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Списък на използваните съкращения 

АД      Акционерно дружество  

АИС      Автоматизирана информационна система  

АКБ       Археологическа карта на България  

АМ      Автомагистрала 

АНКПР  Актуализирана национална концепция за 
пространствено           развитие  

АО      Административно обслужване  

БВП       Брутен вътрешен продукт  

БГ      България  

БПК      Биологично потребление на кислород  

ВЕИ       Възобновяеми енергийни източници  

ВиК      Водоснабдяване и канализация  

ГИС        Географска информационна система  

ДБТ      Дирекция бюро по труда  

ДСП       Дирекция социално подпомагане 

ДВ       Държавен вестник  

ДГ      Детска градина  

ДМА      Дълготрайни материални активи  

ЕИО      Европейска икономическа общност ЕС Европейски 
съюз  

ЕСО       Електроенергиен системен оператор  

ЗЕВИ     Закон за енергията от възобновяеми източници  

ЗЗТ       Закон за защитените територии  

ЗОС      Закон за общинската собственост  

ЗРР       Закон за регионално развитие  

ЗТ       Закон за туризма  

ИАОС     Изпълнителна агенция по околната среда  

ИСУН      Информационна система за управление и 
наблюдение  

ИТСР      Интегрирана териториална стратегия за развитие  

МИГ       Местна инициативна група  

МОН      Министерство на образованието и науката  

МРО       Масово разпространени отпадъци  
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ЮЦР      Южен централен регион  



Община Кирково                                         

  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО | 2021 – 2027 г. 6 

NUTS   Nomenclature des Unites territoriales statistiques 
(Номенклатура на териториалните единици за 
статистически цели)  

SWOT   Srengths, weakness, opportunities and threats (Силни и 
слаби страни,възможности и заплахи)  

TEN-T  Trans-European Transport Network (Трансевропейска 
транспортна мрежа) 
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ВЪВЕДЕНИЕ  

Същност, цели, място и роля на Плана за интегрирано развитие на 

община Кирково за периода 2021 – 2027 г. 

По своята същност Планът за интегрирано развитие на община Кирково 

(ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент 

за управлението и развитието на общината през следващите седем години. Обхвата 

на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане 

на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 

подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със 

съседни общини.  

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира 

регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените 

места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и 

финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз.  

В спецификата на общината се съдържат аргументите за очертаване на нейната 

визия за развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от 

комплексните анализи на природните дадености, историята и мястото на общината 

в регионален и национален план от гледна точка на нейното икономическо, 

социално, екологично, културно и управленско ниво на развитие, наличните 

потенциали и съществуващите проблеми и предизвикателства. Последователността 

на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по плана са 

основната предпоставка за формулиране на аргументирана стратегическа част и 

като краен продукт една конкретна програма за действие. 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Кирково е да 

предложи обща рамка и конкретни дейности насочени към постигане на устойчиво 

и балансирано развитие на местно ниво, както и ускорено развитие на общината за 

доближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС. 

За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат решени 

следните задачи: 
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 подготвителни дейности във връзка с разработването на ПИРО, което 

включва разпределение на дейностите и на отговорностите между 

отделните експерти, комуникация с Възложителя и всички заинтересовани 

страни; 

 точно избрана методология и структура за разработването на ПИРО 

съобразена с Методически указания за разработване и прилагане и; 

 информационно обезпечаване, чрез събиране и обработка на 

информация от различни източници; 

 проучване и анализ на състоянието и ситуацията в общината/ дискусии и 

анкетни проучвания/; 

 формулиране на изпълними стратегически предложения; 

 очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни 

области и съпътстващите ги мерки; 

 разработване на инструменти за реализацията на плана. 

Планът за интегрирано развитие на община Кирково е съобразен с 

нормативните документи, свързани с местното самоуправление, 

териториалното устройство, опазването на околната среда и в съответствие с целите 

на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – „Европа 

по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие 

на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.  

По съдържателния си характер ПИРО надгражда действащите в програмния 

период 2014-2020 г. Общински планове за развитие (ОПР).  

Настоящият план за интегрирано развитие на община Кирково 2021-2027 г. е 

съобразен и със следните стратегически и планови документи:  

 Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южния централен 

район за планиране 2021-2027 г.;  

 Определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в 

България, в това число актуализираната Национална концепция за пространствено 

развитие 2013-2025 г. 

  Общия устройствен план на община Кирково.  
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Това изискване цели да подчертае взаимовръзката на двата подхода „отгоре – 

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

планови документи на регионалното развитие и йерархичната им подчиненост.  

Като нов момент е взаимовръзката с ОУП на община Кирково – основен планов 

документ в сферата на устройственото планиране по Закона за устройство на 

територията. Наличието на приет Общ устройствен план на общината (ОУПО) и 

изискванията за отчитане на неговите устройствени предвиждания в новия ПИРО 

дава възможност да се синхронизира стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие. 

В съдържателно отношение няколко са новите моменти, които отличават ПИРО 

от досега действащите ОПР. Един от тях е разграничаването и същевременно 

отчитането на предвижданията на Общия устройствен план на общината. Целта е да 

се обосноват по-добре политиките и съдържащите се в тях мерки за използване на 

ресурсите и потенциалите на територията за устойчиво развитие на общината с 

начина на устройство на отделните структурни части на територията, съдържащи се 

в Общия устройствен план на общината. С други думи, ОУП на общината да се 

използва като териториална основа за прилагане на ПИРО.  

Друг нов момент, който не се изискваше и прилагаше в досегашните Общински 

планове за развитие на общините е в ПИРО да се обосноват и предложат зони за 

прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди, 

наречени зони за въздействие. Те са два типа:  

 зони за въздействие с комплексен характер - градски зони за въздействие, 

които са задължителни за градовете от 1, 2 и 3 йерархично ниво. В него са определени 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките 

ѝ с други общини. Осигурена е 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. 

 зони определени на функционален признак (например за развитие на 

туризъм, екологично земеделие и др.). Тъй като община Кирково е от 5 йерархично 

ниво, в ПИРО се обосновават и се предлагат втория тип зони, определени на 

функционален признак.  
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Трети нов момент е свързан с по-подробното анализиране на състоянието на 

околната среда и изискванията за залагане в ПИРО на политики и свързаните с тях 

мерки за опазване на околната среда. В следващия програмен период върху 

комплексното развитие се очаква да се засили негативното влияние на климатичните 

фактори – глобалното затопляне, природните бедствия. В Плана са посочени 

конкретните въздействия и предлаганите мерки за минимизиране на щетите от 

неблагоприятните климатични фактори, като акцентът е поставен върху рисковите 

територии и зони в община Кирково. 

В стратегическата част на ПИРО – Кирково 2021-2027 г. и в неговата програмна 

част са заложени мерки, обосновани с потенциалите на територията и с наличните 

ресурси (собствени и привлечени), които да бъдат използвани целево за 

изпълнението на обоснованите в плана цели и приоритети. В програмата за 

реализация на ПИРО – в Индикативната таблица - е приложен принципа за 

реалистичност и възможността за по-честа актуализация на предлаганите програми 

и проекти. Този подход е с по-ясна приложимост през 2021 и евентуално през 2022 г. 

във връзка с потенциалните икономически и инвестиционни затруднения, породени 

като последица от кризата с КОВИД 19. 

 

Законови предпоставки за изготвянето на Плана за интегрирано развитие 

• Законодателна рамка. Закон за регионалното развитие 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е 

регламентирано в Закона за регионалното развитие – чл.23, т.1 от ЗРР обнародван в 

ДВ бр.21/31.03.2020 г., както и в правилника за неговото прилагане. За изготвянето на 

ПИРО, Министърът на регионалното развитие и благоустройството със своя Заповед 

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

за периода 2021 – 2027 г..  

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от 

системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие.  

В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един 

стратегически документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и 

интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се 

изготвяха до момента (виж фигурата). 
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Разлики в системата от документи за стратегическо планиране 

след изменението на ЗРР за новия програмен период 

 

ЗРР ПРЕДИ ПРОМЯНАТА                                                                 ЗРР СЛЕД ПРОМЯНАТА 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

• Закон за туризма 

Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в 

програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се 

включва самостоятелен раздел, който съдържа общинската програма за развитие на 

туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва да е в съответствие с приоритетите на областната 

стратегия за развитие на туризма, Национална стратегия за устойчиво развитие на 

туризма и стратегиите за развитие на отделни видове туризъм. 

Следва да се подчертае, че стратегия на областно ниво (за област Кърджали) не 

е изготвена и приета, което поставя пред трудности местната администрация за 

изготвянето на програма за развитието на туризма, която да е в „съответствие с 

приоритетите на областната стратегия“. Въпреки това, в ПИРО са включени мерки и 

проекти, които подкрепят развитието на туристически дейности в общината, 

съобразно местните специфики. 

 

Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията на 

ПИРО 

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко 

влияние върху управлението на територията и нейното финансиране. По-важните 

от тях са: 

 Закон за административно-териториалното устройство на Р България;  

 Национална концепция за 
регионално и пространствено развитие 

 Регионален план за развитие 

      Регионална схема за пространствено развитие  
NUTS 2 

 

 Интегрирана териториална стратегия 
за развитие на регион за планиране от 
Ниво 2 

 Общински план за развитие 

 Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие 

 

 

 План за интегрирано развитие на 
община 

 Национална стратегия за регионално развитие 

 Национална концепция за пространствено развитие 
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 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за администрацията;  

 Закон за достъпа до обществена информация;  

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за общинския дълг;  

 Закон за общинските бюджети Закона за публичните финанси; 

 Закон за местни данъци и такси;  

 Закон за водите; 

 Закон за горите;  

 Закон за концесиите. 

Освен изброените закони има и други специализирани административни 

актове, които определят дейността на общините в различни сектори и от които 

произтичат конкретни права и задължения на общинска администрация. Тук следва 

да се добавят Международните конвенции, ратифицирани от правителството на Р 

България, с които е свързана работата в конкретен сектор например права на човека, 

културно наследство и др. 

 

Стратегическа рамка 

Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на 

съгласуваност на ПИРО с основните стратегически документи на европейско, 

национално и областно ниво, както следва: 

Глобални цели на устойчивото развитие (ООН)/ Трансформиране на нашия 

свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Източник: Програма за устойчиво развитие 2030 
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Всички 17 цели са свързани помежду си и имат срок за тяхното 

постигане до 2030 г. 

Те са насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които 

сме изправени. Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във 

всичките й форми, ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на 

селското стопанство, поощряване на здравословния начин на живот и съдействието 

за благополучието на всички хора, осигуряването на всеобщо и качествено 

образование, рационална употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до 

екологично чиста енергетика и др. За постигането на целите ще трябва да бъдат 

изпълнени общо 169 производни задачи в областта на социално-икономическото 

развитие. Напредъкът по изпълнението на плана ще се обсъжда четири пъти 

годишно на форум на високо равнище под егидата на Общото събрание. 

 

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

Този документ замества действащата до сега Стратегия „Европа 2020“, като 

интерпретира отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за 

устойчиво развитие. В Европа е направено много – приоритетите за устойчиво 

развитие са включени в основни хоризонтални програми, както и в секторните 

политики и инициативи. ЕС е сред водещите сили за приемането на Програмата на 

ООН относно устойчивото развитие до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие 

(ЦУР). Показателите на Съюза и неговите държави членки по отношение на ЦУР са 

сред най-добрите в света. За да постигнем целите до 2030 г. е необходимо всички 

страни да съблюдават тези цели в цялостната система на стратегическото и 

програмно планиране от националното ниво, през регионалните планове до 

плановете за интегрирано общинско развитие. ПИРО Кирково е структуриран и 

целенасочен в рамките на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

 

Програма за развитие: България 2030 

Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, 

поставящ рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи 

в страната. С тази програма се адаптират приоритетите на документа „Към 

устойчива Европа до 2030 г.“ към нашата национална специфика в границите на 

България. Документът определя три стратегически цели: ускорено икономическо 
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развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за реализирането на 

които са предвидени целенасочени политики и интервенции, групирани в пет 

взаимосвързани и интегрирани оси на развитие – Иновативна и интелигентна 

България; Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; 

Отзивчива и справедлива България; Духовна и жизнена България. За постигането на 

стратегическите цели са дефинирани 13 национални приоритета, като с решението 

на правителството са определени водещите ведомства по отделните приоритети. 

 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022 г., 

Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, 

равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 

г. и очертава начините и средствата за намаляване на неравенствата между отделните 

региони, области и общини в страната. Стремежът за постигането на баланс 

продължава общата Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. НСРР е 

интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация между управлението 

на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ 2030. 

Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и 

устойчиво развитие на регионите в България. От друга страна тя осигурява 

координация между отделните секторни политики и стратегически документи на 

национални ниво и подпомага тяхното синхронизиране на по-ниските нива на 

планиране (NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3). 

Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден 

бизнес, формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на 

социалната и техническата инфраструктура при съхраняване на природното и 

културно наследство. 

 

Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 2013-

2025 г. 

Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се 

регламентира от Национална концепция за регионално и пространствено развитие, 

която е актуализирана през 2019 г. и с нея се полагат основите за оперативна програма 

„Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 
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 Актуализираната НКРПР 2013-2025 г. съдържа средносрочни и дългосрочни 

насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя 

осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните 

политики и стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен 

полицентризъм (поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са 

предпоставка за по-балансирано развитие и съживяване на селските и периферните 

райони) все още е на дневен ред. Актуализирания документ има няколко много 

важни нови елемента: отразени са новите насоки в европейската кохезионна 

политика и политиката за пространствено развитие; стратегическата ѝ част 

интегрира в още по-силна степен регионалното планиране с пространственото 

такова; и идентифицира конкретни територии със специфични характеристики, 

потребности и потенциали. В разработения урбанистичен модел за „умерен 

полицентризъм“ се подчертава, че в Южна България ще доминира град Пловдив в 

партньорство със Стара Загора, които ще се развиват като полюси на растеж. В този 

модел Община Кирково е от категория „Слабо урбанизирани (периферни) общини“ 

и е от 5-то йерархично ниво. Стимулирането на тези центрове е важно, за да не бъдат 

загубени опорни центрове от това ниво, особено важно за предоставянето на 

първични услуги на населението в областта на образованието, здравеопазването и 

социалната сфера. Съгласно урбанистичния модел, територията на община Кирково 

попада в една от главните оси на урбанистично развитие – Централна ос „Север-юг“ 

(Румъния/Русе - Стара Загора – ГКПП „Маказа”/Гърция). Тя се формира от пътни и 

жп направления, включени в основната (до Димитровград/Хасково) и широко 

обхватна (до ГКПП „Маказа“) TEN-T мрежа. Свързва Румъния с Гърция през 

България, осигурява връзките на страната с важните урбанизационни центрове 

Букурещ, Киев, Москва, Санкт Петербург и Хелзинки на север и Александруполис на 

юг. Значимостта на тази ос за интегрирането на северните и южни територии на 

страната и провеждане на международни транзити, се компрометира от забавеното 

доизграждане и модернизиране на съставящите я транспортни елементи. Развитието 

на тази ос в бъдеще ще постави община Кирково в благоприятна позиция за 

привличане на инвестиции и пътнико поток. 
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Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен 

регион за периода 2021-2027 (ИТСР)  

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион 

от ниво 2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, 

пространствена, икономическа и тематична рамка за развитието на региона в 

годините на новия програмен период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с 

Националната концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2013-

2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита предвижданията на секторните стратегии на 

регионално ниво в областта на икономическото развитие, здравеопазването, 

образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, 

енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. 

Предложените в стратегията действия са свързани с подкрепа на местните фирми, 

както и за привличането на външен инвестиционен ресурс в съчетание с действия за 

преодоляване на технологичната изостаналост и недостатъчната иновационна 

активност, за по-добра конкурентоспособност в дългосрочен хоризонт. Централно 

място във фокуса на ИТСР заема значение е поставянето на фокуса върху развитието 

на образователната и социалната инфраструктура в ЮЦР, подпомагането на процеса 

на трудова интеграция и подобряването на ефективността на местните пазари на 

труда. Всичко това следва да допринесе за постигане на напредък в преодоляването 

на вътрешнорегионалните различия в Южен централен регион. 

 

Методи, подходи и принципи, използвани при изготвянето на Плана за 

интегрирано развитие на община Кирково за периода 2021 – 2027 г. 

Приложеният метод и използваните подходи и принципи при разработването 

на плана са в пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите 

на социално-икономическото и пространственото развитие на общината, като 

интегрална част от ЮЦР. Планът е съобразен със специфичните изисквания за 

прилагане на нормативните документи, регламентиращи дейностите на местното 

самоуправление, териториалното устройство и опазването на околната среда. От 

методологична гледна точка разработването на плана се основава на „стратегическия 

подход“, „интегрирания подход“, „териториалния подход“, както и на 

„ориентирания към резултатите подход“. В рамките на разработването на ПИРО са 

приложени доказани теоретични постановки и методологически подходи за 
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стратегическо планиране на устойчивото общинско развитие. Проучени и 

използвани са съвременните практики за подготовка на стратегически документи, 

изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и прогнозиране на развитието 

съобразно наличните обстоятелства. Внимателно е подходено към инструментите за 

реализация на плана, изградени на основата на прилаганите европейски подходи, но 

и на реалните умения за управление на проекти в българските общини, включително 

структурите на местното самоуправление, неправителствения и частния сектор. 

Плана е изготвен съобразно утвърдените теоретични модели и съвременни 

практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие.         

Приложено е съчетание от няколко основни принципа. 

 Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите 

страни е основен принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно са 

проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и 

потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени 

основите за сътрудничество с оглед на реализацията на ПИРО. 

 Съгласуваност. ПИРО е изготвен в съответствие с нормативните и 

стратегически документи от по-високо ниво. 

 Прецизност. Анализите са направени въз основа на официална статистическа 

информация. Използвани са данните от НСИ, ДБТ, ДСП,ОПУ, оператори на 

комунални услуги и др. Същият принцип е използван и при дефинирането на 

системата от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност. 

 Структурираност. Структурирането на ПИРО се основава на 

закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и 

синтезираните резултати от проведения анализ. 

 Мотивираност. В ПИРО са описани детайлно мерки, чиито конкретни 

дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на 

мотивирани проекти през следващите седем години. 

 

Отговорности на институциите и партньорите за разработването и 

приемането на ПИРО 

ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, 

според чл. 13 от ЗРР. 
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Структурата на плана за интегрирано развитие на община Кирково е изцяло 

съобразена с разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическите указания за разработване 

и прилагане на ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ.  

Към изготвянето и прилагането на ПИРО основни отговорности и ангажименти 

имат: 

Кметът на общината, който организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на ПИРО и осъществява координацията и контрола по процеса на 

неговото разработване и съгласуване. 

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

изготвянето на ПИРО. Кметът носи отговорност за цялостната организация и 

действията по изготвянето на ПИРО. Осигурен е непрекъснат публичен достъп за 

информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от 

разработването и реализацията на ПИРО. 

Работната група определя етапите, практическите действия и приема програма 

- график за изработването на ПИРО. ПИРО се обсъжда и съгласува със 

заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните 

партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи 

отношение към развитието на общината. Постъпилите предложения и препоръки се 

отразяват в проекта на ПИРО и по предложение на кмета Общинският съвет го 

приема и одобрява. ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се 

публикуват на страницата на общината в интернет. 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в 

ППЗРР. 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да 

бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението муи постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната 

актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с 

цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. 

Наблюдението на плана се осъществява в съответствие с разпоредбите на 

ППЗРР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО 

чрез разработване на годишен доклад за всяка година от действието на плана. 
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Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършват 

междинна и последваща оценки, на базата на годишните доклади – по средата на 

периода (междинната оценка)и не по-късно от една година след изтичането на 

периода на неговото действие (последващата оценка). Последващата оценка 

включва: 

1. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите. 

 2. Оценка на общото въздействие. 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси. 

4. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

 

Структура на Плана за интегрирано развитие на община Кирково за периода 

2021 – 2027 г. 

Структурата на плана следва използвания методически подход при изготвянето 

му. Документът започва с представянето на резултатите от проведените социално-

икономически и пространствени анализи на територията, които представят 

ситуацията в общината и очертават тенденциите в развитието й до 2027 г. След това 

продължава с оценка и изводи от аналитичната част. На тяхна база е формулирана 

визия и са отправени стратегически предложения (цели и приоритети за развитие на 

общината). Накрая са разписани основните инструменти за успешната реализация, 

вкл. наблюдението и оценката на плана. Неразделна част от документа са 

съпътстващите го приложения, изготвени в процеса на неговото разработване. 

Избраният подход обуславя основните точки (съдържание на плана), които са 

както следва: 

   Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Кирково; 

  Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво; 

  Връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да 

влияят върху развитието й; 

  SWOT анализ; 

  Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027; 
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Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване 

на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

    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. 

 

Комуникационна стратегия на Плана за интегрирано развитие на община 

Кирково за периода 2021 – 2027 г. 

Важно място в процеса на разработването на ПИРО е отделено на 

Комуникационната стратегия. Тя включва определени действия в процеса на 

съгласуванията и популяризирането на плана с партньорите. Още в самото начало 

бяха определени заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането 

и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие. Особено 

внимание е отделено на ползотворното взаимодействие и поддържане на активна 

комуникация между всички участващи в процеса.  

 

Очаквани резултати от Плана за интегрирано развитие на община Кирково 

за периода 2021 – 2027 г. 

Очакваният резултат от ПИРО е изготвена програма за развитие на общината  

чрез използван интегриран подход за планиране на регионалното и 

пространственото развитие, водещи до  увеличаване на конкурентните предимства 

на общината и изравняване на средните показатели както за региона, така и тези на 

национално ниво, преодоляване на различията в социалната, икономическа и 

техническа инфраструктура, както и преодоляване на негативните тенденции в 

демографското развитие. 

Това е план, който интегрира и регулира интересите на всички заинтересовани 

страни и цялата местна общност за устойчиво развитие през следващите 7 години и 

предлага мерки, дейности и конкретни проекти в основните направления на 
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устойчивостта от икономическа, социална, екологическа, културна и управленска 

гледна точка. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2027 Г.  

Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до 

края на плановия период, формулирането на цели, приоритетни направления и 

мерките към тях. Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, 

изпълними и съответстващи на местните ресурси и специфика предложения. 

Използването на интегриран подход за планиране на регионалното и 

пространственото развитие изисква целите и приоритетите да бъдат съгласувани и 

да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за 

специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните 

сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм и др.), 

залегнали в устройствените планове за развитие на територията. Към подхода се 

присъединяват и проследените обществени потребности и препоръки, заедно с 

насоките на стратегическите документи от по-високо ниво. Разгледаните аспекти са 

използвани за синтезирането на ключови теми. По този начин се постига синергичен 

ефект между резултатите на отделните приоритетни направления, като за 

осъществяването на дадена цел допринасят повече от един приоритет. 

 

Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини  

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, 

както и на потенциалите за развитие са 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. Това са 

пространствено обособени територии с определена характеристика и състояние на 

физическата среда, социална структура на населението и характер. Те са определени 

на базата на общи характеристики на определена територия или общи проблеми и 

потенциали за развитие. Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие 

е постигане на максимален ефект с ограничените ресурси на Общината. 
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Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход  

Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и 

приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на 

плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа 

и техническа помощ за изпълнение на плана. Програмата за реализация е финалният 

елемент от структурата на ПИРО и представлява конкретния начин за осъществяване 

на неговите стратегически предложения. Централно място заема списъкът с проекти, 

където са изброени, описани и обосновани отделните обекти и връзките между тях. 

Извършена е оценка на ориентировъчната им финансова стойност, избрана е 

управленска структура и са посочени заинтересованите партньори в реализацията 

на всеки проект. Включена е възможността за актуализация на Програмата за 

реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка и актуализация на 

плана. Основни компоненти на програмата за реализация са: 

 ▪ Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и 

дейности за реализация на плана – по какъв начин са комбинирани отделните 

елементи на секторните политики на местно ниво, така че да доведат до постигане 

на целите, определени в стратегическата част. 

 ▪ Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват 

и изпълняват в рамките на програмата. 

 ▪ Индикативната финансова таблица, която представлява общата финансова 

оценка на необходимите ресурси за реализация на най-значимите общински 

проекти. Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните 

приоритетни направления от стратегията на плана и поетите ангажименти по 

неговото изпълнение от страна на всички партньори в местното развитие при 

водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от 

общинската администрация. Адекватното планиране на финансовата таблица е 

предпоставка за успешно и ефикасно управление на финансовите ресурси на 

общината. За тази цел бъдещите финансови средства са реалистично предвидени на 

основата на потенциала на община Кирково да привлича и управлява средства от 

програмите на ЕС и други донорски програми. 
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Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия  

Климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия, както и 

рисковите територии, заемат важно място в разработваните концепции и стратегии 

за пространствено планиране на държавите в ЕС, върху управлението на водите, 

земята и природните ценности. Адаптирането на подходите в планирането на 

регионалното и пространствено развитие към глобалното затопляне на климата ще 

осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните територии и 

намаляването на рисковете от природни бедствия. В тази част от ПИРО Кирково е 

описана връзката между идентифицираните в анализите рискове и проблеми, 

формулираните цели и приоритети в стратегическата част на документа и 

посочените в програмата за реализация мерки за ограничаване на изменението на 

климата и за адаптация към вече настъпилите промени. Изпълнението на тези мерки 

е ресурсно обезпечено и обвързано със система от индикатори, позволяващи оценка 

на напредъка за периода на действие на плана, както и при извършване на междинна 

оценка или актуализация. 

 

Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на плана  

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и 

съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. 

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за 

резултат, проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за 

продукт, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на 

приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени в следствие на 

предписанията от „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове 

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

са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана информационна основа 

в България и наличните в община Кирково. Така могат да бъдат посочени техни 

начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно средство за 

изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, междинната и 

последващата оценка на плана. По отношение на наблюдението и оценката на 

изпълнението на плана е разработена е система за наблюдение, оценка и 
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актуализация, обвързваща функциите на участващите звена и времеви график за 

действие. 
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ЧАСТ I.  

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО 
 

1.1. Обща характеристика на общината 

Географско местоположение и структура 

Община Кирково е разположена в региона на Източните Родопи, южната част 

на област Кърджали и е една от 57-те общини в състава на Южен централен район 

(NUTS 2). С площта си от 538 km2 е 3-та по големина сред 7-те общини на областта, 

което съставлява 16,75% от територията на областта. Община Кирково е най-южната 

община на България (връх Вейката). Границите ѝ са следните: 

 на север – община Джебел; 

 на североизток – община Момчилград; 

 на изток – община Крумовград; 

 на юг – Република Гърция; 

 на запад – община Златоград, област Смолян. 

Община Кирково е създадена на 26.03.1914 год. като селско общинско 

управление Кирково, Гюмюрджинска околия. Многобройните административно-

териториални реформи я водят на околийско подчинение към Смолян, Крумовград, 

Момчилград. След 9.09.1944 год. е преобразувана в селски общински народен съвет 

Кирково. През 1956 г. общината е присъединена към Кърджалийска област. От 1987 

г. Общината обединява трите селищни системи Кирково, Подкова и Бенковски. 

 Днес общината е съставена от 73 населени места, като всички са села и махали.  

Община Кирково има ключово географско положение. На територията и е 

разположен ГКПП Маказа – Нимфея между България и Гърция. Граничният пункт е 

част от Паневропейски транспортен коридор № 9 Хелзинки – Дедеагач и 

представлява изключителен потенциал за устойчиво икономическо развитие, чрез 

по-лесното достигане на бизнеса до чужди пазари и нарастване на туристическия 

поток. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B9_(%D0%B4%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%8E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87
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Географско положение на община Кирково 

 

 Източник: БГ Уикипедия (https://bg.wikipedia.org/) 

 

Релеф и климат 

Релефът на община Кирково е средно - ниско планински и хълмист. Тя се 

намира изцяло в пределите Източните Родопи. В централните части на общината са 

разположени няколко сравнително големи долинни разширения по теченията на 

река Върбица и десният ѝ приток Чорбаджийска река (Къзълач) – в района на 

селата Бенковски, Кирково и Подкова. В коритото на Върбица, северно от 

село Брегово се намира най-ниската точка на общината – 265 m н.в. 

От всички страни тези обширни долинни разширения са обградени от четири 

средно- и нископланински рида, части от Източните Родопи. В южната част на 

община Кирково се простират северните склонове и разклонения на мощния 

граничен с Гърция рид Гюмюрджински снежник. В него, на границата с Република 

Гърция се намира връх Вейката (1463 m), най-южната точка на България и най-

високата точка на общината. Източно от прохода Маказа, по границата с Гърция се 

простира най-западната част на рида Мъгленик с максимална височина Върха (952 

m), разположен на граничната бразда, югозападно от село Тихомир.  Източните 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%8E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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части на общината се заемат западните склонове и разклонения на друг 

източнородопски рид Стръмни рид с посока на простиране от юг на север. Неговата 

максимална височина е едноименният му връх (960 m), разположен североизточно от 

село Нане. И накрая, на север и запад от долината на Върбица, в северната част на 

община Кирково се простират крайните южни и югоизточни части на устренския 

рид (югоизточно разклонение на рида Жълти дял) със Зли връх (710 m), разположен 

северно от село Стоманци. 

В климатично отношение територията на общината спада към 

Източнородопския хълмисто-планински климатичен район на Южнобългарската 

климатична подобласт със средиземноморско влияние. Нископланинският релеф и 

топлите въздушни течения, идващи от Бяло море, са основните фактори за 

формиране на климата. Зимите са сравнително меки, лятото е продължително и 

горещо. Средната годишна сума на валежите е 521 мм. Продължителността на 

слънчевото греене е 224 часа годишно, а средната годишна температура на въздуха е 

между 11 и 13,2С. Средно около 216 дни годишно, от началото на април до началото 

на ноември, се наблюдава устойчиво задържане на температурата над 10С. 

Относителната влажност на въздуха е най-ниска през летните месеци от 57 до 67 %, а 

най-висока през зимните месеци 78-83 %. Средногодишната влажност е 72 %. По-

високата влажност на въздуха през зимните месеци е предпоставка за задържане на 

замърсителите в приземния слой на атмосферата. 

Почви и полезни изкопаеми  

Най-разпространените почви на територията на общината са канелените и 

кафявите горски почви, които се характеризират с маломощен хумусно-алувиален 

слой и са подходящи за отглеждане на топлолюбиви култури като слънчоглед, 

тютюн, лозя, на трайни насаждения и картофи. В районите на разпространението им 

ерозионните процеси са засилени, което оказва неблагоприятно влияние върху 

развитието на селското стопанство.  

По поречието на реките Върбица и Кирковска се срещат алувиални и 

делувиални почви, образувани от разнороден, включително и грубочастичен, 

наносен материал. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци и коноп. 

На територията на община Кирково са открити няколко находища на полезни 

изкопаеми. При с. Яковица има находище на хромови и железни руди, в с. Костурино 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8A%D0%BB%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D1%8F%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
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- на хромова руда, залежи от оловно-цинкови руди са открити край селата 

Шумнатица, Чакаларово и Джерово. В настоящия момент находищата на полезни 

изкопаеми не се експлоатират. На територията на община Кирково има и находища 

на нерудни полезни изкопаеми - азбест, кианит, дистен, фелицат, гранити, мрамори 

и др.  

Води  

Водните ресурси на община Кирково се формират главно от река Върбица и 

нейните притоци - реките Дранговска, Кирковска и Чорбаджийска. 

Основна водна артерия на община Кирково е река Върбица (десен приток 

на Арда).  Тя навлиза в общината от община Златоград западно от село Пресека. 

До село Крилатица тече в източна посока, след което завива на север-североизток и 

северно от село Брегово напуска пределите на общината. По нейното течение в 

границите на община Кирково има две големи долинни разширения – в района на 

селата Бенковски и Подкова, заети от обработваеми земи. Основни притоци 

на Върбица в пределите на общината са реките: леви – Папаздере (влива се при 

село Добромирци), Ахряндере (при село Бенковски), Олудере (при Дрянова глава) и 

Циганско дере (при село Върбен); десни – Дранговска река (при село Дрянова 

глава), Чорбаджийска река (Къзълач, при село Подкова) и Арпалъшко дере (при 

село Старейшино). Десният приток на Върбица – Чорбаджийска река (Къзълач) 

протича изцяло през общината и в района между селата Горно 

Къпиново и Кирково образува третото в общината обширно и плодородно долинно 

разширение. 

Най-югоизточните части на община Кирково се отводняват от най-горното 

течение на река Кесебир (Вировица, ляв приток на Крумовица, от басейна на Арда). 

Община Кирково се намира в район с продължителни летни засушавания, 

които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси. Всичките изброени по-

горе реки са с непостоянен воден режим, като след продължителни дъждове и през 

пролетта прииждат, като някои от тях са с пороен характер и влачат големи 

количества наносни материали. На територията на общината са изградени 63 

водоема предназначени за напояване на земеделските земи. По-значителни от тях са 

язовирите: „Мъгляне“ („Бенковски“, с капацитет 8 млн. m3), „Амбарица“ 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0
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(„Чакаларово“, 150 хил. m3) и язовира в местността Голяма нива до село Домище (30 

хил. m3). 

Качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване, от 

всички водовземни съоръжения съответства на националните и европейски 

нормативни изисквания.  

 На територията на общината според Приложение № 2 от Закона за водите има 

4 водовземни съоръжения – Сондажи № 1,2, 4 и 5, от които сондаж № 4 е  

изключителна държавна собственост (находище „Кирково“), предоставено на 

общината за ползване и управление. Основните параметри на ресурсите на 

минерална вода в с. Кирково са дадени в следващата таблица. 
 

  Параметри на находищата на минерална вода в с. Кирково 

Находище 
Местополо

жение 

Температу
ра на 

водата 

Утвърдени 
експлоатацио
нни ресурси 

Свободни 
водни 

количества  

„Кирково“ 

− Сондаж №4  с. Кирково 23,20°С 3,14 л/с 
3,14 л/с 

 

Източник: “Регистър на ресурсите на минералните води - изключителна 
държавна собственост по находища и водовземни съоръжения” 

 

Основните находища на вода са разположени в с. Кирково. Данните показват, че 

минералните води в общината не се използват пълноценното и рационално. 

 

Растителност и животински свят 

Растителност  

Районът, в който е разположена община Кирково се характеризира с 

многообразие от дървета, храсти, треви. Броят на срещаните тук растения надхвърля 

200 вида. Няколкото типа твърде различни местообитания са предпоставка за 

наличие на растителни видове от почти всички екологични групи. По състав горите 

в района са смесени. Най- разпространени дървесни видове на северните изложения 

са бук , габър и горун, а на южните ветровити склонове- бял и черен бор, смрадлика, 

зановец. Върху речните наносни терени са се самонастанили черна върба, ива, бъз и 

по-рядко леска. В района се среща макар и рядко, върху терени от изсечени смърчови 

гори благун, келяв габър, а в ниските части-явор, шестил и планински бряст. В 

района на общината голяма част е обхваната от защитена зона по НАТУРА 2000 - 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Registar_resyrsi/Registar_resursi_MVIDS.xls
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Registar_resyrsi/Registar_resursi_MVIDS.xls
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“Родопи Източни” с код BG 0001032, за опазване на природните местообитания, 

приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. Защитената зона 

обхваща по-голямата част от Източни Родопи. По границата с Гърция се извисяват 

по-високите ридове Гюмюрджински снежник и Мъгленик (съответно 1463 и 1266 м 

нмв). По тях са запазени много стари дъбови и букови гори. Зоната съхранява 

непроменени от човешка дейност крайречни местообитания – 91E0 „Алувиални гори 

с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior” и в по-ниските части (под 100 мнмв) 92С0 „Гори 

от Platanus orientalis” и 92А0 “Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba”. Това е 

едно от малкото места където площта на 91Е0 достига оценка В от националното 

покритие. Ридовете по границата са почти без човешка намеса вследствие на това, че 

дълго време са били забранени гранични райони. Зоната е едно от малкото места в 

България, където има съхранени семенни дъбови гори и една от най-важните за 

опазване на местообитания 91М0 „Балкано-панонски церовогорунови гори” и 91АА 

„Източни гори от космат дъб”,91G0. Това е и една от четирите зони в които се среща 

местообитание 9270 „Гръцки букови гори с Abies borisiiregis”, макар и на много малки 

площи в Гюмюрджински снежник. Местообитанието на червената хвойна 5210 също 

достига оценка А от националното покритие. Срещани ендимитни видове са:  

  Македоно-тракийски български ендемити:  

  Тракийски дъб (Quercus thracica)  

  Странджанско сапунче (Saponaria stranjensis)  

  Родопска люцерна (Medicago rhodopaea)  

  Понтийска метличина (Valerianella pontica)  

  Одрински лопен (Verbascum adrianopolitanum)  

  Нисък лопен подвид родопски (V. humile ssp. rhodopaeum)  

  Тракийско омразниче (Onosma thracica)  

  Родопски лале (Tulipa rhodopaea)  

  Вандазово кукувиче грозде (Muscari vandasii) Степни видове:  

  Драка (Paliurus spina-christi)  

  Бодлива руница (Phlomis herba-ventis ssp. punguns)  

  Петтичинкова ракитовица (Tamarix ramasissima)  

  Евксинските елементи  

  Златисто секирче (Lathyrus aureus)  
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  Еруколистен дъб (Quercus erucifolia)  

  Средиземноморски елементи  

  Черноморско коило (Stipa pontica)  

  Бодливолистна зайча сянка (Asparagus acutifolia). 

 Община Кирково се характеризира с многообразие от билки - мащерка, бял 

равнец, риган, синя жлъчка, пелин, жълт кантарион, диворастяща шипка, дива 

мента, киселец, маточина и др. В община Кирково има регистрирани няколко 

вековни дървета:  

 Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), землището на с. Медевци 

 Вековен източен чинар, с. Фотиново  

 Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово  

 Полски бряст (Ulmus minor campestris), с. Чакаларово  

 

Животински свят 

Животинският свят в община Кирково се отнася към централния 

високопланински фаунистичен район. Изключителното биологично разнообразие 

тук включва: 291 вида птици, 40 вида риби, 39 вида земноводни, 26 вида влечуги (в 

т.ч.два вида сухоземни костенурки, 13 вида змии, 11 вида гущери). Храктерни 

представители на орнитофауната са: Черен щъркел Ciconia nigra, Зеленоглава 

патица Anas platyrhynchos, Обикновен мишелов Buteo buteo, Белоглав Лешояд Gyps 

fulvus, Черношипа ветрушка Falco tinnunculus, Гривяк Columba palumbus, 

Обикновена кукувица Cuculus canorus, Обикновен пчелояд Merops apiaster, Папуняк 

Upupa epops, Горска чучулига Lullula arborea, Червеногръдка Erithacus rubecula, 

Южен славей Luscinia megarhynchos, КосTurdus merula.  

Най - разпространени представители на ихтиофауната са : речен кефал, черна 

мряна, бяла мряна, алай (по-често се среща през пролетта), костур, слънчевка. 

Язовирите Мъгляне, Амбарица и язовира в местността Голяма нива до с. Домище 

имат най- голямо значение за риболова в общината. Най-разпространени 

представители на земноводните са: голяма водна жаба, земна крастава жаба, 

планинска водна жаба, дъждовник. Клас Земноводни: 

  Дъждовник (Salamandrasalamandra)  

  Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)  
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  Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)  

  Гръцка дългокрака жаба (Rana graeca)  

  Кафява крастава жаба (Bufo bufo)  

  Зелена крастава жаба (Bufo viridis)  

  Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  

  Дървесница (Hyla arborea)  

  Unio crassus - речна мида - установена в р. Лозенградска рядък и защитен вид. 

 От влечугите се срещат: зелен гущер, ливаден гущер, стенен гущер, усойница, 

пепелянка, обикновена водна змия. От бозайниците са разпространени: дива свиня, 

лисица, вълк, кафява мечка, катерица, див заек, дива коза, златка, бялка, видра, 

невестулка, таралеж и др. 

 От животинския свят включени и в Червената книга на България са установени 

11 вида животни - целеви обекти за опазване: дъждовник; с категория застрашени от 

изчезване - черен и бял щъркел, дива коза, златка , видра.  

  Morimus funereus, Rosalia alpina, Lucanus cervus, Cerambix cerdo - етзи 

насекоми се срещат в стари гори около прохода Маказа; 

  Barbus plebejus - маришка мряна - установена в р. Лозенградска;  

  Testudo hermannii, Testudo graeca - сухоземни костенурки- в разредените гори 

около продоха Маказа; 

  Lutra lutra - видра - подходящи местообитания за вида има по р. Лозенградска; 

  Canis lupus - вълк - горите около прохода Маказа представляват подходящо 

местообитания на този вид в защитената зона;  

  Ursus arctos - мечка - в района около прохода Маказа няма подходящи 

местообитания за постоянно пребиваване на вида. Регистрирано е временно 

пребиваване или преминаване на 1-2 индивида. Повечето от тези целеви обекти за 

опазване в защитената зона са свързани или с поречието на р. Лозенградска или с 

естествените горски масиви около прохода Маказа. Освен това всичките определени 

37 вида птици, като целеви обекти на опазване на защитена зона KOLIADA FOLIURI 

GR1130011 (в Гърция ) се срещат (размножават, мигрират и скитат) и в българската 

част на Източни Родопи. 
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Горски територии 

В община Кирково най-голям дял заемат горските територии– 33 546 ха, който 

представлява над 63 % от общата площ на общината. 96 % от горските територии са 

държавна собственост (32 307 ха), общинска собственост са 0,4 % от горските 

територии (132 ха), частна собственост – 3,3 % (1 107 ха). Горите в региона имат 

икономическо значение като източник на строителна дървесина и дърва за огрев. 

Горите се стопанисват от Държавно лесничейство „Кирково”, което е най-голямото в 

региона. В общинския горски фонд основно влизат 19184.6 ха иглолистни гори, 2 689 

ха широколистни гори, издънкови 3 769.7 ха и нискостеблени 69.4 ха. Дейностите по 

залесяване през последните години са намалили площите на храстовите и 

издънковите формации. Благоприятното влияние на горите на територията на 

община Кирково може да се използва за развитието на лова и привличането на 

туристи. Територията на общината е богата на билки (жълт кантарион, мащерка, 

белодона, медицински иглика и др.) Възможностите за пълноценно използване на 

горските площи изискват необходимостта от провеждане на нова залесителна 

политика, обогатяване на горския фонд с нови видове с цел отглеждане на горски 

плодове. Това дава възможности за развитие на специфични икономически дейности 

- събиране на гъби, плодове и билки. В горите живеят различни животни - лисица, 

вълк, сив заек дива свиня, сърна и др. От птиците разпространени са - фазан, 

керкенез, сойка, полски врабче, скален орел, скален гълъб и др. Разнообразната 

флора и фауна е добра предпоставка за развитие на екологичен, ловен и рекреативен 

туризъм. 

 

Основни изводи 

 Проблеми: 

 Не се наблюдават открояващи се проблеми, произтичащи от общата 

характеристика на общината, освен борбата със засушаванията в последните 

години. 

 Предимства и потенциали: 

 Ключовото географско положение - на територията на общината е 

разположен ГКПП Маказа – Нимфея между България и Гърция. Граничният пункт е 

част от Паневропейски транспортен коридор № 9 Хелзинки – Дедеагач и 

представлява изключителен потенциал за устойчиво икономическо развитие, чрез 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B9_(%D0%B4%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%8E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87
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по-лесното достигане на бизнеса до чужди пазари и нарастване на туристическия 

поток; 

 Полупланинският и планински релеф са предпоставка за силно развитото 

пасищно животновъдство в миналото и условие за високопланинско животновъдство  

в настоящия момент;  

 Съхранената и чиста природа, природните забележителности, богато 

биологично разнообразие – редки и изчезващи видове и растения, високата 

наситеност със защитени територии и зони, могат да бъдат оползотворени за 

развитие на екологичен туризъм, орнитологичен и други форми на алтернативен 

туризъм; 

 Възможности за развитие на водните ресурси (р. Върбица и нейните притоци) 

за развитие на водни спортове и спортен риболов; 

 Физико-географските условия (преобладаващия планински характер на 

релефа) и структурата на поземлените ресурси, както и регулираната 

горскостопанска дейност, са значителен потенциал за развитието на горското 

стопанство; 

 Значителният горски фонд, позволява развитие на целогодишен туризъм в 

разнообразни алтернативни форми, в т.ч. лов и риболов, развитие на дърводобива и 

дървопреработването, рационално и екологосъобразно ползване на диворастящите 

билки, горски плодове и гъби;  

 Екологично чистите ливадни треви и лечебни растения са предпоставка за 

нарастващо развитие на пчеларството; 

 Добри екологични характеристики (въздух, почви, шум, ниско замърсяване), 

които позволяват развитие на екологично земеделие и туризъм. 

1.2. Състояние на местната икономика 

Характеристика на националната и областна икономика 

Икономическото развитие на община Кирково през последните години се 

характеризира с общите белези на икономическото развитие на страната като цяло.  

Икономиката на община Кирково не функционира в затворена системата, а 

като част от общата икономика на страната и най-вече на областта. Местните 

икономически характеристики оказват влияние върху тези на областно и 

национално ниво и обратното. Това дава възможност, чрез анализ, да се откроят 
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силните местни икономически страни, които имат най-голям дял в общата 

икономика. Ключовите характеристики, които се проследяват, са свързани с 

развитието на икономиката и жизнения стандарт на жителите на община Кирково. 

 От друга страна, общото състояние на икономиката в България оставя своя 

отпечатък върху местната такава. 

Общото макроикономическо развитие на България в последните 10 години 

беше белязано от световната икономическа и финансова криза и възстановяване от 

нея, а кризата, причинена от COVID - 19 в началото на 2020 г., ще доведе до 

последствия в икономиката през следващите години. 

Проследявайки динамиката на БВП по текущи цени, през годините се отчита 

непрекъснат растеж (с изключение на 2013 г.) в абсолютни стойности. Това обаче не 

е достатъчно за реален ръст на българската икономика. Всъщност е точно обратното, 

реално БВП все още не е достигнал предкризисните си нива, като само в периода 

2012-2013 се наблюдава задържането на неговото реално ниво. През останалите 

години се отчита устойчив спад следствие на инфлацията и други фактори. 

Размерът на ПЧИ също се задържа на сравнително еднакви стойности, но 

отчитайки инфлацията и други макроикономически показатели, реално 

чуждестранните инвестиции намаляват. След период на дефлация (която често е 

свързана със забавянето на икономиката), последните години (2017-2019) се отчита 

увеличаващо се средногодишно ниво на инфлация. Последиците от изминалата 

криза могат да се проследят и с нивото на безработица в страната, което в периода 

2010-2014 е над 10%, докато в последните години устойчиво намалява и през 2019 г. 

достига до исторически ниски нива от 4.2%.  

Тези фактори – ниска безработица, намаляващи ПЧИ, растяща инфлация и 

намаляващ реално БВП – се отразяват и на местните икономики и население, чиито 

доходи от такси, продажби, труд и други източници на приходи се увеличават, но в 

същото време често покупателната им способност намалява. Много ниските нива на 

безработица от своя страна оказват пряко влияние върху възможността за 

привличане на нови инвестиции и големи работодатели в българските общини, 

които трудно ще намират кадри за обезпечаване на трудовия процес. Тази линия на 

развитие, характерна за българската икономика, определя и ограниченията и 

възможностите за развитие пред община Кирково. 
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Основни макроикономически показатели на националната икономика за 

периода 2010 - 2019 година 

Основни 
макроикономическ

и показатели - 
реален сектор 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

БВП в текущи 
цени 
(производствен 
метод) - млн. лв. 

74 407 80 682 82 209 81 919 83 857 89 33 3 95 092 102 308 109 695 118 669 

Реален ръст на 
БВП на годишна 
база - % 

 

-1 

 

-2 

 

0 

 

0 

 

-2 

 

-4 -4 

 

-4 

 

-3 -3 

Средногодишна 
инфлация - % 

3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3 1,2 2,6 2,5 

Коефициент на 
безработица (15 + 
години) - % 

 
10,3 

 

 
11,3 

 

 
12,3 

 

 
12,9 

 
11,4 

 
9,1 

 
7,6 

 
6,2 

 
5,2 

 
4,2 

Преки 
чуждестранни 
инвестиции в 
страната - млн. 
евро 

 
22 114 

 
21 645 

 
21 951 

 
23 340 

 
21 582 

 
23 163 

 
23 509 

 
24 475 

 
24 920 

 
- 

Източник: НСИ 

Изследвайки процесите на областно ниво в периода 2014-2018 година, може да 

се заключи, че те следват националните тенденции в периода на действие на ОПР на 

Кирково за периода 2014-2020 година. Наличните данни за последните години 

показват увеличение на продукцията, която генерират предприятията от 

нефинансовия сектор в област Кърджали. Като за 2018 година спрямо 2014 г. 

увеличението на произведената продукция е с над 50%. Общият брой на 

нефинансовите предприятия, които произвеждат тази продукция също се увеличава 

през последните години и през 2018 г. е 5 261. В същото време разходите за 

придобиване на ДМА (РДМА) след кризата намаляват до 2016 г., а след това бележат 

възстановяване и през 2018 г. те вече надвишават пред кризисните нива и достигат 

200 740 хил. лв. Тенденцията за повишаване на заетите на национално ниво в областта 

също е ясно изразена – броят на заетите лица трайно се увеличава (нивото на 

увеличение за 2018 г. спрямо 2014 г. е 10%). 
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 Анализът на БВП на областта показва постоянен растеж, който през 

последните години е с бързи темпове. Това се отразява положително и на показателя 

„БВП на 1 човек“, чиито стойности се увеличават с 40% за периода 2014-2018 година. 

Вероятно принос за това има и увеличаващия се брой заети лица в икономиката на 

областта – 10% за същия период. 

 

Анализът на данните показва, че областната икономика бързо се възстановява 

от последствията от глобалната финансова и икономическа криза. 

 

Икономическа характеристика на община Кирково 
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Първичния сектор на икономиката 

Традиционният за района, първичен сектор допринася незначително към 

местната икономика. Това се отнася както за произведената от него продукция, така 

и за заетостта, която ангажира. Към 2019 г. в сектора оперират 17 предприятия, които 

осигуряват заетост на 88 души. 

Икономиката на община Кирково е с изразен аграрен характер, със сравнително 

ниска конкурентоспособност. През последните години се забелязва замирането на 

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

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

регулации и не се субсидира от европейските фондове. Поради тази причина в 

общината са направени необходимите анализи на почвата, за да се проучи какви 

култури могат да се отглеждат на различните територии и те да заместят засаждането 

на тютюн. Експериментално в различни райони се засяват овощни дръвчета и чушки, 

за да се проверят условията за създаване на различни култури като алтернатива на 

тютюна. Но ще отнеме време преди земеделието да се върне към добрите си години, 

преди разсаждането на тютюневите насаждения. В промишленият сектор най-силно 

са развити шивачеството и металообработването, но индустриалните предприятия 

нямат характер на структуроопределящи отрасли. На територията на общината има 

ограничени залежи на полезни изкопаеми, предимно с местно значение. Туризмът 

няма значимо присъствие в икономиката на общината. Животновъдството е 

доминирано от говедовъдството, по- слабо са развити птицевъдството и 

пчеларството. Горското стопанство е осигурено с горски фонд, стопанисван от 

Държавно горско стопанство - Кирково. Липсата на крупни промишлени 

предприятия, както и слабото индустриално развитие на общината в миналото са 

допринесли за съхраняване на природната среда, която представлява неизползван 

ресурс за развитие на хранително-вкусова промишленост, основана на екологично 

земеделие.  

Особеност на досегашното развитие на община Кирково е изградената добра 

производствена база в частния сектор. Общината притежава благоприятни 

предпоставки за икономическо развитие и е необходимо да се търсят и осигуряват 

възможности ресурсите да бъдат използвани по-добре, за да се осигурят условия за 

устойчиво социално-икономическо развитие. Определяща роля в икономиката на 
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общината има частния сектор. Повечето от предприемачите, които започват свой 

самостоятелен бизнес, се насочват към сектора на услугите и по-специално към 

търговията. 

Брой и структура на предприятията 

Броят на регистрираните стопански субекти в община Кирково през 2014 

година е 383, през следващите години се наблюдава плавно увеличение на 

предприятията в диапазона 383 – 445 предприятия. Броят на предприятията според 

числения им състав е показан в следващата таблица: 

Брой предприятия, община Кирково, 2014 – 2019 г. 

Предприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Растеж 2014/2019 г., в 

% 

микро (до 9 заети) 356 366 389 383 394 406 14% 

малки (от 10 до 49) 22 24 24 25 30 32 49% 

средни (от 50 до 249) 5 4 5 6 7 7 49% 

Общо предприятия 383 394 418 414 431 445 16% 

Източник: НСИ 
 

Наблюдава се динамика през разглеждания период в броя и вида на 

предприятията в община Кирково. В началото на разглеждания период има 

регистрирани голям брой микро предприятия и 22 малки. През 2019 г. нараства броя 

както на микро предприятията, така и на малките предприятия, освен това през 

разглеждания период се разкриват и 2 средни предприятия.  

Средният брой на заетите лица в едно предприятие следва низходяща 

тенденция на развитие в средните предприятия, като в малките предприятия почти 

не се променя за разглеждания период, а при микро предприятията промените също 

не са съществени – намаля средния брой заети през 2009 г. спрямо 2008, но през 2010 

г. отново се отчита леко завишение.  

Заети лица и среден брой заети, община Кирково, 2014 – 2019 г. 

Заети лица в предприятията на община Кирково 

Година 

Микро Малки Средни ОБЩО 

Брой 
Относителе

н дял 
Брой 

Относителе

н дял 
Брой  

Относителе

н дял 
 

2014 г. 632 39,33% 336 20,91% 639 39,76% 1607 

2015 г. 651 40,92% 412 25,90% 528 33,19% 1591 

2016 г. 678 41,42% 382 23,34% 577 35,25% 1637 

2017 г. 763 41,44% 404 21,94% 674 36,61% 1841 

2018 г. 743 38,40% 450 23,26% 742 38,35% 1935 
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2019 г. 777 39,46% 474 24,07% 718 36,47% 1969 

Темп на 
растеж 

(2014 – 2019 

г.), в % 

 0,13%  3,16%  3,29%  

Източник: НСИ, собствени изчисления 
 

Структура на предприятията по икономически дейности 

Най-голям е броят на регистрираните икономически субекти в търговията и 

ремонта на автомобили и мотоциклети с тенденция към увеличаване в началото и 

края на периода и постепенно намаляване през 2015 и 2017 г.,  от 181 в началото, до 

179 през 2017 г. до 203 през 2019 г. Вторият значим отрасъл в общината е 

хотелиерството и ресторантьорството, като в началото на периода броя на 

предприятията е 52, а в края на периода се е увеличил до 57. Сравнително устойчив 

е и броят на регистрираните предприятия в преработващата промишленост – от 34 

през 2014 г. до 41 през 2017 г., като броя им през 2019 г. намаля като запазва броя им в 

началото на разглеждания период. 

 

Брой на предприятията по икономически дейности, 2014 - 2019 г. 

Икономически 
дейности 

Предприятия Предприятия Предприятия Предприятия Предприятия Предприятия 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ОБЩИНА КИРКОВО 
БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБЩО: 

383 394 418 414 431 445 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И 
РИБНО СТОПАНСТВО 

13 15 16 15 16 17 

B ДОБИВНА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 

.. .. .. .. .. .. 

C ПРЕРАБОТВАЩА 
ПРОМИШЛЕНОСТ 

34 36 41 41 38 34 

F СТРОИТЕЛСТВО 14 18 16 17 16 17 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ 
НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 

181 173 185 179 197 203 

H ТРАНСПОРТ, 
СКЛАДИРАНЕ И 
ПОЩИ 

34 32 31 30 32 33 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И 
РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

52 56 54 58 56 57 

J СЪЗДАВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ТВОРЧЕСКИ 

.. .. .. .. .. .. 
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Източник: НСИ 

 

 Транспорт, складиране и пощи е другия сектор, който бележи растеж в 

началото на периода и в края отново започва да намаля. По брой предприятия, преди 

селското стопанство, който е значим сектор в общината се нареждат хуманното 

здравеопазване и социалната работа, както и строителството. Въпреки, че районът е 

земеделски, броя на предприятията в селското стопанство не е голям и варира между 

13-17 броя в разглеждания период.  

В община Кирково липсват крупни промишлени предприятия както към 

настоящия момент, така и в миналото – този факт е допринесъл за съхраняване на 

природната среда, която днес предлага неизползван ресурс за алтернативен туризъм, 

екологично земеделие и хранително-вкусова промишленост. 

Приходи и разходи на предприятията 

Нетните приходи за продажби нарастват в изследвания период от 27 995 хил. лв. 

през 2008 г. до 39 999 хил. лв. през 2012 г. През периода 2008 – 2011 година най-голям 

дял от нетните приходи от продажби се дължи на търговията и ремонта на 

автомобили и мотоциклети, следват нетните приходи от продажби от 

преработващата промишленост, а след тях – от селско, горско и рибно стопанство. 

Така например делът на нетните приходи от продажби от търговия и ремонт за 2012 

година е в размер почти половината – а именно 47.52%, от нетните приходи на 
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общината като цяло. Същите изводи се получават и от анализа на данни преди 

посочения период. 

 Приходи и разходи на предприятията, 2014 - 2019 г. 

Приходи/Разходи 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Приходи от дейност 57 721 66 787 72 884 87 054 98 307 
108 
459 

Разходи от дейност 53 990 61 401 68 611 80 084 91 133 99 991 

Разходи на 100 лева 

приходи 
93,54 91,94 94,14 91,99 92,70 92,19 

Източник: НСИ 

 

 Данните показват, че предприятия се характеризират с по-висока степен на 

адаптивност към промените в икономическата среда. В разглеждания период 

предприятията показват по – добри резултати при управление на разходите си и 

повишаване на печалба. Предприятията успяват да оптимизират дейността си по 

начин, който им позволява да запазят дейността и заетостта си и да отчетат растеж на 

приходите.  

Произведена продукция и ДМА 

Произведената продукция в община Кирково през 2014 г. е 31 063 хил. лв., като 

през разглеждания период произведената продукция бележи ръст и през 2019 г. 

растежа на произведената продукция спрямо началото на разглеждания период е 55 

049 хил. лв..  

Произведена продукция и ДМА, община Кирково, 2014 - 2019 г. 
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Дълготрайните материални активи през 2019 г. са в размер на 30 566 хил. лв. или 

с около 1/3 повече спрямо 2014 г. Увеличаването на материалните активи е логично, 

поради инвестициите в малките и средни предприятия разкрити в региона.  

 

Структуроопределящи икономически дейности 

Сектор „Селско, рибно и горско стопанство“ 

Предприятията в селското стопанство в община Кирково заемат дял от около 

3,39 % от всички регистрирани предприятия през 2014 г., като 5 години по – късно 

през 2019 г., това процентно съотношение е почти запазено и леко завишено до 3,82 

%. 

Следващата фигура показва основните икономически показатели на 

предприятията в селското стопанство за периода 2014 – 2019 г. 

 

Основни икономически показатели на предприятията в сектор „Селско рибно и горско стопанство“, 

община Кирково, 2014 – 2019 г. 

 
 

Произведената продукция в сектор селско стопанство е достигнала пик през 

2018 г., след което отново намалява своите стойности през 2019 г. с 1,04 % спрямо 

предходната година, като най – ниски са стойностите през 2015 г. Инвестициите за 

ДМА са най – много през 2018 г. и с най – ниски стойности са през 2017 г. Приходите 

от дейността и нетните продажби са с най – високи показатели съответно през 2016 г. 

и 2019 г. и най – ниски през 2014 г. Данните по отношение на селското стопанство за 

следващите години показват намаляване на показателите, което е индикация, че 

произведена продукция ДМА приходи от дейността нетни приходи от продажби

2014 1444 1785 1269 781
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2019 2159 1846 2986 2515
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сектора на селското стопанство не е вече привлекателен и много от хората, особено 

сред младите търсят други възможности за реализация. 

Земеделие  

Общо селскостопанския фонд на община Кирково през 2010 г. е 200 335 дка1, от 

която обработваемата земя е 113 339,504 дка.  

таблица 1 Селскостопански фонд в община Кирково, дка 

Видове земи Площ (дка) Брой имоти 

Селскостопански фонд общо в т.ч. 
обработваема земя 

200 335 102 658 

Обработваема земя в т.ч. по вид  113 339,504 63 188 

Ниви 92 226,203 52 251 

Ливади 16 247,985 10 372 

Трайни насаждения 4 665,316 565 

Пустеещата земя на територията на община Кирково е 86 996 дка Основните 

причини за наличието на пустееща земя е липсата на достатъчно трудов ресурс. 

 

Площ на пролетни култури и трайни насаждения, община Кирково, 2014 - 2019 г., дка 

Култура 

Посевн

а площ 

в дка 

2014 г. 

Посевна 

площ в 

дка 2015 

г. 

Посевна 

площ в 

дка 2016 

г. 

Посевна 

площ в 

дка 2017 

г. 

Посевна 

площ в 

дка 2018 г. 

Посевна 

площ в 

дка 2019 

г. 

Пролетни 

Култури 
      

Пипер 1800 2100 2000 1700 1000 1000 

Домати 1000 1400 1000 900 800 800 

Картофи 3100 3200 2500 3000 3000 3000 

Тютюн 

ориенталски 
7000 4000 300 650 1300 4000 

Трайни 

насаждения 
      

Ябълки 80 80 85 85 85 85 

Праскови 25 25 25 20 20 20 

Сливи 30 30 35 35 35 35 

Череши 25 25 25 10 10 10 
Източник: Община Кирково 

За разнообразяване на моно структурното земеделие е възможно въвеждането 

на оглеждане на алтернативни земеделски култури. Това ще изисква изпълнение на 

дейности по обучение на земеделските производители, с което те да бъдат 

подкрепени в своята дейност и при разнообразяване на земеделското производство. 
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От основно стопанско значение за бъдещето на сектор растениевъдство е 

възстановяването на съществуващите и изграждане на нови напоителни съоръжения. 

Дейностите включват проектиране, осигуряване на помпени станции и поливни 

съоръжения. Разположените на територията на общината 65 микро язовира и 

водоеми са добра предпоставка за реализиране на тези инициативи. Това би 

стимулирало в значителна степен преориентацията на производителите към 

алтернативни форми на земеделие и ще бъде условие за развитието на ефективно 

селско стопанство през следващите години. 

Възстановяването на хидромелиоративната мрежа е свързано с привличане на 

инвестиции и следва да се съобрази с особеностите на дребните земеделски 

стопанства.  

На територията на общината няма действаща земеделска кооперация, което 

представлява значима бариера пред развитието на сектора, защото към момента 

земеделските стопани планират своята дейност хаотично, предлагат малки 

количества продукция, което ги прави нестабилни по отношение изкупни цени, 

агротехническите мероприятия, механизиране на обработката на земята. 

Животновъдство 

Броят на основните видове животни, отглеждани в община Кирково са 

представени в Таблицата. Както се вижда от фигурата, над 44 % от отглежданите 

животински видове в община Кирково са птици.  

Видове животни, община Кирково, 2014 - 2019 г. 

Година 
Говеда 

(бр.) 

Овце 

(бр.) 

Кози 

(бр.) 
Зайци(бр.) 

Птици 

(бр.) 

Пчелни 

семейства 

2014 2822 9433 1173 230 7230 640 

2015 5376 10580 1220 647 9040 887 

2016 6262 10874 1033 882 9785 1743 

2017 6624 11088 880 954 12200 1413 

2018 5350 9779 867 906 13203 1078 

2019 4533 9522 818 596 12782 1154 

  

 В община Кирково други най-отглеждани животни са говедата и овцете, които 

са съответно 15 % и 32 %.  
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Отглеждани животни в община Кирково, 2019 г. 

 

 

Значителна част от отглежданите животни се ограничава основно в рамките на 

дребното производство и личното потребление. В преобладаваща част от случаите 

животните се отглеждат при примитивни условия, липсва контрол на качеството на 

произвежданата продукция. Познанията на стопаните са недостатъчни, липсва 

адекватна информация за възможностите за прилагане на нови технологии. 

Качеството на продукцията е ниско, поради липса на познания у фермерите за 

храненето и отглеждането на животните. Липсата на индустриални замърсители в 

района дава възможност за увеличаване броя на пчелните семейства, респективно 

производството на екологично чисти (биологични) пчелни продукти. Пчеларството 

може да се развива, предвид засилената подкрепа на национално ниво, която сектора 

получава, както и нарасналото търсене на пчелни продукти в международен мащаб.  

Необходими са инвестиции в стопанства, които да са насочени към подобряване 

на хигиенните условия за отглеждане на животните. Основните проблеми пред 

животновъдството са изразени в необходимостта от уедряването му и насочването на 

продукцията към пазара. Необходимо е ориентиране на селските стопанства към 

отглеждането на елитни сортове и високопродуктивни животни, за да се повиши 

конкурентоспособността на производителя и да се изпълнят качествените, хигиенни 

и фитосанитарни изисквания валидни за ЕС. Допълнителна алтернатива се крие в 

отглеждането на дребен рогат добитък и използването на месо от него. Неизползван 

ресурс е млечното овцевъдството и производството на млечни продукти. 
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Горско стопанство 

По данни на РДГ – Кърждали, горският фонд в община Кирково е – 33 546 ха, от 

които 32 307 ха (96%) – държавна собственост, 1107 ха частна собственост и 132 ха 

общинска собственост. Залесените горски площи са близо 86 % (28 770 ха), като 

подлежащите на залесяване площи са общо 30 ха (28 ха – иглолистни гори, 2 ха – 

широколистни високостеблени и др.). Защитените природни територии от горския 

фонд са 1 981 ха. Дървесен запас в куб. м. – 5146180 м3 от които иглолистна дървесина 

3546287 м3, широколистна - 842155 м3 , издънкова – 735358 м3 и др. - 22380 м3. Средно 

годишен добив на дървесина – 50307 м3. Дърводобивът в община Кирково има 

потенциал за развитие, икономическото значение на горите е основно като източник 

на дървесина и дърва за огрев. Благоприятното влияние на горите може да се 

използва за развитието на лова и привличането на туристи. Територията на 

общината е богата на билки (жълт кантарион, мащерка, белодона, медицинска 

иглика и др.) Възможностите за пълноценно използване на горските площи изискват 

необходимостта от провеждане на нова залесителна политика, обогатяване на 

горския фонд с нови видове с цел отглеждане на горски плодове. Това дава 

възможности за развитие на специфични икономически дейности - събиране на 

гъби, плодове и билки. В горите живеят различни животни - лисица, вълк, сив заек, 

дива свиня, сърна и др. От птиците разпространени са фазан, керкенез, сойка, полско 

врабче, скален орел, скален гълъб и др. Разнообразната флора и фауна са добра 

предпоставка за развитие на екологичен, ловен и рекреативен туризъм. 

Като се има предвид равнището на безработица, ниската стойност на нетните 

приходи от продажбата е косвен показател за ниска производителност и ниска 

конкурентоспособност на продукцията, произвеждана в общината, което влияе 

негативно върху развитието на общинската икономика. Повишаването на 

конкурентоспособността изисква технологично обновление и инвестиции в човешки 

капитал, което да осигури конкурентни предимства на общината в средносрочен 

аспект, чрез специализация в производство на селскостопанска продукция и развитие 

на хранително-вкусовата промишленост. 

Показателен е факта за липса на обединения (кооперации, клъстери и др.) в 

областта на селското стопанство, което води до разпокъсаност на усилията на 

отделните производители да постигнат по-високи продажни цени и ръстове на 
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продажби. Евентуалното концентриране на ресурс би спомогнало за предлагане на 

по-големи количества, при което може да се достигне до поемането на дългосрочни 

ангажименти, гарантиращи изкупване на продукцията и стимулиращи местните 

земеделски стопани за въвеждане на нови технологии и осъвременяване на 

оборудването, а също така и за диверсифициране на производството. 

Потенциалът за развитието на икономиката е свързан с развитието на селското 

стопанство при доминиране на хранително-вкусовата промишленост. Необходимо е 

насърчаване развитието на клъстери и бизнес мрежи. Създаването на клъстерни 

форми ще въздейства на конкурентоспособността, като повиши продуктивността на 

местните компании, ще се увеличи темпа на техническо обновление и иновации и 

ще стимулира създаването на нови бизнес дейности. Благоприятен фактор за 

развитието на общината е наличието на международен транспортен коридор, който 

пресича нейната територия, както и близостта до границата с Гърция, което би могло 

да се използва в посока привличане на инвестиции не само от българска страна, но 

също крупен бизнес от Гърция. Изграждането на обслужващи транспортна дейности 

би могло да се развие.  

Сектор „Индустрия“ 

Предприятията в сектора на преработващата промишленост заемат дял от 8,88 

% през 2014 г., а през 2019 г. се намаля до 7,64 %. Въпреки това, този сектор е втория 

по големина в общината по приходи от дейност за целия разглеждан период след 

сектора на търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети.  

Според фигурата, най – голям е делът на произведената продукция през 2018 г. 

спрямо 2017 г. и 2014 г., като това се дължи на увеличаване на броя на предприятията 

през 2018 г. По отношение на ДМА, най – големи инвестиции са извършвани  през 

2019 г. Приходите от дейността и нетните приходи от продажби показват лек спад 

през 2019 г. и растеж през всички останали години на разглеждания период.  
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Икономически показатели за предприятията в сектор "Преработваща промишленост", 2014 - 2019 

г. 

 

Източник: НСИ 

За разлика от сектор селско стопанство, който е в подем в началото на 

разглеждания период и показва ниски стойности в края на периода, като продължава 

тенденцията към прогресивно намаляване, то сектор преработваща промишленост е 

в подем след 2014 г. и продължава да показва растеж и през следващите години. 

Сектор „Услуги“ 

Водещият отрасъл в община Кирково, който се наблюдава и през петте години 

на разглеждания период 2014 – 2019 г. е търговията, ремонт на автомобили и 

мотоциклети. По брой предприятия този сектор е на първо място и за петте 

разглеждани години, като за 2010 г. заема относителен дял от близо 50 % от всички 

регистрирани фирми в региона. 

 

 

 

 

произведена продукция ДМА приходи от дейността нетни приходи от продажби

2014 16787 6183 18257 17494

2015 17759 8255 19248 18187

2016 21394 11152 23122 21919

2017 22358 9318 24014 22732

2018 28394 10243 30415 28746

2019 27596 11673 29209 26987
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Основни икономически показатели на предприятията в сектор "Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети", 2014 - 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ 
 

Данните сочат прогресивно нарастване през разглеждания период за всички 

показатели. Произведената продукция нараства с над 100 % през 2019 г. спрямо 2014 

г. Приходите от дейността и нетните приходи от продажби също показват 

значително нарастване с около близо 100 %. Печалбата за предприятията, които са 

регистрирани в сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети е нараснала 

прогресивно и значително през разглеждания период . 

Развитието на туризма няма значимо влияние върху развитието на местната 

икономика. Информацията на НСИ за периода 2014 – 2019 година показва, че 

икономическата дейност хотелиерство и ресторантьорство, неизменно свързана с 

туризма, има устойчиво малък дял в нетните приходи от продажби на общината, 

като през разглеждания период се увеличава от 2751 през 2014 г. до 5530 през 2019 г., 

което е 100 % увеличение.  Като се добави тази информация към посочените по-горе 

в аналитичната част данни за природната среда и културно-историческото 

наследство, трябва да се направи изводът, че общината може да привлече туристи и 

инвеститори и да получи  икономически ползи от наличните неусвоени ресурси. 

 

Изводи 

 Проблеми 

 Нужда от диверсификация на икономиката; 

произведена 
продукция

ДМА
приходи от 
дейността

нетни приходи от 
продажби

2014 5985 3479 30170 29551

2015 6603 3902 36038 34772

2016 7166 4182 39516 38596

2017 9067 4644 48624 47909

2018 9551 6055 52835 51827

2019 13893 9650 62547 58298
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 Необходимост от подобряване и развитие на производствената база, 

въвеждане на нови високотехнологични и иновативни производства с висока 

добавена стойност и експортен потенциал в местната икономика; 

 Необходимост от по-активно развитие и модернизиране на 

хранителната промишленост (преработващи предприятия) за земеделската 

продукция; 

 Остаряла материално-техническа база, ниско ниво на модернизация 

(механизация и автоматизация) и разпокъсаност на обработваемите площи на 

дребни парцели, липса на достатъчно пасища за животновъдите и др.; 

 Липсва развита материална база за съхранение или преработка 

произведената на селскостопанската продукция ; 

 Необходимост от повишаване на конкурентоспособността на селското 

стопанство чрез модернизация на техническата база, въвеждане на нови стандарти и 

пазарно ориентиране на производствата ; 

 Нужда от подобряване на връзката между бизнеса и работната сила, чрез 

повишаване на знанията, уменията и професионалната квалификация на кадрите  

 Необходимост от модернизация на сектора на животновъдството, с 

внедряване на нови технологии, автоматизация и пазарно ориентиране  

 Потенциали 

 Изградена добра производствена база; 

 Развита и работеща промишленост с дългогодишни традиции и със 

завоювани позиции на национално ниво в шивашката промишленост, 

машиностроенето и метал обработката, дърводобивната и дървопреработваща 

промишленост; 

 Съхранената и чиста природа представляваща значителен 

неоползотворен потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм; 

 Секторът на услугите има висок потенциал за развитие чрез туризма, 

търговията и услугите; 

 Развитие на животновъдството като част от аграрния сектор; 

 Възможности за финансиране за развитие на частния сектор чрез МИГ; 

 

 

 



Община Кирково                                         

  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО | 2021 – 2027 г. 52 

Туризъм. Туристически ресурси и потенциали 

Историческото наследство на община Кирково дава възможност за развитие на 

алтернативен туризъм. На територията на общината съществуват множество 

исторически останки от различни епохи, сред които:  

  Античния некропол и средновековната крепост и селище в местността Асара 

край с. Крилатица – обявено за паметник на културата; 

  Тракийска крепост при връх Воатене; 

   Антично селище при с. Загоричене; 

   Скални тракийски гробници до с. Подкова и с. Веслец; 

   Римска крепост при с. Остиново.; 

  Куполна гробница “Пунар кая” (Скалния кладенец) в района на с. 

Старейшино; 

  Римски мостове в селата Дрангово, Тихомир, Лозенградци и др. 

 Основният проблем с историческите забележителности е свързан с тяхното 

състояние – скалните гробници са ограбени, запазени са само основите на 

крепостите. Липсват достатъчно финансови средства за охрана, консервиране, 

социализиране и експониране. Историческото наследство на община Кирково е 

предпоставка за развитие на културно-исторически и познавателен туризъм. 

Районът предлага обозначени маршрути до различни културни паметници и 

исторически местности. На територията има изградени редица религиозни храмове 

с културно-историческа и архитектурна ценност.  

  Средновековна църква - с. Добромирци; 

  Джамията в село Бенковски (община Кирково) е голяма и внушителна, 

наскоро реновирана сграда, намираща се близо до центъра на селото. Обектът е 

действащ и тук се събират на молитви мюсюлмани от целия регион. В двора на 

джамията се намира друга забележителност на село Бенковски - Вековнo дърво 

(зимен дъб), което е на повече от 200 години;  

  Джамията на седемте девойки (Еди къзларджамиси), с. Подкова, община 

Кирково. Обектът е недвижима културна ценности, възстановен е през 2009 г. 

 Голямото разнообразие, уникалните природни забележителности и 

съхранената природа, незасегната от негативните влияния на индустриализацията 

превръщат екотуризма в един от приоритетите за развитие на общината.  
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Капещият камък (Дамла кая) в близост до куполната гробница (Пунар кая) 

край с. Старейшино (на около 300 метра от нея), срещу течението на източното дере 

има култов комплекс от неголям водопад, каменно провирало и капеща по скалите 

вода. Сред хората от района този комплекс е известен като “Дамла кая”. Капището е 

известно сред населението с поверие за лечебните му качества. Мястото е често 

посещавано, за което свидетелстват много оставени по клоните конци, парцалчета и 

части от дрехи, както го изисква ритуалът. Местността е изключително красива.  

Село Бенковски - гъбата, лъвът, скална гробница. 

 Гъбата се намира непосредствено край пътя за Златоград, в посока с. 

Добромирци (между селата Дедец и Добромирци), на около 1 км от с. Бенковски. 

Вижда се добре от пътя (от дясната страна). Разположена е пред внушителен скален 

комплекс. Изваяна е от природата в пясъчници. Има височина 2 м, а гуглата е с 

диаметър 3 м. Обявена е за природна забележителност през 1982 г., като защитената 

площ е 0.2 дка.  

Лъвът се намира северозападно от с. Бенковски, в посока с. Китна, вляво, преди 

моста над р. Върбица. Най-добре се забелязва от самия мост (или в неговия край), като 

се погледне в обратна на движението посока. Пред фигурата има метален бункер. 

Това е скална форма, която в резултат на външните земни сили – вода, слънце и вятър 

е придобила причудлива форма, напомняща полегнал лъв (лъвица). Изваяна е в 

едрозърнест пясъчник. Обявена е за защитен обект през 1982г. Местните хора я 

наричат “Дупчения камък”. Намира се в близост до пътя за с. Мъглене, вдясно от 

шосето, на около 300 м след последните къщи на мах. Веслец.  

Гробницата е ограбена още в древността. Куполът е пробит допълнително и 

така се е образувало провирало. Хората вярват в лековитата сила на мястото и често 

търсят там лек за болки, които “идват и си отиват” (ревматизъм, шарка, стресови 

неврози и др.). След като се промушат 3 пъти през отвора (отдолу – нагоре), те оставят 

част от дреха на близкото дърво с надежда болестта да остане там.  

Слонът 

Оригинална форма на изветряне, изваяна в пясъчници. Намира се в района на 

с. Каялоба, малко след находището на пърнари – след Джамимахле (Махалата с 

джамията), на около 300 м (след втория завой). Удивително напомня фигурата на 

слон, особено ако се погледне от изток. “Хоботът” оформя сводообразна дупка, 
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използвана от местните хора като лечебно провирало. По околните борови дървета 

могат да се видят окачени конци, парцалчета, части от дрехи. Целият район е осеян 

с интересни форми на изветряне, формирани сред пясъчници с интересна слоистост.  

Находище на пърнари  

Пърнарът (Quercuscoccifera) е вечнозелен дъб, реликтен вид от 

средиземноморски произход. Включен е в Червената книга на България, в 

категорията на редките видове. Развива се като храст или малко дръвче с височина 5-

6 м. Листата му са дребни, от 1.5 до 4 см дълги и до 3 см широки, кожести, 

тъмнозелени, бодливи. Жълъдите му достигат до 2.5 см дължина и са с променлива 

форма. През 70-те години в района на с. Каялоба, малко след Джамимахле (Махалата 

с джамията), която е след същинското село, от дясната страна на пътя за Златоград, са 

открити три пърнарови дръвчета с височина 3, 4 и 5 метра. Като единствени 

представители в региона, през 1981г. те са обявени за природна забележителност. 

Теренът, на който растат пърнарите, е с южно изложение, наклонен. Основната скала 

е типичен пясъчник, почвата е плитка, канелена горска. Произходът на трите 

пърнарови дръвчета не е изяснен. Под тях, на площ от около 50 дка има много стари 

пърнарови храсти, които заедно с хвойновите образуват едно напълно завършено 

хвойново- пърнаровосъобщество. Някои от пърнаровите храсти достигат до 1.5 м. 

височина, други са съвсем ниски. Възможно е трите дръвчета да са подкастрени 

храстчета, които впоследствие са се развили като дръвчета. В близката борова гора, 

западно от джамията, покрай дерето има още няколко пърнарови дръвчета и храсти.  

Дървената Джамия намира се в с. Подкова. Това е изцяло дървена постройка, 

уникален образец на стара строителна технология. Според легендата тя е била 

построена от 7 момичета, чиито любими не са се завърнали от война. Продали си 

цялата зестра, за да закупят материалите и за една вечер построили джамията. Повече 

никой не ги е видял. Смята се, че това е станало на 6 май и сега всяка година на този 

ден се събират хора от целия край в двора на джамията, чете се мевлид, коран и 

молитви. А гостите се гощават с пилаф. Нарича се “Еди къзларджамиси” (Джамията 

на седемте момичета). В района се забелязват древни изсичания и улеи в скалите. 

Местните хора твърдят, че това са следи от влаченето на огромните дървени трупи, 

използвани при градежа. Джамията е действаща. През 2009г. тя е възстановена, като 

е съхранена древната строителна технология. Обектът е паметник на културата.  
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Древни мостове  

Старите мостове в Източните Родопи са ценно архитектурно-историческо 

наследство. През територията на община Кирково е преминавал важен път, свързващ 

вътрешността на страната с Беломорска Тракия през днешния проход Маказа. 

Пресеченият планински терен и поройните дерета и реки са принудили строителите 

да изградят редица мостове за тяхното преминаване. Те са едносводести и 

многосводести. Засводяването става в полукръг, като ширината на подпорното 

засводяване е 4-5 до 8 м. Такива съоръжения има в селата Долно Къпиново (върху 

приток на Къпиновска река), Дрангово (на р. Пещерска), Шумнатица, Лозенградци, 

Тихомир, Кирково и др.  

Мостовете в с. Шумнатица  

Живописното село Шумнатица е съставено от няколко махали (Каменска, 

Пехливанска, Шиковска, Чилингирска и др.). Много от къщите са необитаеми. На 

местната рекичка и нейните притоци са изградени няколко моста. Първият е в 

центъра на махала Каменска (в близост до кметството), непосредствено до новия мост, 

по който минава асфалтираният път. Той е едносводест. Сводът е широк 10.1 м и 

висок 6.80 м. Облицован е с правоъгълни плочи и корниз. Платното е дълго 19.30 м. 

Широко е 2.70 м, като в единия край е разширено с 1.50 м. Нагоре срещу течението 

на рекичката има още два моста. В района има Римски път и действаща воденица.  

Мостът край с. Кирково  

Изграден е над малката река Солуцка (някои я наричат Кирковска река). Тръгва 

се по пътя за Лозенградци, но в края на селото се завива към местността Баничките. 

Тесният коларски път, водещ край “Баничките”, минава покрай оградите на няколко 

зеленчукови градини и достига до моста. До него може да се тръгне и по рекичката, 

срещу течението. Мостът е само на около 150 м от изворчетата, прикрит от вековни 

елови дървета. Той е трисводест, дължината на пътното платно е 22.70 м, а височината 

на отделните сводове е съответно 3.10; 5.0 и 2.0 м. Изцяло запазен. Построен е върху 

здрава основа (скала).  

Защитена местност “ГЮМЮРДЖИНСКИ СНЕЖНИК”  

Районът е обявен за защитена местност през 2003г. и заема площ от 1926,4 ха. В 

нея попадат землищата на селата Горно и Долно Къпиново, Чакаларово, Шумнатица 

и Кремен от община Кирково. На юг достига до държавната ни граница с Гърция, 
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като обхваща района на връх Вейката (1463 м), най-южната точка на България – част 

от рида Гюмюрджински снежник. Гледката от върха е неописуема. От там при ясно 

време се вижда голяма част от съседна Гърция, Бяло море, Портолагос и др. До върха 

има няколко подхода. Единият е през село Чакаларово. В края на селото, до моста има 

черен път, по който за около час и половина се стига до бившата гранична застава. 

От там се върви по пътека покрай граничната бразда и след около още 2 часа се стига 

до върха. Природата в местността е добре съхранена. Съществуват големи участъци, 

в които има остатъци от така наречената Силва магнабулгарикум (Великата 

българска гора), впечатлила много пътешественици в далечното минало. Запазени са 

първични яворови, букови и буково-елови гори на възраст над 150 години. Много от 

екземплярите надхвърлят 300, дори 400 години, а има и единични дървета, които 

вероятно са много по стари. На територията са установени 62 дървесни и храстови 

вида. В Червената книга на България са включени 11 растителни вида. Някои от тях 

са родопски крем (балкански ендемит, единствено находище за Източните Родопи), 

казашка хвойна, тис, планински явор, бук и др. Фауната е по-слабо проучена. 

Установени са скален орел, малък ястреб, осояд, черен кълвач, малък ястреб, мечка и 

др. 

На територията на община Кирково има отлични условия за екотуризъм. 

Веломаршрути:  

  с. Кирково, с. Завоя, с. Дружинци, с. Чакаларово около 16 км  

  с. Кирково, с. Завоя, с. Дружинци, с. Долно Къпиново, с. Горно Къпиново 

около 23 км  

Екопътеки:  

  №1 с. Чакаларово връх Вейката около 11 км  

  №2 с. Горно Къпиново м. Гюмюрджински снежник около 11 км Маршрут: с. 

Кирково, с. Завоя, с. Дружинци, с. Чакаларово около 16 км. 

 На територията на общината по тази пътека/№1/ могат да се стигне до най- 

високият връх в рида Гюмюрджински снежник връх Вейката, който е висок 1463 

метра.В географско отношение е най-южната точка на България, от където се вижда 

голяма част от съседна Гърция, Бяло море. Маршрут: с. Кирково, с. Завоя, с. 

Дружинци, с. Долно Къпиново, с. Горно Къпиново около 23 км По тази пътека/№2/ 

може да се стигне до Защитената местност Гюмюрджински снежник с площ 1926,4 ха. 
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На юг достига до границата с Гъpция, като обхваща района на връх Вейката. Запазени 

са първични яворови, букови и буково-елови гори на възраст над 150 години, срещат 

се и екземпляри които надхвърлят 300, дори 400 години. По тази пътека може да се 

наблюдават също находища на родопски крем (Liliumrhodopeum) от сем. Кремови, 

казашка хвойна (Juniperussabina) от сем. Кипарисови. Установени са скален орел, 

малък ястреб, осояд, черен кълвач, малък ястреб, мечка и др. 

Местата за настаняване  

Регистъра на местата за настаняване (Министерство на туризма) показва 

наличието на добра настанителна база на територията на община Кирково .  

В община Кирково функционират общо 14 места за настаняване. 

Преобладаващата част са къщи за гости от категория 2/ 3 звезди. На територията на 

общината има достатъчен капацитет на местата за настаняване - 280. Наличието на 

настанителни бази на територията на общината е добра предпоставка за развитието 

на туризма. 

Икономически показатели на местата за настаняване 

На територията на община Кирково има значителен потенциал за развитие на 

туризъм, но той все още няма значимо присъствие в икономическия облик на 

общината. 

В края на 2015 г. община Кирково има изградена туристическа материална база, 

но не са налични достатъчно туристически обекти, които да привличат туристи от 

страната и чужбина. Не са поставени туристически информационни табели, а 

туристическата инфраструктура е на критично ниво или на места изобщо липсва. На 

територията на общината няма изграден туристически информационен център. За 

подобряване на възможностите за туристическо предлагане в общината и за 

насърчаване развитието на туризма, особено в малките населени места е необходимо 

да се извърши инвентаризация, социализация и консервация на местното културно-

историческо наследство, да се изгради туристическа инфраструктура за 

алтернативни форми на туризъм, мрежа от информационни табла и указателни 

знаци, туристически информационен център, обезпечен с маркетингови материали. 

Съхранената и чиста природа на община Кирково представлява значителен 

неоползотворен потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм. 
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Основни изводи 

 Проблеми: 

 Слабо развита туристическа инфраструктура на територията на община 

Кирково;  

 Значителен неоползотворен потенциал за развитие на алтернативни 

форми на туризъм в Община Кирково  

 Затруднено изграждане и поддържане на обслужващата техническа 

инфраструктура;  

 Недостатъчно добро общо състояние на републиканската пътна мрежа.  

 Лоша техническа инфраструктура до част от обектите на КИН  

 Необходимост от подобряване инфраструктурата до и около 

туристическите обекти (места за настаняване, забележителности, защитени 

територии и др.)  

 Недостатъчни информационни и указателни табели и карти на 

археологически, исторически и туристически обекти  

 Недостатъчно обособени зони за отдих, в т.ч. в близост до туристическите 

обекти; 

 Предимства и потенциали: 

 Ключовото географско положение - двете общини са с ключово 

трансгранично значение, тъй като на територия им са разположени ГКПП 

Златоград-Ксанти и Маказа – пресечни точки между Република България и 

Република Гърция. Географското положение е потенциал за нарастване на 

туристическия поток.  

 Съхранената и чиста природа, природните забележителности богато 

биологично разнообразие – редки и изчезващи видове и растения, високата 

наситеност със защитени територии и зони, могат да бъдат оползотворени за 

развитие на екологичен туризъм, орнитологичен и други форми на алтернативен 

туризъм.  

 Добри екологични характеристики(въздух, почви, шум, ниско 

замърсяване), които позволяват развитие на еко туризъм.  

 Възможности за развитие на водните ресурси (р. Върбица и нейните 

притоци) за развитие на водни спортове и спортен риболов.  
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  Наличие на обособени веломаршрути и екопътеки и в двете общини.  

 Наличие на културно-исторически забележителности, съхранен бит и 

традиции, които са предпоставка за развитие на културен и исторически туризъм.       

 Наличието на сравнително добра настанителна база на територията на 

МИГ е добра предпоставка за развитието на туризма.  

 Развит туристически сектор в община Златоград, което ще 

благоприятства оползотворяването на потенциала за развитие на алтернативни 

форми на туризъм в Община Кирково;  

 Висок потенциал за създаване на устойчиви туристически атракции, 

подобряваща се туристическа инфраструктура. 

В следващата таблица е направено обобщение на наличните заведения за 

хранене и развлечения, съгласно Националния туристически регистър (към 

декември 2018 г.) 

Вид Брой Капацитет (брой места) 

ресторант 4 250 

питейно заведение 13 413 

кафе-сладкарница 5 110 

заведение за бързо 

обслужване 
5 270 

бар 1 100 

 

Други услуги  

На територията на Община Кирково има налична конна база "Лина" (намира се 

в с. Кирково). Разполага с открит манеж за тренировки по конна езда за начинаещи, 

предлага възможност за езда и разходки на кон по различни маршрути. 

Тренировките се извършват с професионален инструктор по специално определена 

програма, съобразена с възрастта и опита на ездача. Базата разполага с коне, 

подходящи за напълно начинаещи и за напреднали, и с пони за по-малките деца. 

Гореописаните други услуги не са изчерпателни. Те представят част от 

разновидностите, които имат потенциал за развитие. Такива услуги се предлагат от 

частния и нестопанския сектор. Различни видове допълнителни услуги за туристи 



Община Кирково                                         

  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО | 2021 – 2027 г. 60 

биха могли да се развият в рамките на проекти по под-мярка 6.4.1 от СВОМР на МИГ 

Кирково – Златоград. 

1.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

Брой и динамика на населението на община Кирково 

Тенденцията за промяна на броя на населението съвпада с общата картина за 

страната. На лице е намаляването на населението, най-вече на хората в 

трудоспособна възраст, което се дължи на множество причини, от които високите 

нива на безработица, ниските доходи и др. По данни на Националния статистически 

институт, актуални към 31.12.2019 г., в община Кирково живеят 21 582 души, от които 

10 820 мъже и 10 762 жени. За последните 7 г., населението на общината е намаляло с 

5,65 %.  

Всички 73 населени места са села и махали. В състава на общината влизат пет 

големи села с население над 1 000 души - Бенковски, Чорбаджийско, Тихомир, 

Чакаларово и Дрангово. Селата Нане и Бързея са обезлюдени.    

Предоставените от НСИ данни за община Кирково очертават тенденцията към 

намаляване на населението до 2017 г., като след това се наблюдава леко увеличение с 

1 331 души към 31.12.2019 г.. 
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Население в община Кирково, 2014 - 2019 г. 

Източник: НСИ 

Анализът на данните показва, че процесите на обезлюдяване в страната слабо 

засягат и община Кирково. Ако настоящите тенденции се задържат общината ще има 

устойчив демографски потенциал, който да се използва за по-доброто ѝ 

икономическо и социално развитие. Следва да се отбележи, че задържането на 

населението се дължи главно на високия механичен прираст, който едва ли ще 

продължи дълго време, поради общото намаляване на населението в страната. 

От гледна точка на половата структура съотношението между мъжете и жените 

в община Кирково почти не се променя през годините, т.е. тези цифри са 

приблизително еднакви, независимо че се променя абсолютната им стойност. Така 

например данните на НСИ към 31.12.2014 г. сочат, че в общината живеят 10 846 мъже 

и 10 689 жени; към 31.12.2019 г. броят на мъжете е 11 054, а броят на жените – 11 321 г. 

 

Основни демографски процеси в община Кирково 

Изследваните основни демографски процеси са естествено и механично 

движение (прираст) на населението с оглед на важността им за определяне на 

демографското развитие в общината. 
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Обобщени данни са представени таблично по-долу: 

      Основни демографски процеси в община Кирково 
 

Основни демографски показатели 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019 г. 

Средногодишен брой на населението в 

община Кирково (общо) 
21 258 21 129 21 044 21 254 22 375 

Родени (брой) 169 143 185 187 191 

Умрели (брой) 300 317 317 303 333 

Естествен прираст (брой) -131 -174 -132 -116 -142 

Заселени (брой) 418 473 551 819 1798 

Изселени (брой) 564 428 504 493 535 

Механичен прираст (брой) -146 45 47 326 1263 

   Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg 
 
 

Естественият прираст на населението е резултативна величина от раждаемостта 

и смъртността на населението. 

Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската 

характеристика на населените места и териториалните единици. Демографските 

данни на НСИ за периода 2015-2019 г. показват, че в община Кирково 

средногодишният брой на родените е 175 д. Най-висок е броят на ражданията през 

2019 г. (191 случая), а най-нисък в 2016 г. - 143 случая. 

 
              

 

Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на населението бележи 

също тенденция на увеличение. За анализирания период броят на умрелите лица се 

запазва с високи стойности. Това формира и високо ниво на коефициента на 

http://www.nsi.bg/
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смъртност. През 2019 г. броят на умрелите в общината е 333 д. и е по-висок от този 

през 2015 г. (300 д.).  

 

 
 

Естественият прираст на населението (като абсолютен брой) средно за 

общината е положителен. Средногодишният брой на естествен прираст за периода 

2015-2019 г. е положителен (307). В началото на изследвания период през 2015 г. 

естествения прираст е -146, при 1263 през 2019 г. 

Механичният прираст е разликата между заселените и изселените души от 

средногодишното население. Положителните стойности на индикатора се считат за 

благоприятна демографска тенденция. 

На национално ниво тенденцията е за отрицателен механичен прираст. В 

същото време област Кърджали е една от малкото в България, в които последните 

няколко години се отчита положителен механичен прираст. Тази тенденция се 

пренася и на общинско ниво, чиито стойности са дори малко по-високи. С високите 

стойности на механичния прираст община Кирково успява да компенсира 

отрицателния естествен прираст, което води до задържане и дори леко увеличаване 

на общото население в общината. 
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    Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg 

 

Основни демографски структури в община Кирково 

Половата структура на населението на община Кирково е с пропорции, които 

са характерни за страната и областта. От общия брой на населението към 2019 г. 

мъжете са 11 054 д. или 49% от общия брой на населението на общината, а жените 11 

321 (51%). На 101 мъже се падат по 105 жени или броят на жените превъзхожда този 

на мъжете.      

Полова структура на община Кирково за 2019 г. (в %) 

 
 
 

51%             49 

 

 

 

    

 

Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg 
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Данните от текущата демографска статистика на НСИ сочат, че община 

Кирково е с проблемна възрастова структура на населението. Стандартните 

възрастови групи (под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст) 

имат отношение както към фактическото състояние, така и към прогнозите за броя 

на активното население, в т.ч. и на броя на заетите лица и др., т.е. на трудовия 

потенциал на общината. През 2019 г. населението в под трудоспособна възраст е 

около 17 % от населението на община Кирково. Възрастните над трудоспособна 

възраст са 24%. Около 59% е делът на хората в трудоспособна възраст. 

     Население по възрастови групи в община Кирково 

Година/Показател 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо 21 129 21 044 21 254 22 375 

Под трудоспособна възраст 3 292 3 363 3 581 3 818 

В трудоспособна възраст 13 220 12 975 12 840 13 323 

Над трудоспособна възраст 4 617 4 706 4 833 5 234 

   Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg 

 

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на 

населението през периода 2016-2019 г. се наблюдава следната тенденция: 

Населението в под трудоспособна и над трудоспособна възраст се увеличава, като 

при населението в трудоспособна възраст до 2018 г. се наблюдава лек спад, като през 

2019 г. бележи ръст на покачване. Получените показатели се открояват от тази за 

страната, характеризираща се с увеличение на населението и в трите възрастови 

групи. 

Информация за етническата, религиозна и образователната структура на 

населението се осигурява по време на преброяванията на населението, последното от 

които е през 2011 г., а следващото се очаква през 2021 г. 

При преброяването на населението на България през 2011 година 16 398 души 

от община Кирково са отговорили на въпроса за етническа принадлежност. Като 

процент от населението на общината през 2011 г., отговорилите представляват 76 % 

от населението на община Кирково. 

 

 

 

 

http://www.nsi.bg/
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 Структура на населението според етническа принадлежност 

 

От 16 398 жители на община Кирково, отговорили на въпроса, 10 138 или 61,8 % 

са се определили като турска етническа група, а 35,4 % са се определили към 

българската етническа група. Към ромската етническа група са се определили 0,15 % 

от отговорилите на въпроса. В групата на „не се самоопределят” попадат 0,86 %, а в 

групата на „Друга етническа група” 1,23 %. 

 

Образователна структура на населението  

Населението на община Кирково се характеризира със сравнително по-ниско 

образователно ниво и професионална квалификация. По категории на 

образователно ниво на населението, общината значително изостава от средните за 

страната показатели. Преобладават лицата с основно и по-ниско образование от 

населението на общината. Образователната структура на населението e свързана с 

развитието на местния икономически потенциал, с възможностите за повишаване 

конкурентоспособността на местния бизнес и инвестиционната привлекателност на 

общината. Това налага провеждане на целенасочена политика за развитие на 

човешкия капитал, като се акцентира върху придобиване на базови професионални 

умения и ограмотяване на лицата без образование. 

 

Безработица и заетост  

Както безработицата, така и заетостта на населението са определящи за 

благосъстоянието на общината. 

Икономически активното население включва лицата на възраст над 15 г. до 64 

годишна възраст, които са заети в икономиката (полагат труд) или са безработни 

(предлагат труд). Работната сила се използва при изчислението на коефициента на 

икономическа активност и коефициента на безработица. 

http://www.infograf.bg/dictionary/5
http://www.infograf.bg/dictionary/5
http://www.infograf.bg/dictionary/2
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Коефициентът на икономическа активност се измерва в проценти (%) и показва 

какъв е делът на икономически активните лица (заети + безработни) от населението 

в дадена възрастова група. 

Коефициентът на безработица се измерва в проценти (%) и показва какъв е 

делът на безработните като част от работната сила. 

Равнището на безработица в Община Кирково надвишава средното равнище в 

страната. Равнището на безработица (съотношението между броя на безработните 

лица и икономически активното население) в общината през 2015 г. е 24,18 % , което 

е доста над средното равнище за страната (9,1%). Към 2018 г. равнището на 

безработица намалява с близо 9% от това през 2015 г. и достига 15,20%. Данните 

показват, че след 2015 г. броят на регистрираните безработни лица и съответно 

равнището на безработица (в %) в общината намаляват като до 2017 г. е с около 2% 

годишно. 

Възрастта, квалификацията и образованието са ключови фактори в сферата на 

безработицата. Младите хора притежават редица качества, които им дават 

предимство, те са по-мобилни и проявяват повече гъвкавост в процеса на търсене на 

работа. При тях обаче действат и негативни фактори, които ги изпращат извън 

заетостта - липса на опит и квалификация, несъответствие между професионалната 

подготовка и реалното търсене от работодателите.  

    Равнище на безработица на територията на община Кирково 

 

Важен резерв на работната сила са икономически неактивните лица. Това са 

хората, които по различни причини не работят - учащи, инвалиди, пенсионери, лица 

ангажирани само с домашни или семейни задължения и други.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Средногодишен брой регистрирани 
ТРЛ

1885 1818 1719 1529 1140 954

Равнище на безработицата в % 25,07 24,18 22,9 20,3 15,2 12,7
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https://www.infograf.bg/dictionary/99
http://www.infograf.bg/dictionary/10
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Основните причини, за неактивност са липсата на работни места, подходящи за 

образователното и квалификационното равнище, липсата на квалификация, умения 

или трудов опит на неактивните лица и др. 

През периода 2015-2019 г. са реализирани няколко инициативи за създаване на 

временна заетост и намаляване на безработицата, като анализът показва, че средно 

над 40% от разкритите работни места са в следствие на програми за подпомагане в 

общината. Обобщена информация за 2019 г. е представена както следва: 

 НП „Помощ за пенсиониране“; 

 НП „Асистенти на хора с увреждания“; 

 НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“; Програма 

„Старт на кариерата“; 

 Регионална програма за заетост; 

 Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица; 

 Проект „Ние също можем 2“. 

По данни на ДБТ-Кирково на територията на Община Кирково за периода 2015-

2019 година са проведени квалификационни и преквалификационни курсове, 

включително по ОП РЧР като са се включили 114 безработни лица. Броят заети лица, 

възползвали се от мерки за повишаване на професионалната квалификация и 

преквалификация, вкл. по ОП РЧР са общо 216 д. за периода 2014-2019 г. 

 

Образование 

Предучилищно образование 

В община Кирково за учебна 2019/2020 г. функционират 13 целодневни детски 

градини. Общият брой на децата, обхванати в ЦДГ през 2019 г., е 453, той е бил 582 

през 2014 г. и е намалявал прогресивно всяка година. 

Таблицата дава обобщена информация за разпределението на ДГ по населени 

места в рамките на общината: 

Разпределение на ДГ по населени места, община Кирково 

№ Учебно заведение 
Населено място в община 

Кирково 
Финансиране 

1. ДГ "Слънце" Фотиново Общинско 

2. ДГ "Граничар" Тихомир Общинско 

3. ДГ "Дъга" Горно Кирково Общинско 

4. ДГ "Слънце" Чорбаджийско Общинско 
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5. ДГ "Снежанка" Добромирци Общинско 

6. ДГ "Родопска слава" Горски извор Общинско 

7. ДГ "Пролет" Първица Общинско 

8. ДГ "Мечо Пух" Хаджийско Общинско 

9. ДГ "Мики Маус" Бенковски Общинско 

10. ДГ "Славейче" Дрангово Общинско 

11. ДГ "Пролет" Чакаларово Общинско 

12. ДГ “Кокиче“ Завоя Общинско 

13. ДГ "Мир" Старово Общинско 
   Източник: МОН, Община Кирково 

 

Общо образование 

По данни на Регистъра на училищата, детските градини и обслужващите звена 

(Министерство на образованието и науката), актуални към 2020 година и отнасящи 

се към текущата учебна година 2020-2021, на територията на община Кирково 

функционират три средни училища и пет основни училища. През 2017 година е 

закрита професионалната гимназия, като са запазени паралелки с професионална 

насоченост към СУ "Отец Паисий". Разпределението на учебните заведения по 

населени места и тяхното финансиране е показано в следната таблица: 

Разпределение на учебни заведения по населени места, община Кирково 

№ Училище Вид 
Населено място в 

община Кирково 
Финансиране 

1. СУ "Отец Паисий" СУ (І - ХІІ клас) Кирково Общинско 

2. СУ "Н. Й. Вапцаров" СУ (І - ХІІ клас) Бенковски Общинско 

3. СУ "Христо Ботев" СУ (І - ХІІ клас) Чорбаджийско Общинско 

4. ОУ "Васил Левски" 
основно (І - VІІ 

клас) 
Дрангово Общинско 

5. ОУ " Устрем" 
основно (І - VІІ 

клас) 
Старово Общинско 

6. ОУ "Васил Левски" 
основно (І - VІІ 

клас) 
Тихомир Общинско 

7. ОУ "Иван Вазов" 
основно (І - VІІ 

клас) 
Чакаларово Общинско 

8. 
ОУ "Христо 

Смирненски" 

основно (І - VІІ 

клас) 
Фотиново Общинско 

Източник: МОН, Община Кирково 
 

Съгласно Списъка със защитените детски градини и училища в Република 

България, актуализиран с Решение на МС в община Кирково две детски градини и 
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три училища имат статут на защитени: ДГ “Славейче“ с. Дрангово, ДГ „Граничар“ с. 

Тихомир, ОУ „Васил Левски" в с. Дрангово, ОУ „Устрем" в с. Старово и ОУ „Васил 

Левски" с. Тихомир. Според определените от правителството критерии, за защитено 

се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, ще принуди 

поне 10 ученика в задължителна училищна възраст да пътуват поне 20 км. до най-

близкото друго училище. За планинските райони, освен километрите ще се отчита 

разчлененост на релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна 

инфраструктура, денивелация, а за защитена детска градина се определя детска 

градина, която ако бъде закрита, най – малко 8 деца в задължителна предучилищна 

възраст ще пътуват на не по – малко от 14 километра или 5 деца в задължителна 

предучилищна възраст ще пътуват на не по – малко от 20 километра по наличната 

пътна мрежа до най – близката друга детска градина, които организират 

задължително предучилищно образование. 

По информация на община Кирково, представена в таблицата по-долу става 

ясно, че на общинско ниво броят на учениците намалява от 1823 през учебната 

2013/2014 година до 1388 през учебната 2019/2020 година, което е около 23,8 %. Този 

процес се отразява и върху всяко отделно училище, с изключение на СУ ,,Отец 

Паисий" с. Кирково. 

Брой деца по учебни заведения, община Кирково, 2014-2020 г. 

Учебна година 2013 / 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/202

0 

Учащи през 

учебната година по 

видове учебни 

институции в 

община Кирково 

       

СУ ,,Отец Паисий" с. 

Кирково 
276 242 260 261 305 303 306 

СУ ,,Н. Й. Вапцаров" с. 

Бенковски 
553 540 496 502 487 498 480 

СУ ,,Христо Ботев" с. 

Чорбаджийско 
392 335 336 329 335 323 299 

ОУ ,,Васил Левски" с. 

Дрангово 
55 53 47 50 37 28 28 

ОУ ,,Хр. Смирненски" 

с. Фотиново 
131 123 129 121 105 92 92 

ОУ ,,Иван Вазов" с. 

Чакаларово 
125 108 106 107 79 83 78 
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ОУ ,,Васил Левски" с. 

Тихомир 
137 118 110 114 91 82 76 

ОУ ,,Устрем" с. 

Старово 
52 45 51 45 39 35 29 

ПГ “Васил Левски“ с. 

Кирково 
102 98 96 -  -  -  -  

Източник: Община Кирково 

 

По сведения на общината броят на отпадналите ученици към 2019 г. е 20. Няма 

информация за наличието на деца в училищна възраст, не обхванати от 

образователната система, деца застрашени от отпадане и деца с проблеми в 

образованието.  

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 

Кирково, както следва:  

▪ Първо, отчита се тенденция за намаляване на броя на паралелките в основното 

образование (I-IV и V-VII клас).  

▪ Второ, учителите в начален курс (I-IV клас) се увеличават, въпреки 

намаляващия брой ученици и паралелки. Това може да влияе върху подобряване 

качеството на обучението.  

▪ Трето, наблюдава се голяма разлика между обучаващите се ученици в V-VII и 

тези в VIII-XII клас. Това показва, че голяма част от завършващите седмокласници 

продължават образованието си в други градове. 

Здравеопазване  

Няма болнични заведения на територията на общината. Най-близки за 

населението на община Кирково са болничните заведения в градовете Кърджали, 

Момчилград, Крумовград, Ардино. 

По актуални към 2019 г. данни от Регистъра на индивидуалните практики за 

първична медицинска помощ на РЗИ Кърджали в община Кирково работят 7 лекари, 

като техният брой е по-малко спрямо 2013 г., когато са били 9.  
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На територията на общината има разкрити два филиала за спешна медицинска 

помощ в с. Кирково и с. Чорбаджийско, като към филиала за спешна медицинска 

помощ - Кирково са разкрити два изнесени мобилни екипи в с. Фотиново и с. 

Бенковски. Към училищата и детските градини има разкрити 11 здравни кабинети. 

Индивидуалните практики за първична дентална помощ са 15 (към 2020, 

регистър на РЗИ Кърджали) с общо 15 стоматолози. За сравнение през 2008 година 

стоматолозите са били 8, т.е. броя на стоматолозите се е увеличил.  

Предвид броя и възрастовата структура на населението лекарите и 

стоматолозите са недостатъчни и те не са в състояние да осигуряват ефективно 

здравно обслужване на населението; процесът по обслужване се затруднява 

допълнително от многото на брой и отдалечени едно от друго населени места. 

Подобряването на медицинското обслужване е свързано с привличане на 

специалисти в малките населени места, инвестиции в сграден фонд и провеждане на 

здравни кампании за превенция на заболявания. 

 

Социални услуги  

На територията на общината функционира Дневен център за деца и младежи с 

увреждания с. Добромирци, който има капацитет от 12 места, но към 2020 г. от 

услугите се възползват само 9 лица.  

За разширяване обхвата на социалните услуги, Общината е активен участник с 

проектни предложения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 

реализира проекти, помагащи на различни целеви групи. Допълнително предимство 

е наличието на местна инициативна група – „МИГ – общини Кирково и Златоград“, 

чрез която Общината реализира проекти  , чрез който е разкрила услугите „Личен 

асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, както и разкри работни 

места насочени към уязвими групи от населението.  

Голям брой проекти, финансирани от европейски средства през периода 2014-

2020 г. са тези в социалната сфера и предоставянето на социални услуги в общността: 

 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и 

техните семейства на територията на община Кирково“. Чрез дейностите по проекта 

се подобрява достъпа не само до основни социални, но и до здравни и 

психологически услуги в община Кирково и се постига независимост и социална 

интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на 
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интегрирани социални и здравни услуги се гарантира по-добро качество на живот, 

независимост и достойнство на потребителите.  

 „Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в 

община Кирково”. Проектът цели да доведе до подобряване качеството на живот и 

на достъпа на услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности 

на деца от 0 до 7 години и техните семейства, както и бъдещи родители от рискови 

групи, превенция и ограничаване на изпадането в уязвимо положение, 

минимизиране на негативните последици от уязвимото положение, осъществяване 

на дейности и услуги за рехабилитация и интеграция. Проектът е продължение на 

редица социални проекти и дейности, чрез които е направен анализ на 

потребностите на целевите групи и има ясна визия за планираните дейности и 

реализацията му  

 „Осигуряване на топъл обяд в община Кирково“. Проектът осигурява топъл 

обяд на 1234 броя лица и семейства от всички села на територията на община 

Кирково. 

 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Кирково“. Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, 

чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ 

(материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. 

 „Социалното предприемачество –социална и професионална интеграция на 

лица от уязвимите групи в община Кирково". Проектът е насочен към реализирането 

на дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и 

професионална интеграция на лица от уязвимите групи с цел насърчаване участието 

им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място 

и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост. 

Основният проблем от това периодично финансиране на социалните услуги, е 

че те не се предоставят без проекти, поради липса на общински средства за 

поддръжката им, а необходимостта от тях е постоянна и се увеличава с оглед на 

застаряващото население в общината. 
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Близо 3655 лица от населението на общината е с някаква форма на увреждане, 

като преобладават лицата с увреждания в групите между 50% и 70,99% и между 71% 

и 90%. 

 

Лица по степен на увреждане към 2020 година в община Кирково 

Брой регистрирани лица с 
увреждане по вид 

3 655 лица 

със заболяване над 90% 421 лица 

със заболяване от 71% до 89,99% 1278 лица 

със заболяване от 50% до 70,99% 1723 лица 

Брой лица с увреждания, 
получаващи социални помощи 

3018 лица 

Брой лица с увреждания над 18 
г. 

2962 лица 

Брой деца с увреждания 56 деца 

          Източник: ДСП – Кирково 

 

Допълнителен натиск върху социалната система оказва и социално-

икономическото състояние на населението, което получава различен по вид 

подпомагане. Особено тревожна е тенденцията през последните години да се 

увеличава броя на лицата, получаващи подпомагане. За 2020 г. подпомагане се 

получили около 4370 лица.  

В момента страната ни е в процес по изготвянето на Националната карта на 

социалните услуги (очаква се до е готова до края на 2021 г.), която следва да помогне 

за избора на най- правилните „пакети“ социални услуги (на базата на задълбочени 

анализи), които ще се финансират от държавния бюджет. Този нов подход налага 

задълбочен анализ на предоставяните от общината социални услуги, при 

изготвянето на стратегията за социалните услуги в общината за следващия период. 

 

Култура 

Основна роля за съхранението и популяризирането на нематериалните и 

духовните ценности в общината са читалищата, библиотеките и православните 

религиозни храмове. 
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На територията на община Кирково има 21 читалища регистрирани в 

Министерството на културата, като 12 от тях развиват дейност и имат съдебна 

регистрация:  

• Народно читалище „Възраждане" с. Бенковски;  

• Народно читалище „Христо Ботев" с. Добромирци;  

• Народно читалище „Васил Левски" с. Дрангово;  

• Народно читалище „Васил Априлов" с. Чорбаджийско;  

• Народно читалище „Родопска пробуда" с. Тихомир; 

• Народно читалище „Пробуда" с. Фотиново;  

• Народно читалище „Пеньо Пенев" с. Кърчовско; 

• Народно читалище „Хр. Смирненски" с. Чакаларово;  

• Народно читалище „Искра" с. Домище;  

• Народно читалище „Елин Пелин" с. Д. Къпиново; 

• Народно читалище „Христо Ботев" с. Завоя;  

• Народно читалище „Н. Й. Вапцаров" с. Кирково.  

Към посочените читалища функционират библиотеки с общ библиотечен 

фонд около 83 200 бр. книги и 2 900 читатели, като ежегодно се заделят средства за 

закупуване на нови книги и обновяване на библиотечния фонд. Към момента не са 

използвани пълноценно възможностите на читалищата за предоставяне на 

информация за населението и превръщането им в място за събиране на хора с близки 

интереси. В пет от читалищата в община Кирково се развива дейност по програмата 

,,Глобални библиотеки – България”, която стартира през 2009г. и завърши през 2011 

г., - НЧ ,,Н. Й. Вапцаров’’ с. Кирково, НЧ ,,Родопска пробуда’’ с. Тихомир, НЧ ,,В. 

Левски’’ с. Дрангово, НЧ ,,Възраждане’’ с. Бенковски и НЧ „Пробуда’’ с. Фотиново. 

Всички те получиха ИКТ оборудване и интернет за посетителите. Така те постепенно 

се превръщат в съвременни, модерни обществени информационни центрове. 

Сформирани са и работят ученическите фолклорните групи „Родопско 

изворче” – с. Бенковски, „Родопски звън” – с. Дрангово, танцовата група към 

читалище ”Н.Й. Вапцаров - 1947” с. Кирково, както и групите за родопски и турски 

фолклор към читалище „Възраждане - 1928” с. Бенковски. 

Културният календар на община Кирково обхваща националните празници и 

местни инициативи, включващи честване на годишнината от създаването на община 
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Кирково, фестивал на художествената самодейност на 6 май, общински празник на 

бита и културата, селски събори в Чакаларово, Фотиново, Чорбаджийско, Тихомир, 

Дрангово и Бенковски. 

В областта на културата са нужни инвестиции за основни и текущи ремонти на 

културните обекти, оборудване с компютърна техника и обогатяване на книжния 

фонд. Осигуряване на финансови средства за финансиране на творби на изявени 

местни културни дейци и на деца с изявени творчески наклонности в различни 

области. 

 

Спорт  

По данни на общинска администрация Кирково, спортната дейност на 

територията на общината се осъществява от два футболни клуба – ФК “Граничар” с. 

Кирково и ФК “Върбица” с. Бенковски и един волейболен клуб „Кирково – 2015“. По 

европейски програми и собствени средства се обновиха и изградиха  спортни 

площадки в селата Фотиново, Островец, Шопци, Горно Кирково, с. Фотиново – 

махала Загоричене, Кирково, Добромирци и други населени места. 

Община Кирково разполага със закрит плувен басейн, който се намира във 

физкултурния салон в СУ “Отец Паисий” с. Кирково. Той е предназначен за ученици 

и се използва от деца и младежи от съседни общини.  

Ученическият спорт заема централно място в развитието на спорта като цяло, 

освен в часовете по физкултура учениците допълват следобедните си занимания с 

извънучилищна /секционна/ дейност по различните видове спорт в учебните 

заведения. Най-голям интерес предизвикват футболът и хандбалът. 

Община Кирково има годишен спортен календар. Спортният календар на 

общината включва  събития с временен или постоянен характер – турнири, походи, 

игри, състезания и др. в различни спортни направления – тенис на маса, шахмат, 

плуване, волейбол, баскетбол, хандбал, лека атлетика.  

Основни изводи 

 Проблеми  

 Застаряване на населението; 

 Ниска образованост на населението;  

 Намаляване броя на учениците; 

 Увеличава се делът на хората, получаващи социални помощи;  
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 Социалните услуги не задоволяват всички нужди.  

 Потенциали 

  Увеличаващ се брой на хората в трудоспособна възраст;  

  Положителен механичен прираст, водещ до задържане броя на 

населението; 

  Увеличава се населението в трудоспособна възраст;  

 Висока ефективност и добавена стойност на продукцията от 

индустриалния сектор;  

 Тенденция за увеличаващи се възнаграждения, близки до тези в 

областта. 

1.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 
територията 

Транспортна мрежа и достъпност 

В община Кирково най – голям дял заемат пътищата от III клас, които са 56,5 % 

от общо пътищата в общината. Според данни на областно пътно управление 

Кърджали, на територията на общината липсват пътища от клас II, a първокласната 

пътна мрежа заема дял от 41,3 % от общата пътна мрежа. За сравнение, на областно 

ниво най – голям дял първокласна пътна мрежа има община Кирково, след нея се 

нареждат общините Момчилград (18,200 км), Кърджали (15,400 км.) и Черноочене 

(15,100 км.).  

Пътната мрежа по класове пътища в община Кирково е показана в следващата 

таблица: 

Дължина на пътна мрежа по класове пътища 

I клас (км) II клас 

(км) 

III клас 

(км) 

Пътни 

връзки 

(км) 

Общо % от РПМ в 

областта 

23,611 - 91,024 2,405 117,040 18,66 

Източник: Областно пътно управление Кърджали 

 

Според данни на областно пътно управление Кърджали състоянието на пътната 

настилка на пътищата от I клас е добро. В добро състояние на пътната настилка на 

пътищата от III клас са 12,401 км., средно 15,816 км, а 62,807 км. са в лошо състояние. 

Общинските и местните пътища са с обща дължина от 214 км., като 112 км. от 

тях могат да се окачествят в добро състояние, 45 км. в средно състояние и по-голямата 
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част, 57 км, в лошо състояние. От всички общини в областта, община Кирково има 

най – голям брой км. пътища в лошо състояние. 

    

Състояние на пътна настилка, 31.12.2020 г. 

Вид настилка Обща дължина на 

общинските пътища 

% от общинската пътна 

мрежа 

С настилка 214,0 100,00 

Източник: Община 

 

Стратегическо значение за развитието на община Кирково има републикански 

път I-5, част от паневропейски транспортен коридор №9, (преминаващ през 

Хелзинки – Виборг – Санкт Петербург – Псков – Москва – Калининград – Киев – 

Любашевка/Роздилна (Украйна) – Кишинев – Букурещ – Русе – Велико Търново – 

Стара Загора – Хасково – Александруполис). Освен, че свързва България и Гърция, 

пътят осигурява и връзката на Кирково с близките общини Кърджали и Момчилград. 

Реалната експлоатация на транспортния коридор нараства след 9 септември 

2013 г. с отварянето на ГКПП „Маказа – Нимфея” при с. Лозенградци, до който води 

24-километров асфалтов път от българската страна.  

Транспортната достъпност на община Кирково се обезпечава от следната 

третокласна пътна мрежа: 

Път ІІІ – 508 Кърджали – Момчилград – Джебел – Рогозче – Фотиново (Бенковски 

- Подкова). Пътят осигурява връзката на община Кирково с община Джебел, област 

Кърджали; 

Път ІІІ - 509 Харманли – Долно Черковище – Крумовград – Маказа. Пътят е 

основна транспортна връзка с Крумовград, също община в състава на област 

Кърджали; 

Път ІІІ - 867 Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – Подкова –

(Момчилград - Маказа). Пътят свързва община Кирково с община Златоград (област 

Смолян). 

Дългогодишното отлагане на ремонтните работи по общинската пътна мрежа е 

причина за влошаване на техническото й състояние, което е фактор, ограничаващ 

социално-икономическото развитие на общината, Програмата за управление на 

Община Кирково за разглеждания период предвижда основните усилия да се насочат 

към подобряване характеристиките на пътната мрежа и осигуряване на достъп до 
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населените места. Програмата подчертава, че подобряването на транспортния 

достъп в рамките на община Кирково до международния транспортен коридор №9 

и републиканската пътна мрежа чрез рехабилитация и модернизация на общинската 

пътна мрежа ще доведе до нарастване на мобилността на населението, а също така 

ще се осигури достъп на местния бизнес и население до нови пазари и суровини. 

Състоянието на основните общински пътища са посочени в следващата 

таблица: 

Състояние на общински пътища в община Кирково 

№ Пътна отсечка 
Дължина 

(км.) 
Описание 

1. 
с. Кукуряк – с. 
Тихомир – с. Малкоч 

10 
Пътят свързва едно от най–големите 
селища в общината с път ІІІ-509. 

2. 
с. Фотиново – с. 
Върбен – с. Робиново 

3,6 
Пътя е в добро състояние след 
реализиран проект на община 
Кирково по ПРСР. 

3. 
с. Завоя – с. Дружинци 
– с. Чакаларово 

6,2 
Пътя е в добро състояние след 
реализиран проект на община 
Кирково по ПРСР. 

4. 
с. Кирково – с. 
Шумнатица 

5 Пътят е в добро техническо състояние. 

5. 
с. Кирково – с. 
Лозенградци 

5,6 Пътят е в добро техническо състояние. 

6. 
с. Бенковски – с. 
Китна - с. Дрангово 

8,4 

Пътят осигурява връзка на селата 
Китна и Дрангово с път ІІІ – 867. 
Техническото състояние на пътя е 
добро, след изпълнен проект на 
общината по ПРСР 

7. 
с. Бенковски – с. 
Мъглене 

4,9 Пътя е в добро техническо състояние. 

8. 
с. Китна – с. Горски 
извор 

8,3 Пътя е в добро техническо състояние. 

9. 
с. Чакаларово – с. 
Горно къпиново 

7,2 
Пътя е в добро състояние след 
реализиран проект на община 
Кирково по ПРСР. 

Източник: Община Кирково 

 

Ремонтът и изграждането на улична мрежа в населените места също е мярка, 

предвидена от Програмата за управление на общината. За нейното изпълнение 

общината ежегодно заделя средства за подобряване състоянието на уличната мрежа 

в населените места. 
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Железопътният транспорт е представен от железопътната линия Кърджали - 

Момчилград – Подкова, която осигурява връзката на общината с областния център 

Кърджали и съседната община Момчилград. Дължината на жп линията на 

територията на община Кирково е 5.5 км. 

  

Водоснабдителна и канализационна мрежи 

Водоснабдителна мрежа  

Изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания 

водопроводна и канализационна система е важно условие за подобряване на 

качеството на живот на местното население и възможност за повишаване на 

атрактивността на община Кирково като добро място за инвестиции. 

Услугите водоснабдяване и канализация на територията на община Кирково се 

предоставят от „Водоснабдяване и канализация” ООД Кърджали.  

Регионалният генерален план на „ВиК” ООД Кърджали от юли 2013 г. показва, 

че дружеството предоставя услугите си в 43 от общо 73 населени места на общината. 

Процентът на водоснабдените населени места в община Кирково е 58.90%, което е по-

високо ниво от средното за област Кърджали – 50.53%, и по-ниско от средното за 

страната ниво от 84.6%. 

Дължината на разпределителните мрежи е 22.21 км, а на канализационната 

система – 20.84 км. 

Водоснабдителна система и водопроводни отклонения, потребители в община Кирково 

Брой водоснабдителни 

системи 

Водопроводни 

отклонения 

Потребители 

9 3417 8442 

Източник: ВиК Кърджали 

През периода 2014 – 2019 г. по данни на ВиК – гр. Кърджали на територията на 

община Кирково новата, рехабилитирана и изградена водопроводна мрежа е 24 ,851  

км. От предоставената информация се очертава сериозен проблема със загубата на 

вода по мрежата като се наблюдава сериозно увеличение – загубата на вода през 2014 

г. е била 52,45%, а към 2019 г. този процент е 62,94. 

Разширяването на водоснабдителна инфраструктура на територията 

представлява сериозен проблем по чисто икономически причини, тъй като 

населените места в общината са с малобройно население и затова изграждането на 
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нови съоръжения е икономически неефективно, а при изпълнение на проекти 

приоритет ще има социалният ефект на инвестициите. 

Изпълнен е проект „Реконструкция и рехабилитация на водопровод в село 

Тихомир и село Чакаларово, община Кирково“, в който обаче не е включена подмяна 

на канализационната мрежа, която е изградена от бетонови тръби през периода края 

на 70-те – 90-те години на миналия век. 

 

Канализация 

Нивото на изграденост на канализационната мрежа в община Кирково е ниско. 

Съществен проблем при изграждане на канализационната система е икономическата 

ефективност на инвестициите, които се влияят и от сравнително малкото на брой 

население в отделните населени места.  

Цялостно изградена е единствено канализацията в с. Кирково, а частично в с. 

Бенковски, където е налична 45% изграденост на канализацията (данни на „ВиК” 

Кърджали, 2013 г.), отпадъчните води се заустват без пречистване в р. Върбица. 

Заради липсата на канализационни мрежи отпадъчните води най-често се отвеждат 

в земните пластове и са предпоставка за замърсяване на почви, подземни и 

повърхностни води и създаване на условия за здравен риск в района.  

На територията на общината няма пречиствателна станция за отпадни води, 

които се заустват директно в околната среда и предизвикват риск от нарушена 

екологична обстановка и влошаване на здравословното състояние на жителите. 

Битово-фекалните води се заустват в реките и деретата без пречистване, което води 

до нарушаване на екологичното равновесие в околната среда (замърсяват се 

повърхностно течащите води) и се създават предпоставки за замърсяване на местните 

водоизточници и вследствие на това – за епидемиологична опасност. В населените 

места без изградена канализация се използват локални септични ями, които оказват 

негативно влияние върху качествените характеристики на почвите, респективно на 

произвежданата земеделска продукция.  

Най-значителен замърсител на повърхностните водни обекти в община 

Кирково, която е в обхвата на региона на РИОСВ – Хасково, са канализационните 

системи на населените места.  
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Енергийна инфраструктура (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ) И ВЕИ 

Електроснабдяването на община Кирково се осъществява от подстанциите 

“Бенковски” и “Подкова”. Електрическата мрежа е добре изградена, като всички 

населени места са електрифицирани. 

С цел повишаване на енергийната ефективност и оптимизиране на 

електропотреблението за публични нужди в последните години са монтирани 

енергоспестяващи лампи и слънчеви батерии за образователните институции. 

Най-големият консуматор на електрическа енергия на територията на 

общината е уличното осветление, след което следват образователните институции и 

административните сгради. 

С цел оптимизиране на електропотреблението за публични нужди е 

необходимо осъществяването на проекти за подмяна на цялостното уличното 

осветление с нови съоръжения и енергоспестяващи осветителни тела. По този начин 

ще се реализират значителни икономии в общинския бюджет, които могат да се 

пренасочат към други сфери. 

Също така е необходимо изпълнението на мероприятия за повишаване на 

енергийната ефективност и намаляване на енергопотреблението в обществените 

сгради, чиито средносрочен ефект също ще допринесе за намаляване на разходната 

част на бюджета. 

Възобновяеми източници на енергия  

Географското местоположение на общината и климатичните ѝ характеристики 

не позволяват активното използване на ВЕИ в енергийния микс. Това се дължи 

основно на недостатъчното слънчево греене, малките дебити на повърхностните 

водни течения, слабите ветрове и липсата на стопанско земеделие.  

Хидромелиоративна инфраструктура 

Съществуващата хидромелиоративна инфраструктура е остаряла, голяма част 

от нея е в лошо състояние. Използването й е неефективно, поради висока 

енергоемкост и значителни загуби на вода, което от своя страна повишава разходите 

за напояване. 

Газоснабдяване и топлофикация (газопреносна и газоснабдителна мрежа)  

На територията на общината липсва газопреносна мрежа, както и централно 

топлоснабдяване. Обществените сгради и училища се отопляват чрез изградени 
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локални отоплителни инсталации. В бъдеще се предвижда изграждането на 

магистрален газопровод, който да преминава през част на общината. След 

реализацията му могат лесно и удобно да се изгради връзка към него.  

  

Телекомуникации 

Покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии (БНТ, Би Ти 

Ви и НТВ) е 100% за територията на общината. Същото се отнася и до покритието на 

действащите в страната мобилни оператори, които предлагат и достъп до безжичен 

интернет. 

Осигуреност на обитаваните жилища с комуникационни канали в община Кирково 

Комуникационни  

канали 

Общо 

Жилища Живеещи лица 

Кабелна телевизия 1456 4918 

Сателитна антена 3751 13267 

Компютър  1587 6524 

Достъп до интернет 1395 5594 
Източник: НСИ 

Най – голям е броят на жилищата, които са осигурени със сателитни антени. 

Това се дължи на етническата принадлежност на населението, което в по – голямата 

си част е турско и чрез сателитните антени гледат в семействата си турски 

телевизионни канали. Обитаемите жилища в общината са 6 091, от които 1 587 са с 

компютри, което е 26,05 % от всички жилища в общината. Достъп до интернет имат 

1 395 жилища, които са 87,9 % от жилищата, които разполагат с компютри.  

Оптичното ‐ кабелно трасе, преминаващо през територията на община Кирково 

би могло да бъде доразвито и по този начин в цялата област Кърджали да се създаде 

модерна съобщителна инфраструктура, осигуряваща качествени международни 

връзки, необходими за бизнеса, образованието и управлението на територията.  

  

Улично осветление 

Уличното осветление е едно от значимите по обем разходни пера в бюджета на 

общината. Качественото улично осветление е едно от условията за създаване на 

добри условия за живот в населените места и предпоставка за опазване живота и 

здравето на жителите им и личното и обществено имуществото. От друга страна 

използването на ниско ефективни системи за осветление, неправилното 

разпределение на осветителните тела или преоразмеряването при проектиране 
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водят до излишен разход на енергия и излишно натоварване на общинския бюджет. 

Добра алтернатива са LED осветителните тела с фотосоларни панели и акумулатори, 

с които се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на 

тези съоръжения е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране. 

 

Изводи 

 Проблеми: 

 Лошо състояние на настилката от републиканската пътна мрежа; 

 Амортизирани транспортна и водопреносна мрежи, големи загуби на 

вода; 

 Липса на канализационна мрежа и съответно пречистване на отпадни 

води в общината; 

 Централното водоснабдяване не достига до 100% от жителите в 

общината;  

 Режим на водоподаването в някои населени места; 

 Лошо състояние на хидромелиоративната инфраструктура; 

 Слабо използване на ВЕИ и ниска енергийната ефективност; 

 Липса на високоскоростен интернет в малките и отдалечени населени 

места; незаинтересованост у доставчиците му да инвестират в мрежа с 

малко на брой потребители. 

 Предимства и потенциали: 

 Преминаващ международен транспортен коридор през територията на 

общината; 

 Добре развита общинска пътна мрежа;  

 Преминаваща жп линия;  

 Енергийната мрежа е в състояние да задоволи нуждите на допълнителни 

консуматори, включително индустриални;  

 Ниски загуби (по-ниски от средното за страната) на вода по 

водопроводната мрежа;  

 Развитие на газопреносна и газоразпределителна мрежи. 
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1.5. Екологично състояние и рискове 

Околна среда и въздействие на климатичните промени 

Въздействие върху основните компоненти на околната среда в общината 

Кирково оказват: 

 дейностите в земеделието и животновъдството при неприлагане на 

добрата производствена практика в т.ч. нерегламентираното 

складиране и съхранение на торови маси от животновъдните ферми; 

 изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища;  

 лошото състояние на канализационните мрежи и съоръженията към тях 

- липсваща канализация или такава с изтекъл амортизационен срок, 

липса на съвременни високо ефективни пречиствателни съоръжения за 

отпадъчни води в населените места. 

Допълнителни, негативни въздействия върху основните параметри на околната 

и жизнена среда в община Кирково се очаква да настъпят в резултат на измененията 

на климата. 

Промени в температурата – прогнозите за средногодишните температурите 

показват нарастване до 1,6 °C до 2030 г., което може да доведе до сериозни 

засушавания и свързаните с тях проблеми по отношение на количеството и 

качеството на водните ресурси, увеличавана на рисковете от пожари и др. 

Промени в средногодишното количество на валежите – очаква се намаляване на 

средногодишното количество на валежи с близо 7,5% до 2030 г. Независимо от общото 

годишно намаляване на валежите, динамиката им се движи в зависимост от сезоните 

и се очаква да повиши рисковете от наводнения в периода (февруари – април) и 

сериозни засушавания в периода юни-септември. 

 

Компоненти на околната среда 

Състояние на атмосферния въздух  

Съгласно нормативната уредба РИОСВ-Хасково отговаря за районите за оценка 

и управление на качеството на атмосферния въздух в териториалния обхват на 

област Кърджали. В общината няма източници на промишлено замърсяване на 

въздуха. Основните емитери в населените места на територията на общината са: 

емисиите от транспорта, локални горивни източници, битовото отопление, както и 

вторично замърсяване на въздуха с прах през летните месеци. Усилията на местните 
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власти са насочени към рехабилитация на пътната мрежа и подобряване 

организацията на движение. 

От значение за разпространението и разсейването на замърсителите на 

атмосферния въздух са особеностите на релефа и надморската височина, наклон и 

изложение на скатовете, които определят разпределението на топлината, светлината, 

количеството на валежите и влагата, ветровата картина.  

  

Състояние на почвите 

Почвата и земеделските земи са основен природен ресурс, върху който се 

развива стопанската дейност (развитие на земеделие, животновъдство, използване на 

суровини за развитие на предприятия на хранително-вкусовата промишленост). Има 

добри предпоставки за развитие на земеделието, животновъдството, като ресурсна 

база за хранително-вкусовата промишленост. Въвеждане в земеделието на добрата 

земеделска практика, контролирано торене, недопускане нерегламентирано 

натрупване на торови маси от животновъдните ферми, на твърди битови отпадъци 

и др. са гаранция за опазване на почвите в общината. 

Потенциални източници на замърсяване на почвите са транспорта, 

мероприятия за растително защитната дейност, нерегламентираните сметища. На 

много места в обособената територия са разположени малки животновъдни ферми и 

нерегламентирано складиране и съхранение на оборски тор и неговото последващо 

използване, което е предпоставка за дифузно замърсяване на повърхностни и 

подземни води. Необходимо е животновъдни ферми да изпълняват правилата за 

добра земеделска практика за опазване на водите и почвите от замърсяване с нитрати 

от земеделски източници. На територията на община е засилена водната ерозия. 

Основите рискове за почвите и поземлените ресурси в общината от промените 

в климата ще се изразяват в ерозия на почвата, засоляване и опустяване и промени в 

земеделските площи поради намаляване на оптимални условия.  

Състояние на водните ресурси 

Водните ресурси на общината се формират от повърхностни и подземни води. 

Всички повърхностни водни тела на територията на общината са категоризирани 

като водоприемници в „чувствителна зона”. 

Липсата на индустриални замърсители помага за сравнително благоприятното 

състояние на водите в общината. Основните източници на замърсяване са: 
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 Дифузни източници на замърсяване - нерегламентирано торене на 

земеделските площи, натрупване на торови маси от животновъдството, 

нерегламентирани сметища, използване на септични и изгребни ями от 

голяма част от населението, поради липса на канализация; 

 Точкови източници - директно заустване на битови отпадъчни води от 

населените места в приемниците. 

Промяната на климатичните условия се очаква да породи интензивни промени 

в хидроложкия цикъл на реките, в резултат на които в глобален мащаб сухите сезони 

стават още по-сухи, а дъждовните сезони – още по-влажни, а впоследствие рискът от 

по-големи и по-чести наводнения и суши се увеличава. Това оказва огромно влияние 

върху наличните водни ресурси, както и върху качеството и количеството на 

наличните и достъпни водни ресурси. Намаленията в количествата на валежите и 

увеличението на температурите, се очаква да доведат и до намаляване на оттока на 

реките в община Кирково. Очакваните промени не само ще повлияят върху 

количеството на оттока, но също и в неговия режим, който ще се измени в 

съответствие с промените в режима на валежите. 

Това налага прилагането на адаптивни мерки за предпазване от наводнения, 

като например диги или преливни зони, с цел справяне с наводненията, свързани с 

увеличаването на проливните 

дъждове и оттоците. 

Тенденцията е към по-

чести поройни дъждове, което 

води до нарастване на 

рисковете, свързани с 

наводнения. С най-висок риск 

от наводнения на територията 

на общината се оценяват 

реките Върбица и Къзалач. 

Основните засегнати селища 

са – Долно Къпиново, Чорбаджийско –Подкова, Бенковски. 

Очакваните последици ще засегнат населението в селата, кладенци и помпени 

и пречиствателни станции, защитените територии, елементи от техническата 

 

Източник: Предварителна оценка на риска от наводнения за 

Източнобеломорски район 

КАРТА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЪДЕЩИ НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КИРКОВО 
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инфраструктура. Повишеният риск от наводнения също ще изисква допълнителни 

инвестиции за адаптиране на жилищната среда към по-устойчиви 

градоустройствени решения, защитни съоръжения, системи за ранно 

предупреждение и др. 

Очакваното значително намаление на летния отток на реките, в резултат от 

намаляването на летните валежи, води до увеличаване на процента отпадъчни води 

в общия отток на приемниците и може стане причина за въвеждане на по-строги 

изисквания за качеството на отпадъчните води. 

 

Управление на отпадъците  

Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят 

непосредствен риск за здравето на човека, затова решаването на проблемите, 

свързани с управлението на отпадъците, се явяват едни от най-сериозните. От друга 

страна, голяма част от отпадъците притежават ценни суровинни качества и могат да 

бъдат рециклирани и отново оползотворени в производството и в селското 

стопанство. 

В системата на организираното сметосъбиране са обхванати всички населени 

места. Като основен проблем се явяват нерегламентирани сметища, безконтролно 

натрупване на отпадъци (строителни и битови) в покрайнините на населените места, 

което създава предпоставки за замърсяване на водоизточниците и почвите в 

населените места и крие здравни рискове за населението. 

Организираното сметосъбиране и сметоизвозване в община Кирково обхваща 

всички населени места на територията ѝ. Събраните отпадъци се извозват до 

Регионален център за управление на отпадъците, намиращ се в с. Вишеград, община 

Кърджали, който обслужва общините Момчилград, Крумовград, Кърджали, Ардино, 

Черноочене, Джебел, Кирково и Ивайловград (област Хасково). 

По отношение на политиките за отпадъците от Община Кирково са 

разработени и приети следните документи, свързани с тях:  

 ▪ Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кирково;  

 ▪ Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 

община Кирково (безсрочна)  

 ▪ Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. (в момента се работи по 

нейната актуализация). 
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Биоразнообразие, защитени територии, обекти и зони 

Общината се характеризира със сравнително богато биологично разнообразие, 

което се потвърждава от високата степен на наситеност от защитени територии и 

зони. Защитените природни зони в териториалния обхват на обособената територия 

в границите на землищата на общината и се контролират от РИОСВ-Хасково. 

На територията на общината са обявени 1 защитена зона и 6 защитени 

територии с обща площ от 2059,15 ха – таблица .  

Най-голямата защитена местност е Гюмурджински снежник  - планински рид в 

южната част на Източните Родопи, на юг от горното поречие на река Върбица. Това 

е най – голямата защитена територия в Източните Родопи, обявена за защитена 

местност през 2003 г. На юг достига до държавната ни граница с Гърция, като обхваща 

района на вр. Вейката (1 463 м), най-южната точка на България. На територията на 

защитената местност са запазени първични яворови, букови и буково-елови гори на 

възраст над 150 години. Много от екземплярите надхвърлят 300, дори 400 години, а 

има и единични дървета, които вероятно са много по-стари. На територията и са 

установени много дървесни и храстови вида.  

Някои от растителните видове, които се намират там като родопски крем 

(балкански ендемит, единствено находище за Източните Родопи), казашка хвойна са 

включени в Червената книга на България. Фауната в защитената територия е по-

слабо проучена. Установени са скален орел, малък ястреб, осояд, черен кълвач, малък 

ястреб, мечка и др. 

Защитени територии в община Кирково 

Наименование Землище Площ 
(ха) 

Цели на обявяване: 

Защитена местност 

Гюмурджински 
снежник  

с. Горно 
Къпиново, с. 
Долно 
Къпиново, с. 
Кремен, с. 
Чакаларово, с. 
Шумнатица 

1926.4  Опазване на вековни смесени гори на 
бук, ела и явор. 
Опазване находища на застрашени от 
изчезване растителни и животински 
видове - родопски крем,  
казашка хвойна, тис, джел, планински 
явор, мечка 
и др. 

Находище на 
провански 
салеп - с. 
Лозенградци 

с. Лозенградци 7.07  Пазване на растителен вид 
Провански салеп (Orchis provincialis 
Balbis) и неговото местообитание. 
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Находище на 
провански 
салеп - с. 
Априлци 

с. Априлци 0.56  Опазване на растителен вид 
Провански салеп (Orchis provincialis 
Balbis), и неговото местообитание. 

Ултрабазични 
скали с 
пионерна 
тревна 
растителност 

с. Крилатица, с. 
Чичево 

125.12  Опазване на серпентинитни 
хабитати, включващи голям брой 
редки, застрашени и ендемични 
растителни видове, много от които 
защитени по реда на Закона за 
биологичното разнообразие:  

Природни забележителности 

Гъбата  с. Бенковски 0.02 Опазване на скално образувание 

Лъвът с. Бенковски 0.03  Опазване на скално образувание 
Източник: Регистър на защитените територии и защитените зони в България, 

http://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp 

Независимо от това наличието на разнообразни и интересни видове, 

местообитания и други природни забележителности дава много възможности за 

развитие, както и отговорности свързани с ползването на земите и горите в тези 

райони и съобразяването на проектите за местно развитие с тях. Устойчивото 

управление на водите и горите в общината са сред най-важните фактори за 

дългосрочното опазване на биологичното разнообразие на територията на 

общината. В същото време, очакваните климатични промени се явяват основен риск 

за запазване на богатото биоразнообразие на горите. Повишаването на 

температурата и температурните екстремуми, води до нарастване на рисковете от 

пожари, повишаване на риска от загуба на биологично разнообразие, промени в 

жизнения цикъл на отделни видове, физиологични промени, повишен риск от 

каламитети, съхнене на горите в резултат на намаляване на количествата на 

валежите. Тези последици ще окажат сериозно влияние върху горските продукти и 

услуги – намален дърводобив, поради намалена биологична продуктивност, 

изменение в плътността на дървесината, влияние върху улавянето на въглерод, 

промени в биологичното разнообразие. Не са установени рискове за увреждане на 

предмета на опазване на защитените зони и защитените територии и биологичното 

разнообразие като цяло в следствие на дърводобива. 

 

Влияние на климатичните промени върху селското стопанство 

Изменението на климата е един от множеството фактори, които влияят върху 

облика на селското стопанство. Очакваните промени в средните температури и 
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валежите ще засегнат силно пролетните земеделски култури, засетите върху 

неплодородни почви, където дори и при съвременните климатични условия 

валежните количества са недостатъчни за нормален растеж, развитие и 

продуктивност на земеделските култури. Очаква се затоплянето на климата да доведе 

до по-ранно начало на вегетация през пролетта и за по-дълъг период от време през 

есента. Едновременно с това ще се създадат благоприятни условия за развитието и 

нарастване на редица селскостопански вредители. Поради влиянието на 

метеорологичните условия е налице реален риск от колебание на добивите на някои 

технически култури, особено при появата на топлинни вълни.  

Животновъдството ще бъде неблагоприятно засегнато от по-голям топлинен 

стрес и изменение на фуражните и пасищни ресурси. Повишаването на 

температурата може да скъси репродуктивния цикъл на много вредители, което ще 

повиши риска за селскостопанските растения. 

 

Изводи  

 Проблеми  

 Потенциални заплахи от влошаване на качеството на питейната вода;  

 Почви с ниско съдържание на хумус;  

 Активни ерозионни процеси;  

 Формиране на нерегламентирани сметища за битови и строителните 

отпадъци;  

 Потенциали  

 Наличие на защитени територии и зони, които дават възможност за 

развитие на алтернативен и опознавателен туризъм;  

 Добро екологично състояние на почвите;  

 Разпознаваеми природни забележителности. 

1.6. Анализ на административен капацитет на общината 

Функциите на звената в общинска администрация Кирково са регламентирани 

в УП. Администрацията е разделена на обща и специализирана с определена 

численост. Структурата на администрацията включва отдели и звена. Според УП 

звената, които са в рамките на обща администрация са: 

 Финансов контрольор – длъжността е на пряко подчинение на кмета; 



Община Кирково                                         

  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО | 2021 – 2027 г. 92 

 Звено „Вътрешен одит“ – звеното е на пряко подчинение на кмета; 

 Отдел „Правно - нормативно обслужване“ ; 

 Отдел „Канцелария  международни връзки, ГРАО и ЧР“; 

 Отдел „Финансови дейности“ 

 Специализираната администрация обхваща: 

 Отдел „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт 

и туризъм“; 

 Отдел „Териториално развитие и инфраструктура“; 

 Отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство“; 

 Отдел „Управление на проекти и европейски програми“; 

 Отдел „Местни данъци и такси“. 

Звената, които са обхванати в обща и специализирана администрация отговарят 

на законовата уредба в страната (Закон за администрацията и Закон за местното 

самоуправление и местната администрация).  

Числеността на общинската администрация е одобрена на Общински съвет по 

предложение на Кмета на Общината. Общата численост на служителите в 

администрацията към 2019 г. е 176 бр., която остава сравнително стабилна в периода 

2014-2019 година. Положителна характеристика е, че има желание за изкарване на 

стаж в общината, което позволява по-лесно привличане на квалифицирани и 

обучени кадри за работа в общинските структури. 

Административният капацитет на общинските служители се поддържа 

ежегодно от обучения по различни теми, повишаващи управленския и 

административен капацитет на персонала в Общината, вкл. за разработване и 

управление на проекти. Тези обучения се планират на базата на предварително 

извършен анализ на потребностите от страна на служителите. 

Всички служители имат достъп до интернет, а техническото обезпечение е на 

добро ниво. В заключение може да се обобщи, че Община Кирково разполага с 

достатъчно административен капацитет и технически ресурс за обезпечаване на 

дейностите си. 
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Политики, програми, проекти и инициативи  

Действащи стратегии и програми  

 Общинският съвет на община Кирково е утвърдил следните програми и 

стратегии, които имат отношение към изготвянето на ПИРО: 

  ▪ Мандатна програма за управление на кмета на община Кирково за периода 

2019- 2023 г.  

 ▪ Стратегия за управление общинската собственост за периода ;  

 ▪ Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Кирково;  

 ▪ Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива ; 

 ▪ Програма по енергийна ефективност на Община Кирково; 

 ▪ Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ;  

 ▪ Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 

община Кирково. 

 

Капацитет за реализация на проекти  

Прегледът на данните показва, че Община Кирково демонстрира много добър 

капацитет за реализация на проекти. Положително е, че в периода 2014-2020 г. се 

увеличава интереса от страна на частния сектор. Това отчасти се дължи на активния 

МИГ „Кирково-Златоград“, който дава възможност на местните общности да 

кандидатстват при по-лека конкуренция и за по-малко средства. 

 

Състояние на гражданския сектор в общината  

Гражданският сектор в общината не е особено развит и е представен предимно 

от сдружения по интереси и спортни клубове. Най-активният представител на НПО 

в общината е Местна инициативна група (МИГ) „Кирково - Златоград“, която е 

създадена, прилагайки подхода ВОМР (водено от общностите местно развитие). Тя 

изпълнява своята стратегия за ВОМР, финансира чрез ПРСР 2014-2020, за периода до 

2020 г. Проектите подадени към МИГ подпомагат местното население и бизнес в 

реализацията на различни техни предприемачески инициативи – от закупуване на 

прикачен инвентар за селскостопанска техника, отваряне на нов бизнес до 

подобряване условията за работа в местните компании и обновяването на 
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оборудването им. МИГ работи в активно партньорство с Община Кирково. В хода на 

изготвянето на ПИРО представителите на местния граждански сектор са 

идентифицирани и поканени да вземат участие в процеса по формулиране на 

целите и приоритетите в плана. 

 

Изводи  

 Проблеми  

 Слабо активен граждански сектор;  

 Недостатъчно финансови средства за прилагане на подхода ВОМР, 

който акцентира върху местната инициатива и потребности;  

 Част от стратегическите документи имат нужда от актуализация.  

  Потенциали  

 Използване потенциала на МИГ „Кирково - Златоград“ ; 

 Увеличаваща се активност от страна на бизнеса и гражданите към 

получаване на БФП предоставяна от ЕСИФ ; 

 Използване на експертния капацитет на общинските служители;  

 Реализация на различни видове проекти, вкл. по сложност, позволяващи 

ускорена реализация на проекти в новия програмен период. 

1.7. Анализ на културно – историческото наследство 

Културно-историческите паметници на територията на общината са 

разнообразни и представят всички епохи от тракийските заселвания насам. 

Материалните следи, останали от древността, са:  

 Тракийска крепост при връх Боатепе и махала Златолист; 

 Скални тракийски гробници до селата Подкова и Веслец;  

 Късноантична и средновековна крепост и селище в местността Асара 

край с. Крилатица, обявена през 1996 г. за археологически паметник на 

културата;  

 Античен некропол в същата местност - паметник на културата; 

 Антично селище със светилище при с. Загоричене;  

 Скални ниши в с. Растник - местността Манчая кая;  

 Скални гъби в с. Добромирци;  

 Средновековно селище - с. Орлица;  
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 Цистов некропол - с. Априлци;  

 Тракийско селище и могилен некропол- с. Домище;  

 Скално светилище, късноримско селище и средновековно селище - с. 

Първица; 

 Средновековно селище - с. Островец;  

 Праисторическа селищна могила - с. Подкова.  

Основния проблем с историческите паметници е свързан с тяхното състояние - 

скалните гробници са ограбени, запазени са само основите на крепостите. Липсват 

достатъчно финансови средства за охрана, консервиране, социализиране и 

експониране. Историческото наследство на община Кирково може да послужи за 

развитие на алтернативен туризъм. 

Голямото биоразнообразие, уникалните природни забележителности и 

запазената природна среда, незасегната от негативните влияния на 

индустриализацията и урбанизацията, превръщат екотуризма в един от 

приоритетите за развитие на общината. 

На територията на общината се намира връх Вейката - най-южната точка на 

България. Туристическият портал Кърджали дава информация за тази природна 

забележителност. За отправна точка към върха се използва хижа „Хвойнова поляна”, 

до която се стига по 5-километров чакълест път от най-южното българско село - Горно 

Къпиново. Хижата е модернизирана с финансовата подкрепа на ПРООН. Освен нея 

общинският сайт дава информация за още три обекта за настаняване – един хотел, 

един мотел и една хижа. В с. Мъженци има изградена база за риболовен туризъм и 

отдих с водоем и 4 бунгала.  

За да се превърнат даденостите в икономически лостове, е необходимо 

насърчаване на предприемачеството в туризма – например, чрез инвентаризация и 

консервация на местното културно-историческо наследство, чрез еко туристическа 

инфраструктура, мрежа от информационни табла и указателни знаци, туристически 

информационен център, рекламни материали и др. 

Важен аспект в развитието на туризма е граничното местоположение на 

общината. Това също е ненапълно използвана благоприятна възможност с потенциал 

за привличане на инвеститори в различни сектори, включително туризма. 
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1.8. Състояние на селищната мрежа и жилищния сектор 

Съгласно нормативните уредби на Република България основното 

предназначение на териториите на една община, определени с общите устройствени 

планове са: урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/, 

земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени 

територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии 

на транспорта. 

Преобладаващите земи на територията на община Кирково са гори (50,9% по 

данни от ОУПО Кирково). 

Земеделските земи са около 33%, като над половината от тях не се обработват и 

реално техният потенциал не се използва. Отчасти това се дължи на природно-

географските характеристики на общината, които не позволяват развитие на 

интензивно земеделие. 

Селищната мрежа в общината е развита около транспортните коридори, 

съставени от републиканската и общинска пътни мрежи. Пространствената 

структура на селищна мрежа е дисперсна, като това се обуславя от природно-

географските условия. Населените места са съвкупност от различни махали и 

отделни жилищни сгради „разхвърлени“ неравномерно по територията на всяко 

землище. Планинският релеф е в основа на този начин на формиране на жилищните 

зони. 

Общият баланс на територията, според предвижданията на ОУПО Кирково е 

представен в следващата таблица. 

 

Баланс на 
територията 

Площ на проектни елементи 

 ха % 

1. Урбанизирани 

територии 
  

1.1. Жилищни функции 1697,9 3,15% 

1.2. Обществено – 
обслужващи функции 3,2 0,05% 

1.3. Смесени функции 118,1 0,2% 

1.4. Производствени 
дейности 96,3 0,18% 
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1.5. Складови дейности 5,3 0,06% 

1.6. Рекреационни 
дейности, вилни зони 21,7 0,03% 

1.7. Устройствена зона за 
курортни и допълващи 
дейности 

2,7 0,005% 

1.8. Озеленяване, 
паркове и градини в т.ч. 
гробищни паркове 

105,8 0,22% 

1.9. Спорт и атракции 6,7 0,06% 

1.10. Комунално 
обслужване и стопанство 0,7 0,01% 

2. Земеделски територии   

2.1. Обработваеми земи – 
ниви 7895 14,74% 

2.2. Обработваеми земи – 
трайни насаждения 569,7 1,1% 

2.3. Необработваеми 
земи 8350,8 15,5% 

2.4. Земеделски 
територии с възможна 
смяна на 
предназначението 

568,4 1,0% 

3. Горски територии   

3.1. Гори 2738,8 50,8% 

3.2. Горски земи 6119,4 11,3% 

4. Водни площи 632,9 1,2% 

5. Транспорт и 
комуникации 209,6 0,33% 

6. Територии за 
инженерно – техническа 
инфраструктура 

8,5 0,07% 

ОБЩО 53787 100% 

Източник: ОУПО Кирково 
 

Предвижданията в ОУПО, с които следва ПИРО да бъде синхронизирано, за да 

може да подпомогне реализацията им са следните: 

▪ В близост до всяко населено място или махала, или селищно образувание се 

предвиждат територии с възможност за смяна на предназначението на земята. 
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▪ При пътните възли на населените места, се предвиждат терени със смесена 

функция, като целта е да се осигури възможност за строителство на различни сгради 

във функционално отношение. 

▪ Увеличаване на терените на гробищните паркове. 

▪ Предвидени са зони със смесени функции по цялата територия като целта е 

привличане на инвеститори. 

Основен проблем за община Кирково е обезлюдяването и деградацията на 

малките населени места, които са с изчерпани или силно намаляващи демографски 

и социално- икономически ресурси. Силното застаряващото и намаляващо 

население ограничава в значителна степен потенциала за развитие на селищата. 

На тази основа приоритетите на общинските стратегии, планове и политики 

трябва да бъдат насочени към стабилизиране и към създаване на по-добри 

икономически и социални условия за живеене, спиране на емиграционните и 

вътрешнообщинските миграционни процеси, стимулиране на раждаемостта, 

разкриване на нови аграрно-индустриални мощности и работни места, повишаване 

на атрактивността за бизнес инвестиции и механичен прираст. 

В съответствие с основните национални и Европейски стратегически насоки за 

развитие през следващия програмен период, развитието на основните урбанизирани 

територии следва да се фокусира върху следните тематични направления: 

 Условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на 

урбанизираната територия; 

 Еколого-устойчиво и енергийно ефективно развитие на града и неговите 

функционални системи; 

 Ефективна пространствена организация на територията и адекватно 

инфраструктурно осигуряване. 

В община Кирково има изградени 10 755 жилища в 9 848 жилищни сгради, с 

общо 825 974 м 2 полезна жилищна площ. През последните 20 години се наблюдава 

все по- малко регистрирани и въведени в експлоатация новопостроена жилищни 

сгради. 

Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000 

души население. Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като 

количество и неговата достатъчност или нужда от нови е показателен за силно 
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развити в икономическо отношение страни, където пазара на имоти и жилища е 

балансиран. За територията на община Кирково този показател е недостатъчен, за да 

се прецени количеството наличен фонд, тъй като е деформиран от множеството 

необитавани сгради. 

Брой жилища на територията на община Кирково 

Данни за жилищата 

Едностайни 174 

Двустайни 1093 

Тристайни 2433 

Четири и повече стайни 7055 

Жилища на 1000 човека от 
населението 

499 

Среден брой лица на едно 
жилище 

2 

 

 Жилищата на територията на община Кирково се разпределят както следва по 

способи на конструкция: 

 

Видове жилища 

Стоманобетонни Тухлени Други 

426 3417 6005 

 

Жилищните сгради в община Кирково са почти изцяло частна собственост. 

През последните 20 години нови жилища в общинския жилищен фонд не са 

придобивани. 

1.9. Връзка на общината със съседните територии, които имат 
потенциал да влияят върху развитието ѝ  

Съседните територии, с които общината непосредствено граничи, са 

Крумовград, Момчилград, Джебел и Златоград. В интегрираната териториална 

стратегия за ЮЦР единствената функционална връзка, която е изтъкната е между 

областния център – гр. Кърджали и с. Кирково, които попадат в зона на сдружаване 

за ИТИ, обхващаща цялата област Кърджали. Близостта на областния център до 

общината неминуемо оказва влияние на развитието на община Кирково по 

протежение на път I-5. Той осигурява бърза и сигурна връзка, която предразполага 
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ежедневните трудови пътувания. Община Кирково има непосредствена и формална 

връзка и с община Златоград, посредством функциониращата МИГ „Кирково-

Златоград“. Тя е формирана на базата на общи предизвикателства и сходства в 

социално-икономическото състояние на двете общини. Община Кирково заедно със 

съседните общини могат да се стремят към създаването на общи туристически 

маршрути, които да спомогнат за по-дългото задържане на туристите в района. 

Стратегическите приоритети и предложения, заложени в ИТСР на Южен централен 

регион, също създават предпоставки за развитие на връзките със съседните на 

Кирково общини.  

Приоритет 1 на ИТСР, Специфична цел 1.3. Добро образование, 

професионално развитие и нови знания – образование и обучение адекватни на 

потребностите за развитие е насочен към негативните демографски характеристики, 

които са най-силно изявени в област Кърджали, която е с най-младо население в ЮЦР 

и страната. В стратегията се предлага да се концентрират интегрирани усилия за 

подобряване на неблагоприятната образователна структура на работната сила там. 

Община Кирково граничи непосредствено с още 3 общини от кърджалийска област 

–Крумовград, Момчилград и Джебел и 1 община от област Смолян - Златоград. 

Четирите общини заедно имат шанса да развиват интегрирани партньорски проекти 

в сферата на образованието и обучението, които да са адекватни на техните 

потребности за развитие. Приоритет 3 на ИТСР, Специфична цел 3.1. Подобряване 

на транспортната и цифрова свързаност и достъпност е насочен към осигуряване на 

свързаност към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната 

администрация на общините – Джебел, Крумовград, Момчилград и Кирково. Това 

предполага съвместни усилия между общините. 

1.10. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и 
национално значение, предвидени за реализация на територията 
на общината  

Основен източник на достоверна информация за влиянието на големи 

инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за 

реализация на територията на община Кирково и/или Южен централен регион от 

ниво 2, които пряко или косвено могат да дадат отражение в социално-

икономическото, екологическото и пространствено развитие на общината, е 
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Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от 

ниво 2. В нея на територията на община Кирково не са предвидени за реализация 

големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение. 

1.11. Синтезен SWOT анализ 

SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се 

идентифицират силните и слабите страни на община Кирково, оценка на външните 

фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и 

потенциални заплахи за развитието на общината. 

Силни страни  Слаби страни 

 Ключовото географско 

положение –общината е с ключово 

трансгранично значение, тъй като на 

територия и е разположен ГКПП 

Маказа – пресечна точка между 

Република България и Република 

Гърция; 

 Добра трансгранична свързаност 

и достъп до международната 

техническа инфраструктура;  

 Съхранена екологично чиста 

природа и околна среда;  

 Добри екологични 

характеристики (въздух, почви, шум, 

ниско замърсяване), които позволяват 

развитие на екологично земеделие и 

туризъм; 

 Наличие на разнообразни 

възможности за туризъм спортен, 

културен, исторически, екологичен и 

други; 

 Добре развита социална сфера от 

гледна точка на спецификата на 

услугите създава потенциал за 

разширяване на капацитета (броя 

потребители); 

 Добре изградена производствена 

база в община Кирково; 

 Развита и работеща 

промишленост с дългогодишни 

  Обезлюдяване на населени места; 

 Засилена миграция на младите хора 
към други градове от страната и чужбина; 

 Тенденция към продължаващо 
застаряване на населението;  

 Задълбочаване на различията в 
териториалното разпределение на 
населението и процесите на 
обезлюдяване на определени райони и 
села; 

 Висок дял на безработни лица с ниско 
образователно ниво и без професионално 
образование;  

 Намаляване на броя на работни места, 
поради ниска конкурентоспособност на 
местната икономика и нужда от 
подобряване и модернизиране на 
производствения и капацитет;  

 Недостатъчен капацитет на 
социалните услуги за рисковите групи от 
населението  

 Слабо развита здравна 
инфраструктура на територията на 
община Кирково и затруднен достъп до 
специализирана медицинска помощ;  

 Остаряла материално-техническа 
база, ниско ниво на модернизация 
(механизация и автоматизация) на 
селското стопанство; 

 Висок процент на неизползвани 
земеделски земи; 

 Неразвита туристическа 
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Силни страни  Слаби страни 

традиции и със завоювани позиции 

на национално ниво в шивашката 

промишленост, машиностроенето и 

металообработката, дърводобивната 

и дървопреработваща 

промишленост; 

  Висок потенциал за създаване на 

устойчиви туристически атракции, 

подобряваща се туристическа 

инфраструктура;  

 Развити производствени умения в 

областта на селското стопанство; 

 Наличие на значителни горски 

площи и горскостопански ресурси; 

 Много добро състояние на 

електропреносната и 

комуникационната мрежа, 

гарантираща непрекъснато 

електрозахранване и допълнителна 

натовареност; 

 Наличие на МИГ, подпомагащ 

сдружаването между общините; 

 Изготвен ОУПО, който определя 

бъдещото устройствено развитие на 

териториите; 

 Добър общински 

административен капацитет; 

 

инфраструктура на територията на 
община Кирково;  

 Затруднено изграждане и 
поддържане на обслужващата техническа 
инфраструктура;  

 Недостатъчно добро общо състояние 
на републиканската пътна мрежа; 

 Общинската пътна мрежа е влошено, 
нужда от спешни мерки за 
рехабилитация;  

 Нужда от подобряване на 
техническата среда в населените места, 
облагородяване, създаване на места за 
отдих, спорт на открито, детски 
площадки и други; 

 Ниска степен на изграденост на 
канализация ; 

 Липса на пречиствателни съоръжения 
за отпадни води на територията на 
община Кирково.; 

 Наличие на нерегламентирани 
сметища; 

 Висока степен на ерозия на почвите; 

Възможности  Заплахи 
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Силни страни  Слаби страни 

 Трансграничното разположение е 
възможност за бизнеса за по-лесно 
достигане до външни пазари, както и 
за нарастване на туристическия 
поток; 

 Създаване на трансгранични 
възможности за туризъм и пътувания. 
Подобряване на квалификационната 
структура чрез обучение и заетост;  

 Осигуряване на заетост, чрез 
включване в програми като 
чиракуване, повишаване на 
знанията, уменията и 
професионалната квалификация на 
безработните;  

 Подобряване на качеството на 
работната сила, чрез обучения на 
заетите, основно в сектор 
промишленост;  

 Стимулиране на бизнеса чрез 
повишаване на неговата 
конкурентоспособност и експортен 
потенциал;  

 Достъп на територията до 
европейско финансиране – 
възможности за развитие на 
инфраструктура, социални услуги и 
бизнес в различни икономически 
сектори, включително създаване на 
устойчива структура от 
микропредприятия.  

 Подобряване на обществената 
среда и услуги, като фактор за 
задържане на населението в региона 
и предпоставка за социално-
икономическото развитие  

 Възможност за развитие на 
икономически дейности, 
осигуряващи добавена стойност на 
селскостопанските продукти, 
основно чрез преработка и развитие 
на хранително-вкусовата 
промишленост и др.  

 Внедряване на нови технологии, 
автоматизация и пазарно 

  Труден достъп до свободни средства 
за стартиране и съфинансиране на 
проекти;  

 Обезлюдяване на част от селищата и 
увеличаване на миграцията;  

 Несъответствие между потребностите 
на бизнеса от квалифициран персонал и 
образователните планове и програми;  

 Липса на квалифицирана работна 
ръка на пазара на труда; 

 Продължаващ социално-
икономически упадък на малките 
населени места;  

 Продължаващо намаляване на 
населението в трудоспособна възраст;  

 Зависимост от външно финансиране 
при изграждане или реконструкция на 
основните инфраструктурни 
съоръжения; 

 Липса на икономическа ефективност 
при инвестиции в малките населените 
места; 

 Влошаване на инвестиционната 
активност, поради неблагоприятна 
макроикономическа и вътрешно- 
политическа и геополитическа среда  

 Намаляване на регистрираните 
стопански обекти; 

 Намаляване на селскостопанския 
фонд и обработваемата земя;  

 Липса на селскостопански 
производители с пазарна ориентация.  
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Силни страни  Слаби страни 

ориентиране в сектора 
животновъдството; 

 Оползотворяване на местните 
природни ресурси за повишаване 
качеството на живот на местните 
жители, за спиране на негативните 
демографски и социални тенденции 
и повишаване на качеството на 
условията в социалната сфера; 

 Развитие и благоустройване на 
места и провеждане на културни, 
спортни и др. изяви, които ще 
съхраняват и развиват културните 
традиции; 

  Задържане на населението в 
селата и ограничаване на 
обезлюдяването и подобряване на 
достъпа до заетост, намаляване на 
бедността и насърчаване на 
социалното включване чрез местни 
инициативи и проекти. 

1.12. 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 и 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 
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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 препокриват 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 Кирково за открояване на местните характеристики. Това спомага за 

сравнението на част от изводите направени в Анализа на районите и този за целите 

на ПИРО. 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 

Кирково са валидни и за национално/регионално ниво), къде се отчита разминаване 

(т.е. заключенията за община Кирково са по-негативни или обратното – по-

благоприятни). 

Взаимовръзки между заключенията от Анализа на районите и ПИРО 

Заключения от 
Анализа на районите 

Заключения от социално-
икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръз
ка/ Извод 

ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ 

Демографската ситуация в 

страната се характеризира с 

продължаващо намаляване 

и застаряване на 

населението, намаляваща 

раждаемост и задържащо се 

високо равнище на общата 

смъртност, отрицателен 

естествен и механичен 

прираст. 

Населението плавно се 

увеличава; Раждаемостта на 

1000 д. е по- ниска от средното 

за страната; По-ниско ниво на 

смъртност от средното за 

страната; Отрицателен 

естествен прираст и 

положителен механичен 

прираст. 

Общината е с по-

добри 

характеристики, 

отколкото за 

страната. 

Намаляване на дела на 

населението в 

трудоспособна възраст. 

Намалява делът на 

населението в трудоспособна 

възраст. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 
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Териториалното 

разположение на 

населението е предимно в 

градовете – 73,5% (2017 г.). 

Населението в общината е 

предимно селско 

Общината е с 

различна 

характеристика 

спрямо общата за 

България. 

Изчерпан демографски 

потенциал на селата, които 

до неотдавна са били 

източник на миграция към 

градовете. 

Част от селата все още имат 

потенциал да привличат 

население в тях и имат 

механичен прираст 

 

Общината е с по-

добра 

характеристика от 

страната. 

ТЕМА: ПАЗАР НА ТРУДА 

Коефициентът на 

икономическа активност 

нараства. 

Отчетена е тенденцията за 

задържане броя на заетите в 

местната икономика и 

намаляване на населението в 

трудоспособна възраст. 

Общината е с по-

лоша 

характеристика от 

националното 

ниво. 

Заетостта на населението в 

най-активна възраст (15–64 

години) бележи съществен 

ръст на национално ниво в 

периода 2014-2017 г 

Увеличаването на броя на 

заетите като цяло води и до 

намаляване на заетостта в 

интервала 15-64 години, 

въпреки че липсват данни за 

потвърждението му. 

Общината е с по-

добра 

характеристика от 

националното 

ниво. 

Коефициентът на 

безработица намалява. 

Коефициентът на 

безработица намалява. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като 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 Южен централен 

регион община Кирково е 

определена като „слабо 

урбанизирани (периферни)“. 

Общината попада 

в слабо 

урбанизирани 

(периферни) 
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В Анализа на районите са 

определени 

агломерационни 

образувания по дадени 

критерии. 

В ИТСР на Южен централен 

регион община Кирково не 

попада в агломерационен 

ареал. 

Община Кирково 

не попада в 

агломерационен 

ареал. 

 
 ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

БВП и БВП на глава от 

населението нараства 

На ниво „община“ не се 

поддържа информация за 

БВП, но за област Кърджали 

показателят нараства. В 

същото време в община 

Кирково се наблюдава 

увеличаване на 

произведената продукция на 

1 работник. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 

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 92.47% 

(2017 г.) от общия брой 

предприятия в 

нефинансовия сектор, 

следвани от втората група 

(от 10 до 49 заети). 

Микро предприятията в 

общината са по – голям дял от 

всички в нефинансовия 

сектор. 

Общината е със 

сходна 

характеристика 

като на национално 

ниво. 

Атрактивността на 

българския туризъм се 

формира от културно-

историческо наследство, 

природни ценности, 

разнообразни пейзажи, 

качествени услуги и добра 

свързаност/достъпност. 

Община Кирково притежава 

редица движими и 

недвижими културни 

ценности, които могат и се 

използват за развитие на 

туризма. 

Общината 

притежава 

характеристики, 

определени в 

Анализа на 

районите за 

развитие на 

туризма. 

ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА 

Обхватът на деца в 

предучилищно образование 

е намалял до степен, че всяко 

пето дете не посещава детска 

градина. 

Местата в детските градини 

в община са достатъчни, за да 

обхванат всички деца. 

Общината е с по-

добра 

характеристика от 

националното ниво 
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Броят на учениците в 

страната намалява ежегодно 

с близо 1,5%. Закриват се 

училища, предимно в 

малките населени места. 

Броят на учениците 

намалява през годините. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 

Въпреки че се наблюдава 

макар и символично 

намаляване на дела на 

преждевременно 

напускащите училище, все 

още този дял е твърде висок 

- 2,96%. 

Според анализите към 

ПИРО, символично 

намаляване на дела на 

преждевременно 

напускащите училище. 

Общината отчасти 

е с по-добра 

характеристика от 

националното 

ниво. 

Увеличаващи се разходи в 

сферата на социалното 

осигуряване, подпомагане и 

грижа. 

Делът на подпомаганите 

лица в общината се задържа, 

но като цяло разходите за тях 

се увеличават. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 

Неравномерното 

териториално 

разпределение на мрежата 

от социални услуги по 

общини, неподходящата 

материална база. 

Социалните услуги са 

фокусирани в общинския 

център. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво 

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Насърчаването на 

интермодалността, като 

възможност за прехвърляне 

на товари към по-

екологосъобразните видове 

транспорт, е една от 

основните мерки за 

устойчиво и балансирано 

развитие на транспортната 

система. 

В община Кирково няма 

предпоставки за развитие на 

интермодален терминал 

(хъб). 

 

Общината е с по-

лоша 

характеристика от 

националното 

ниво. 

 

 

В национален план 

електроенергийната мрежа 

е добре развита и всички 

населени места са 

електроснабдени. 

Електроенергийната мрежа 

в общината има достатъчно 

капацитет за поемане на 

допълнителни консуматори. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 
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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. 

Не е отчетено развитие на 

газопреносната и 

газоразпределителната 

мрежа в общината. 

Изводите, 

направени в 

Анализа на 

районите, са 

валидни и за 

община Кирково. 

Нарастване на участието 

на ВЕИ в енергийния баланс 

на страната. Новият акцент в 

използването на ВЕИ е да се 

насочи към 

децентрализирано 

производство на енергия от 

ВИ, предимно за собствени 

нужди и присъединяване 

към мрежите с по-ниско 

напрежение, което ще 

намали и разходите за 

пренос. 

В общината Кирково не 

могат да се използват активно 

ВЕИ. 

Изводите, 

направени в 

Анализа на 

районите, не са 

валидни и за 

община Кирково. 

Често срещан е проблема с 

„режим на водоснабдяване“, 

който силно влошава 

качеството на живот на 

населението. 

Част от населените места в 

някои години са на режим на 

водоподаване, който засяга 

между 2% и 4% от жителите на 

общината. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 

Изключително високо ниво 

на загуби на вода (средно 

около 60%). 

Загубите на вода са около 

51% за последните години. 

Общината е с по-

добра 

характеристика от 

националното 

ниво. 

 

Значително по-големите 

количества образувани 

отпадъци на човек в 

България в сравнение с ЕС, 

ниската степен на 

рециклиране на битовите 

отпадъци. 

 

 

 

В община Кирково тепърва 

започват да се рециклират 

отпадъците и голяма част от 

тях се депонират директно. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 
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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 

Кирково 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 в 

общината е отлично. 

Общината е с по-

добра 

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 

Кирково 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 

успешно средства от ЕСИФ, 

националните програми и 

други донорски програми, 

което показва и 

повишаването на капацитета 

ѝ. 

Изводите, 

направени в 

Анализа на 

районите, са 

валидни и за 

община Кирково. 
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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 

Кирково. 

Изводите, 

направени в 

Анализа на 

районите, не са 

валидни за община 

Кирково. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН В АНАЛИЗА 
НА РАЙОНИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЩИНА КИРКОВО 

 Осигуряване на 

свързаност към единната 

електронна съобщителна 

мрежа (ЕЕСМ) на 

държавната администрация 

на община Кирково.  

 Нова туристическа 

инфраструктура в зони за 

отдих на язовирите 

„Кърджали“ и „Студен 

кладенец“;  

 Рехабилитация на 

отсечката АМ „Марица“-

Кърджали- ГКПП „Маказа“. 

ПИРО се съобразява с 

предвидените в ИТСР 

проектни предложения 

Неприложимо 
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ЧАСТ II.  

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

2.1. Основополагащи принципи при формулирането на 
стратегическата част 

Структурата на стратегическата част на ПИРО Кирково съответства на 

изискванията на „Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за 

периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и 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 

кохезионна 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 Стратегията „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. Целите на политиката на 

ЕС до 2050 г. за модерна, ресурсно-ефективна, конкурентоспособна и климатично 

неутрална икономика ще окажат силно влияние върху развитието на определени 

територии от страната поради специфичната насоченост и характеристики на 

развиващите се там индустриални отрасли. В отговор на тези предизвикателства, ще 

се работи в посока координация на планираните мерки за подпомагане на най-
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засегнатите области от енергийния преход (в т.ч. и ангажиментите по Зелената 

сделка на ЕС и Фонда за справедлив преход) с изпълнението на интегрираните 

териториални инвестиции (ИТИ) на регионално ниво. 

Визията, целите, приоритетите и мерките на стратегическата част на ПИРО 

Кирково са хармонизирани с предвижданията на НСРР 2012-2022 и АНКПР 2013-

2025, както с Националната програма за развитие „България 2030“ и секторните 

стратегии в страната. ПИРО се рамкира от Интегрирана териториална стратегия за 

развитие на Южен централен регион за периода 2021-2027 (ИТСР). Достойнство на 

настоящият документ е, че той отчита и доразвива успешните начинания на ОПР 

Кирково (2014-2020) и насочва усилията и ресурсите в посока към надграждане на 

успешните инициативи и преодоляване на негативните тенденции в социално-

икономическото, културно и пространствено развитие на общината. Изборът на 

актуални идеи се мотивира и от основните изводи от оценката за изпълнението на 

ОПР на Кирково за периода 2014-2020 г. и от резултатите от проведеното анкетно 

проучване сред местното население, администрация и бизнес в общината . 

Стратегията на настоящия ПИРО е направена съобразно утвърдените 

теоретични модели и съвременни практики в сферата на стратегическото планиране 

на местното развитие. 

ПИРО е изготвен съобразно утвърдените теоретични модели и съвременни 

практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие.         

Приложено е съчетание от няколко основни принципа. 

 Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите 

страни е основен принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно са 

проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и 

потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени 

основите за сътрудничество с оглед на реализацията на ПИРО. 

 Съгласуваност. ПИРО е изготвен в съответствие с нормативните и 

стратегически документи от по-високо ниво. 

 Прецизност. Анализите са направени въз основа на официална статистическа 

информация. Използвани са данните от НСИ, ДБТ, ДСП,ОПУ, оператори на 

комунални услуги и др. Същият принцип е използван и при дефинирането на 

системата от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност. 
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 Структурираност. Структурирането на ПИРО се основава на 

закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и 

синтезираните резултати от проведения анализ. 

 Мотивираност. В ПИРО са описани детайлно мерки, чиито конкретни 

дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на 

мотивирани проекти през следващите седем години. 

 

2.2. Подход за формулиране на визията 

Визията за развитието на общината до 2027 г. отразява кратко и ясно представата 

на жителите на община Кирково 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 в нея се 

отразяват точно действителните потребности на хората за развитие на ключовите 

икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и 

естетическа промяна в жизнената среда.  

 

2.2.1. Визия за развитие 

Приетата визия, представлява желаното и постижимо състояние на община 

Кирково към 2027 г. и определя насоката за структуриране на стратегическата част 

на плана и рамката за неговото изпълнение. Визията продължава и надгражда 

визията на ОПР Кирково 2014-2020 г., тъй като се следва политика на 

последователност в изпълнението на стратегическите документи. 

„Кирково – от тук започва България, помни корените, гледай в бъдещето“ 

Така формулираната визия предполага добро управление и широко 

гражданско участие в процеса на вземането на решенията и тяхното изпълнение за 

ефективно използване на наличните ресурси и постигане на устойчиви резултати по 

такъв начин, че община Кирково да повиши икономическата си жизнеспособност и 

предлаганите услуги. 

Визията за общината има за цел подобряване развитието на общината в 

структурен, социално-икономически, екологичен и естетически аспект. Устойчивият 

икономически растеж е свързан с насърчаване на местния потенциал и 

предприемачеството, осигуряване на финансови ресурси, генериране на растеж и 
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работни места. Високото равнище на заетост е важно условие за повишаване 

доходите на местното население. Усъвършенстването на социалната и техническата 

инфраструктура ще осигурят на жителите на общината висок жизнен стандарт. 

Изграждането на удобна и съвременна жизнена среда е особено важно за развитие на 

районите. 

 

2.3. Стратегически цели 

Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и 

отразяване конкретната специфика на община Кирково. 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. Приоритетите, дефинирани в ПИРО, са 

в съответствие с предвижданията на АНКПР и другите секторни политики, но без да 

ги преповтарят. На ниво ПИРО се осъществява връзката между регионалния и 

местния стратегически контекст за развитие чрез ограничен брой ключови 

приоритети и евентуални допълващи приоритети. Определените приоритети 

произтичат от изводите на аналитичната част на документа, като се фокусират върху 

конкурентните предимства на общината. 

Всеки от приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и представлява 

по-краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на по-общата 

стратегическата цел.  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. 

Стратегическият документ има за задача да обвързва сравнителните предимства и 

потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети 

за постигане на конкретни цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен 

стандарт на хората в общината и постигане на устойчиво развитие на територията. 

  

ОБЩАТА ЦЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА 2021-2027 г. е: „Нека всички 

заедно да направи общината по-привлекателно и по-добро място за живеене". 
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2.4. Приоритети за развитие 

Трите приоритетни направления представляват областите за действие, където 

се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия 

програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са 

директно обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за 

постигането на повече от една цел. Те са организирани като съчетание от прецизно 

формулирани мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в 

общината. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни 

проекти през целия програмен период (2021-2027 г.). В този смисъл въздействието на 

мерките не се изчерпва с дефинираните в Програмата за реализация на ПИРО 

проекти. 

Съобразявайки се с разкритите основни дефицити и нужди за развитието на 

Община Кирково, както и с целите на Националната програма „България 2030“, 

АНКПР и Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южен 

централен регион 2014–2020 г., както и с тематичните цели на кохезионната политика 

за периода 2021–2027 г., се определят следните стратегическите приоритети, 

фокусиращи политиките за развитие на общината: 

ПРИОРИТЕТ 1: Подкрепа за развитие на местната икономика основаваща се на 

местните потенциали, традиции и ресурси; 

ПРИОРИТЕТ 2: Инвестиции в човешкия капитал; 

ПРИОРИТЕТ 3: Балансирано и устойчиво развитие на територията и 

населените места чрез инвестиции в общинската инфраструктура с цел намаляване 

на неравенствата. 

Прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на 

политиката за развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между 

институции, работещи на различни нива на управление, създаване на партньорства 

между местните власти, частния сектор и държавата, активно и целенасочено 

използване на средствата по европейските програми, е важна предпоставка за 

тяхното изпълнение. 
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ПРИОРИТЕТ 1: Подкрепа за развитие на местната икономика основаваща се 

на местните потенциали, традиции и ресурси 

Приоритетът е насочен към модернизиране на развитието на общината чрез 

повишаване качеството на работната сила, въвеждане на иновативни производства, 

повишаване на инвестиционната активност и засилване ролята на модерното 

предприемачество. Този приоритет съответства на основна цел за развитие на 

България за периода до 2030 г., а именно технологична трансформация на 

икономиката, повишаване на ресурсната ефективност и наваксване на изоставането 

в цифровизацията. Същевременно, въвеждането на модерни технологии в сектори 

ВИЗИЯ 

„Кирково – от тук започва България, помни корените, гледай в бъдещето“ 

ОБЩА ЦЕЛ 

„Нека всички заедно да направи общината по-привлекателно и по-добро място 

за живеене" 

ПРИОРИТЕТИ 

ПРИОРИТЕТ 1 ПРИОРИТЕТ 3 

СЦ 1.1 СЦ 1.2 СЦ 1.3 СЦ 1.4 СЦ 3.2 

 

СЦ 3.3 

 

Ц 3.2.1 

Ц 3.2.2 

СЦ 3.1 

Ц 3.1.1 

Ц 3.1.2 

Ц 3.2.3 

ПРИОРИТЕТ 2 

СЦ 2.1 СЦ 2.2 

Ц 2.1.1 Ц 2.1.1 

Ц 2.2.1 Ц 2.1.2 

Ц 2.2.3 Ц 2.1.3 
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като здравеопазване, образование и социални грижи ще осигури повече и по- 

висококачествени услуги за обществото. 

Ключовите дейности в този приоритет са подкрепа за нови инвестиции с 

повишена ефективност, установяване на иновационния подход във всички сектори 

на икономиката, подобряване на инвестиционната среда и привличане на 

стратегически инвеститори, адаптиране на националната и регионалната политика 

към нуждите и специфичните условия за МСП и създаване на мрежи и 

инфраструктури, базирани на иновации и технологии, насърчаване на мерките за 

енергийна ефективност в предприятията и за преход към кръгова икономика, 

поддържане на ефективен регионален и местен пазар на труда. 

Посочените действия са обединени за изпълнението на следните специфични 

цели: 

 

Специфична цел 1.1 : Инвестиции 

В рамките на тази цел на въздействие основните дейности са насочени към:  

 - подкрепа за създаване на нови МСП, която ще бъде съобразена, от една страна, 

с приоритетите по отношение на икономическите дейности (идентифицирани и 

изведени в Националната стратегия за МСП 2021–2027 (НСМСП)), а от друга, с 

потребностите и потенциала на предприятията 

на Общината;  

-  подкрепа за различните подгрупи предприемачество – 

новостартиращи в приоритетни сектори, семейни предприятия, бързорастящи 

предприятия и други;  

- подкрепа за     предоставяне на     услуги,     насочени към 

развитие на предприемаческата екосистема и подобряване на елементи на 

бизнес средата;  

- създаване на условия за ускорено изграждане на модерна индустриална 

инфраструктура с оглед преодоляване на идентифицираните териториални 

дисбаланси, привличане на     инвестиции     в     региона;     

- изграждане     и модернизиране на техническа инфраструктура за бизнес и 

предприемачество;  

- изграждане на инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и 

индустриални зони. 
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Специфична цел 1.2 : Заетост 

Повишаването на ефективността на местния пазар на труда с фокус върху 

разкриване на нови качествени работни места ще бъде основен акцент на 

националната и регионалната политика. Мерките следва да осигурят интеграцията 

на политиките за развитие на уменията с политиките за регионално икономическо 

развитие. Необходими са местни партньорства между бизнеса и съответните 

фактори в сферата на икономическото развитие, образованието и заетостта с цел да 

се гарантира, че политиките за развитие на уменията се осмислят в контекста на по-

широкото икономическо развитие. 

Тук се включват и мерките, насочени към групата на неактивните лица, в т.ч. 

към безработните лица от маргинализираните групи от населението, групите с ниско 

образование и без квалификация и недостатъчна активност на пазара на труда. 

Обект на специално внимание и предприемане на мерки за включването им в 

обучение или пазара на труда са младежите, незаети в образование или заетост. 

Активизирането на трудовата ангажираност на тези групи е от важно значение за 

преодоляване на недостига на работна сила в региона. 

 

Специфична цел 1.3 : Развитие на селското и горско стопанство 

Наличието на уникални природни ресурси и културното наследство са важна 

част от специфичния потенциал на Община Кирково. Усвояването на ресурсите по 

ефективен и устойчив начин е една възможност за развитието на Общината и за 

стимулиране на икономическия растеж и заетостта. Целта е развитието на 

интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, като се 

гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на 

ресурсите в отрасъла. 

Обхватът на дейностите и мерките за подкрепа включва: модернизиране и 

технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла; стимулиране 

на инвестициите за модернизация и технологии за прецизно земеделие за 

подобряване на ефективността на производството в сектора и повишаване на неговия 

потенциал за по-екологично производство на храни с по-малко ресурси, както и за 

развитие на веригата за създаване на стойност; ефективно управление на рисковете 
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в земеделието и адаптирането му към климатичните промени; насърчаване 

развитието на биологичното земеделие; насърчаване земеделските производители да 

предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата; Внедряване на системи 

за устойчиво управление на горите. 

 

Специфична цел 1.4 : Развитие на туризма 

Уникалните природни ресурси на региона и знаковото културно-историческо 

наследство е валоризирано в различна степен в отделните части на региона и все още 

е слабо интегрирано в туристическа дейност с висока добавена стойност. 

Като приоритетни дейности и мерки за развитие на туризма в региона се 

очертават: подпомагане на местния икономически потенциал за развитие на 

различни видове туризъм (културен, религиозен, познавателен, еко и приключенски, 

селски туризъм) чрез развитието на туристически атракции и специализирана 

инфраструктура за оползотворяване на туристическите ресурси (включително 

изграждане на съпътстваща инфраструктура); популяризиране на туристическите 

продукти на региона в национален и международен план посредством рекламни 

кампании с фокус върху неговите уникални качества; повишаване професионалната 

квалификация на заетите в туризма. 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Инвестиции в човешкия капитал 

Фокусирането на политики, дейности и мерки за изпълнението на тази цел в 

областта на развитието на човешките ресурси се обосновава с необходимостта от 

решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми в 

демографското и социалното развитие. 

Приоритетът включва три основни стратегически цели, които ще се реализират 

чрез интегрирани дейности и проекти поради широкия, но комплексен характер на 

адресираните нужди и проблеми. При планирането на мерките в тази област е 

необходима съгласуваност както на услугите в отделните сектори, така и на 

регионално и местно ниво, чрез подобряване механизмите и процедурите за 

взаимодействие между институциите, въвеждане на мултидисциплинарен подход 

при         предоставянето на услуги, индивидуализиране на услугите, провеждане 

на интегрирани политики в различни сфери – образование и обучение, пазар на 

труда, социални, спортни и здравни услуги и др. 
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Специфична цел 2.1 Образование и обучение 

Националната програма за развитие „България 2030“ предвижда цялостно 

модернизиране на образователната система на всички нива, което ще благоприятства 

за пълноценната професионална и лична реализация. Качественото образование е 

свързано със засилване функциите на Общината да насърчават повишаването на 

квалификацията на учителите и развитието на умения в области, съответстващи на 

целите на общината и бизнеса. Това ще помогне за допълнително

 насочване потенциала на педагогическите специалисти към значими за 

общината техни компетентности като например: използване на съвременни 

технологии в обучителния процес, развитие на ключови компетентности у 

учениците, взаимодействие с бизнеса и други заинтересовани страни и др. В същото 

време следва да бъде поставен посилен фокус върху формирането на ключовите 

компетентности, регламентирани в чл. 77 от ЗПУО. Въпреки че те са заложени в 

подзаконовата нормативна уредба, на практика голяма част от учителите все още не 

са подготвени да ги формират ефективно у учениците. Общината следва да насочи 

ресурс за повишаване квалификацията на учителите за развиване на ключови 

компетентности у учениците, за осигуряване на различни елементи на учебна среда 

за формиране на такива компетентности. 

Създаване на иновативна среда за учене. Управлението на образователната 

инфраструктура за общината често означава ресурсите да се фокусират върху 

гарантирането на базисните изисквания към средата за учене. Важна общинска 

задача, обаче все повече става осигуряването на инвестиции в иновативни и 

високотехнологични елементи на средата. Това ще помогне на училищата да 

осигурят условия за учене в среда, максимално близка до тази на бизнеса. Така 

учениците ще имат възможност да формират компетентности, от които бизнеса се 

нуждае и преходът към работното място ще бъде значително улеснен. Това са мерки, 

свързани с оборудване на кабинети, закупуване на специфична техники за нуждите 

на обучението, стимулиране на инвестиции от местния бизнес за споделяне на 

технически съоръжения, експертиза и за инвестиране в съвременни технологии за 

обучение. 

Подкрепа и приобщаване на младежите, които не работят и не се обучават 

(NEETs). Прилаганите досега мерки за включване на тази група младежи в работа или 
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в обучение често не дават очаквания резултат. Общините, бидейки най-близо до 

различните групи младежи NEETs, имат потенциала да окажат най-силно 

въздействие за тяхното приобщаване. Мерките, които са заложени в ПИРО са: 

Засилване на ролята на младежките и ромските медиатори, Подобряване 

взаимодействието между бюрата по труда и медиаторите; Насърчаване на 

предприемачеството сред младите хора; Алтернативни мерки за подкрепа на 

прехода на младите хора към пазара на труда (напр. кариерни изложения, 

платформа за връзка между младежите и местните компании и др.); Подкрепа за 

неформално образование за формиране на компетентности за успешна реализация; 

Ранно кариерно ориентиране. 

 

ЦЕЛ 2.1.1. Равен достъп до качествено образование и обучение 

За реализиране на тази цел са предвидени следните мерки за подобряване на 

функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане 

и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст като местна и регионална политика; Прилагане 

на политики за обхващане и включване на децата и учениците в системата на 

предучилищното и училищното образование и за намаляването на дела на 

преждевременно напусналите училище. Специални усилия трябва да бъдат 

положени за тези групи, които са изправени пред затруднения в обучението и/или 

са в подчертано неравностойно положение; Осигуряване на достъп до образование 

за лицата от населени места без функциониращи училища (по линия на 

ученическите пътувания, чрез интернет обучение и др.); Дигитална трансформация 

на училищното образование, в т.ч. професионалното образование и обучение; 

Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни 

училища; Реализиране на проекти за организиране на групови и класни посещения 

в близките села с цел изучаване на традициите чрез разнообразни дейности и 

занимания на територията на местните училища, като отглеждане на домашни 

продукти и животни, традиционни занаяти и други, които да бъдат ръководени от 

възрастни жители на селата; 

 

 

 



Община Кирково                                         

  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО | 2021 – 2027 г. 123 

ЦЕЛ 2.1.2. Придобиване на умения съответстващи на пазара на труда 

Планираните мерки са: Предлагане на обучение по професии и специалности с 

приоритетно значение за регионалния пазар на труда; Разработване на гъвкави 

модулни учебни планове и програми по професии, отчитащи реалните нужди на 

пазара на труда, и на механизъм за гъвкава адаптация, включително задочна, вечерна 

и дистанционна форма на обучение съвместно с работодателите; Придобиване на 

по-добра цифровата грамотност; Разширяване на системите и насърчаване на 

ученето през целия живот; Програми за ограмотяване на възрастни, основно сред 

ромското население и други уязвими групи; 

 

ЦЕЛ 2.1.3. Инвестиции в образователната инфраструктура  

Всички нива на образователната и обучителната система се нуждаят от 

непрекъснато усъвършенстване на инфраструктурата и съвременно 

оборудване, осигуряващи възможности за модерно обучение. В тази връзка е 

необходимо: Инвестиране в  материалните бази на предучилищното образование, 

училища, спортни площадки и салони (според потребностите); Доставка и монтаж 

на специфични и иновативни инструменти и оборудване за подкрепената 

инфраструктура; Засилване на употребата      на      ИКТ като част      от 

модернизираната      образователна инфраструктура. 

 

Специфична цел 2.2. Качествено здравно обслужване, социални услуги, 

култура и спорт 

 Основен фактор за определяне качеството на живот в общината е 

възможността жителите и да получават качествени социални, здравни, културни и 

други обществени услуги. За повишаване на качеството на живот и 

привлекателността на Общината се планира реализацията на целенасочени мерки за 

развитие на следните социални системи: 

 

ЦЕЛ 2.2.1. Подобряване на здравната инфраструктура и социалните услуги 

 Грижите за здравето на населението са насочени към осигуряване на равен 

достъп до качествени, устойчиви и достъпни медицински услуги. Предвидените 

мерки в областта на здравеопазването са насочени към: Териториално фокусиране 

на интервенциите, което да подобри достъпа на населението до първична, 

специализирана и болнична помощ; Създаване на мобилни екипи към областните 
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лечебни заведения за осигуряване на медицинска помощ в отдалечени и 

труднодостъпни места; Финансиране на нови условия за предлагане на услуги от 

общопрактикуващи лекари в труднодостъпни региони. 

Предвижда се в рамките на периода 2021–2027 г. да се реализират следните 

мерки в системата на социалните услуги: Създаване на социални услуги, насочени 

към възрастни и болни хора ; Създаване на социални услуги за резидентна грижа за 

възрастни; Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за лица с увреждания; Създаване на съпътстващи специализирани 

и консултативни социални услуги за лица с увреждания; Създаване на други видове 

социални услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция, консултативни за деца 

и семейства и т.н.);  

 

ЦЕЛ 2.2.2. Подкрепа за културни институции и дейности, достъп до 

културното наследство 

Предвижда се да се подкрепят дейности, свързани с: Поддържане и обогатяване 

на културната инфраструктура и оборудване на културни организации и сгради; 

Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и културните 

услуги. 

 

ЦЕЛ 2.2.3. Обновяване на спортната инфраструктура 

Планираните меркивключват: Подобряване на училищната спортна 

инфраструктура; Поддържане на открити и закрити спортни площи, строителство 

на нови; Създаване на условия за спорт в свободното време и спорт за всички и 

увеличаване на мобилността на населението от всички възрастови групи. 

 
ПРИОРИТЕТ 3: Балансирано и устойчиво развитие на територията и 

населените места чрез инвестиции в общинската инфраструктура с цел 

намаляване на неравенствата 

Постигането на растеж в Общината и региона е свързано до голяма степен със 

степента на развитие на комуникационната инфраструктура. Транспортната и 

дигиталната инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на 

специфичните потенциали на регионите и увеличаване на конкурентните им 

предимства. От друга страна те водят до повишаване на териториалното сближаване 

и постигане на по-балансиран растеж и възможност за осигуряване на равен достъп 
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на всички жители, независимо от тяхното местожителство, до икономически и 

социални функции и услуги. 

Подобряването на териториалното сближаване и на качеството на управление 

на териториално ориентираните политики изисква местната и регионалната 

политика да бъдат фокусирана върху подкрепа на региони, изправени пред 

трудности, средни градове, които са в процес на загуба на своите социални и 

икономически функции, слаборазвити и селски общини, силно отдалечени от 

централните места в региона и страната, като и подкрепа за мерки, свързани с 

преструктурирането и адаптирането им. 

Местната транспортна инфраструктура е основен фактор, способстващ за 

разпространението на процесите на развитие и постигане на териториална 

свързаност. 

 

Специфична цел 3.1. Транспортна и цифрова свързаност 

Инвестициите в транспортна инфраструктура ще бъдат подкрепени паралелно 

с инвестициите в цифрова инфраструктурата. Предвидени са дейности, насочени 

предимно към развитието на главните и второстепенните транспортни 

оси за подобряване на достъпа до пазара на труда и социални услуги в общината и 

СЦР. Подобряването на свързващата инфраструктура с регионална значимост       се 

фокусира       върху       ограничаването на вътрешнорегионалните различия и 

предоставянето на равен достъп до услуги. 

 

ЦЕЛ 3.1.1. Подобряване на съществуващата пътна и улична мрежа 

Подобряването на свързващата инфраструктура се фокусира 

върху ограничаването различията и предоставянето на равен достъп до услуги. Това 

е свързано основно с рехабилитация на второкласната и третокласната пътна мрежа 

и общинската пътна мрежа. Предвиждат се следните мерки за развитието на 

транспортната инфраструктура     в Общината: Рехабилитация и реконструкция на 

общинската пътна мрежа и уличната мрежа; Подобряване на вътре общинската 

свързаност на населените места; Изграждане на велоалеи и веломаршрути; 

Подобряване на транспортния достъп до туристически обекти. 

 

ЦЕЛ 3.1.2. Развитие на цифровата свързаност 
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За постигането на „цифров растеж“ и предотвратяване на рисковете от 

задълбочаване на регионалните дисбаланси по отношение на широколентовото 

покритие, което може да увеличи другите неравенства, в Община Кирково ще се 

развитие мрежите за достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет, 

както и за развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и 

онлайн услугите. По този начин ще бъде подобрен достъпът до значителна част от 

административните услуги и услугите в здравеопазването, образованието, културата 

и т.н. 

Постигането на свободен и социално справедлив достъп до информационни и 

комуникационни технологии във всички райони, особено в периферните селски 

райони, налага специална правителствена подкрепа за изграждане на мрежа и 

преодоляване на отсъствието на пазарен мотив. В противен случай е налице е риск 

тези райони да останат „информационно откъснати“, което да задълбочи другите 

неравенства. 

Поставената цел в правителствената програма България 2030 за равномерно 

покритие на националната територия с мрежа от обекти на високото ниво на 

публичните услуги в здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и 

културата ще подобри процесите на социално включване в региона. За постигането 

и са предвидени мерки за осигуряване на мрежа от информационни и 

комуникационни технологии от високо ниво до обекти на публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и културата. 

 

Специфична цел 3.2. Устойчива околна среда 

Постигането на специфичната цел изисква гарантирането на условия за 

опазване и подобряване на околната среда, адаптирането ѝ към настъпващите 

климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на 

природните ресурси. 

 

ЦЕЛ 3.2.1. Изграждане и поддържане на техническа инфраструктура 

В Общината ще продължи изпълнението на мерките и дейностите по 

изграждането и/или модернизацията на техническа инфраструктура – 

водоснабдителни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни 

води, както и оптимизацията на системата за управление на отпадъците. Като една 
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от основните слаби страни за Общината се отбелязва именно недостатъчната

 изграденост и ефективност на тези системи. Извършването на оценка на 

нивото на течовете по водоснабдителната система и изготвянето на план с действия 

за намаляване на течовете ще бъде основа за предвижданията по отношение на 

развитие и реконструкция на водоснабдителната система. 

Ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на ефективността на ползване 

на водите, чрез реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна 

мрежа, подобряване техническото състояние на водопроводните системи и 

изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на 

водоснабдяването и качествата на питейните води. 

Ще се оптимизира събирането и третирането на отпадъци и внедряването на 

съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, 

компостиране на биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата 

рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба. Ще продължи 

приоритетно рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания. Следва да се предприемат действия, насочени към 

изпълнение на пакета „Кръгова икономика“, с цел превръщане на отпадъците в 

ресурси. Ще се предприемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от 

битовото отопление и транспорта. 

Чрез увеличаване на дървесната растителност в терените за озеленяване, 

изграждане на зелени коридори по пътищата, поддържане на съществуващите 

озеленени площи и отреждане на терени за нови такива ще се подобри качеството на 

атмосферния въздух. Включени са мерки и дейности за Реконструкция и 

модернизация на амортизираната водопроводна мрежа; Подобряване техническото 

състояние на водопроводните системи; Изграждане на пречиствателни станции за 

питейни води за подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води; 

Внедряването на съвременни технологии за разделно събиране, предварително 

третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци; Рекултивацията на депата 

за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания; 
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ЦЕЛ 3.2.2. Енергийна инфраструктура и ефективност 

Този приоритет следва да допринесе за разнообразяване на енергийните 

доставки – битова газификация на населените места, извличане 

енергията на биомасата, мерки за енергийна ефективност. 

В програмите за енергийна ефективност е необходимо да се обърне повече 

внимание и на подобряването на ефективността на сградните инсталации, а не само 

на подобряването на енергийните характеристики на сградите, както и на мерки за 

ускорена газификация на обществените сгради. Мерки в това направление са: 

Диверсификация на енергийните доставки и нарастване дела на възобновяемите 

източници; Повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни 

сгради, улично осветление; Изграждане на газопреносни и разпределителни мрежи 

за битова газификация; Подпомагане за предприятията, които предоставят услуги, 

допринасящи за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на 

климата; Високоефективно комбинирано производство на енергия, районни 

отоплителни и охладителни системи; Насърчаване и намаляване на енергийната     

интензивност в домакинствата. 

 

ЦЕЛ 3.2.3. Опазване и възстановяване на природното наследство, 

биологичното разнообразие, насърчаване на еко системните услуги и „зелената“ 

инфраструктура 

Фокусът на реализираните политики е формулиран в Приоритет 1.1.2. на 

АНКПР –„Поддържане на НЕМ като еталон на защитено биологично природно 

равновесие и като рекреационна среда с общоевропейско значение, обвързано с 

трансгранични екологични коридори със съседни страни в Югоизточна Европа“. 

Специфичните задачи за развитие на НЕМ съгласно АНКПР са: Опазване на 

идентичността на природното наследство и наследеното биологично разнообразие; 

Ефективна защита и използване на икономическия потенциал на природните и 

защитените територии с международна значимост – постигане на баланс между 

екологични функции и екосистемни услуги; Създаване на трансгранични 

екологични коридори, на база на нормативна основа и изграждане на капацитет за 

управление и взаимно екологосъобразно ползване на природното богатство по 

модела на „Зелен Коридор“ или други европейски проекти; Изграждане на „зелена“ 

инфраструктура. 
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Специфична цел 3.3. Развитие на териториалното сътрудничество 

 

Подобряването на териториалното сближаване и на качеството на управление 

на териториално ориентираните политики изисква регионалната политика да бъде 

фокусирана върху подкрепа на региони, изправени пред трудности, средни градове, 

които са в процес на загуба на своите социални и икономически функции, 

слаборазвити и селски общини, силно отдалечени от централните места в региона и 

страната, като и подкрепа за мерки, свързани с преструктурирането и адаптирането 

им. Местните специфики, анализираният опит и добри практики, както и 

дефинираните в АНКПР потенциали и пречки за развитие са отправна точка за 

мерките в трансграничното сътрудничество с очакван най-осезаем положителен 

ефект от регионална гледна точка: Активизиране на трансграничните контакти и 

разширяване на сътрудничеството със съседните гранични райони; Инвестиции за 

повишаване на местното предприемачество и насърчаване конкурентоспособността 

на МСП (които да бъдат привлечени като директни получатели на помощта по 

програмите за трансгранично сътрудничество); Включване в инициативи за 

превенция на риска/предотвратяване и смекчаване на последствията от 

климатичните промени; Развитие на трансгранично сътрудничество за решаване на 

съвместни екологични проблеми; Развитие на алтернативни форми на туризъм с по-

висока добавена стойност за социално-икономическото и териториалното развитие 

на региона; 

Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани с историческото, природното 

и културното наследство, със силен акцент върху създаването на заетост за малките и 

семейните предприятия; Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с 

историческо и културно значение, включително опазване и защита на материалното 

и нематериалното природно, историческо и културно наследство; Трансгранични 

проекти в областта на споделените здравни услуги; 

Съвместните инициативи в тази връзка могат да бъдат реализирани и чрез 

инструменти за интегрирано териториално развитие, основани на съвместни 

стратегии за териториално развитие. 
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Част III.  

Комуникационната стратегия,  партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО 

 

Един от основните принципи, на които се основава провеждането на 

политиката за регионално развитие съгласно Закона за регионалното развитие, е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива. Прилагането 

на принципа на партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта на 

взетите решения и планираните цели и задачи, за ефективността на тяхната 

реализация. 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира 

съпричастността и участието на населението на общината, 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. Едновременно с това дейностите по изпълнение на 

Стратегията са насочени към утвърждаване ролята на община Кирково като активна 

страна в провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи за 

нейното прозрачно управление. Съгласно Методическите указания за разработване 

и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 

2021-2027 г., в подготвителния етап на изготвянето на ПИРО Кирково, 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. В процеса на разработване на ПИРО и 

предвид извънредната ситуация породена от глобалната пандемия на COVID-19, 

съгласуването на настоящия документ премина в по- голямата си част във виртуална 

среда. Независимо от обявеното в страната извънредно положение директна обратна 

връзка по електронен път или по телефон е осъществена във всички случаи, в които 

има предоставени координати за контакт. Още на най-ранен етап, съгласно приетата 

Комуникационна стратегия, заинтересованите лица имаха възможност да се включат 
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в изготвянето му чрез попълването на въпросник, оценяващ сегашното състояние на 

общината и даващ възможност за отправяне на предложения за бъдещото ѝ 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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Част IV.  

Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с 

други общини 

4.1. Определяне на приоритетни 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.  

 

4.2. Подход при определянето на зони за въздействие  

Съгласно АНКПР  Кирково е класифицирана в 5-тото йерархично ниво, което, 

според Методическите указания, не налага задължително дефиниране на „градски 

зони за въздействие“. За определянето на зоните за въздействие е използван 

териториално-пространственият модел за развитие на устройство на територията в 

ОУПО Кирково. По този начин се постига единство между пространственото и 

социално-икономическото развитие на територията на общината. Въпреки че 

неговите предвиждания са дългосрочни, те показват действията, който следва да се 

предприемат и в средносрочен план, чрез ПИРО Кирково. За определянето на 

приоритетни зони за въздействие са взети предвид няколко фактора: населението, 

което ще се възползва от направените инвестиции; резултатите от анализа на 

територията на общината и обобщения SWOT анализ; броят заявени проекти и идеи 
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за развитието на конкретната територия; проектната готовност на предвидените 

интервенции за конкретна територия. Отчитайки тези фактори са определени 

няколко приоритетни зони за въздействие, върху които в най-силна степен ще се 

реализира прилагането на интегриран подход. 

4.3. Зони за въздействие със специфични характеристики  

В настоящия документ са предложени 5 (пет) типа зони за развитие 

(въздействие) в общината. Те отразяват възприетия подход, описан в предходната 

точка, както и основните човешки функции и дейности, използвани в съвременното 

планиране. Допълнително те се доближават в най-пълна степен до предложените в 

ОУПО общо предназначение на имотите и устройствени зони. Те са, както следва: 

Устройствена жилищна зона (жилищни функции) – този тип зони обхващат всички 

населени места на територията на общината. В тях основно са разположени 

жилищни сгради и обитателите извършват основните си индивидуални (лични) 

дейности. Производствена зона – този тип зони обхващат всички имоти и зони, 

съгласно ОУПО, които са предназначени за устройство и застрояване предимно със 

сгради и съоръжения за производствени и складови дейности. Зони за обслужване( 

смесени устройствени зони) – тези зони обхващат всички имоти и зони, съгласно 

ОУПО, които са предвидени да задоволят основните потребности на населението от 

образование, култура, религия, здравеопазване и социални грижи, административни 

услуги, търговия, битови услуги и други общественополезни дейности. 

Рекреационни устройствени зони за вилен отдих и рекреационни зони за курорт и 

допълващи ги дейности  – това са зоните, които обхващат места с потенциал за 

развитие на туристическо-рекреационни дейности и са притегателен център за 

посетителите в общината. Предвидени са и зони за озеленяване.  

4.4. Приоритетни зони за въздействие  

На базата на възприетия подход за определяне на приоритетни зони за 

въздействие в ПИРО Кирково са определени две зони, които имат най-голям 

потенциал да повлияят положително върху социално-икономическото развитие на 

общината. Първата е смесената зона. В тази зона са съсредоточени основните 

обществено-обслужващи функции в общината, както и концентрацията на 

население, в него има нужда от приоритетно насочване на ресурси. Другата зона е 
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устройствените зони за вилен отдих и за курорт и допълващи ги дейности. Зоната 

обхваща територията на цялата община и е предвидена за отдих и туризъм. 

Общината се характеризира  с уникална природа, което дава възможност за развитие 

на туризма и привличането на туристи за отдих и почивка сред красива природа и 

чист въздух. Цялата зона има значителен потенциал за развитие на различни видове 

алтернативен туризъм. Обогатяването на зоната с туристически еко пътеки и 

сигнализация (знаци) ще спомогне за привличането на допълнителен брой 

посетители. 
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Част V.  

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 
 

5.1. Програма за реализация 

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. 

При разработване на стратегическата час на ПИРО е използван интегриран 

подход за планиране на регионалното и пространственото развитие на общината, 

който изисква целите и приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат 

взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие 

на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, 

екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в 

устройствените планове за развитие на територията. 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и 

приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на 

плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа 

и техническа помощ за изпълнение на плана. 

Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи 

по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени 

по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и 

предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща комплекс от 

дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, 

публично-частни партньорства, средства от различни оперативни програми или от 

други източници. Идентифицирани са и мерки, за чието изпълнение не винаги е 

необходим финансов ресурс – например разработването на общински наредби. 
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5.1.1. Основни компоненти на програмата за реализация 

ЗА ПРИОРИТЕТ 1 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. ИНВЕСТИЦИИ 

 
 
М 1.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

М 1.1.2 

 Изграждане и модернизиране                  

на техническа инфраструктура за 

бизнес и предприемачество      в 

Общината; 

 

 

 

 

Подкрепа за предприемачество – 

ново стартиращи предприятия в 

приоритетни     сектори, семейни          

предприятия, бързо растящи 

предприятия и други; 

 

 

 

 

 

Подкрепа за предоставяне на 

услуги, насочени към развитие на 

предприемачеството и подобряване 

на елементи на бизнес средата; 

 
 
 
 
 
 

Насърчаване на дигиталната 

трансформация на предприятията; 

 Разработване и реализиране на програма 

за оптимизиране инфраструктурата на бизнеса 

в промишленото производство на територията 

на общината /теренно и сградно 

осигуряване, транспортна инфраструктура, 

енергоснабдяване,       далекосъобщения, ВиК, 

инсталации за отпадъци /твърди и течни/; 

 

Подготовка на лица, желаещи да развиват 

собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за 

планиране и стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност и самонаемане; Предоставяне 

на подкрепа за започване на реална стопанска 

дейност и намиране на подходящи източници 

на финансиране, достъп до услуги и менторство 

за развитие на бизнес; 

 

Предоставяне на комплекс от обучения 

и услуги, които да подпомогнат целевите групи 

в разработката и преценката на 

предприемаческите им идеи, придобиването на 

нужни за управлението и развитието на бизнеса 

знания и умения и разработването на бизнес 

идеите в жизнеспособни планове за реализация 

на реална стопанска дейност; 

 

Подкрепа за инвестиции, насочени към 

въвеждането на цифрови решения и програми, 

вкл. системи за електронно разплащане сред 

МСП, подобряване на бизнес средата в областта 

на цифровата трансформация; 

 

 

 
 
 
 
 

М 1.1.3 

 

 
 
 

М 1.1.4 

 

 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: ЗАЕТОСТ 

 
 
 

М.1.2.1 
 
 

  

Изграждане на умения и 

компетентности в съответствие                          

с регионалния пазар на труда; 

 

  

Придобиване на нови професионални знания 

и умения по време на работа, вкл. обучение в 

ключови компетентности; 
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М.1.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.1.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.1.2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
М.1.2.5 

 

Включване на безработни 

младежи в стажуване и чиракуване, 

субсидирана заетост, включително 

за първа       работа, с      цел 

устойчива интеграция на пазара на 

труда; 

 

 

 
 

Повишаване на квалификацията                 

и преквалификация на заети лица в 

контекста на регионалните и 

местните потребности от 

квалификация на работната сила; 

 

 

 

Активиране и подкрепа при 

търсенето на работа, съответствие                

между търсене и предлагане; 

 

 

 

 

 

Подпомагане на МСП за запазване 

на работните места; 

  

Пакет от мерки насочени към дългосрочно 

безработни лица за преодоляване на 

липсата на квалификация, образование, 

навици, мотивация и работа, в т.ч. мотивиране, 

обучение за придобиване на умения за учене, 

професионално ориентиране, професионално 

обучение, КК, чиракуване, др. 

 

Целева подкрепа за повишаване 

на квалификацията и преквалификация на 

заети лица; Осигуряване на гъвкави 

възможности за обучения, усъвършенстване и 

преквалифициране, включително обучения на 

работното място; 
 

 

Предоставяне на посреднически услуги на 

пазара на труда, активиране на неактивни 

лица, организиране и участие в трудови борси 

и др. подкрепящи услуги за заетост. 

Предоставяне на индивидуализирани  услуги за  

ниско квалифицираната работна ръка; 

 

Предоставяне на стимули за работодателите 

при откриването на нови работни места, в т.ч. 

инвестиции за подобряване качеството     

на работните места и оборудване и адаптиране 

на нови работни места 

 

 

 

 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО И ГОРСКО СТОПАНСТВО 

 
 
 

М.1.3.1 

  

Модернизиране и технологично 

обновяване на стопанства и 

инфраструктура                  в селското 

и горското стопанство; 

 Строителство или обновяване на сгради и на 

друга недвижима собственост, използвана за 

земеделското производство, включително 

такава, използвана за опазване компонентите на 

околната среда; Закупуване на нови машини, 

съоръжения     и   оборудване,     необходими за 

подобряване на земеделския производствен 

процес; 

 

 
 
 

М.1.3.2 
 
 

 Модернизация и технологии за 

прецизно земеделие за подобряване 

на ефективността        на 

производството; 

 

 Подкрепа за модернизацията и технологично 

обновяване на малките и средни стопанства, 

включително чрез технологии, постигащи по-

високи екологични стандарти и водещи до 

сравнителни пазарни предимства. 
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М.1.3.3 

 
 
 
 
 
 

М.1.3. 4 

 

Насърчаване      развитието на 

биологичното земеделие; 

 

 

 

Запазване и устойчиво развитие на 

горите; 

  

Подкрепа за стопани, занимаващи се с 

биологично земеделие не само с финансови 

средства, а и със съвети за добри практики или 

за нови и новаторски решения. По този начин 

може да се подобри ефективността и да се 

увеличат маржовете на печалба. 

 

Инвестиции за подобряване 

жизнеспособността на горите; 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

 

М.1.4. 1 

 

 

 

 

М.1.4. 2 

 

 

 

 

 

 

 

М.1.4. 3 

 Възстановяване и социализация 

на паметниците на културното 

наследство; 

 

 

Развитие на различни видове 

туризъм (културен, религиозен, 

познавателен, еко и приключенски, 

селски туризъм); 

 

 

 

Повишаване професионалната 

квалификация на заетите в 

туризма. 

 Възстановяване, реставрация, консервация, 

въвеждане на       съвременни       форми на 

експониране на паметниците на културното 

наследство; 

 

Разработване на продуктова концепция, 

основаваща се на съвременни 

тематични интерпретационни подходи; 

разработването и осъществяването на проекти 

на културния туризъм, финансирани със 

средства по различни програми; 

 

 Повишаване на професионалната и езикова 

квалификация на работещите в туристическия 

отрасъл, като по този начин се посрещнат по-

добре нуждите на работодателите от 

квалифицирани кадри и да се стимулира 

интереса на работещите към учене през целия 

живот. 
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ПРИОРИТЕТ 2 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

ЦЕЛ 2.1.1. РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 
 
 

 

 

М.2.1.1.1 

 

 

 

 

М.2.1.1.2 

 

 

 

 

 

М.2.1.1.3 

 

 

 

М.2.1.1.4 

 Обхващане и задържане в 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна 

възраст като местна и регионална 

политика; 

 

 

Дигитална трансформация на 

училищното образование, и 

обучение; 

 

 

 

 

 

Въвеждане на иновации в 

училищата; 

 

 

Опознаване на традициите; 

 Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна 

възраст 

 

 

 

Обучение на учителите в областта на 

цифровото образование и цифровите 

компетентности на учителите; Насърчаване на 

използването на цифрови педагогически методи-

цифровите инструменти и новите 

педагогически методи трябва да представляват 

неразделна част от обучението на учителите; 
 

 

Подкрепа за иновативни учебни програми, 

иновативни класни стаи и иновативни училища; 

 
 

Изучаване на традициите чрез разнообразни 

дейности и занимания на територията на 

местните училища; 

 

 

 

 

 

ЦЕЛ 2.1.2. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 
 

 
М.2.1.2.1 

 

 

 

М.2.1.2.2 

 Предлагане на обучение по 

професии  и 

специалности с приоритетно 

значение за регионалния  пазар на 

труда; 

 

Разширяване на системите и 

насърчаване на ученето през 

целия живот; 

 Разработване на гъвкави модулни учебни 

планове и програми по професии, отчитащи 

реалните нужди на пазара на труда; 

 

 

Програми за ограмотяване на възрастни. 

Придобиване        на по-добра        

цифровата грамотност основно сред ромското 

население и други уязвими групи; 
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ЦЕЛ 2.1.3. ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 

 

 

М.2.1.3.1 

 Обновяване на 

материалната       база на 

образователната инфраструктура 

 Модернизиране и изграждане на нова 

материална база  на предучилищното 

образование, училища, центрове за подкрепа за 

личностно      развитие, общежития, спортни 

площадки и салони. Доставка и монтаж на 

специфични и иновативни инструменти и 

оборудване за подкрепената инфраструктура 

 

 
М.2.1.3.2 

 Изграждане на 

инфраструктура за цифровизация 

на образованието 

 Засилване на употребата на ИКТ като част от 

модернизираната образователна 

инфраструктура 

 

 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, 

КУЛТУРА И СПОРТ 

 
ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ 

 
 

М.2.2.1.1 
 
 
 
 
 
М.2.2.1.2 

 
 
 
 
 
М.2.2.1.3 

 
 
 
 
М.2.2.1.4 

 
 
 
 
 
 
 

М.2.2.1.5 
 
 

 Подобряване достъпа на 

населението до здравни услуги; 

 

Осигуряване на медицинска       

помощ       в отдалечени и 

труднодостъпни места; 

 

 

 

 

 

Осигуряване на по-добри 

условия на лекарите; 

 

 

Разкриване на нови социални         

услуги         за възрастни хора; 

 

 

Разкриване на нови социални 

и интегрирани здравно-социални 

услуги за резидентна грижа за 

лица с увреждания; 

 

 Териториално фокусиране на интервенциите, 

което да подобри достъпа на населението до 

първична, специализирана и болнична помощ; 

 

Създаване на мобилни екипи към областните 

лечебни заведения за осигуряване на 

медицинска помощ       в       отдалечени       и 

труднодостъпни места;        Изграждане        и 

оборудване на хеликоптерна площадка и 

осигуряване на връзка с болнично заведение; 

 

 Финансиране на нови условия за предлагане на 

услуги от общопрактикуващи лекари в 

труднодостъпни региони; 

 

Създаване на социални услуги, насочени към 

възрастни и болни хора (хосписи); Създаване на 

нови социални услуги за резидентна грижа за 

възрастни; 

 

Създаване на нови социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

лица с увреждания; Създаване на 

съпътстващи                специализирани                и 
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М.2.2.1.6 

 
 
 
 

М.2.2.1.7 

 

 

 

Предоставяне на социални 

услуги за семейства и деца в риск; 

 

 

Обновяване на 

съществуващи      социални обекти. 

 консултативни социални услуги за лица с 

увреждания; 

Създаване на други видове социални услуги (за 

спешно настаняване, ранна интервенция, 

консултативни за деца и семейства и т.н.) 

 

Подобряване на средата в 

съществуващи социални услуги. 

 

  

 

ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ДОСТЪП ДО 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
 

М.2.2.2.1 
 
 
 
 
 

М.2.2.2.2 

 Модернизиране на културни 

организации и сгради; 
 
 
 

Опазване, развитие и 

популяризиране на културното 

наследство и културните услуги; 

 Поддържане и обогатяване на културната 

инфраструктура и оборудване за културни 

организации и сгради; 

 

Възстановяване и поддръжка на туристически 

обекти с историческо и културно значение, 

включително опазване и защита на 

материалното и нематериалното природно, 

историческо и културно наследство; 

 

  

 

ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

М.2.2.3.1 
 
 
 
 

М.2.2.3.2 
 
 
 

М.2.2.3.3 

 Подобряване на училищната 

спортна инфраструктура; 

 

 

Обновяване на спортните 

съоръжения в населените места; 

 

 

Създаване на условия за спорт в 

общината. 

 Ремонт, реконструкция, изграждане на 

спортните съоръжения в училищата; 

 

 

Поддържане на открити и закрити спортни 

площи, строителство на нови; 

 

 

Създаване на условия за спорт в свободното време 

и спорт за всички и увеличаване на мобилността 

на населението от всички възрастови 

групи 
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ПРИОРИТЕТ 3 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ 

ЦЕЛ 3.1.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА 

 

М 3.1.1.1 
 
 
 
М 3.1.1.2 

 
 
 
 

М3.1.1.3 
 
 
 
 
М3.1.1.4 

 
 
 
 

М3.1.1.5 

 Обновяване на участъците от 

Републиканската пътна мрежа; 

 

 

Поддържане и обновяване на общинската 

пътна и улична мрежа; 

 

 

Подобряване на вътрешно общинската 

свързаност на населените места; 

 

 

Изграждане на пешеходни алеи и велоалеи 

между населените места в общината; 

 
 

Подобряване на транспортния достъп 

до туристически обекти 

 Рехабилитация и реконструкция на 

Републиканската пътна мрежа ІІІ клас; 

 

 

Рехабилитация и реконструкция на 

общинската пътна мрежа и уличната 

мрежа; 
 

 

Подобряване на връзката между 

населените места в общината и региона; 

 
 

Изграждане на велоалеи и веломаршрути; 

 
 

 

Изграждане на пътна достъпност до 

обектите на културно-природното 

наследство в общината 

 

 

 

 

 

 
ЦЕЛ 3.1.2. РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ 

 
 
 
М 3.1.2.1 

 Осигуряване на мрежа от 

информационни и комуникационни 

технологии от  високо ниво до       обекти  на 

публичните       услуги       в 

здравеопазването, образованието, 

социалното подпомагане и културата 

 Изграждане на инфраструктура за 

използване на ИКТ 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА 

ЦЕЛ 3.2.1. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

М 3.2.1.1 
 
 
 
 
М 3.2.1.2 

 

 Подобряване техническото състояние на 

водопроводните и канализационни системи; 

изграждане на пречиствателни станции за 

отпадъчни води 

 

Подобряване състоянието на техническата 

(социална) инфраструктура 

 Реконструкция и модернизация на 

амортизираната водопроводна и 

канализационна мрежа; изграждане на 

пречиствателни станции за отпадъчни 

води 

Изграждане, благоустрояване и 

озеленяване на паркове, площади и 

градини; 
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М 3.2.1.3 
 
 
М 3.2.1.4 

 

 

Рекултивация на нерегламентирани депа за 

ТБО; 

 

Опазване чистотата на въздуха. 

 Рекултивацията на депата за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания; 

 

Мерки за намаляване на замърсяването на 

въздуха от битовото отопление и 

транспорта. 

 

 

ЦЕЛ 3.2.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕФЕКТИВНОСТ 
 

 

М 3.2.2.1 
 
 
 
 

М 3.2.2.2 
 
 
 
М 3.2.2.3 

 Разнообразяване на енергийните доставки и 

нарастване дела на възобновяемите 

източници; 

 

Подобряване на енергийната ефективност; 

 

 

 

Газификация на обществени       и       битови 

обекти; 

 

 

 

 

 

 

 Инвестиции за въвеждане на ВЕИ в 

обществени и частни сгради; 

 
 

Мерки за Повишаване на 

енергийната ефективност на обществени 

и жилищни сгради, улично осветление; 

 

Изграждане             на             газопреносни             

и разпределителни мрежи за битова 

газификация; 

 

 

 

 
 

М 3.2.2.4 
 
 
 
 
 
 
М 3.2.2.5 

  

Високоефективно комбинирано 

производство на енергия, районни 

отоплителни и охладителни системи; 

 

 

 

Насърчаване и  намаляване на енергийната 

интензивност в домакинствата. 

  

Мерки за подкрепа на 

предприятия за внедряване на 

комбинирано производство на енергия, 

районни отоплителни и охладителни 

системи; 

 

Подкрепа на домакинства за намаляване 

на енергийната интензивност. 

 

 

 

ЦЕЛ 3.2.3. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И 

„ЗЕЛЕНАТА“ ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 
М 3.2.3.1. 

 
 
 
 
 

М 3.2.3.2. 

 
 

 Опазване на идентичността на 

природното наследство и наследеното      

биологично разнообразие 

 

 

Включване в проекти за трансгранично 

сътрудничество 

 
 
 
 

 Дейности за ефективна защита и 

използване на икономическия потенциал 

на природните и защитените територии с 

международна значимост     –     постигане 

на     баланс между екологични функции 

и екосистемни услуги; 

Създаване      на трансгранични 

екологични коридори, на база на 

нормативна основа и изграждане на 

капацитет за управление и взаимно        
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М 3.2.3.3. 

 
 
 
 
 

 

Изграждане на „зелена“ инфраструктура 

 екологосъобразно        ползване на 

природното богатство по модела на „Зелен 

Коридор“ или други европейски проекти; 

Подобряване         на свързаността 

между съществуващите природни зони, за 

да се противодейства на разпокъсването и да 

се повиши тяхната     екологична     

съгласуваност, например чрез опазване на 

живите плетове, ивиците дива природа 

покрай нивите и малките речни корита; 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

 

М 3.3.1 

 Активизиране на трансграничните контакти и 

разширяване на сътрудничеството със 

съседните гранични райони; 

 Включване на общината в проекти за 

трансгранично сътрудничество; 

 

М 3.3.2 
 
 
 
 
 
 
 

М 3.3.3 
 
 
 
 
М 3.3.4 

 
 
 
 

 

 

М 3.3.5 

 Инвестиции за повишаване на местното 

предприемачество              и насърчаване 

конкурентоспособността на МСП (които да 

бъдат привлечени като директни получатели 

на помощта по програмите за 

трансгранично сътрудничество); 

 

Развитие на 

трансгранично сътрудничество                  за 

решаване     на     съвместни екологични 

проблеми  

 

Развитие на алтернативни форми      на      

туризъм      с по-висока                добавена 

стойност; 

 

 

 

Трансгранични проекти  

в областта на споделените здравни услуги 

 Включване на МСП в трансгранични 

проекти; 

 

 

 

 

 

Включване в инициативи запревенция 

на риска/предотвратяване и смекчаване на 

последствията от климатичните промени; 

 

 

Инвестиране в общи продукти и услуги, 

свързани с историческото, природното и 

културното наследство, със силен акцент 

върху създаването на заетост за малките и 

семейните предприятия; 

 

Трансгранично сътрудничество и 

партньорства, включително в 

трансграничните региони, с цел трансфер и 

прилагане в голям мащаб на иновативни, 

включително цифрови решения, например 

чрез европейските референтни мрежи; 

 

 

 

  

5.1.2 Описание на прилагания интегриран подход и предвидените 
мерки и дейности за реализация на плана 

Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена 

на базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на интегриран подход 
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на развитие на общинската територия е идентифицирана най-подходящата 

комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики),които да бъдат 

използвани целенасочено     за осъществяване на конкретна цел или приоритет. Това 

се осъществява чрез програмата за реализация, в която се определя пакетът от мерки 

и проектни идеи за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината 

през периода 2021-2027 г., съответните финансови ресурси, административните 

структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за 

цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на ПИРО. 

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен 

период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от 

условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за 

развитие. 

Основа за прилагане на подхода за интегрирано териториално 

развитие/инвестиции в регионите за планиране от ниво 2 са интегрираните 

териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 (2021-2027г.). 

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. 

Мерките, които ще получат подкрепа в рамките на тази област на въздействие, 

ще бъдат определени на базата на приоритетите, целите, дейностите и мерките, 

заложени в стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на 

ниво регион за планиране на Южен централен район (Интегрираните териториални 

стратегии за развитие на регионите за планиране ниво 2), както и на база на 

картиране на нуждите на национално ниво по отношение на секторните политики, 

изготвяно от отговорните за разработването им държавни институции и агенции. 

 

Стратегическо планиране на мерки, отчитащи местните специфики в различни 

сектори на икономиката, както и създаване и/или подобряване на 

нормативните     условияза     осигуряване на зелена инфраструктура     и 
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подобряване на правилата и нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителните и канализационните системи. 

Ще се подкрепят мерки, свързани с насърчаване на безопасна, здравословна, 

приобщаваща и сигурна среда в населените места. Неправителственият сектор и 

местните общности ще бъдат широко въвлечени при формиране и изпълнение на 

местните политики. Ще се разшири между общинското сътрудничество, както и ПЧП 

за съвместно изпълнение на инфраструктурни, социални и културни проекти, както 

и за улесняване и подкрепа на контактите и инициативите на местния бизнес. 

Планът за интегрирано развитие на Община Кирково е разработен и се 

предвижда да бъде прилаган като част от общата система от стратегически 

документи, установена със законодателните разпоредби и в рамките на 

националната политика за регионално развитие. Чрез прилагането на единен поход 

на планиране и реализиране, взаимна обвързаност и йерархична съподчиненост на 

системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие, чрез използването на механизми за широко 

партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и 

гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово подпомагане, се 

постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното 

развитие. 

Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А): Списъкът с проекти, които 

са от по-голяма важност за развитието на общината и за постигане целите на плана е 

неразделна част от програмата за реализация. Тъй като проектите по своята същност 

могат да представляват мерки или част от мерки за реализация на отделните 

приоритети, включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки могат да 

фигурират и в Приложение №1. Условието за включване на конкретни проектни 

идеи по дадена мярка в Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са 

преценили, че съответният проект е от особена важност за развитието на общината и 

следва да бъде реализиран приоритетно и съответният проект да има известна степен 

на проектна готовност. 
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5.2. Индикативна финансова таблица 

Индикативната финансова таблица (Приложение № 2) представлява обща 

оценка на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва 

финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на 

всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за 

реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията на 

идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В този 

смисъл индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем 

на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, 

средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид 

публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията 

на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие 

с приоритетите и целите на ПИРО. 

Общата оценка на необходимите ресурси за реализация на ПИРО (2021-2027 г.) 

на Община Кирково представлява експертна оценка за общата финансова рамка, 

която се предвижда да бъде изпълнена като предпоставка за постигане на поставените 

стратегически приоритети и специфични цели за развитие към края на периода. 

Макар и само индикативна, тя обективизира необходимите ресурси за реализация 

стратегическите приоритети и цели на стратегията. 

Финансовата рамка е и условие за мобилизиране на всички възможни 

източници на финансиране – средства от фондове на Европейския съюз, национален 

и общински бюджети, допълнителни ресурси от други източници – публични и 

частни. Тя е ориентирана към насочването на външните и вътрешните инвеститори 

към избраните приоритетни области, които ще получават публично 

финансиране и по този начин ще се създаде по-благоприятна бизнес среда в 

съответните сектори. 

Средствата са прогнозирани на базата на досегашния опит в ползването на 

подобни източници, както и на базата на потенциално необходимия и реалистично 

достъпния наличен ресурс. Те могат да се отчетат, като умерено оптимистични. 
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Най-много средства – 64% са предвидени по Приоритет 3: Балансирано и 

устойчиво развитие на територията и населените места чрез инвестиции в 

общинската инфраструктура с цел намаляване на неравенствата, 26% са определени 

за Приоритет 2: Инвестиции в човешкия капитал, а 10 % от финансовия ресурс е 

определен за Приоритет 1: Подкрепа за развитие на местната икономика основаваща 

се на местните потенциали, традиции и ресурси. 

Основният източник на средства за финансиране на предвидените мерки са от 

програми и фондове на ЕС- 85%, 10% от финансирането е предвидено да бъде 

осигурено от Републиканския бюджет, а 5% - от Общинския бюджет. 

Новото предизвикателство COVID-19 ще наложи своя отпечатък, по линия на 

бюджета на ЕС, националния и общински такива, поне в рамките на първите две 

години от новия програмен период. 

Предвид продължаващите дискусии по отношение на седем-годишната рамка 

на бюджета на ЕС и предстоящия процес на преговори, точната сума ще бъде 

определена на по-късен етап. 

Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, 

включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции 

в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, 

промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и 

оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 

приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична 

актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. 
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Част VI.  

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
 

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към 

изменението на климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни 

валежи) и от нарастващата честота на свързаните с изменението на климата 

екстремни събития като суши и наводнения. Рисковете, причинени от събития, 

свързани с изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или 

да причинят значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета, 

както на национално, така и на трансгранично равнище. Изменението на климата 

вероятно ще увеличи честотата и величината на екстремните метеорологични 

явления, като се очаква през следващите десетилетия в страната средната     

годишна температура на въздуха да се увеличи и да се променят типовете валежи. 

Най-често срещаните хидрометеорологични     и природни бедствия са 

екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и 

суша. 

Уязвимостта на населението и икономиката на България към въздействията на 

климатичните промени се усилва от относително високата степен на бедност в 

най-засегнатите райони, продължаващата концентрация на населението 

на страната в няколко индустриални и градски района и различните последици от 

прехода от държавно-контролирана икономика към свободна пазарна 

икономика.     Все повече доказателства сочат, че икономическите      загуби      от      

бедствия,      свързани с метеорологични и климатични условия, също нарастват. 

При разработването на ПИРО за периода 2021-2027 г. е взето под внимание 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 

приета с Решение на МС № 621 25 октомври 2019 г. Рамковият документ цели да 

очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към 

изменението на климата на национално и секторно равнище в периода до 2030 г., да 

дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните 

промени и за подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и 
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икономическите системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет 

въздействия от изменението на климата. 

В Плана за действие са предложени конкретни дейности по сектори, като е 

включена информация за техния приоритет, показатели за изпълнение, отговорни 

институции, партньори и т.н. и които биха могли да залегнат в ПИРО 

Изготвянето на ПИРО е съобразено с Плана за управление на речните басейни 

и с програмите от мерки в плановете за управление на риска от наводнения към 

Басейнова дирекция, както и да се осигури съгласуваност с всички други приложими 

планове и програми в областта на опазването на околната среда или адаптацията към 

изменението на климата, разработени на национално, областно или 

общинско ниво. 

Екологичната проблематика са неразделна част от формулираните цели и 

приоритети и имат конкретен израз в мерките, включени в програмата за реализация. 

В Програмата за реализация на ПИРО са формулирани мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от природни бедствия, е отчетена 

спецификата на територията. Изпълнението на тези мерки следва да бъде както 

ресурсно обезпечено, така и обвързано със система от индикатори, позволяващи 

оценка на напредъка за периода на действие на съответния стратегически документ 

(или при извършване на междинна оценка, актуализация и др.) 

Конкретните предизвикателства, произтичащи от изменението на климата, 

пред които са изправени секторите в България, са за селското стопанство, 

биологичното разнообразие и екосистемите (БРиЕС), енергетиката, горското 

стопанство, здравеопазването, транспорта, туризма, градската среда и управлението 

на водните ресурси. 

 

Сектор „Селско стопанство“ 

Като цяло, страната в по-голямата си част има характера на селските райони и 

въпреки че са богати на природни ресурси, те се характеризират с по-ниски доходи, 

ограничени възможности за работа, застаряващо население, по-високи нива на 

бедност (по-голямата част от селското население е в риск от бедност или социално 

изключване) и произтичащо от всичко това задълбочаване на разделението между 

градските и селските райони по отношение на социалния статус и стандарта на 
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живот. Изменението на климата ще бъде важен фактор за бъдещото развитие на 

българското селско стопанство; първите негативни въздействия вече са реалност- по-

дълги засушавания, горещи вълни, интензивни валежи и наводнения. Екстремните 

метеорологични явления и постепенните климатични промени могат да окажат 

силно въздействие върху добивите и качеството на продукцията. 

Секторът на селското стопанство е силно уязвим от въздействието на 

изменението на климата като източник на адекватна храна, стълб за икономически 

растеж, доставчик на екосистемни услуги и на поминък за селското население. 

 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 

Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични 

явления се очаква да окажат въздействие на всички нива на БРиЕС. Климатични 

промени и екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички нива 

на биоразнообразие: генетично, видово и екосистемно. 

 

Сектор „Енергетика“ 

Екстремните промени в климата представлява значителен проблем за 

енергийната     сигурност     не     само     поради     прякото     въздействие     върху 

инфраструктурата и енерго-разпределението, но и поради последващото 

въздействие върху други сектори и области, вкл. продоволствената сигурност и 

здравето. 

 

Сектор „Гори“ 

Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, 

по-топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина 

на екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, 

мокър сняг и натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на 

дърветата, ще увеличат атаките от патогенни насекоми и гъби, включително 

инвазивни видове, и ще причинят сериозни загуби вследствие на пожари и щети, 

причинени от бури. В бъдеще те може да допринесат за много високи икономически 

загуби, за влошаване способността на горите да фиксират въглерода и да повлияят на 

качеството на живот в България чрез намаляване възможностите за изпълняване на 

ценни екосистемни услуги. 
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Сектор „Човешко здраве“ 

Човешкото здраве може да бъде повлияно от голям брой метеорологични 

прояви, свързани с изменението на климата. Климатичните промени в България се 

проявяват чрез повишаване на средните годишни температури на въздуха и водата, 

увеличаване на горещите и студени вълни, промяна в режима на годишните валежи, 

нарастване броя на интензивните валежи, увеличаване на екстремните 

метеорологични явления (ветрове, циклони, наводнения и суши) и промени в 

интензитета на ултравиолетовото (UV) излъчване. Всички тези промени засягат 

здравето по сложен и индивидуален начин, в зависимост от различните социално-

икономически, здравни, лични и други фактори. изменението на климата върху 

здравето могат да бъдат диференцирани в следните групи: заболяемост и смъртност, 

свързани с топлината; заболяемост и смъртност, свързани с екстремни 

метеорологични условия; сърдечносъдови заболявания, включително инсулти, 

астма, респираторни алергии и заболявания на дихателните пътища; болести, 

причинени от храна и хранителни фактори; заболявания, свързани с водата; 

психично здраве и свързани със стреса разстройства, неврологични заболявания и 

нарушения. Въздействията върху здравето, свързани с климата, засягат 

непропорционално по-уязвимите групи от населението, по-специално деца и 

възрастни, хора с хронични заболявания, хора с нисък социално-икономически 

статус, живеещите в бедност и тези с вредни навици (употреба на алкохол, наркотици 

и тютюн). Сериозността на здравословното въздействие, произтичащо от посочените 

по-рано рискове, ще зависи от капацитета на сектора на общественото здравеопазване 

да се справи с тези условия и да се подготви за тях, както и от фактори като 

поведението на индивидите, възраст, пол, социално-икономически статус и 

местоположение. 

 

Сектор „Туризъм“ 

Метеорологичните условия и климатът са от съществено значение за туризма. 

Климатът е ключов фактор, определящ привлекателността на дестинацията, който 

влияе и върху периода за почивки, както и върху избора и разходите за туристическа 

дейност. Метеорологичните условия допринасят за удовлетворението от пътуването 
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в дестинацията по време на ваканциите. Неблагоприятните климатични събития, 

включително топлинни и студени вълни, интензивни валежи, бури или промени в 

природните туристически атракции, като липса на сняг, може да имат отрицателни 

последици за преживяванията на туристите в дадена дестинация и за желанието на 

туриста да се върне отново там. климатичните промени пораждат различни 

краткосрочни и дългосрочни заплахи за туризма в България, въпреки че по-високите 

температури по-рано и по-късно през годината може да направят страната по-

привлекателна в извън-пиковия сезон (между силния и слабия сезон). 

Основните рискове, свързани с очакваното изменение на климата и екстремните 

метеорологични явления, пред които е изправен българският туристически сектор, 

могат да бъдат обобщени както следва: 

По-малък брой туристи: Комбинация от тенденции, свързани с изменението на 

климата, включително по-високи температури, по-чести горещи вълни и повишени 

валежи и влажност може да доведе до намаляване на туристите. 

- По-кратък зимен сезон: Може да се очаква, че зимният сезон ще продължи да се 

свива поради по-краткия период на снежната покривка, както и други фактори като 

по-високите рискове от лавини; 

- По-кратък среден престой: Това може да се дължи на комбинация от фактори, 

включващи по-високи температури, по-чести топлинни вълни и повишени валежи и 

влажност; 

- Здравни проблеми с туристите: Това се отнася особено до летния сезон, когато 

има повече риск от топлинни и слънчеви удари, проблеми с високо кръвно налягане 

и т.н.; 

- Недостиг на вода: Туризмът е свързан с високо потребление на вода, което 

допълнително ще задълбочава проблема в районите с недостиг на вода. По-високите 

температури и честотата на засушаване ще допринесат за увеличаване на 

потребностите от вода в туристическите райони и могат да повлияят и да възпрат 

посетителите; 

- По-лоши условия за отдих на открито; 

- Влошен достъп до туристическите дестинации. 
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Сектор „Транспорт“ 

Най-значимите въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните 

събития в България са резултат от наводнения и свлачища. Най-уязвими са 

Републиканската пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура (улици, 

пътища и инфраструктура за обществен градски транспорт). 

 

Сектор „Градска среда“ 

Градовете     и     селищата     са     изпитали     средно     годишно     повишаване     

на температурата и увеличен брой дни с интензивни валежи, често придружени от 

бури или градушка и свързани с нарастващ брой наводнения, които са причинили 

значителни щети през последните години. Градската среда в България е уязвима и е 

изложена на значителен риск от бъдещите климатични промени. Тези рискове се 

изострят от остарялата и често неадекватна инфраструктура както в големите, така и 

в малките населени места и от големия дял на застаряващото население, предимно с 

ниски доходи и под прага на бедността. Тази уязвимост се увеличава от слабото 

осъзнаване на проблемите, причините за тях и евентуалната им превенция и 

управление както сред лицата, отговорни за вземането на решения, така и сред 

широката общественост. 

 

Сектор „Води“ 

Опасностите от наводнения и суша са идентифицирани като най-съществени за 

водния сектор. По-високите рискове от наводнения засягат цялата страна, докато по-

сериозните засушавания застрашават районите с прогнозиран недостиг на вода. 

Очаква се в районите, които използват подземни водни източници, да има по-малък 

риск от недостиг, предвид прогнозите, че изменението на климата няма да се отрази 

на наличието на подземни води, прогнозирания спад на населението в България и 

бавния растеж на промишлените и селскостопанските дейности. Висок риск от 

недостиг може да се очаква в районите с водоснабдяване от повърхностни източници 

и с интензивни туристически дейности, които се предвижда да нарастват. Ключовите 

уязвимости към тези климатични опасности (и тяхното въздействие върху недостига 

на вода) са: 
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- Състояние и подготвеност на инфраструктурата: Претоварена, 

застаряваща, слабо поддържана инфраструктура и следователно силно уязвима и 

най-вероятно, неадекватна за справяне с изменението на климата; 

- Готовност на човешкия фактор, оператор или ползвател: Населението и 

операторите на инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с добри 

практики при наводнения и суши и следователно са силно уязвими; 

- Водноелектрически централи - уязвими от експлоатацията при суши; 

- Водни услуги (водоснабдяване, канализация, мелиорация) - уязвими при суша; 

- Основните рискове за управляваните системи, следователно са рискове за 

инфраструктурата и услугите: Щети, неправилна експлоатация и с ниско ниво или 

недостатъчни услуги; Рискове за водноелектрическите централи поради ниски или 

високи речни потоци; 

- Основните рискове за природните системи са увреденото биологично 

разнообразие, което се дължи както на наводненията, така и на сушите. 

Действията за адаптиране ще бъдат насочени към изграждане на устойчивост 

на обществото и бизнеса, които са в състояние да вземат своевременни и добре 

информирани решения, за да се справят с предизвикателствата и възможностите, 

които представляват промените в климата.  

 

Селско стопанство 

- Мерки за намаляване на почвената ерозия и подобряване на почвеното здраве, 

мерки за опазване на почвената влага, подобряване и оптимизиране на ротациите на 

културите чрез избор на сортове или разновидности; 

- Подобряване на здравето на екосистемите чрез включване на практики като 

биологично земеделие и устойчиво управление на земите, които повишават 

устойчивостта, като същевременно намаляват емисиите; 

- В областта на животновъдството фокусът е върху повишаване на капацитета за 

адаптиране както чрез развъждане, така и чрез управление на водите, като 

същевременно се подобрят производствените практики, които могат да доведат до 

намаляване на емисиите от добитъка, доходите на земеделските производители и по-

голяма продоволствена сигурност. 
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Гори 

- Предотвратяване деградацията на почвите, подобряване опазването на 

биологичното разнообразие, повишаване производителността на ресурсите, както и 

подобряване на горското стопанство като икономическа дейност и потенциално 

важен източник на доходи; 

- Програмите за залесяване и повторно залесяване дават възможност да се запази 

един от най-важните поглътители на ПГ в света, но също така да се предотврати 

ерозията на почвата и следователно да се намали рискът от наводнения и свлачища. 

- Агролесовъдството е интегрирана система, съчетаваща земеделието и горското 

стопанство, за създаване на продуктивни и устойчиви системи за земеползване чрез 

отглеждане на дървета и храсти покрай или между пасищата или полетата. Когато се 

прилагат правилно, агролесовъдните системи допринасят за адаптиране, 

включително защита от наводнения, повишен капацитет за задържане на вода, като 

същевременно генерират ползи от действия за смекчаване на последиците като 

съхранение на въглерод и намаляване на загубата на органични вещества в почвата. 

 

Енергетика 

- Използване на възобновяемата енергия, най-вече по отношение на енергия от 

биомаса, но също и слънчева енергия и от водни ресурси по отношение на доходите 

и енергийната сигурност, както и енергийна ефективност; 

- Подобреният достъп до енергия и намалената енергийна бедност притежават 

важни възможности за смекчаване и адаптиране. Развитието на енергията и достъпът 

до енергия, особено енергията от биогорива, могат да се разглеждат като действие за 

смекчаване на последиците, но да допринесат допълнително за повишаване на 

капацитета за адаптиране на хората; 

- Очаква се вариантите за смекчаване на последиците в енергийния сектор да 

имат съпътстващи ползи, като например подобрено качество на въздуха от 

увеличаване на енергията от възобновяеми източници и по-добър достъп до енергия, 

например от местно производство на биогаз. 

- Повишеното използване на системи за биогаз има допълнителна полза от 

осигуряването на органични торове, което ще стимулира производството на храни. 
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Градска среда / Транспорт 

- Изграждане на градски микро-мрежи и разпределени възобновяеми 

енергийни източници, които осигуряват локални нисковъглеродни решения,     

като по този начин се увеличава     устойчивостта на електроенергийната система; 

- Увеличаването на градските зелени площи осигурява намаляване на градските 

топлинни острови, капацитет за поемане на дъждовните води, градски екосистемни 

услуги, подобрено качество на въздуха и отдих; 

- Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците осигурява 

потенциал за производство на биогаз и торове, които могат да увеличат 

селскостопанските добиви, както и да намалят емисиите на метан в атмосферата. По-

доброто управление на отпадъците води също така до повишаване ефективността 

на ресурсите с широко положително въздействие върху материалните потоци; 

- Подобрените транспортни системи, които позволяват нисковъглероден, 

енергийно ефективен, с понижена степен на задръстване и масов транспорт, създават 

възможности за смекчаване, като същевременно подобряват мобилността и достъпа 

до работните места. 

Идентифицирането и интегрирането на съответните аспекти на адаптирането 

и смекчаването на всички равнища на секторното планиране, бюджетирането, 

програмните и проектните цикли, води до осезаем потенциал за разширяване и 

включване на повече синергия в политиките в областта на климата, включително 

рационализиране на наличното финансиране. 

Финансирането на мерките за АИК изисква значително мобилизиране на 

средства. Като се има предвид мащаба на нуждите от финансиране, ще са 

необходими както публични, така и частни ресурси, които ще изпълняват допълващи 

се роли за постигане на ефективна адаптация. 

Основните публични източници за финансиране на адаптирането са средства 

на ЕС (безвъзмездни средства, субсидии, нисколихвени заеми, финансови 

инструменти) или национални източници (държавен бюджет). В условията на 

фискално затягане, за България финансирането от ЕС се оказва един от най-

достъпните източници. Това е в съответствие с текущите дискусии относно 
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увеличаване съотносимостта на бюджета на ЕС към климата. Що се отнася до 

държавния бюджет - докато в бъдеще може да се обмисли допълнително или 

увеличено данъчно облагане , част от приходите от продажбата на квоти за емисии 

биха могли да се насочат към финансиране на адаптирането. 

Бюджетът на ЕС остава важен източник на средства за редица области от 

нисковъглеродно развитие до чиста инфраструктура и устойчиво регионално 

развитие. В предложението за бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г., Европейската 

комисия предлага увеличаване на дела на разходите за климата от 20 на 25 процента. 

В цифри, това би означавало разходи за климата в размер на около 16 милиарда евро 

годишно. Според предложението увеличаването на разходите за климата в области 

като научните изследвания и иновациите, икономическото развитие и селското 

стопанство се очаква да бъде още по-изразително, отколкото в настоящата МФР. За 

следващия дългосрочен бюджет на ЕС, Комисията предлага също така да се увеличи 

финансирането с 60 процента за LIFE, програмата на ЕС за околна среда и действия в 

областта на климата. 

Ролята на държавния бюджет и бюджетите на местните общини е да 

съфинансират гореспоменатите европейски и международни източници и да 

финансират самостоятелно мерки. Тъй като мерките по АИК често се припокриват с 

мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата, мерките за 

устойчива енергетика и транспортна политика и мерките на политиката, насочени 

към подобряване на качеството на околната среда, е необходимо да се определят 

областите на съвместимост, които могат да улеснят мобилизирането на средства както 

на местно и регионално , така и на национално ниво. 

 

Местните органи са основни двигатели на енергийния преход и на борбата 

срещу климатичните промени на най близкото до гражданите равнище на 

управление. Местните органи споделят отговорността за действия в областта на 

климата с органите на регионално и национално равнище и са решени да действат 

независимо от ангажиментите на други страни. 

Местните и регионалните органи във всички социално икономически условия и 

географско местоположение са водещи в усилията за намаляване на уязвимостта на 
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техните територии към различните въздействия на климатичните промени. 

Въпреки че тези усилия вече са в ход, адаптирането към климатичните промени 

остава неизменна необходимост за допълване на смекчаването им. ползи за околната 

среда, обществото и икономиката. Съвместното справяне с тях открива нови 

възможности за насърчаване на устойчиво местно развитие. Това включва изграждане 

на приобщаващи, устойчиви към изменението на климата и енергийно ефективни 

общности; Подобряване на качеството на живот; стимулиране на инвестициите и 

иновациите; импулс за местната икономика и създаване на работни места; засилване 

на ангажираността и сътрудничеството на заинтересованите страни. 

Местните решения за предизвикателствата на енергията и климата спомагат за 

осигуряването на сигурна, устойчива, конкурентна и финансово достъпна енергия за 

гражданите и така допринасят за намаляване на енергийната зависимост и за защита 

на уязвимите потребители ./Споразумение на Кметовете за климата и енергията/. 
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Част VII.  

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им 

осигуряване. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 

управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите 

от изпълнението на ПИРО. 

7.1. Система за наблюдение 

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО. 

Системата за наблюдение обхваща: 

- източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и 

анализиране на информация; 

- индикаторите за наблюдение; 

- органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; -           

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални 

данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната 

статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, 

регионални и местни източници на информация. 

 

Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община 

Кирково  

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е 

общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината общинският съвет осигурява участието на 

заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване 
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на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана 

за интегрирано развитие на общината. 

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината 

или със средства от фондовете на Европейския съюз. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на 

изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен 

доклад. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се 

одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се 

изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка 

следваща година. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в 

интернет. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на 

плана за интегрирано развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценка на плана. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет 

за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на 

общината и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана 

за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 
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3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията 

на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените 

средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 5. заключения 

и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за 

интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства 

и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на 

гражданското общество в общината. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в 

ППЗРР, в т.ч.: 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината; 
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 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи 

върху изпълнението на плана. 

 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да 

бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие. 

Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към 

нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници 

на финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за включването 

на допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027 

г. или от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията 

на програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни 

проектни идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. 

Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в 

програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към 

постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на 

интегриран подход. 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за 

изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата 

за реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се 

извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на 

мерките от комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията 

на програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на 

кмета на общината. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на 

ППЗРР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО 

чрез разработване годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно 
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изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва последваща 

оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. 

Последващата оценка включва: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

 оценка на общото въздействие; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Индикаторите за наблюдение на плановете за интегрирано развитие на 

общините отчитат степента на постигане на определените цели и приоритети за 

развитие. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните, резултати и 

въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 

2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите (Приложение № 3). За да се 

осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са 

посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, 

периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане 

изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да 

бъде достигната до края на периода на действие на плана. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение 

и оценка на изпълнението на ПИРО са включени общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ 

на ЕС през периода 2021-2027 г. 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа 

на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики. 

Индикаторите за наблюдение обхващат физическите 

характеристики (параметри) по отношение реализацията на поставените цели и 

приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или 

относителни. За целите на плана се използват два вида индикатори: за продукт и за 

резултат. Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на 
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изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. 

Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по 

отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТ отчитат изпълнението на стратегическите 

цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия 

и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. 

Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими 

индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в 

социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса 

на това развитие за общото развитие на региона. 

Най-общо ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ПРОДУКТ измерват напредъка по отношение 

на приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО 

Кирково са съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с 

основните индикатори, използвани в системите за наблюдение по оперативните 

програми, а също така отразяват и спецификата на района. Те са сведени до по-малко 

на брой, отразяващи най-вече основните такива залегнали в Проекта на „България 

2030“. В същото време те са: 

Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на 

специфична информация; 

Измерими – за тях съществуват методи и инструменти за измерване на 

стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно 

информация и количествени данни; 

Достъпни – има информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

Адекватни – обосновани са, и подходящи по отношение на целите и 

приоритетите за развитие; 

Обвързани са с времето – на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на 

напредъка и постигането на целите. 
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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

Оценката на изпълнението на ПИРО Кирково за периода 2021- 2027 г. ще се 

базира на така формулираните критерии са свързани с отчитането на общи 

количествени индикатори (индикаторите към Европа 2030 и синтезиран пакет от 

макроикономически критерии). За тези индикатори са посочени изходни и целеви 

стойности, чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите. 
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Част VIII.  

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА 

За разработването на ПИРО е извършена предварителна оценка на плана 

съгласно чл. 32 от ЗРР, затова тя е включена като неразделна част от съдържанието на 

ПИРО. 

Тя се осъществява успоредно с разработването на ПИРО и съдържа оценка за 

социално-икономическото въздействие на плана върху развитие на общината и 

евентуално екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. 

Екологичната оценка оценява доколко стратегията за развитие на общината, 

определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на 

критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. Успоредно 

с работата по разработване на ПИРО кметът на общината уведомява МОСВ за 

разработването му и ако това бъде изискано, възлага извършване на екологична 

оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС). 

Средствата за финансирането както на оценката за социално-икономическото 

въздействие на плана, така и на екологичната оценка, се осигуряват заедно с тези за 

изработване на плана. Изготвянето им се извършва от независими експерти, при 

спазване на изискванията на ЗОП, ЗООС и ЗБР. Това не отменя задължението за 

инвестиционните проекти за проектните идеи и проектите, включени в ПИРО, да се 

извършват законово установените екологични оценки, респ. ОВОС, за всеки проект 

поотделно. 
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