможност за бързо очертаване на взаимовръзката между двата 

анализа – къде има припокриване (т.е. изводите за Якоруда са валидни и за национално и 

регионално ниво), къде се отчита разминаване (т.е. заключенията за община Якоруда са по-

негативни или обратното – по-благоприятни). 

Таблица № 56 Взаимовръзки между заключенията от Анализа на районите и ПИРО 

Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ 

Демографската ситуация в 

страната се характеризира с 

продължаващо намаляване и 

Населението устойчиво 

намалява; 

Естественият прираст е 

отрицателен, но е същия 

спрямо ЮЗР -1,4% и 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

застаряване на населението, 

намаляваща раждаемост и 

задържащо се равнище на 

починали, отрицателен 

естествен и механичен 

прираст. 

Раждаемостта (8,0) и 

смъртността (12) на 1000 д. е по-

ниска от средното за страната, 

съответно 9,1 и 15,1; 

Отрицателен естествен и 

механичен прираст. 

сравнително по-нисък от 

средния за страната -4,5%. 

Намаляване на дела на 

населението в 

трудоспособна възраст. 

Намалява на дела на населението 

в трудоспособна възраст. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

ТЕМА: ПАЗАР НА ТРУДА 

Коефициентът на 

икономическа активност 

нараства леко. 

Отчетена е тенденцията за 

увеличаване на наетите лица в 

местната икономика, при 

намаляване на населението в 

трудоспособна възраст. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Коефициентът на 

безработица намалява. 

Коефициентът на безработица 

намалява. 

Въпреки че коефициентът на 

безработица намалява, 

общината е със значителен 

процент на безработица - над 

същата характеристика на 

национално ниво. 

ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

Общините в България са 

класифицирани като: силно 

урбанизирани (централни), 

средно урбанизирани 

(междинни) (при които над 

50% от населението е в 

населени места от 5 до 50 

хил. жит. или общините са с 

център град от 5 до 50 хил. 

жит. Такива са 95 общини с 

центрове средни и малки 

градове) и слабо 

урбанизирани (периферни). 

В ИТСР на Югозападен регион 

община Якоруда е определена 

като „периферна“, слабо 

урбанизирана от пето йерархично 

ниво. 

Общината отговаря на 

критериите за слаборазвита 

община, без населени места, 

заплашени от обезлюдяване. 

ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Средната брутна заплата 

нараства. 

Средната брутна заплата е по-

висока от средната за област 

Благоевград. 

Средната брутна заплата 

изпреварва и средната за 

страната за 2018 г. 

Нараства 

производителността на 

труда. 

Нараства производителността на 

труда на 1 работник. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Най-голям брой МСП са в 

групата на 

микропредприятията (от 0 до 

9 заети), достигат 94,3% 

(2018 г.) от общия брой 

предприятия в нефинансовия 

сектор, а от 10 до 49 заети -

5,7%. 

В общината има 14 предприятия 

с персонал над 50 души. 

Общината е с леко по-добра 

характеристика в сравнение с 

тази на национално ниво. 

Атрактивността на 

българския туризъм се 

Община Якоруда притежава 

недвижими културни ценности 

Общината притежава 

характеристики, определени в 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

формира от културно-

историческо наследство, 

природни ценности, 

разнообразни пейзажи, 

качествени услуги и добра 

свързаност/достъпност.  

като исторически артефакти и 

природни забележителности в 

национален парк „Рила“. 

Анализа на районите за 

развитие на туризма. 

ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА 

Обхватът на деца в 

предучилищно образование 

намалява. 

Местата в детските градини в 

община са достатъчни, за да 

обхванат всички деца.  

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

Броят на учениците в 

страната намалява ежегодно 

с близо 1,5%.  

Броят на учениците намалява 

през годините, но няма недостиг 

на учители.  

Общината е с относително по-

добра характеристика в 

сравнение със същата на 

националното ниво. 

Увеличаващи се разходи в 

сферата на социалното 

осигуряване, подпомагане и 

грижа, поради застаряващо 

население. 

Увеличава се делът на 

подпомаганите лица в общината, 

както и разходите за тях. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Неравномерно териториално 

разпределение на мрежата от 

социални услуги по общини, 

неподходяща материална 

база. 

Социалните услуги в общината 

не са добре разпределени, а 

материална база е недостатъчна. 

Общината е с по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Броят на общините с над и 

под средната гъстота за 

страната е почти колкото 

тези със средна гъстота, 

докато относителният дял на 

общините с ниска гъстота е 

повече от два пъти по-голям 

от тези с висока. 

Пътната мрежа на община 

Якоруда е от клас II и III, без 

излаз на магистрала. 

Югозападен район е с най-

висока гъстота на пътната 

мрежа 11,8км/1000км2, но 

област Благоевград е със само 

6,7км/1000км2. 

В национален план 

електроенергийната мрежа е 

добре развита и всички 

населени места са 

електроснабдени.  

Електроенергийната мрежа в 

общината има капацитет за 

поемане на допълнителни 

консуматори. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Газопроводната мрежа в 

България има нужда от 

доразвитие. Необходимо е и 

увеличаване на дела на 

газифицираните 

домакинства до 

набелязаната цел до 30% 

през 2020 г.  

Общината няма достъп до 

газопроводна мрежа. 

Общината е с по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 

Нарастване на участието на 

ВЕИ в енергийния баланс на 

страната. Новият акцент в 

използването на ВЕИ е да се 

насочи към 

децентрализирано 

Община Якоруда има потенциал 

за използване на водна енергия, 

биомаса и слънчева енергия. 

Изводите, направени в 

Анализа на районите, са 

валидни и за община Якоруда. 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

производство на енергия от 

ВИ, предимно за собствени 

нужди и присъединяване 

към мрежите с по-ниско 

напрежение, което ще 

намали и разходите за 

пренос.  

Често срещан е проблемът с 

„режим на водоснабдяване“, 

който силно влошава 

качеството на живот на 

населението. 

В община Якоруда половината 

населени места са частично 

водоснабдени, като в тях живее 

една пета от населението на 

общината. 

Общината е с по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 

Значително по-големи 

количества образувани 

отпадъци на човек в 

България в сравнение с ЕС, 

ниска степен на рециклиране 

на битовите отпадъци. 

В община Якоруда над 90% от 

битовите отпадъци се депонират 

директно в депо Разлог. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА 

Национален проблем по 

отношение състоянието на 

атмосферния въздух е 

замърсяването с фини 

прахови частици (ФПЧ), 

което е сред най-високите в 

ЕС. То има ясно изразен 

сезонен характер. 

На територията на община 

Якоруда няма значими местни 

източници на емисии от 

замърсители на атмосферния 

въздух. Но проблемът с 

отоплението на „твърдо“ гориво 

е характерен и за нея. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Подобрява се качеството на 

повърхностните води в 

страната. 

Състоянието на повърхностните 

води е умерено. 

Общината е със същата 

характеристика от 

националното ниво. 

Нивата на шум в по-

голямата част от 

изследваните пунктове 

надвишава граничните 

стойности за съответните 

населени територии. 

На територията на община 

Якоруда няма значителни 

шумови източници. 

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Наличието на 

административен капацитет 

в местните власти за 

усвояване на средства по 

оперативни програми и 

натрупването на инвестиции 

с икономически и социален 

характер, подкрепени от 

оперативните програми, са 

важно условие за растежа на 

териториалните единици. 

Общината привлича все повече 

средства от ЕСИФ, което показва 

и повишаването на капацитета й. 

Изводите, направени в 

Анализа на районите, са 

валидни и за община Якоруда. 
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ПИРО 
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Силна зависимост от 

европейските фондове и 

помощи и несъобразените с 

местния потенциал и 

характеристики приоритети 

и проекти, без задълбочен 

анализ на потребностите, 

ефективността, 

управлението и 

поддържането на 

изградените обекти. 

Проектите, които се реализират 

от общината, почиват на 

задълбочени анализи на местните 

потребности и целят повишаване 

качеството на живот на жителите 

на Якоруда. 

Изводите, направени в 

Анализа на районите, не са 

валидни за община Якоруда. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН В АНАЛИЗА НА 

РЕГИОНИТЕ 

Визия за Югозападен район: 

„Югозападен район – 

развиващ своите 

потенциали за достойно 

място сред европейските 

райони“ 

В периода 2021-2027 г. се 

планира: 

 Доизграждаме на АМ 

„Струма“; 

 Изграждане на АМ „Европа“ 

и скоростен път „Гюешево-

Кюстендил-Радомир-Перник-

София“; 

 Изграждане на скоростен път 

„Рила“, по направлението 

„Кюстендил-Дупница-Самоков-

п.в. Богородица-АМ „Тракия“ / 

АМ „Хемус“, включен 

допълнително в 

широкообхватната TEN-T 

мрежа. 

Проектите са от национално 

значение 
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ІV. ВРЪЗКА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ 

ПОТЕНЦИАЛ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Й 

Връзка с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния регион 

от ниво 2 

Югозападният район е силно диференциран в пространствено отношение. Неговата територия 

се развива по няколко оси, свързващи различните направления със столицата София. Община 

Якоруда е леко встрани от основните транспортни коридори. Тя попада под влиянието на оста 

София-Благоевград-Кулата, оста Благоевград-Гоце Делчев и донякъде оста София-Пловдив по 

АМ „Тракия“. 

В урбанистичния модел „умерен полицентризъм“ община Якоруда изпитва най-силно влияние 

от областния си център град Благоевград, както и от друг областен център, само че в Южен 

централен район – гр. Пазарджик. В Западна България, милионният град от 1-во ниво – София, 

доминира над средните градове от 3-то ниво Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Монтана 

и Видин. 

Характерно за този сценарий е интензивното развитие на столицата, съпроводено с развитието 

на не голям брой урбанистични центрове от 2-ро и 3-то ниво, както и стабилизирането на 

достатъчно голям брой центрове от 4-то ниво, което води до сравнително малко увеличаване на 

централните територии и намаляване на периферията, както и до приближаване на градски 

услуги до селските райони. София, с нейните функции на град от 1-во ниво, оказва много силна 

центробежна сила и по-скоро извлича, отколкото подпомага развитието на ресурсите в района. 

Гр. Якоруда като общински център е определен като град от пето йерархично ниво в НКПР. 

Тези центрове са 30 бр. в ЮЗР: Белица, Гърмен, Кресна, Сатовча, Симитли, Струмяни, 

Хаджидимово, Якоруда, Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, 

Трекляно, Земен, Ковачевци, Трън , Антон, Божурище, Годеч, Горна малина, Долна баня, 

Драгоман, Златица, Копривщица, Мирково, Правец, Чавдар, Челопеч. Предвидените мерки в 

ИТСРЮЗР за интегрираното развитие на малките градове включват: 

 Развитие на образователната инфраструктура; 

 Подобряване на услугите; 

 Подкрепа за развитието на цифровите умения; 

 Активизиране на бизнеса чрез насърчаването на предприемачество; 

 Създаване на предпоставки за диверсифициране на икономическите активности; 

 Изграждане на свързващата инфраструктура, с което да се подобри достъпа до услуги, 

качеството на живот и капацитета на територията; 

 Развитие на туристическия профил като бъде акцентирано и върху културно-

историческия, алтернативният и познавателен туризъм; 

 Дейности за модернизиране на селското стопанство, биоземеделие, изграждане на 

напоителни системи, въвеждане на иновации и др. 

За да развият определените им функции и да повишат и подобрят своя ареал на влияние всички 

градове от района се нуждаят от използване на интегрирани политики за насърчаване на 

социално-икономическото развитие в тях (ИТИ и ВОМР). 

Цели от ИТСРЮЗР, рефериращи много тясно към ПИРО Якоруда: 
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ЦЕЛ 1.3.1. Оползотворяване на регионалния туристически потенциал 

Югозападен район се характеризира със съхранена, привлекателна и разнообразна природна 

среда, минерални води, богатото културно-историческо наследство, чието устойчиво 

включване в туристически дейности е стимулатор на регионалния икономически растеж. 

Планираните дейности за развитие на туризма в района се насочват към: 

 Оптимално използване на наличния туристически потенциал - природен, културен, 

исторически и географски в съответствие с пазарните изискванията и потребителските 

очаквания за устойчиво развитие на туристическия сектор; 

 Повишаване привлекателността на населените места с туристически потенциал с цел 

увеличаване дела на всички видове туризъм: балнео (медикъл спа), SPA & Wellness, културно-

познавателен (исторически, археологичен, фолклорен, фестивален, етнографски и 

поклоннически), еко и селски туризъм, приключенски, велотуризъм спортен, конгресен, ловен, 

голф, винен и гурме туризъм и др. 

Мерки, които ще подкрепят развитието на туризма в района, включват: 

 Промотиране на туризма чрез национални и регионални кампании, включително чрез 

максимално използване на медиите - популяризиране на туристическите и исторически обекти 

в областта чрез ТВ предавания; 

 Разработване на мобилни приложения, представящи туристическите услуги; 

 Създаване на виртуални и онлайн турове на туристически обекти; 

 Използване и смесване на IT сектора с туризма. 

ЦЕЛ 1.3.2. Развитие на устойчиво и диверсифицирано селско стопанство 

Развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, който 

да гарантира продоволствената сигурност на населението и повишаването на степента на 

устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла и района, ще определи 

интервенциите на бъдещата политика в областта на селското стопанство. 

Реализацията на дейностите за подкрепа на развитие на селскостопанския сектор ще включат: 

 Активизиране на инвестиционния процес, насочен към модернизиране на 

производствените структури - фермерски стопанства и преработватели на селскостопанска 

продукция, както и внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане 

на подходяща инфраструктура; 

 Приоритетни инвестиции в производството на плодове, зеленчуци, както и в 

животновъдството и биологичното производството, в които страната има традиции и потенциал 

за развитие. 

Насърчаване на биопроизводството чрез създаване на възможности за финансиране както в 

рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), така и чрез инструменти, които да 

подобрят достъпа им до финансов ресурс. Това ще доведе както до устойчиво използване на 

наличните ресурси, така и до стабилизиране на доходите на земеделските производители. 

ЦЕЛ 3.1.2 Цифрова свързаност 

Осигуряване на свързаност към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на 

държавната администрация на общините: Белица, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, Якоруда 

(област Благоевград). 
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V. АНАЛИЗИ 

 СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ 

Силни страни Слаби страни 

 Високо биологично разнообразие по поречието 

на река Места и Национален парк „Рила“ – 

защитен природен обект. 

 Добро транспортно-географско положение, 

осигуряващо условия за сътрудничество (вкл. 

трансгранично) със съседните териториални 

общности. 

 Налична транспортно-комуникационна 

инфраструктура, осигуряваща условия за 

връзки между отделните общини на областта и 

със съседните области. 

 Наличие на културно-исторически и 

археологични паметници. 

 Отсъствие на промишлено замърсяване, 

екологично чиста територия. 

 Развита дървопреработвателна промишленост. 

 Територия богата на водни ресурси - наличие 

на голям брой естествени езера и термални 

извори. 

 Наличие на значителни горски площи и 

горскостопански ресурси. 

 Незадоволително експлоатационно състояние 

на пътната мрежа. 

 Нисък жизнен стандарт. 

 Отдалеченост на общината от икономически и 

административни центрове. 

 Остаряла техническа инфраструктура и 

неизградена такава в много от селата. 

 Липса на ПСОВ. 

 Недоизградена канализационна мрежа. 

 Ниско ниво на технологиите в 

производствените фирми. 

 Неизползвани земеделски земи. 

 Ниска икономическа активност и висок дял на 

населението с основно образование и без 

квалификация, в т.ч. при безработните. 

 Липса на профилирано професионално 

образование, подготвящо кадри в 

приоритетните направления за развитие на 

общината. 

 Недостиг от финансов ресурс за поддържане 

на техническата инфраструктура. 

 Липса на контрол за пожари в горите и 

система за борба с тях. 

Възможности Заплахи 

 Превръщане на туризма в устойчива индустрия 

на основата на природния и културно-

исторически потенциал. 

 Развитие на екологичен, балнео, културен и 

селски туризъм. 

 Условие за развитие на планинско 

животновъдство и планинско земеделие. 

 Възможности за използване формите на 

публично-частното партньорство. 

 Развитие на организирането на преработката на 

продуктите от стопанската дейност в общината. 

 Прилагане на технологии от кръговата 

икономика за оползотворяване на отпадъците 

от стопанска дейност. 

 Привличане на инвеститори и по-широко 

използване на възможностите на европейските 

фондове за разкриване на нови модерни 

предприятия, с нови технологично-създаващи 

възможности на производство на качествена и 

конкурентоспособна продукция, търсена на 

нашия и чужд пазар. 

 Използване на възможностите на 

Националните програми за намаляване на 

безработицата и предоставяне на по-добри 

социални услуги. 

 Несигурни транспортни връзки. 

 Трудности с водоснабдяването и други 

комуникации за нови туристически обекти. 

 Поява на рискове от непредвидими природни 

събития. 

 Подценяване на възможностите за работа по 

проекти, финансирани по оперативни 

програми, съфинансирани със средства на ЕС. 

 Засилване на миграционните процеси. 

 Увеличаване броя на икономически активното 

население без професионална квалификация. 

 Недостатъчни инвестиции в културно-

историческото наследство и туризма. 

 Влошаване на качеството на техническата и 

социалната инфраструктура в селата. 

 Слаба активност на НПО и бизнеса за месно 

развитие и усвояване на средства от 

европейски фондове. 
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 TOWS АНАЛИЗ 

TOWS анализът е метод за стратегически анализ, включващ систематична и цялостна оценка на 

външни и вътрешни фактори, които определят текущата конкурентна позиция и потенциал за 

растеж. TOWS анализът е тясно свързан с по-популярния SWOT анализ. Недостатък на SWOT 

анализа е, че той не показва взаимоотношенията между различните фактори и категории. 

Например, конкретна заплаха може да направи дадена слабост много по-значителна. Докато 

TOWS анализът се стреми да съпостави вътрешните фактори с външни фактори, за да помогне 

за идентифицирането на съответните стратегически възможности, които дадена организация би 

могла да следва. Тя може да помогне на дадена организация да види как тя може да се възползва 

от възможностите, да намали заплахите, да преодолее слабостите и да използва всички силни 

страни. Докато SWOT анализът прави снимка на състоянието, TOWS анализът търси решения 

и предупреждава за негативни развития. 

СИЛНИ СТРАНИ - ВЪЗМОЖНОСТИ СЛАБИ СТРАНИ-ВЪЗМОЖНОСТИ 

 По-оптимално използване на природните 

забележителности и археологически руини 

чрез реализиране на публично-частно и 

частно-публично партньорство. 

 Създаване на устойчив туризъм чрез 

организиране на дистационно 

професионално обучение на база на 

читалищната инфраструктура. 

 По-рационално използване ресурсите на 

общината – отпадъци, биомаса, билки и т.н. 

за развитие на предприемачеството в 

светлината на кръговата икономика. 

 Използване на природните дадености за 

развитие биоикономика в животновъдството, 

земеделието, растениевъдството 

(целогодишно). 

 Организиране на дистанционно обучение и 

партньорство с ЦПО в Разлог и Благоевград 

за развитие на предприемачеството. 

 По-активно използване на ПЧП/ЧПП и 

предприемачеството, за да се намали 

емиграцията и се забави демографската криза. 

 Целева работа с младите хора и безработните по 

отношение на професионалната ориентация и 

създаване на възможности за заетост в рамките 

на общината. 

 Активизиране на читалищната дейност за 

рекламиране и повишаване популярността и 

привлекателността на общината. 

 Използване на ПЧП за по-ефективна реализация 

на произведената селскостопанска продукция, 

бартер с други/съседни общини и организации. 

 Използване на ПЧП за внедряване на ВЕИ и 

провеждане на собствена енергийна политика за 

развитие на предприемачеството. 

СИЛНИ СТРАНИ-ЗАПЛАХИ СЛАБИ СТРАНИ-ЗАПЛАХИ 

 Използване на възможностите за спортен и 

екотуризъм за привличане на инвестиции и 

увеличаване приходите за общината. 

 Използване на оперативните програми, в т.ч. 

и програмите за трансгранично 

сътрудничество за привличане на 

инвестиции и приходи за общината. 

 Използване на нови технологии и ВЕИ за 

повишаване стандарта на живот и 

намаляване на миграцията. 

 Разширяване на преработващата 

промишленост с цел повече добавена 

стойност за производителите и приходи за 

общината. 

 Запазването на темпа на миграция и застаряване 

на населението е заплаха за реализиране на 

икономическата политика на общината. 

 Влошаване състоянието на пътната 

инфраструктура може да намали интереса към 

мероприятия в областта на туризма. 

 Липсата на места за настаняване на туристи и 

гости със съвременни удобства ограничава 

интереса към мероприятия и туризма в общината. 

 Липсата на достатъчни приходи за общината 

може да доведе до невъзможност за ускорено 

икономическо развитие. 
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VІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА ЗА ПЕРИОДА 

2021-2027 

 ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА 

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ 

Структурата на стратегическата част на ПИРО Якоруда съответства на изискванията на 

„Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на 

община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и не противоречи на постановките на Закона 

за регионално развитие за съдържанието на плановете за интегрирано развитие на община, 

както и на основните законови актове в сферите за устройство на територията, опазване на 

околната среда и културното наследство. Стратегията е съобразена с действащата нормативна 

уредба на национално, регионално и местно ниво и с постановките на кохезионната политика 

на ЕС за периода 2021-2027 г. По същество тя представлява интегрална част от пакета 

стратегически и планови документи, характеризиращи социално-икономическото и 

пространствено развитие на страната, региона и общината в перспектива до 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 действащите сега Стратегия „Европа 2020“, 

Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020 г., като ги 

адаптира към бързо променящите се реалности.  

Визията, целите, приоритетите и мерките на стратегическата част на ПИРО Якоруда са 

хармонизирани с предвижданията на НСРР (2012-2022) и АНКПР (2013–2025), както и с 

Националната програма за развитие „България 2030“ и секторните стратегии в страната. ПИРО 

се рамкира от Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за 

периода 2021-2027 (ИТСРЮЗР). В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на 

населените места към подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции към 

интегрирани териториални инвестиции.  

Програмата е съобразена с реалните възможности на общината да надгражда постигнатото, като 

използва разумно ограничените природни, финансови, административни и човешки ресурси в 

стремежа за максимална възвращаемост и ефективност на планираните дейности. 

Стратегията на ПИРО Якоруда се базира на: 

 Основните изводи от SWOT и ТOWS анализите; 

 Целите, заложени в ИТСР за ЮЗР; 

 Желанието за осигуряване на все по-добър стандарт на живот в общината. 
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 ПОДХОД ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯТА 

Визията за развитието на общината до 2027 г. отразява кратко и ясно представата на жителите 

на община Якоруда за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените 

отношения. Тя е формулирана в резултат на широка обществена дискусия със заинтересованите 

страни, резултатите от допитването на населението и цялата местна общественост. По този 

начин тя отразява 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 възвращаемост на вложените средства и 

устойчиви ползи за обществото. 

За формулиране на визията и стратегическите цели за развитие на община Якоруда, бяха 

извършени: 

 Подробен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на общината; 

 Анкетиране сред населението на общината; 

 Съобразяване с действащите стратегически документи за развитието на Р България; 

 Съобразяване с приоритетите за развитие на община Якоруда, отразени в нейните 

планови, стратегически, секторни документи; 

 Съобразяване с ангажименти на кмета за развитието на общината. 

 ВИЗИЯ ЗА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

Община Якоруда разполага с природни забележителности и дадености, за да осигури на 

населението заслужен стандарт на живот, благоденствие, икономически просперитет и 

привлекателно място за гости, туристи и инвеститори. 

ВИЗИЯ: 

„Община Якоруда – място за достоен живот и личностна реализация чрез съвременна 

икономика в съхранена природна среда“ 

Основна цел на ПИРО Якоруда е тя да се утвърди като селски район с необходимия капацитет 

за постигане на устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие чрез ефективно 

използване на естествените предимства на територията и природния капитал при ефективно 

използване на финансовата подкрепа от Структурните фондове на ЕС, националните фондове, 

регионално и трансгранично сътрудничество и за превръщането й в притегателен център за 

инвестиции, туризъм и природосъобразен живот. 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Стратегическите цели имат ясна насоченост към осъществяване на визията и отразяване 

конкретната специфика на община Якоруда. 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. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 

Растеж на доходите на населението чрез въвеждане на кръговата икономика, развитие на 

преработващата промишленост и активизиране на предприемачеството. 

Целта е насочена към създаването на условия за развитие на планинско земеделие и 

животновъдството и обвързването им с преработващата промишленост, но без да бъдат 

пренебрегнати услугите. Тя е фокусирана върху подкрепа на месния бизнес и привличането на 

нови външни инвеститори в общината в областта на овощарството, хранително-вкусовата и 

етерично-маслената промишленост и създаването на работни места. Целта отговаря на 

специфичните дадености на общината и традиционните умения на населението. В рамките на 

целта ще се стимулират производството на търсени висококачествени продукти в трайните 

насаждения и обвързването им с туристически продукти. Многопрофилният туризъм е голям 

резерв за развитие на услугите и повишаване приходите за общината. Предвижда се 

прилагането на успешни модели на партньорство за интегрирани териториални инвестиции 

между общините и бизнеса за техни съвместни инициативи.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

Повишаване на компетентността на администрацията и на населението за реализиране на 

успешна политика в икономическата, социалната, културната, здравната сфера и спорта. 

Целта поставя фокус върху осигуреността с благоприятни условия за осъществяване на 

разнообразните човешки дейности, преди всичко в сферите на образованието, здравеопазването 

и доброто управление. Задоволяването на потребностите на населението от образование, 

здравни и социални услуги, културна дейност и спорт предпоставя подобряване на тенденциите 

в увеличаване на заетостта, намаляване на миграцията и подобряване на демографските 

показатели. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

Подобряване на инфраструктурата при съобразяване с изискванията за чиста околна среда.  

Стратегическата цел изразява желаното състояние на гражданите за физическата среда и 

инфраструктура в населените места в общината, чието подобряване води до по-добри условия 

за живот в тях. Това е свързано с развитието на инфраструктурите за свързаност и достъпност 

на териториите; водоснабдяването и канализацията; енергийната инфраструктура и ВЕИ. 

Важен акцент представлява опазването и управлението на водните ресурси, третирането на 

отпадъците, развитието на екологична инфраструктура. 

 ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 

ПРИОРИТЕТ 1: 

Икономически просперитет при въвеждане на кръгова икономика и интелигентен растеж на 

икономиката чрез реализиране на зони за въздействие при оптимално използване на природния 

и човешкия ресурс. 

Основната политика на Европа с хоризонт 2030 г. е кръговата икономика, която предвижда 

предотвратяване генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната им употреба и други 

подобни мерки, които могат да доведат до нетни икономии за предприятията в ЕС в размер на 
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600 милиарда евро или 8% от годишния им оборот, като в същото време намалят общите 

годишни емисии на парникови газове с от 2 до 4%.  

Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи 

проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността. 

Потребителите ще получат достъп до по-устойчиви и икономични продукти. 

За реализиране на интелигентния икономически растеж община Якоруда може да разчита на: 

 модернизиране на селското стопанство чрез: 

o въвеждане на нови сортове и култури с по-високи добиви, устойчиви на 

климатичните промени и с по-ефективна пазарна реализация; 

o развитие на био земеделието при прилагане на нови технологии за повишаване на 

добивите и качеството на произведената продукция; 

o използване на възможностите за финансова подкрепа от ПРСР. 

 развитие на предприемачеството в преработката на произведената селскостопанска 

продукция, за да се генерира повече принадена стойност за производителите и 

преработвателите; 

 развитие на допълнителни дейности – туризма в рамките на Зоната за въздействие, което 

ще доведе до: 

o допълнителни приходи за общината и населението; 

o разкриване на работни места; 

o намаляване на миграцията; 

o привличане на инвестиции; 

o активизиране на междуобщинското сътрудничество; 

o получаване на възможност за достъп до финансов ресурс по ЕСИФ. 

Успешното реализиране на икономически растеж ще изисква повече знания и компетентност от 

администрацията и населението, за което ще бъде необходимо: 

 да се създадат възможности за дистанционен достъп до Центровете за професионално 

обучение в гр. Разлог и гр. Благоевград, както и други ЦПО в област Благоевград; 

 да се провеждат текущи семинари за получаване на информация за нови технологии, 

нови продукти и технически и организационни решения, както и за възможности за 

финансиране на стопански дейности. 

МЯРКА 1. Утвърждаване на зоните за въздействие като виртуална общност със 

специфични характеристики за успешно социално-икономическо развитие на цялата 

община. 

Съгласно Методическите указани за разработване и прилагане на интегрираните планове за 

развитието на общините е записано: „На база на анализа на силните и слабите страни на 

общинската територия, както и на потенциалите за развитие следва да бъдат определени 

приоритетни зони за въздействие на територията на общината, в които основно ще бъде 

съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана.“ 

При определянето на зоните за въздействие на община Якоруда са взети предвид природните и 

културно-историческите особености на общината, които дават възможност за развитие на 

специфичен туризъм и био земеделие. Изборът на туризма като зона за въздействие се базира 

на присъствието на община Якоруда в национален парк „Рила“, достъп до хижи и изходна база 
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за покоряване на много върхове с различна степен на сложност за изкачване. Той включва 

няколко направления: планински, еко туризъм, селски, културен, СПА&Wellnes, 

археологически, религиозен.  

Зоната за развитие на туризъм предвижда: 

 визуализиране на маршрути до хижи и върхове с акценти върху природни и други 

забележителности, които могат да се срещнат по тях; 

 предлагане на услуги – водачи, пренощуване в гора и преживяване в сложни 

метеорологични условия, скаутство и други; 

 използване на единствената теснолинейка – гара Септември – Добринище (в 

партньорство с община Пазарджик и преминаваща през община Якоруда – спирка гара 

Аврамово, намираща се на 1267,4 м надморска височина, най-високо разположената гара на 

Балканския полуостров) за предоставяне на туристическа информация, уникални продукти за 

планинското земеделие и животновъдство и други; 

 осигуряване достъп до археологическите забележителности - останките от 

късноантичната крепост Градищенска каля (Градището край Черна Места), останките от 

средновековната римска крепост Калята, намиращи се под града, останките от праисторическо 

селище (ІІ-І хилядолетие пр.н.е.) край с. Юруково и Чесна – водопад Чесненско усое (до гр. 

Якоруда); 

 съчетаване на туристическите маршрути с развитие на услуги в местността „Баните“ на 

гр. Якоруда; 

Зона „Биоземеделие и животновъдство“ също така трябва де се разглежда като виртуална 

общност на производители на земеделска, месна и млечна продукция. На тази база да се развие 

преработващата промишленост, за да се генерира повече добавена стойност и приходи за 

предприемачите и общината. 

МЯРКА 2. Развитие на интелигентно и устойчиво селско стопанство чрез внедряване на 

нови технологии за повишаване на добивите, усвояване на нови сортове, растениевъдство 

и зеленчукопроизводство, неподвластни на климатичните промени. 

Противодействие на климатичните промени и повишаване на ефективността от селското 

стопанство е възможно чрез усвояване на нови сортове, нови технологии за повишаване на 

добивите и качеството на продукцията при по-малко използване на химически препарати за 

торене и пръскане срещу вредители. Съдействие при реализиране на мярката може да се търси 

от Селскостопанската академия и нейните клонове, Институт по овощарство - Пловдив. 

Перспективно направление е биоземеделието, за което община Якоруда разполага с добри 

дадености, наличие на водни ресурси, възможност за изграждане и ползване на ВЕИ за 

целогодишно производство на биопродукция. Това е стимулирано не само от ПРСР, но и от 

самия пазар, като същевременно може да има висока принадена стойност.  

МЯРКА 3. Насърчаване на предприемачеството и развитие на икономически дейности в 

нови МСП за максимално оползотворяване на продукцията от сектора на селското 

стопанство, търговията и туризма. 

Ефективността от селското стопанство може да се повиши като продукцията от него се подлага 

на „дълбочинна обработка“, т. е. като се извличат максимално продукти за търговска реализация 

или за преработка с цел по-дългото им съхраняване, респективно успешната им реализация при 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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благоприятна пазарна ситуация. Чрез прилагането на нови технологии, напр. микровълнови, 

може оптимално да се използва/преработи произведената селскостопанска продукция във вид 

на крайни или полуготови храни, които не изискват специални условия за съхраняване. 

Тази продукти могат да бъдат реализирани и чрез Зоната за въздействие за развитие на туризма, 

което повишава целесъобразността от стимулиране на предприемачеството в това направление. 

Също така, пазар на продуктите може да се търси чрез активизиране на междуобщинското 

сътрудничество със съседните общини, чрез развитие на бартерна търговия в регионален и 

национален мащаб в бъдеще. 

Същевременно реализирането на Зоната за въздействие за развитие на туризма ще изисква 

развитието на широк спектър от услуги и дейности – екскурзоводи, водачи, презентатори, 

настаняване (изграждане на съвременни кампуси на база изоставени къщи в опорните села на 

туристическия маршрут), прехрана и организиране на културни мероприятия, свързани с 

историята и бита. 

МЯРКА 4. Подобряване на съществуващия местен микро и малък бизнес чрез 

стимулиране на кръговата икономика. 

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На 

практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, 

поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. В това направление основен 

източник могат да бъдат битовите и дървесните отпадъци – хартия, пластмаса, биомаса. Те 

могат да се преработват в рециклируеми опаковки, строителни изделия, като плочки, 

пръчковидни с различна дебелина пейки, хранилки за птици и животни и др. На рециклиране 

подлежат и строителните отпадъци. От биомасата може да се произвежда порозьозен въглен за 

задържане на влагата в почвите. Следва, че бъдещият бизнес в това направление е ресурсно 

обезпечен. 

Битовите отпадъци са общинска собственост и ресурс, който общината може да предоставя дори 

безплатно на МСП (вместо да плаща за тяхното събиране и депониране) за развитие на 

предприемачеството за тяхното оползотворяване, респ. разкриване на нови работни места. 

Кръговата икономика е приоритет на ЕС и финансова подкрепа за реализиране на подобни 

проекти може да се търси в Оперативните програми „Околна среда“, „Иновации и 

конкурентоспособност“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 

финансовите инструменти и др. 

ПРИОРИТЕТ 2: 

Повишаване качеството на живота на хората в общината чрез подобряване на образованието, 

здравеопазването, социалните и младежките дейности. 

Осигуряването на качествени здравеопазване и образование е основно право на населението 

съгласно Конституцията на Република България. Това изисква от администрацията на общината 

иновативен подход и нови идеи. Специално внимание трябва да се отделя на младото 

поколение, защото именно на него се разчита за интелигентен икономически растеж. 

Социалните услуги са проява на грижите и отношението на администрацията и на държавата 

към населението и по-специално към възрастните хора и към хората с увреждания. Това е 

голямо предизвикателство пред администрацията на община Якоруда, Само с образовано 
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население, обезпечено със здравни грижи и постоянно повишаване на благосъстоянието му, 

може да има условия за икономически просперитет и спазване на обществения договор. 

МЯРКА 1. Осигуряване на дистанционно обучение, квалификация и преквалификация 

на трудовия потенциал в общината. 

Без компетентност и знания за съответната дейност трудно могат да се реализират успешни 

предприемачески проекти. Динамиката на научно-техническото развитие, политиките на ЕС и 

на Правителството за устойчив икономически растеж изискват постоянно повишаване на 

знанията, квалификацията и дори преквалификацията на човешкия потенциал на общината. 

Наличието на ЦПО (центрове за професионално обучение) в гр. Разлог и гр. Благоевград (а и в 

цялата Благоевградска област) може да се използва за организиране на дистанционно обучение 

по желани и търсени от населението на община Якоруда професии и знания. В това направление 

активно участие могат да имат специализирани НПО, а като база да се използват читалищата в 

населените места. 

МЯРКА 2. Провеждане на текущи семинари по нови решения в секторите селско 

стопанство, туризъм, кръгова икономика, енергийна ефективност и ВЕИ. 

Темпът на появата и усвояването на нови технологии, изделия, ноу-хау се ускорява 

непрекъснато, което изисква информацията за тях да достига своевременно до населението и 

администрацията. Тяхното филтриране и адаптиране към конкретни проекти, сектори и 

производства може да се осъществява от компетентни експерти чрез семинари и дискусии по 

конкретни теми. Финансиране на тези мероприятия може да се осъществи от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство, фондации, фондове (напр. 

„Енергийна ефективност и ВЕИ“), сдружения и НПО. Необходима е инициатива и от 

администрацията, и от населението за дефиниране на темите, очакванията и възможните 

резултати. 

МЯРКА 3. Организиране на младежки дейности. 

Ключова мярка за борба с демографската криза е задържането на младите хора в общината чрез 

различни инициативи за осмисляне на свободното време и постепенното им ангажиране в 

местната икономика. 

МЯРКА 4. Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и развитие 

на инфраструктурата на здравеопазването. 

Надеждното и достъпно здравеопазване е важна предпоставка за задържане на населението, 

повишаване на раждаемостта, респ. намаляване на смъртността. То изисква гъвкави форми за 

обслужване на населението. Липсата на медицински пунктове и аптеки може да създаде 

критична ситуация при някои заболявания като инфаркт, инсулт, високо кръвно налягане и т.н. 

Необходимо е да се организира склад за медицински препарати за такива случаи и надеждна 

връзка с лекар от съседните населени места или дежурен лекар от МБАЛ Разлог. За склад би 

могло да се използва подходящо помещение в кметството или в пощенския пункт в населеното 

място. Дори е препоръчително в бъдеще да се организира и дистанционен контрол на критични 

за здравето параметри като кръвно налягане, пулс, кръвна захар и т. н. чрез даване под наем на 

специализирани уреди. 

МЯРКА 5. Развитие на услугите в социалната сфера. 
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Подобряването на качеството на услугите в социалната сфера е гарант за добър социален мир. 

Равното третиране на всички групи от населението - като възраст, социален и здравен статус - 

е принцип на съвременното демократично общество. Особено важно е оказването на грижи за 

социално слаби хора и хора с увреждания чрез социален патронаж, осигуряване и доставка на 

храна, в т.ч. и до домовете. Тези грижи биха могли да бъдат реализирани на база 

доброволчеството, организиране на социални предприятия и от МТСП. 

ПРИОРИТЕТ 3:  

Изграждане на инфраструктурите и благоустрояване на жизнената среда. 

Качеството на жизнената среда е важно условие за самочувствието на населението, 

отношението му към властта и желанието му да остане в населеното място, респ. общината. 

Провеждането на политиките на общината и делегираните от държавата дейности не може да 

се осъществява без подходяща инфраструктура като пътна мрежа, ВиК, спортна и културна 

инфраструктури, обекти от обществено и историческо значение. Поддържането може да се 

осъществява с финансовата помощ от съответните министерства, оперативните програми на ЕС, 

чрез публично-частно партньорство. Същевременно община Якоруда трябва да се бори за 

ежегодно увеличение размера на субсидиите за капиталовите разходи, използване инструмента 

на субвенцията – преотстъпване от държавата на данъци на общината към бюджета срещу 

инвестиции в поддръжката на инфраструктурата. 

МЯРКА 1. Рехабилитация на пътната и охраняваща инфраструктура. 

Междуселищната пътна мрежа и състоянието на пътищата в населените места е проблем, с 

който се срещат всекидневно жителите или гостите и който оформя отношението на 

населението към властта и желанието за взаимодействие с нея. Междуселищната мрежа е от II 

и III клас, което изисква регулярна поддръжка. Финансирането се осъществява от държавния и 

от общинския бюджети и до сега то е задоволително. Ще трябва, обаче, да се привиди и планира 

допълнителен ресурс при реализиране на Зоните за въздействие. Незадоволително е 

състоянието на пътната мрежа в населените места, което остава приоритет за общинската 

администрация. Има опасност от наводнения на гр. Якоруда. За финансирането на този разход 

трябва да се търси помощ от МФ като субсидия и субвенция. 

МЯРКА 2. Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи. 

От качеството на питейната вода и утилизация на отпадните води зависи здравето на 

населението, развитието на населеното място и туризма. За съжаление водоснабдяването на 

населението в община Якоруда е незадоволително – в част от населените места, както и в самия 

град Якоруда, има проблеми с водоснабдяването. Проблем остава утилизацията на отпадните 

води, тъй като в общината няма изградена канализационна мрежа и ПСОВ. Това изисква 

значителни инвестиции, но остава задължение на ВиК оператори и Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС. 

МЯРКА 3. Изграждане/поддържане на образователната инфраструктура. 

Само образованият човек може да твори, създава, управлява и изгражда демократично 

общество. Качественото образование е база за удовлетворяваща реализация на индивида и 

гордост за родителите. Към момента образователната инфраструктура е в добро състояние, но 

е препоръчително да се реализира и дистанционно обучение за повишаване на квалификацията, 



План за интегрирано развитие на община Якоруда 2021-2027 г. - Проект 

102 

а дори за преквалификацията на кандидат-предприемачи във връзка с промяна на бизнес 

профила на общинската икономика и като цяло променящия се свят. 

МЯРКА 4. Изграждане/поддържане на спортната инфраструктура. 

Спорът е здраве и пречка за разпространение на пороци. Спортният морал е важно да се прилага 

във всяко действие на индивида и предоставянето на възможности за спортуване трябва да бъде 

приоритет за администрацията на общината. Желателно е да има балансирано развитие на 

възможностите за спортуване във всички населени места. Докато компромис може да се 

допусне по отношение на стадионите, то такъв е недопустим за спортни площадки с 

многофункционално предназначение. Основен източник на финансиране е Министерството на 

младежта и спорта, както и ПРСР. 

МЯРКА 5. Изграждане/поддържане на културната инфраструктура. 

Съхраняването и развитието на културните традиции е важно условие за определяне на 

индивида към дадена територия и етнос, за гордост от достиженията му през вековете. Без 

култура населението се маргинализира, отчуждава и лесно се претопява. Важна стъпка в това 

направление е създаването на възможност за представяне на културното наследство за по-голям 

брой посетители, в т.ч. и гостуващи състави и формации. 

Външният облик и интериорът на обществените сгради и обекти с историческо и културно 

значение отразява отношението на администрацията за създаване на оптимална жизнена среда 

и основание населението да се гордее с тях пред гостите и туристите. Това се постига чрез 

витализиране на пространството около обществените сгради и обектите с културно и 

историческо значение (паметници, религиозни постройки, кметства и др.), улесняване на 

достъпа до тях, вкл. и за хора с увреждания, както и поставяне на архитектурно-художествено 

осветление. 

ПРИОРИТЕТ 4:  

Съхраняване на околната среда и икономически ефективно презентиране на природни и 

историческите дадености като условие за привличане на инвестиции и развитие на туризма. 

Природните и историческите дадености, съчетание с археологическите находки, са уникални 

предпоставки за развитие на туризма, като допълнителна възможност за приходи за общината 

и за бизнеса, за разкриване на работни места и повишаване популярността на населените места. 

Тези възможности са обект на Зоната за въздействие „Многопрофилен туризъм“, като включват 

планински маршрути в съчетание с риболов по р. Места и притоците й, планинските езера; еко 

и селски туризъм; културно-исторически туризъм, съчетани с грижа за съхраняване на 

биоразнообразието като животински видове, растения и билки. Национален парк „Рила“ 

изисква, но и предлага много възможности за култивиране в гостите, туристите и 

подрастващото поколение любов към природата и нейното съхраняване и опазване. 

Същевременно създава възможности за проява на инициативи за привличане на инвестиции и 

развитие на предприемачеството. 

МЯРКА 1. Развитие на туризма като възможност за популяризиране на културното 

наследство и допълнителни доходи на населението. 

Разнообразието в културното наследство в хилядолетната история на България и нейното 

отражение в конкретното населено място са извор на гордост за жителите, но и възможност за 
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допълнителни приходи при уникално и иновативно представяне на културните традиции. От 

всичките обекти на културно-историческото наследство в община Якоруда, най-впечатляващи 

са археологическите забележителности - останките от късноантичната крепост Градищенска 

каля (Градището край Черна Места), останките от средновековната римска крепост Калята, 

намиращи се под града, останките от праисторическо селище (ІІ-І хилядолетие пр.н.е.) край с. 

Юруково. Ефективността обаче се постига чрез допълнителни услуги, свързани с тези обекти 

като разиграване на спектакли, предлагане на сувенири, удостоверения/плакети, 

документиращи посещението и т.н. 

МЯРКА 2. Прилагане на изискванията за енергийната ефективност и ВЕИ при 

съхраняване на околната среда, по-добро качество на живот и развитие на туризма. 

Възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност са шанс за съхраняване на 

нашата планета, за по-качествена жизнена и околна среда, за независима енергийна политика 

на общината. Територията на община Якоруда предлага добри възможности за добив на 

електроенергия от слънцето, от биомаса и от селскостопански отпадъци. Енергийната 

ефективност е в полезрението на общината и има начални опити за подмяна технологиите за 

отопление, улично осветление; извършват се енергийни одити на общински сгради. Има обаче 

неизползвани възможности за подобряване на изолацията на обществените сгради и жилищните 

сгради на населението, въвеждане на автономно захранване с електро и топло енергия от ВЕИ. 

Това не само ще намали разходите на общината за енергопотребление, но е и възможност за 

провеждане на собствена енергийна политика. Възможностите за финансиране са от Фонд за 

енергийна ефективност, МРРБ, инструмента ЕЛЕНА, ПЧП и др. 

МЯРКА 3. Организиране на разнообразни прояви и реклама на туризма в общината. 

Туризмът е дейност, която позволява много творчество, оригиналност, удоволствие и 

удовлетворение от резултатите. Туризмът е обект на Зоната за въздействие. Културните прояви 

трябва не само да запазват местните традиции, но и да имат отзвук в регионален, национален и 

международен аспект. По този начин може да се повиши интереса към общината и да се помогне 

за развитие на туризма. Културният календар на община Якоруда е богат, но проявите са от 

местно значение. Трябва да се положат усилия някои от тях или нови такива (напр. празник на 

боровинката) да бъдат включени в Единната система за туристическа информация, за да 

може да се популяризира община Якоруда и да се привличат повече туристи и гости. 

Културните прояви трябва не само да пазят традициите, да създават нови, но и да носят приходи 

за общината и удовлетворение за населението. 

Препоръчително е всички атракции, фестивали и събития да се регистрират в Единната система 

за туристическа информация, за да се рекламират: „Регистър на туристическите фестивали и 

събития“ - http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx; „Регистър на туристическите 

атракции“ - http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx. 

МЯРКА 4. Насърчаване на културен обмен в рамките на сътрудничество със съседни 

общини. 

Културният туризъм, културните маршрути, са мероприятия, които не изискват особени 

инвестиции, а само съгласуване и добър „Бон-тон“ в отношенията със съседните общините във 

взаимен и общ интерес. Съчетаването на културните мероприятия по време и по тематика със 

съседните общини – Септември, Велинград, Разлог, Банско, Белица - може само да доведе до 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx
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повишаване на туристопотока и оттам на приходите за общините. Той от своя страна ще 

предизвика необходимостта от предлагането на специализирани услуги като настаняване, 

изхранване, предлагане на изделия от местни занаяти и хранителни продукти, което ще бъде 

източник за допълнителни приходи и за населението. 

ПРИОРИТЕТ 5:  

Добро управление съвместно със заинтересованите страни и жителите 

Доброто управление се доказва с удовлетвореността на жителите. Това изисква постоянна 

връзка с тях, изучаване на техните желания, оплаквания и подобряване на тяхното 

административно обслужване. То включва 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 

информация, сътрудничество 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 1. Внедряване на добри практики в областта на управлението, информационното 

обезпечаване и дигитализация на административните услуги. 

Дигитализацията трябва да излезе от администрацията и да достигне до всеки жител на 

общината. Дигитализацията на административните услуги е необратим процес при въвеждане 

на електронното управление в държавата. Това изисква: 

 Закупуване на специализиран софтуер, обучение на персонал за поддържане и ползване 

на системата на общинската администрация;  

 Осигуряване на високоскоростна интернет връзка с кметствата в общината; 

 Електронизация на административното обслужване по кметствата, обединяване на 

деловодните записи и касови операции с общинския център; 

 Цифровизация на старите актови книги и регистри и обвързването им като база данни; 

 Улесняване достъпа до информация и заплащане на местните данъци и такси, като 

инструмент за управление и подобряване качеството на услугите и жизнената среда в общината: 

o Въвеждане на възможност за проверка на дължими местни данъци и такси по 

интернет; 

o Въвеждане на данъчен калкулатор за изчисляване задължения към общината - 

достъпен чрез интернет; 

o Въвеждане на възможност за плащане на задължения по местни данъци и такси чрез 

интернет. 

МЯРКА 2. Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и бизнеса. 

Дигитализацията изисква непрекъснато повишаване капацитета на персонала в 

администрацията на общината, защото тя изисква не само добро познаване на конкретната 

дейност, информация, но и знания за лесното й и разбираемо достигане до населението. Това 

изисква: 
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 Участие на персонала на администрацията в курсове, семинари по проблеми и 

усъвършенстване на дейността на общинското управление; 

 Спазване на внедрени стандарти за управление; 

 Комуникация с ОИЦ за своевременно получаване информация за открити процедури за 

финансиране на проекти по оперативните програми. 

МЯРКА 3. Усъвършенстване на планирането, мониторинга, оценката и контрола на 

изпълнението на плановете. 

Ефектът от един добър план може да бъде провален от некачествена оценка и слаб контрол при 

неговото изпълнение. Затова при планирането трябва да се предвидят и всички последващи 

етапи и тяхната обвързаност като хора, финанси, време и рискове. Затова е препоръчително да 

се въведе стандарта ISO 9001 за управление на качеството на административната дейност, от 

което ще последва ясно уточняване, но и разграничаване на задълженията и отговорностите на 

всеки служител, като ще се формализира и комуникацията между отделните звена на 

администрацията. Целесъобразно е да се въведе вътрешен контрол от администрацията или да 

се възложи като външна услуга, каквато практика съществува. 

Глобализацията и интернационализацията на бизнеса и обществените отношения изисква бързо 

адаптиране към приетите и установени в международната практика подходи за реализиране на 

устойчиво развитие. Устойчивото развитие е едно многоформатно понятие и обхваща почти 

всички сектори на обществено-икономическото развитие. Същевременно всяко решение на 

администрацията трябва да се разглежда като по-прост или по-сложен проект, който да се 

оценява и изпълнява по стандартни процедури и етапи. Това ще помогне и при реализирането 

на съвместни проекти с местни и чужди партньори. Препоръчително е внедряването на 

стандарти като ISO 9001 – за управление на качеството, ISO 31 000 - за управление на рисковете, 

ISO 37 001 – за борба с подкупите. Това издига авторитета на общината и повишава шансовете 

за привличане на инвестиции. 

МЯРКА 4. Партньорство със заинтересованите страни. 

Успешна общинска политика може да се реализира при открито и честно партньорство със 

заинтересованите страни, при зачитане на интереси и приемане на компромиси. Това 

партньорство включва: 

 Регулярни срещи със заинтересованите партньори за отчети по текущи проекти, 

обсъждане на постъпили предложения за усъвършенстване работата, проекти и инвестиции, 

както и по отношение при планиране на следващ програмен период; 

 Организиране на обучения, семинари, конференции, пътувания с учебна цел, съвместни 

срещи, включващи и социално-икономическите партньори; 

 Изграждане на междуобщински сътрудничества и партньорства за решаване на общи 

проблеми, както и за постигане на интегрирана социално-икономическа и културна общност. 
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VІІ. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И 

В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА 

ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 ОБХВАТ И ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА 

Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), Чл. 37. (1) (в сила от 13.03.2020 г.) 

Стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, както и 

документите, свързани с действията на съответните органи по тяхното изработване, 

одобряване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална обществена 

информация и се съхраняват в единна информационна платформа за целите на политиката за 

регионално развитие. 

(2) Органите, извършващи действия в рамките на предоставените им с този закон и с 

нормативните актове по прилагането му компетенции, са длъжни да информират 

своевременно и по подходящ начин обществеността за характера и същността на тези 

действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците 

от тях, както и за постигнатите резултати. 

В Методическите указания на разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на 

община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е записано: „Комуникационната стратегия трябва да 

се фокусира върху идентифицирането и включването на заинтересованите страни и 

гражданското общество чрез подходящи форми, включително кампании за идентифициране 

на проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на плана. Важно е да 

бъде стимулиран подходът „отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за 

развитие и възможните решения. Определянето на целите и приоритетите на плана и на 

мерките, чрез които ще се реализират тези цели и приоритети, не трябва да бъдат 

единствено инициатива и ангажимент на общинската администрация, а следва да се 

планират с активното участие на гражданското общество. На гражданите трябва да се 

предоставят възможности да идентифицират проблемите в средата oĸoлo тях, да 

предлагат решения и да работят за реалната промяна на ситуацията.“ 

В изпълнение на горните разпоредби, в подготвителния етап на изготвянето на ПИРО Якоруда 

се разработи Комуникационна стратегия. В нея са описани всички идентифицирани 

заинтересовани страни, формулирани са подходящи инструменти за комуникация с тях, както 

и подходящ инструментариум за осигуряване на публичност и прозрачност относно ПИРО, 

включително събиране на идеи за мерки, проекти и инициативи за реализация в общината. 

Комуникационната стратегия е отделно приложение към настоящия документ. 

 ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 

В процеса на разработване на ПИРО Якоруда беше извършено следното: 

 Провеждане на анкета сред населението за оценка на състоянието, както и за 

предложения за развитието на общината в полза на населението; 

 Анализ на резултатите от анкетното проучване и тяхното оразмеряване в дефинираните 

стратегически цели и приоритети за развитие на общината; 
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 Представяне на проекта на ПИРО пред обществеността. 

В процеса на разработване на ПИРО и предвид извънредната ситуация породена от глобалната 

пандемия на COVID-19, съгласуването на настоящия документ премина по по-нетрадиционен 

начин – във виртуална среда. 

Още на най-ранен етап, съгласно приетата Комуникационна стратегия, заинтересованите лица 

имаха възможност да се включат в изготвянето му чрез попълването на въпросник, оценяващ 

сегашното състояние на общината и даващ възможност за отправяне на предложения за 

бъдещото й развитие.  

При изготвянето на проекта на ПИРО, документът беше публикуван на официалната страница 

на Общинска администрация за мнения и предложения от широката общественост. Едва след 

това се пристъпи към финализиране на плана и представянето му за приемане от страна на 

Общински съвет. 
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VІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ, в ПИРО следва да се определят 

приоритетни зони за въздействие. В тях основно ще бъде съсредоточено изпълнението на 

мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Те следва да се определят на база на 

анализа на силните и слабите страни на общинската територия, резултатите от проучването на 

общественото мнение, стратегическите документи на Общината, както и на потенциалите за 

развитие. Това изискване е свързано с водещият принцип за „единство на социално-

икономическото и пространственото планиране“. 

По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е 

„пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на физическата 

среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и структура на основните 

фондове“. Зоните следва да са части от територията на общината с конкретно функционално 

предназначение или собствен потенциал за развитие. 

Съгласно АНКПР гр. Якоруда е класифицирано в 5-тото йерархично ниво, което, според 

Методическите указания, не налага дефиниране на „градски зони за въздействие“. 

Отчитайки факторите: 

 население, което ще се възползва от направените инвестиции; 

 резултатите от анализа на територията на общината и обобщения SWOT анализ;  

 броят заявени проекти и идеи за развитието на конкретната територия;  

 проектната готовност на предвидените интервенции за конкретна територия; 

 собственият потенциал за развитие; 

и вземайки предвид изискванията на чл. 11 от Закона за туризма за включване в програмата за 

реализация на плана за интегрирано развитие на общината на самостоятелен раздел, съдържащ 

общинска програма за развитие на туризма, в ПИРО Якоруда са определени две приоритетни 

зони за въздействие, върху които в най-силна степен ще се реализира прилагането на 

интегриран подход и която ще има най-голям потенциал да повлияе положително върху 

социално-икономическото развитие на общината: 

 ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА МНОГОПРОФИЛЕН ТУРИЗЪМ; 

 ЗОНА „БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО“ 

 ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ОБЩИНА ЯКОРУДА 

ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА МНОГОПРОФИЛЕН ТУРИЗЪМ  

Освен Методическите указания за разработване на ПИРО, са взети предвид и: 

 Областна програма за енергийна ефективност 2020-2030 г.; 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион; 

 Актуализирана Национална концепция за пространствено развитие; 

 Закон за туризма; 

 Закон за регионалното развитие. 
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Решението за избор на ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА МНОГОПРОФИЛЕН ТУРИЗЪМ се 

обуславя от следните конкретни съображения: 

 На 14 км от Якоруда, в среднопланинския пояс на Източна Рила (1695 м н.в.) се намира 

курортната местност „Трещеник“. Красивата природа и благоприятните климатични условия я 

правят подходяща за отдих и туризъм през всички сезони на годината; 

 „Трещеник“ е в непосредствена близост до границите на Национален парк „Рила“ и е 

удобен изходен пункт за много туристически маршрути в парка и из цялата планина 

(включително европейски маршрут Е8). Районът Трещеник – Нехтеница предизвиква подчертан 

интерес у инвеститорите, които залагат на развитието на туризъм, свързан с чистата природа и 

тишината на високата планина. Близостта до курортите Банско и Велинград е възможност за 

развитие на интегриран регионален туристически продукт; 

 Община Якоруда работи активно за превръщането на района в съвременен туристически 

център и съвместно с община Белица подготвя проект „Семково – Андрианов чарк – Трещеник 

– Нехтеница – исторически царски път – минало, настояще, бъдеще“; 

 Съседни туристически обекти са връх Мусала, връх Суха вапа, х. Заврачица, х. 

Трещеник, х. Семково, х. Рибни езера, х. Македония, като изходно място е гр. Якоруда; 

 На територията на горското стопанството се намира природната забележителност 

„Чесненско усое“ или „Якорудски водопад“ – красив 15-16 метров водопад на р. Чесна. Тук 

също е и курорт „Трещеник“, където предстои изграждането на ски писта; 

 За развитие на планински туризъм благоприятства и наличието на пет високопланински 

естествени езера – Грънчар, Сухо езеро, Рибно – на което е изградена ВЕЦ „Якоруда“, Мъртво 

и Синьо езеро и част от язовир Белмекен. На р. Бела Места са създадени пъстървови ферми. 

Такива ферми се изграждат и на други водоеми; 

 В ЕСТИ е включена територията на късноантичната средновековна крепост „Калята“, 

намираще се на 3 км югозападно от гр. Якоруда; 

 На територията на община Якоруда има едно находище на термални води, което според 

класификацията се определя като ниско потенциален източник на геотермална вода. Изворът се 

намира в землището на гр. Якоруда, в местността „Баните“, и има местно значение. Дебитът му 

е 32 л/сек, а температурата е 42ºС; 

 През общината преминава единствената жп теснолинейка на Балканския 

полуостров Септември – Добринище; 

 Уникална флора и фауна. 

Реализирането на Зоната за развитие на многопрофилен туризъм: 

 ще даде възможност за ускоряване на икономическия растеж на община Якоруда; 

 ще подобри демографските характеристики на общината; 

 ще даде възможност за повишаване приходите на общината и населението; 

 ще намали безработицата чрез разкриване на нови работни места; 

 ще даде тласък за развитие на: 

o планински туризъм; 

o eко туризъм; 

o високопланински риболовен туризъм; 

o скаутизъм; 

o СПА&Wellnes; 
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o рекреативен туризъм; 

o фото туризъм; 

o селски туризъм; 

o културен туризъм. 

Зоната „Многопрофилен туризъм“ се предвижда да се реализира като виртуална област, която 

да обхване всички населени места на община Якоруда, като даде възможност за инициативи и 

предприемачество за предлаганене на разообразни услуги – като: 

 планински водачи; 

 обучение и развитие на скаутизма; 

 преживяване в екстремални условия; 

 предлагане на оригинални сувенири; 

 предлагане на оригинални рецепти за преработка на горски плодове, както и готови 

продукти и др. 

Решението за избор на ЗОНА „БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО“ се обуславя 

от следните конкретни съображения: 

 Уникален климат по поречиетона р. Места; 

 Наличието на водни източници; 

 Възможност за независимо елзахранване чрез ВЕИ (основно МВЕЦ и от биогаз), което 

да осигури целогодишно и съвременно земеделие и животновъдство; 

 Постигнати резултати в 2016 г. – 365 земеделски стопанства и 279 животновъди; 

 В състава на растителните формации участват и следните храстови, полухрастови и 

тревни видове: хвойна, глог, шипка, леска, червен бъз, малина, ягода, черна и червена 

боровинка, връшняк, птиче грозде, лазаркиня, папрат, беладона, коприва, заешки киселец, 

валезиева власатка, планинска власатка, халерова власатка, светлика, лечебна медуница, 

чашкодрян, зъбник, картъл, алпийска ливадина, алпийска роза, петниста тинтява, извита 

острица, гъжва, скална полевица, триделнолистна дзука, жерардиева класица и др. 

Реализирането на Зоната „Биоземеделие и животновъдство“: 

 ще даде възможност за ускоряване на икономическия растеж на община Якоруда; 

 ще подобри демографските характеристики на общината; 

 ще даде възможност за повишаване приходите на общината и населението; 

 ще намали безработицата чрез разкриване на нови работни места; 

Зоната „Биоземеделие и животновъдство“ се предвижда да се реализира като виртуална област, 

която да обхване всички населени места на община Якоруда, като даде възможност за 

инициативи и предприемачество за предлагане на разообразни услуги – като: 

 производство на оригинални млечни и месни продукти; 

 производство на изделия от кожи и вълна; 

 възможност за организиране на преработката на горските плодове в крайни продукти – 

конфитюри, желета, спадка, напитки; 

 възможност за организиране преработката на билките в оригинални чайове, настойки, 

лонсиони и др.; 

 възможност за производство на оригинални полуготови супи, ястия, подходящи на 

туристи. 
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ІХ. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

Програмата за реализация е неизменна част от ПИРО, като нейното наличие е основно условие 

за реализацията на целите, заложени в документа, по определените приоритетните направления 

за развитие. Спазвайки „Методическите указания…“ на МРРБ програмата за реализация е 

изготвена при прилагането на интегрирания подход в стратегическото планиране. 

В научната литература има множество определения за „интегриран подход“, но може би най-

чести са следните схващания за него: 

 с подхода се цели предотвратяване появата на социални и териториални различия, чрез 

по-добра съгласуваност между отделните участници в планирането и управлението на 

територията; 

 следва да се вземат предвид множеството компоненти на територията (природни, 

социално-икономически, политически и др.) и наличните и потенциални пространствени 

взаимодействия (връзка „град-село“, мобилност и достъпност, биоразнообразие, местно, 

национално, регионално) в управлението на ресурсите. 

Интегрираният подход се основата на три основни характеристики: мултидисциплинарност; 

има пространствено измерение; решенията се вземат в партньорство. 

В този смисъл, при изготвянето на програмата за реализация на ПИРО този подход е приложен. 

Първо, в хода на цялата разработка, както и при дефинирането на проектните предложение е 

спазен принципа на партньорството. Различни групи от заинтересовани лица имаха възможност 

да отправят и защитят своите проектни идеи и инициативи. 

Второ, ПИРО е изготвен от мултидисциплинарен екип, който притежава компетенции в 

съответните направления по компонентите на анализа и стратегическата част. 

Трето, голяма част от предвидените мерки имат конкретно пространствено измерение. 

Изключение правят само мерките, които имат „хоризонтален“ характер (ползите от тях са за 

цялата територия на общината). 

Освен това програмата по своята същност е интегрирана, защото чрез нея се разпределят 

наличните финансови, времеви, организационни и кадрови (човешки) ресурси на общината. 

Програмата цели да изведе най-подходящите за реализация проекти, които са подчинени на 

заложените мерки по приоритетните направления за развитие. Допълнително са подбрани 

редица приоритетни за общината проекти, за които има проектна готовност или чрез тяхната 

реализация ще се постигне значително подобряване на социално-икономическите 

характеристики на територията. 

Всеки от предложените проекти е остойностен, освен тези дейности, за които не са необходими 

средства за реализацията им. Допълнително е посочена отговорната структура и/или 

потенциалните партньори за реализацията, срока за изпълнение, както и територията, на която 

ще се реализира, ако е приложимо. По този начин се осигурява стабилна основа за изпълнението 

на плана. 

Посочените в програмата за реализация проекти и инициативи принадлежат към определена 

мярка от приоритетните направления за развитие. Въпреки комплексния характер на редица 
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проекти и техния принос към повече от едно приоритетно направление, в програмата е посочена 

преобладаващата им принадлежност само към едно от тях. 

Програмата за реализация е неразделна част от ПИРО и е представена в Приложение 1.  

Посочените финансови източници са индикативни и актуални към момента на завършване на 

Плана за интегрирано развитие на община Якоруда. Фактът, че програмите за периода 2021-

2027 г. все още са в процес на разработване, който се очаква да продължи и през 2021 г. прави 

трудно прогнозирането на по-точни финансови източници. Това ще наложи последваща 

актуализация на Програмата за реализация, след одобрението на националните програми. 

Същото е регламентирано в ППЗРР. 
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Х. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА 

АДАПТАЦИЯ КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ 

Цели и насоки за разработване на мерки за ограничаване на изменението на климата, които 

могат да имат отношение към община Якоруда, са включени в: 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие: 

Селско стопанство 

 Устойчиво управление на селскостопанските практики за адаптиране към изменението 

на климата: 

o Въвеждане на нови сортове и култури; 

o Въвеждане на иновативни решения при борбата срещу сушата, ерозията и т.н. 

 Насърчаване на капацитета за адаптиране и осведомеността в селскостопанския сектор; 

 Укрепване на управлението на риска и разработването на други политики. 

Туризъм 

 Изграждане на капацитет за адаптиране и разнообразяване на услугите в туристическия 

сектор; 

 Разработване на конкретни действия за адаптиране на туристическия сектор. 

Енергетика 

 Интегриране на съображенията за изменението на климата в политиките, плановете и 

финансовите механизми в енергийния сектор; 

 Разнообразяване на доставките, за да се увеличи цялостната гъвкавост на енергийната 

система, вкл. и от ВЕИ; 

 Подобряване на енергийната ефективност в сградите и промишлените системи; 

 Човешко здраве; 

 Адаптиране на изградената и естествена среда за намаляване на въздействието на 

изменението на климата върху здравето; 

 Развитие на социално-икономическия капацитет. 

Дългосрочна стратегия на ЕС до 2050 г. Европейска стратегическа дългосрочна визия за 

просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата 

икономика 

Очаква се обемът на икономиката на ЕС до 2050 г. да бъде над два пъти по-голям в сравнение с 

1990 г., дори и тя да бъде напълно декарбонизирана. Следването на траектория, съвместима с 

нулевите нетни емисии на парникови газове, заедно със съгласувана рамка, с която се създават 

благоприятни условия, се очаква да окаже от умерено до положително въздействие върху БВП, 

като ползите се оценяват в размер на до 2% от БВП в сравнение с изходното положение. Общото 

икономическо въздействие от съществената промяна е положително, въпреки значителните 

допълнителни инвестиции, необходими във всички сектори на нашата икономика. 

Преходът ще стимулира растежа в нови сектори. „Екологичните работни места“ вече 

осигуряват заетост на 4 милиона души в ЕС. Допълнителните инвестиции в модернизацията на 

промишлеността, преобразуването на енергията, кръговата икономика, чистата мобилност, 

„зелената“ и „синята“ инфраструктура и био икономиката ще създадат нови и висококачествени 
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възможности за заетост по места. Действията и политиките за изпълнение на целите на ЕС в 

областта на климата и енергетиката до 2020 г. вече позволиха нарастване с 1-1,5% на работната 

сила в Съюза и тази тенденция ще продължи. 

Преминаването към икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове може да бъде 

успешно, само ако гражданите възприемат промяната, участват в нея и я считат за положителна 

за тях и децата им. Добър пример за това е ангажираността на местно равнище по отношение 

на инвестициите. 

За да бъдат защитени европейските граждани от неблагоприятните последици от изменението 

на климата, планирането и изграждането на публичната инфраструктура по такъв начин, че тя 

да издържа на по-екстремни метеорологични явления, ще бъде наложителен вариант, който 

води до отрицателни нетни разходи. В това отношение ЕС следва да се възползва от ролята на 

регионите и градовете и да я разширява. Конвентът на кметовете на ЕС, представляващи 200 

милиона европейски граждани, е пример за платформа за сътрудничество, която позволява на 

местните власти да обменят опит. Инициативата URBIS, развивана съвместно от Европейската 

комисия и Европейската инвестиционна банка, е ясен пример за оказване на помощ от страна 

на ЕС на градовете при развитието на техните инвестиционни стратегии. Програмата на ЕС за 

градовете, която засилва градското измерение на съответните политики на ЕС, също може да 

играе определена роля. 

Решение на Европейския парламент за съкращения на емисиите на въглероден диоксид и 

планове за залесяване 

Всички държави в ЕС са поели ангажимент да работят за намаляване на опасността от 

отрицателни изменения в климата. През октомври 2014 г. ръководителите на страните 

постигнаха съгласие за политиката относно енергетиката и климата, което включва изискване 

за намаляване на емисиите до 2030 г. с 40% спрямо нивата от 1990 г. Европейският съюз взема 

мерки в различни области, за да осъществи целта. 

Намалението в секторите транспорт, селско стопанство, сгради и управление на отпадъците към 

2030 г. се предвижда да бъде с 30% спрямо равнището от 2005 г. Тези сектори са отговорни за 

по-голямата част от парниковите газове в ЕС - техният дял през 2017 г. е както следва: 80,7% от 

производството на енергия и транспорт, 8,72% от селското стопанство, 7,82% от промишлени 

процеси и продукти и 2,75% от управление на отпадъци. 

Европейският зелен пакет 

Пактът има за цел опазването, съхранението и увеличаването на природния капитал на ЕС, 

както и защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда 

рискове и въздействия. 

Зеленият пакт е неразделна част от стратегията на Комисията за изпълнение на Програмата до 

2030 г. на Организацията на обединените нации и на целите за устойчиво развитие, както и на 

другите приоритети, обявени в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен. Като част 

от Зеления пакт, Комисията ще пренасочи процеса на макроикономическа координация в 

рамките на европейския семестър, така че да се интегрират целите за устойчиво развитие на 

ООН, като устойчивостта и благосъстоянието на гражданите бъдат поставени в центъра на 

икономическата политика, а споменатите цели залегнат в основата на разработването на 

политиките и действията на Съюза.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/bg/pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180305STO99003/namaliavanie-na-vghlierodnitie-iemisii-tsieli-i-dieistviia-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180305STO99003/namaliavanie-na-vghlierodnitie-iemisii-tsieli-i-dieistviia-na-ies
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Фигура № 3 Елементи на Зеления пакт 

 
Източник: Съобщение на ЕК от 11.12.2019 г. 

В предложенията на Комисията за общата селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. се 

предвижда най-малко 40% от общия бюджет на общата селскостопанска политика и най-малко 

30% от Фонда за морско дело и рибарство да се използват в действия в областта на климата. 

Стратегията „От фермата до трапезата“ също ще допринесе за постигането на кръгова 

икономика. Тя ще има за цел да намали въздействието върху околната среда на секторите за 

преработка на храни и търговия на дребно на храни, като се предприемат действия в областта 

на транспорта, съхранението, опаковането и разхищението на храни. 

Комисията изчисли, че за постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката 

за периода до 2030 г. ще са необходими 260 милиарда евро допълнителни инвестиции, което 

означава 27 млрд. евро годишно. Този поток от инвестиции ще трябва да остане постоянен с 

течение на времето. Мащабът на инвестиционното предизвикателство изисква да се 

мобилизират както публичния, така и частния сектор. 

В ПИРО Якоруда 2021-2027 г. е предвидено да се реализира пилотна зона за въздействие в 

областта на туризма – многопрофилен туризъм, която може да се реализира със съдействието 

на съседни общини като Благоевград, Велинград, Разлог, Банско и Белица. 
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ХІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

НА ПИРО 

 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. 

 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. 

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 въвличането 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 културните институции, 

професионалните общности, както и други групи лица, определени в комуникационната 

стратегия. 

 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 широка общественост. Изводите от тях са основа за 
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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 Общински съвет 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;  

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

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 общински съвет, който го одобрява и 

по този начин формално завършва междинната оценка. 

 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. 

Процесът на разработването на системата от индикатори за настоящия ПИРО премина през три 

етапа: 

 Преглед на научна литература и системи от индикатори, използвани в сферата на 

регионалното и местно развитие; 

 Систематизиране на приложими индикатори и дефиниране на нови; 

 Анализ, организиране и избор на подходящи индикатори за целите на настоящия ПИРО. 
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Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО, 

е така наречената SMART (умен). Наименованието й произлиза от първите букви на критериите, 

на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно: 

 Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите; 

 Measurable (измерими) – избраните индикатори са насочени към желаното бъдещо 

състояние (в сравнение с базовата стойност), съобразно визията и заложените цели на плана. 

Също така те са количествено определени, така че да се позволява тяхното сравнение; 

 Available/Achievable (постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в 

определени интервали от време, чрез данни от официални източници на информация; 

 Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите ще са пряко свързани с целите на плана 

и в същото време са реалистични; 

 Timely (съобразени с времето) - заложената стойност на индикатора трябва да бъде 

постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото дефиниране. 

Целевите стойности на индикаторите са съобразени с прогнозното демографско, икономическо, 

социално и екологично развитие на общината. 

Адекватното измерване на прогреса на ПИРО зависи от точността на началните стойности на 

отделните индикатори, които са определени от официални източници на информация. 

Целесъобразно е за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно измерване 

на различни области в развитието на общината, да се разработи и поддържа информационна 

база за всички предвидени индикатори. Базата данни следва да се поддържа от общинската 

администрация и нейните специализирани звена и отдели. За успешното събиране на нужната 

информация е необходимо активно, периодично и регламентирано взаимодействие между 

общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, териториалните 

подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния сектор. Това ще 

позволи на общинските власти да поддържат справочник, които следва да бъде неразделна част 

от дейностите по организирането и представянето на годишните доклади за изпълнение на 

ПИРО, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана. 

Системата от индикатори е структурирана в две основни направления, напълно 

удовлетворяващи „Методическите указания…“ на МРРБ – индикатори за продукт и 

индикатори за резултат. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи 

степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ПИРО на община Якоруда. 

Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато 

приоритетните направления представляват областите на действие и въздействие. Двата 

елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори. 

 ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За набиране на изходните стойности на избраните индикатори са използвани различни 

източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата статистика; Дирекция „Бюро по 

труда“; Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти 

на ЕС в България 2014-2020 (ИСУН 2020); годишни доклади по изпълнението на ОПР 2014-

2020 г. и експлоатационните дружества. 
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 ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ 

6.1. Индикатори за резултат 

Отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на плана. Индикаторите за 

резултат отразяват очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни направления. В този смисъл, те 

надграждат тези за продукт, като стремежът е да покажат цялостно ситуацията в общината. 

№ Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова стойност 

(година на отчитане) 

Целева стойност 

(2027г.) 

Стратегическа цел 1: Растеж на доходите на населението чрез въвеждане на кръговата икономика, развитие на преработващата 

промишленост и активизиране на предприемачеството 

1. Брой нефинансови предприятия спрямо тези в област Благоевград %  НСИ 1,14 (2018) 2,5 

2. 
Дял на икономиката на общината в произведената продукция в 

област Благоевград 
% НСИ 0,33 (2018) 0,66 

3. 
Средна годишна брутна работна заплата в земеделието и 

животновъдството като процент от средната за общината 
% НСИ 66,24 75 

Стратегическа цел 2: Повишаване на компетентността на администрацията и на населението за реализиране на успешна политика в 

икономическата, социалната, културната, здравната сфера и спорта 

1. 
Получени сертификати за участие в квалификационни 

мероприятия 
Брой Община Якоруда  0 20 

2. Среден успех на учениците по БЕЛ на НВО Оценка 

МОН, ИПИ - 

https://265obshtini.

bg/map/66 

3,67 (2020 г.) 4,00 

Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурата при съобразяване с изискванията за чиста околна среда 

1. 
Увеличаване достъп до водопроводна мрежа във всички населени 

места 
% 

Община Якоруда 

ВиК оператор 
60-70 (2019 г.) 90 

2. Изграждане на ПСОВ в гр. Якоруда Брой 
Община Якоруда, 

МОСВ 
0 1 

3. 
Брой туристически забележителности, включени в туристически 

маршрути 
Брой ЕСТИ 1 4 

 

https://265obshtini.bg/map/66
https://265obshtini.bg/map/66
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6.2. Индикатори за продукт 

Отнасят се до наблюдението и оценката на изпълнението на определени приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните 

индикатори следва да бъдат количествено измерими, комбинирайки разнообразни източници на информация, представящи точна и 

осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики. 

№ Индикатор за продукт 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Базова стойност 

(година на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

Приоритет 1: Икономически просперитет при въвеждане на кръгова икономика и интелигентен растеж на икономиката чрез реализиране 

на зони за въздействие при оптимално използване на природния и човешкия ресурс 

1. Брой подкрепени предприятия  Брой 
ИСУН; МЗХ, Агенция по 

вписванията  
0 (2020) 7 

2. Предприятия - общо  Брой НСИ 251 (2018) 270 

3. Произведена продукция  Хил. лв. НСИ 18 585 (2018) 22 000 

4. Приходи от дейността Хил. лв. НСИ 34 161 (2018) 40 000 

5. Нетни приходи от продажби Хил. лв. НСИ 31 976 (2018) 37 000 

6. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Хил. лв. НСИ 12 995 ( 2018) 15 000 

7. Брой иновативни предприятия Брой ИСУН, Община Якоруда 0 2 

Приоритет 2: Повишаване качеството на живота на хората в общината чрез подобряване на образованието, здравеопазването, социалните и 

младежките дейности 

1. 
Безработни лица, включени в обучения за професионална 

квалификация  
Брой ДБТ Разлог 10 (2019) 

10 всяка 

година 

70 - общо 

2. 
Брой безработни лица, включени в програми за заетост по Закона 

за насърчаване на заетостта 
Брой ДБТ Разлог 33 (2019) 

по 40 всяка 

година 

280 общо 

3. 
Организиране на депо от животоспасяващи лекарства и уреди в 

пощенския клон в кметства без лекарска практика  
Брой Община Якоруда 0 (2020) 7 
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№ Индикатор за продукт 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Базова стойност 

(година на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

4. 

Лица, получили квалификация за работа с лекарствени средства в 

депата с животоспасяващи лекарства и уреди в кметства без 

лекарска практика 
Брой Община Якоруда 0 (2020) 7 

5. Новосъздадени социални предприятия Брой 
Община Якоруда, Регистър 

на социални предприятия 
0 (2019 г.) 1 

6. Регистриране на нов спортен клуб (извън футбол и самбо) Брой Община Якоруда 0 (2020) 1 

Приоритет 3: Изграждане на инфраструктурите и благоустрояване на жизнената среда 

1. Ремонтирани пътища Км Община Якоруда 0 (2020) 12 

2. Ремонтирани улици Км Община Якоруда 0 (2020) 4 

3. 
Реализирани проекти за подобряване качеството и достъпа до 

питейна вода за цялото население на общината 
Брой 

Община Якоруда, ВиК 

оператор 
0 (2020) 4 

4. Саниране/реновиране на обществени сгради Брой Община Якоруда 0 (2020) 6 

5. Обновени (ремонтирани) обекти на образованието Брой Община Якоруда 0 (2020) 2 

6.  
Изграждане на архитектурно осветление на обществени сгради и 

места в общината 
Брой Община Якоруда 0 (2020) 3 

Приоритет 4: Съхраняване на околната среда и икономически ефективно презентиране на природни и историческите дадености като 

условие за привличане на инвестиции и развитие на туризма 

1. Изграждане на път до крепостта „Калята“ Км 
Община Якоруда, М-во на 

културата 
0 3 

2. Изграждане на база за развитие скаутизма Брой Община Якоруда 0 1 

3. Изграждане на ПСОВ за гр. Якоруда Брой Община Якоруда МОСВ 0 (2020) 1 
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№ Индикатор за продукт 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Базова стойност 

(година на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

4.  
Туристическите фестивали и събития, включени в Единната 

система за туристическа информация (ЕСТИ) 
Брой 

Община Якоруда, ЕСТИ 

„Регистър на туристическите 

фестивали и събития“  

http://rta.tourism.government.b

g/TFRegister.aspx 

 

0 (2020) 2 

5 
Туристическите атракции, включени в Единната система за 

туристическа информация (ЕСТИ) 
 

Община Якоруда, ЕСТИ 

„Регистър на туристическите 

фестивали и събития“  

http://rta.tourism.government.b

g/TARegister.aspx 

 

1 (2020) 3 

Приоритет 5: Добро управление съвместно със заинтересованите страни и жителите 

1. Брой проведени обучения за администрацията Брой Община Якоруда 0 (2020) 10 

2. Средно годишен брой обучени служители Брой Община Якоруда 0 (2020) 28 

3 Средногодишен обем на разходите за обучения Хил. лв. Община Якоруда 0 (2020) 20 

4. Внедрени електронни услуги в Общината Брой Община Якоруда 0 10 

http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx
http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx


План за интегрирано развитие на община Якоруда 2021-2027 г. - Проект 

123 

ХІІ. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на плана за интегрирано 

развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни направления от 

стратегията на ПИРО, както и приложените разнообразни финансови източници. В приложената финансова таблица се обединява 

индикативната стойност на всички проектни предложения и инициативи от Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1). 

Период 

(2021 – 2027) 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

Отн. 

дял (%) 

Републикански 

бюджет 

Отн. 

дял (%) 

Средства 

от ЕС 

Отн. 

дял (%) 

Други 

източници 

Отн. 

дял (%) 

ОБЩО в 

хил. лв. 

ОБЩО в 

отн. дял 

(%) 

Приоритет 1 445 8% 500 9% 1 600 28% 3 210 56% 5 755 35,9% 

Приоритет 2 140 7% 1 400 71% 260 13% 160 8% 1 960 12,2% 

Приоритет 3 460 8% 3 690 61% 1 900 31% 0 0% 6 050 37,7% 

Приоритет 4 371 18% 150 7% 1 100 54% 420 21% 2 041 12,7% 

Приоритет 5 89 37% 0 0% 150 63% 0 0% 239 1,5% 

ОБЩО 1 505 9,4% 5 740 36% 5 010 31% 3 790 24% 16 045 100% 
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ХІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г, изм. и доп. ДВ. бр.21 

от 13 Март 2020 г. 

 Правилник за прилагане на ЗРР, Обн. ДВ. бр.70 от 7.08.2020 г. 

 Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие 

на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, м. март 2020 г. 

 Закон за туризма, Обн. ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. бр. 60 от 07.07.2020 

г. 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(актуализация 2019 г.) 

 Социално-икономически анализ на районите в Република България, МРРБ, 2019 г. 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион 2021-2027 г. 

 Регистър на защитените територии и защитените зони в България, ИАОС 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2081,  

 Информационна система за защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 

2000http://natura2000.moew.government.bg,  

 Единна система за туристическа информация, 

http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx  

 НСИ, Текуща статистика. 

 Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ, https://infostat.nsi.bg/ 

 Официален сайт на Община Якоуда, http://yakoruda-municipality.bg/ 

 Общински план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г. 

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Якоруда 2020-2029 г. 

 Програма за развитие: България 2030, Министерски съвет. 

 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, Министерски съвет. 

 Областна програма за енергийна ефективност 2020-2030 г. 

 Областна стратегия за развитие на област Благоевград 2014-2020 г. 

 Регионална енергийна стратегия на трансграничен регион-област Благоевград, 

Република България и източен планов регион на Република Македония за периода 2018-

2023 г. 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2081
http://natura2000.moew.government.bg/
http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
https://infostat.nsi.bg/
http://yakoruda-municipality.bg/
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ХІV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО Якоруда 2021-2027 г. 

 Приложение 2: Комуникационна стратегия. 

 Приложение 3: Доклад с резултати от проведено анкетно проучване за разработването 

на плана. 



Програма ОБ РБ СЕС Други 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 16 045 1 505 5 740 5 010 3 790

Общо П1 5 755 445 500 1 600 3 210

Разработване на базови 

предложения с възможни 

източници на финансиране, 

както и конкурс за нови 

идеи за реализиране на 

зоните

Зоните за 

въздействие
5 ОБ 5 Х X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Популяризиране и 

съгласуване със 

заинтересованите страни на 

възможностите за 

реализиране на конкретни 

дейности и проекти за 

прилагане на интегрирани 

териториални инвестиции в 

зоните

Публикуване на 

информация в сайта на 

общината. Регистриране в 

Единната система за 

туристическа информация. 

Участия в туристически 

борси, изложения, панаири.

Зоните за 

въздействие
30 ОБ 20 10 X X X X X X X

Отдел "Проекти, 

програми и 

международно 

сътрудничество" и 

частни 

предприемачи

Реализиране на конкретни 

инициативи и бизнес 

проекти в зоните

Зоните за 

въздействие
1 200

ОБ, РБ, СЕС, 

Други
300 200 200 500 X X X X X

Частни 

предприемачи

Осъществяване на трайно 

партньорство с научни 

институции, 

изследователски центрове и 

бизнес компании за 

практическо внедряване на 

нови технологии, свързани 

с климатичните промени

Цялата 

територия на 

общината с 

акцент зона 

"Биоземеделие и 

животновъдство"

900
ОБ, РБ, СЕС, 

Други
100 100 200 500 X X X X X X X

Научни институции, 

изследователски 

центрове и бизнес 

компании

Изучаване на чужд опит и 

внедряване на добри 

практики; Укрепване на 

административния и 

експертен капацитет за 

управление на процесите.

Цялата 

територия на 

общината с 

акцент зона 

"Биоземеделие и 

животновъдство"

300 СЕС, Други 100 200 X X X X X X X

Научни институции, 

изследователски 

центрове и бизнес 

компании

Мярка

Приоритет 1. 

Икономически 

просперитет 

при въвеждане 

на кръгова 

икономика и 

интелигентен 

растеж на 

икономиката 

чрез 

реализиране на 

зони за 

въздействие 

при оптимално 

използване на 

природния и 

човешкия 

ресурс

Дейност/проектна идея* Кратко описание

Мярка 1. Утвърждаване на 

зоните за въздействие като 

виртуална общност със 

специфични 

характеристики за успешно 

социално-икономическо 

развитие на цялата община.

Мярка 2. Развитие на 

интелигентно и устойчиво 

селско стопанство чрез 

внедряване на нови 

технологии за повишаване 

на добивите, усвояване на 

нови сортове, 

растениевъдство и 

зеленчукопроизводство, 

неподвластни на 

климатичните промени.

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране
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Програма ОБ РБ СЕС Други 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 16 045 1 505 5 740 5 010 3 790

Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране

Реализиране на конкретни 

проекти и инициативи за 

развитие на биологичното 

земеделие и 

животновъдството.

Цялата 

територия на 

общината с 

акцент зона 

"Биоземеделие и 

животновъдство"

600 СЕС, Други 200 400 X X X X X X X

Научни институции, 

изследователски 

центрове и бизнес 

компании

Развитие на 

преработвателните 

предприятия

Цялата 

територия на 

общината

1 200 СЕС, Други 600 600 X X X X X X X
Частни 

предприемачи

Създаване на 

междуобщинско 

предприятие за бартер 

търговия и 

предприемачество

Надобщинско 520 ОБ, Други 20 500 X X X X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост" и 

частни 

предприемачи

Мярка 4. Подобряване на 

съществуващия местен 

микро и малък бизнес чрез 

стимулиране на кръговата 

икономика.

Общината в подкрепа на 

новия бизнес чрез 

разработване/ участие в 

пилотни проекти

Цялата 

територия на 

общината

1 000
РБ, СЕС, 

Други
200 300 500 X X X X X X X

Отдел "Проекти, 

програми и 

международно 

сътрудничество"  и 

частни 

предприемачи

Мярка 3. Насърчаване на 

предприемачеството и 

развитие на икономически 

дейности в нови МСП за 

максимално 

оползотворяване на 

продукцията от сектора на 

селското стопанство, 

търговията и туризма.

Приоритет 1. 

Икономически 

просперитет 

при въвеждане 

на кръгова 

икономика и 

интелигентен 

растеж на 

икономиката 

чрез 

реализиране на 

зони за 

въздействие 

при оптимално 

използване на 

природния и 

човешкия 

ресурс

Мярка 2. Развитие на 

интелигентно и устойчиво 

селско стопанство чрез 

внедряване на нови 

технологии за повишаване 

на добивите, усвояване на 

нови сортове, 

растениевъдство и 

зеленчукопроизводство, 

неподвластни на 

климатичните промени.
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Програма ОБ РБ СЕС Други 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 16 045 1 505 5 740 5 010 3 790

Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране

Общо П2 1 960 140 1 400 260 160

Мярка 1. Осигуряване на 

дистанционно обучение, 

квалификация и 

преквалификация на 

трудовия потенциал в 

общината

Създаване на 

специализирани курсове, 

съобразени с желанията на 

населението от общината и 

организиране на 

дистанционни курсове с 

ЦПО

Цялата 

територия на 

общината

50
ОБ, СЕС, 

Други
20 20 10 X X X X X X X

Отдел "Социални 

дейности"  и частни 

предприемачи

Мярка 2. Провеждане на 

текущи семинари по нови 

решения в секторите селско 

стопанство, туризъм, 

кръгова икономика, 

енергийна ефективност и 

ВЕИ

Изработване на програма за 

постоянно действащи 

семинари за нови 

технологии в селското 

стопанство, туризъм, 

кръгова икономика, 

енергийна ефективност и 

ВЕИ в партньорство с ВУЗ, 

БАН, ЦПО

Цялата 

територия на 

общината

40 СЕС, Други 30 10 Х Х Х Х Х Х Х

Отдел "Социални 

дейности" , частни 

предприемачи, 

научни и 

образователни 

институции

Мярка 3. Организиране на 

младежки дейности

Задържане на младите хора 

в общината чрез различни 

инициативи за осмисляне 

на свободното време и 

постепенно ангажиране в 

местната икономика

Цялата 

територия на 

общината

40
ОБ, СЕС, 

Други
20 10 10 X X X X X X X

Отдел "Социални 

дейности" , частни 

предприемачи, 

научни и 

образователни 

институции

Организиране на склад за 

медицински препарати за 

спешни случаи и надеждна 

връзка с лекар от съседните 

населени места или 

дежурен лекар от МБАЛ 

Разлог

За склад би могло да се 

използва подходящо 

помещение в кметството 

или в пощенския пункт в 

населеното място

Цялата 

територия на 

общината

30 Други 30 X X X X X X X

Отдел "Социални 

дейности", 

медицински 

специалисти

Въвеждане на дистационен 

контрол на хронично болни 

и превантивна диагностика

Контрол и диагностика 

през интернет

Цялата 

територия на 

общината

100 Други 100 Х Х Х Х Х Х Х

Медицински 

специалисти, 

частни 

предприемачи

Мярка 4. Подобряване на 

достъпа до здравното 

обслужване на населението 

и развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването

Приоритет 2. 

Повишаване 

качеството на 

живота на 

хората в 

общината чрез 

подобряване на 

образованието, 

здравеопазване

то, социалните 

и младежките 

дейности
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Програма ОБ РБ СЕС Други 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 16 045 1 505 5 740 5 010 3 790

Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране

Изграждане на дом за 

възрастни хора/хоспис
гр. Якоруда 1 000 РБ 1 000 Х Х

Отдел "Социални 

дейности"

Развитие на услугите за 

приемна грижа; подкрепа 

на деца и младежи с 

отклоняващо се поведение; 

на деца в риск за отпадане 

от училище

Цялата 

територия на 

общината

200 РБ 200 Х Х Х
Отдел "Социални 

дейности"

Изграждане на съоръжения 

по улиците и към 

административните сгради, 

осигуряващи достъпна 

социална среда за хора с 

увреждания

Цялата 

територия на 

общината

500 ОБ, РБ, СЕС 100 200 200 Х Х Х Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Мярка 5. Развитие на 

услугите в социалната 

сфера

Приоритет 2. 

Повишаване 

качеството на 

живота на 

хората в 

общината чрез 

подобряване на 

образованието, 

здравеопазване

то, социалните 

и младежките 

дейности
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Програма ОБ РБ СЕС Други 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 16 045 1 505 5 740 5 010 3 790

Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране

Общо П3 6 050 460 3 690 1 900 0

Рехабилитация на уличната 

мрежа в гр. Якоруда
гр. Якоруда 1 400 ОБ, РБ 200 1 200 X X X X X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Текущи ремонти на улици 

и тротоари в населените 

места

Цялата 

територия на 

общината

80 ОБ, РБ 70 10 X X X X X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Изграждане на подпорни 

стени на река Джебре, гр. 

Якоруда

гр. Якоруда 210 РБ 210 Х Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Изграждане на подпорна 

стена в гр. Якоруда
гр. Якоруда 70 РБ 70 Х Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Изграждане на водопровод 

от с. Аврамово до с. 

Смолево и с. Конарско 

Подобряване на качеството 

на питейната вода

с. Аврамово, с. 

Смолево, с. 

Конарско

1 000 РБ 1 000 X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Изграждане на напорен 

резервоар в с. Конарско, 

община Якоруда

с. Конарско 350 РБ 350 X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Реконструкция на външен 

водопровод в с.Черна 

Места

с. Черна Места 400 РБ 400 X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Мярка 3. 

Изграждане/поддържане на 

образователната 

инфраструктура

Модернизиране 

материалната база на 

училищата

Създаване на условия за 

повишаване 

компетентността на 

населението

Цялата 

територия на 

общината

670 ОБ, РБ, СЕС 70 200 400 X X X X X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Мярка 2. Рехабилитация 

на водоснабдителната и 

канализационната мрежи

Мярка 1. Рехабилитация 

на пътната и охраняващата 

инфраструктура

Приоритет 3. 

Изграждане на 

инфраструктур

ите и 

благоустрояван

е на жизнената 

среда
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Програма ОБ РБ СЕС Други 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 16 045 1 505 5 740 5 010 3 790

Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране

Основен ремонт на градски 

стадион в гр. Якоруда

Подобряване 

възможностите за спорт и 

отдих

гр. Якоруда 100 ОБ, РБ 50 50 Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Обновяване на градинките 

и изграждане на детските 

кътове в община Якоруда

Подобряване 

възможностите за спорт и 

отдих

Цялата 

територия на 

общината

170 ОБ, РБ 70 100 Х Х Х Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Изграждане на 

художествено осветление 

на обществено значими 

сгради и религиозни 

храмове на територията на 

гр. Якоруда. 

гр. Якоруда 500 СЕС 500 Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Енергийна ефективност на 

сградите на кметствата по 

селата, училищата и 

детските градини

Провеждане на 

мероприятия по одит, 

саниране и въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност

Цялата 

територия на 

общината

1 100 РБ, СЕС 100 1 000 Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Приоритет 3. 

Изграждане на 

инфраструктур

ите и 

благоустрояван

е на жизнената 

среда

Мярка 4. 

Изграждане/поддържане на  

спортната инфраструктура

Мярка 5. 

Изграждане/поддържане на 

културната инфраструктура
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Програма ОБ РБ СЕС Други 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 16 045 1 505 5 740 5 010 3 790

Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране

Общо П4 2 041 371 150 1 100 420

Вертикална планировка на 

общинска минерална баня
гр. Якоруда 100 ОБ 100 X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Основен ремонт на 

общински минерален плаж
гр. Якоруда 150 ОБ 150 X X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Изграждане на достъп до 

исторически и природни 

забележителности

Цялата 

територия на 

общината

100 ОБ, Други 50 50 Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Реконструкция и 

обновяване на обществени 

сгради и обекти с 

историческо и културно 

значение

Ревитализация на 

територията около 

исторически и културни 

обекти в общината

Цялата 

територия на 

общината

200 ОБ, РБ, СЕС 50 50 100 Х Х Х Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Енергийна ефективност на 

сградите на кметствата по 

селата, училищата и 

детските градини

Цялата 

територия на 

общината

1 100 РБ, СЕС 100 1 000 X X X X X X X

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост", 

частни 

предприемачи

Изграждане на улично 

осветление в гр. Якоруда
гр. Якоруда 300 Други 300 Х Х Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост"

Мярка 2. Прилагане на 

изискванията за 

енергийната ефективност и 

ВЕИ при съхраняване на 

околната среда, по-добро 

качество на живот и 

развитие на туризма

Приоритет 4. 

Съхраняване 

на околната 

среда и 

икономически 

ефективно 

презентиране 

на природни и 

историческите 

дадености като 

условие за 

привличане на 

инвестиции и 

развитие на 

туризма

Мярка 1. Развитие на 

туризма като възможност 

за популяризиране на 

културното наследство и 

допълнителни доходи на 

населението
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Програма ОБ РБ СЕС Други 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 16 045 1 505 5 740 5 010 3 790

Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране

Мярка 3. Организиране на 

разнообразни прояви и 

реклама на туризма в 

общината

Регистриране на всички 

атракции, фестивали и 

събития в Единната 

система за туристическа 

информация

Реклама на общината в: • 

„Регистър на 

туристическите фестивали 

и събития“ - 

http://rta.tourism.government

.bg/TFRegister.aspx 

• „Регистър на 

туристическите атракции“ - 

http://rta.tourism.government

.bg/TARegister.aspx

Цялата 

територия на 

общината

1 ОБ 1 Х Х Х Х Х Х Х

Отдел "Обществени 

поръчки и 

общинска 

собственост""

Мярка 4. Насърчаване на 

културен обмен в рамките 

на сътрудничество със 

съседни общини

Проект „Междуобщинско 

предприятие за културни 

прояви и туризъм“

Съгласуване на проекта със 

съседните общини

Цялата 

територия на 

общината

90 ОБ 20 70 X X X X X X X
Ръководството на 

общината

Общо П5 239 89 0 150 0

Мярка 1. Внедряване на 

добри практики в областта 

на управлението, 

информационното 

обезпечаване и 

дигитализация на 

административните услуги

Преход към електронно 

управление на 

администрацията

Цялата 

територия на 

общината

120 ОБ, СЕС 20 100 Х Х Х Х Х Х Х
Ръководството на 

общината

Мярка 2. Развитие на 

административния 

капацитет в услуга на 

гражданите и бизнеса

Повишение на 

компетентността на 

администрацията на 

общината

Цялата 

територия на 

общината

60 ОБ, СЕС 10 50 Х Х Х Х Х Х Х
Ръководството на 

общината

Оцифряване на дворната 

регулация на населените 

места

Цялата 

територия на 

общината

5 ОБ 5 Х Х Х
Ръководството на 

общината

Приоритет 4. 

Съхраняване 

на околната 

среда и 

икономически 

ефективно 

презентиране 

на природни и 

историческите 

дадености като 

условие за 

привличане на 

инвестиции и 

развитие на 

туризма

Мярка 3. 

Усъвършенстване на 

планирането, мониторинга, 

оценката и контрола на 

изпълнението на плановете

Приоритет 5. 

Добро 

управление 

съвместно със 

заинтересовани

те страни и 

жителите
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Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикати

вен 

бюджет 

(хил. лв.)

Приоритет

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката или 

партньор

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Якоруда за периода 2021-2027 г.  ПРОЕКТ

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнениеИзточник на финансиране

Текущо актуализиране на 

общинската нормативната 

уредба

Цялата 

територия на 

общината

30 ОБ 30 Х Х Х Х Х Х Х
Ръководството на 

общината

Внедряване на нови 

стандарти и добри 

практики

Цялата 

територия на 

общината

10 ОБ 10 Х Х Х Х Х Х Х
Ръководството на 

общината

Мярка 4. Партньорство 

със заинтересованите 

страни

Формална и неформална 

комуникация с всички 

заинтересовани страни - 

публични обсъждания, 

допитвания, партньорски 

проекти

Цялата 

територия на 

общината

14 ОБ 14 Х Х Х Х Х Х Х
Ръководството на 

общината

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на 

общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от една 

дейност.

Мярка 3. 

Усъвършенстване на 

планирането, мониторинга, 

оценката и контрола на 

изпълнението на плановете

Приоритет 5. 

Добро 

управление 

съвместно със 

заинтересовани

те страни и 

жителите
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