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I. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА И ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

I.1. Местоположение и селищна структура 

Община Кирково се намира на територията на област Кърджали и е една от 57-те общини в 
състава на Южен централен район (NUTS 2). Община Кирково е втора по население и трета по 
територия в област Кърджали. 

Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв. км. Граничи с общините 
Крумовград, Златоград, Джебел и Момчилград. Южната граница на общината съвпада с 
държавната граница с Република Гърция. 

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. В тях живеят 
общо 21 582 души (към 31.12.2012 г., НСИ), общинският център с. Кирково е с население 808 
души. 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.  

I.2. Релеф и климат 

Релефът на община Кирково е равнинно-хълмист до хълмисто-предпланински. В границите на 
общината попадат северните склонове на източно родопските ридове – Мъгленик и 
Гюмюрджински снежник. Средната надморска височина е 523 м. 

Най-високата точка в общината е връх Вейката – 1 463 м. Това е най-южната географска точка 
на България. Вейката е най-високият връх на източно родопския рид Гюмюрджински снежник на 
българска територия. В същия рид се намира и най-високият връх в Източните Родопи Орлица, 
но той е на територията на Гърция.  

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 13,2°С. Средно около 216 дни годишно, от началото на април до 
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началото на ноември, се наблюдава устойчиво задържане на температурата над 10°С. 
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. 

I.3. 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 - 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.  

I.4. Води  

Водните ресурси на община Кирково се формират главно от река Върбица и нейните притоци - 
реките Дранговска, Кирковска и Чорбаджийска. 

I.4.1. Повръхностни води  

На територията на община Кирково, повърхностните води са: 

� Река Върбица - е най-дългият и пълноводен приток на река Арда, протичащ изцяло на 
територията на областите Смолян и Кърджали. Тя попада на 50% на територията на 
Община Кирково, 20% - на Община Момчилград, 25% - на Община Джебел и 5% - на 
територията на Община Крумовград. Река Върбица е част от водосборния басейн на 
река Арда, неин десен приток. Тя е най-дългият и пълноводен приток на Арда. Протича 
изцяло на територията на областите Смолян и Кърджали. В горното си течение е 
залесена с широколистна гора. В долното си течение р. Върбица тече в широка 
трапецовидна долина, като след Момчиловград прави две характерни стеснявания. 
Коритото и е широко и покрито с пясъци. Склоновете са полегати и напълно обезлесени. 
Влива се в язовир Студен кладенец близо до Кърджали; 
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� Река Крумовица – тя попада на 10% на територията на Община Кирково, 10% - на 
Община Момчилград и 80% - на територията на Община Крумовград; 

� Яз. ”Бенковски” - попада на 50% на територията на Община Кирково и 50% - на Община 
Джебел. 

Общината се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване 
на подпочвените водни запаси. Реките са с непостоянен воден дебит. През пролетта, след 
продължителни дъждове, текат бързо, поройно 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 язовир Мъгляне (с капацитет 8 млн. м3), Амбарица 
при с. Кирково (150 хил. м3) и язовира в местността Голяма нива до с. Домище (30 хил. м3 ). 

В местността Варницата при с. Кирково има минерален извор с дебит 20 л/сек. Водите му са 
хипотермални (22°С до 24°С), слабоминерализирани, хидрокарбонатни, калциево-натриево-
магнезиеви. Водите на извора са каптирани, изтичат директно в реката и не се използват за 
стопански или рекреативни цели – например, балнеология, бутилиране на натурални минерални 
води, производство на безалкохолни напитки. 

I.4.2. Подземни води 

Качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване, от всички 
водовземни съоръжения съответства на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели, на Стандарта за качество в Наредба №1/10.10.2007г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води и на Директива 98/83/EC.  

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. 

таблица 1 Параметри на находищата на минерална вода в с. Кирково 

Находище Местоположен
ие 

Температура 
на водата 

Утвърдени 
експлоатационни 

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. 
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II. ИНФРАСТРУКТУРА 

II.1 Пътна мрежа 

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: 

таблица 2 Дължина на пътна мрежа по класове пътища, 31.12.2012 г. 

I клас (км) II клас (км) III клас (км) Пътни 
връзки (км) 

Общо % от РПМ в 
областта 

46,104 - 63,156 2,405 111,665 17,66 
Източник: Областно пътно управление Кърджали 

Общинските и местните пътища са с обща дължина от 214 км., като 53 км. от тях могат да се 
окачествят в добро състояние, 45 км. в средно състояние и по-голямата част, 114 км, в лошо 
състояние. От всички общини в областта, община Кирково има най – голям брой км. пътища в 
лошо състояние. 

таблица 3 Състояние на пътна настилка, 31.12.2012 г. 

Вид настилка Обща дължина на общинските 
пътища 

% от общинската пътна мрежа 

С настилка 212,0 99,1 
Без настилка 2,0 0,9 

Източник: Областно пътно управление Кърджали 

Гъстотата на общинската пътната мрежа е 0,398 – една от най-ниските стойности в област 
Кърджали, където средната гъстота е 0,446 (данни към 31.12.2012 г.) . 

Стратегическо значение за развитието на община Кирково има първокласният път Е-85, който е 
част от общоевропейския транспортен коридор №9 (Финландия-Украйна-Румъния-Русе-Хасково-
Александруполис). 

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. По медийна информация три месеца по-късно това е 
третият по натовареност пункт между България и Гърция – с над 86 хиляди коли и около 210 
хиляди пътници в двете посоки, с прогнозно нарастване на колите до 50 хиляди месечно през 
лятото на 2014 г. 

Транспортната достъпност на община Кирково се обезпечава от следната третокласна пътна 
мрежа: 
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� 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 
периода 2011-2015 г. предвижда основните усилия да се насочат към подобряване 
характеристиките на пътната мрежа и осигуряване на достъп до 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: 

 

таблица 4 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. 

 Пътят се нуждае от цялостна рехабилитация, която ще 

бъде решена чрез общинския проект, финансиран с 

337 166,53 лв. от Програмата за развитие на селските 

райони. 

3. с. Завоя – с. Дружинци – с. 

Горно Къпиново. 

 Техническото състояние на пътя е лошо, асфалтовата 

настилка е силно износена. Общината изпълнява 

проект с финансиране от 1 118 082,32 лв. от 

Програмата за развитие на селските райони. 

4. с. Кирково – с. Шумнатица 5 Пътят е с износена асфалтова настилка и се нуждае от 

цялостна рехабилитация. 

5. с. Кирково – с. Лозенградци 5,6 Техническото състояние на пътя е лошо, силно е 

износена асфалтовата настилка. Пътят се нуждае от 

рехабилитация. 

6. с. Бенковски – с. Китна - с. 

Дрангово. 

 Пътят осигурява връзка на селата Китна и Дрангово с 

път ІІІ – 867. Техническото състояние на пътя е лошо, 

има нужда от частична рехабилитация и с тази цел 

общината изпълнява два проекта, финасирани от 

ПРСР 
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7. с. Бенковски – с. Мъглене 4,9 Техническото състояние на пътя е лошо, асфалтовата 

настилка е силно износена.В момента се изпълнява 

проект с финансиране от Публична инвестиционна 

програма. 

8. с. Китна – с. Горски извор 8,3 Техническото състояние на пътя е лошо, асфалтовата 

настилка е силно износена. 

9. с. Чакаларово – с. Горно 

къпиново 

 За подобряване на пътя ще допринесе проект по 

ПРСР. 

Ремонтът и изграждането на улична мрежа в населените места също е мярка, предвидена от 
Програмата за управление на общината 2011-2015 г. За нейното изпълнение общината 
осъществява четири проекта с финансиране от Публичната инвестиционна програма: 

� “Рехабилитация и благоустрояване на улици с. Фотиново – Загоричане” (700 000,00 лв.); 

� “Благоустрояване на улици в с. Чорбаджийско” (332 340,00 лв.);   

� “Основен ремонт на улици в с. Островец” (312 000,00 лв.); 

� “Основен ремонт на улици в с. Чакаларово” (168 000,00 лв.). 

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.  

II.2 Водоснабдяване и канализация 

II.2.1. Водоснабдяване  

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, като обслужените 
граждани в обхвата на плана са 18 255 от всички 21 582 жители 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%. 

Към 2013 г. дължината на разпределителните мрежи е 22.21 км, а на канализационната система 
– 20.84 км. 

таблица 5 Водоснабдителна система и водопроводни отклонения, потребители в община Кирково 

Брой водоснабдителни системи Водопроводни отклонения Потребители 

9 3417 8442 
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Източник: ВиК Кърджали 

В краткосрочната инвестиционна програма на дружество ВиК Кърджали са предвидени 1 607 900 
евро за водоснабдяването на с. Бенковски, като основната част от средствата са предназначени 
за разпределителна система. 

Останалите водоснабдителни системи в община Кирково – помпени и гравитачни, обслужват 
райони с население под 2 000 души. Обобщени препоръки, произтичащи от анализа на текущото 
им състояние на населените места с под 2 000 еквивалент жители са: 

� За водоизточниците - съгласно гореспоменатото състояние на водоизточниците и за 
бъдещата им нормална работа е нужно осъществяване на рехабилитация и 
реконструкция на тръбните системи и конструкцията на съоръженията. Също да бъдат 
изградени СОЗ за водоизточниците, които нямат такива. Изготвянето на разрешителни 
за водоползване на водоизточниците, които нямат такива, е нужно да бъде направено 
възможно най-бързо. 

� За третирането (пречистване и хлориране) - нужно е да се рехабилитират както 
инсталациите, така и строителната част към напорните водоеми и помпените станции 
(според местоположението на хлориране) за населени места под 2 000 жители.  

� За преносните водопроводи - преносните водопроводи, изградени от стоманени и 
етернитови тръби с голям процент на възникване на аварии по тях, трябва да бъдат 
реконструирани и подменени своевременно с нови съвременни материали. За 
останалите водопроводи е нужна по-добра експлоатация и поддръжка и поетапна 
подмяна с цел постигане на по-добра обезпеченост на захранването на съответната 
агломерация/населено място.  

� За съхранението (водоеми)- резервоарите се нуждаят от по-добра текуща поддръжка – 
борба с външната корозия по тръби и арматури, подмяна на стари СК, тръби, парапети, 
стълби и т.н. 

� За измерването на водата - нужно е и монтиране на нови или подмяна на 
съществуващите водомери (разходомери) на изход на всеки водоизточник. 
Периодичната проверка на съществуващите водомери е строго задължителна за 
получаване на реални измервания на подадените водни количества. 

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 нови съоръжения е икономически 
неефективно, а при изпълнение на проекти приоритет ще има социалният ефект на 
инвестициите. 

II.2.2. Канализация 

Нивото на изграденост на канализационната мрежа в община Кирково е ниско. Съществен 
проблем при изграждане на канализационната система е икономическата ефективност на 



 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СОЦИАЛЕН ФОНД  
 14 

 

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.  
Съществуващата канализационна система на с. Бенковски е смесена – битови и дъждовни 
отпадъчни води се събират и отвеждат. Дължината на съществуващата канализационна мрежа 
на с. Бенковски е 5 070 м, от които 2645 м са изпълнени до 2005 г. Първоначално нейните води 
от територията на селището, северно от пътя Златоград – Подкова, към река Върбица. За тази 
цел са построени три отводнителни колектора, които следват конфигурацията на релефа и 
пресичат селото по посока север-юг. Трасетата им са частично съобразени с регулационния 
план на селището. Впоследствие в отводнителните дъждовни канали са заустени и битови 
канализационни профили и сградни канализационни отклонения. В последните 10-15 години на 
етапи се изгражда смесена канализационна система. През 2005 г.е реализиран работен проект и 
за централната част на селото е изградена канализация от бетонови тръби. Изграден е и 
главният колектор, включително заустването му, съгласно издаденото разрешително за 
заустване, в р. Върбица. Канализационната система е оразмерена съгласно действащите норми 
за проектиране на канализационни системи от 1989 г. 
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.  
Най-голям брой сигнали и жалби за замърсяване на водите в РИОСВ – Хасково са постъпили за 
дейността на ракиени казани и животновъдни ферми. По данни на Регионалния генерален план 
на „ВиК” ООД Кърджали през предходните години при проверка и периодично пробонабиране на 
отпадъчни води са констатирани наднормени стойности на изследваните показатели при редица 
бизнес структури, сред които и млекопреработвателното предприятие “Дельо войвода милк” 
ООД, с. Добромирци, община Кирково. 
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II.3 Енергийна инфраструктура 

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. 

II.4 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. 

 

таблица 6 Осигуреност на обитаваните жилища с комуникационни канали в община Кирково 

Общо Комуникационниканали 
Жилища Живеещи лица 

Кабелна телевизия 1456 4918 
Сателитна антена 3751 13267 
Компютър  1587 6524 
Достъп до интернет 1395 5594 

Източник: НСИ, преброяване 2011 г. 

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.  
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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.  

Пощенски станции в община Кирково има в 10 населени места – в селата Добромир, 
Чакаларово, Фотиново, Самодива, Подкова, Дрангово, Кирково, Бенковски, Чорбаджийско, 
Тихомир.  

III. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

III.1 Демографска структура 

По данни на Националния статистически институт, актуални към 31.12.2012 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, която кореспондира на демографските промени в региона и в страната като цяло. 

таблица 7 Население в община Кирково, 2005 - 2012 г. 

Година към 31 декември Население 
2007 22 330 
2009 21 926 
2012 21 582 

Източник: НСИ 

В следващата таблица демографските промени са прогнозирани като ниво на растеж за година в 
проценти и са поставени в сравнителен контекст с другите общини на област Кърджали. Трябва 
да се подчертае, че данните в таблицата не следва да се  приемат като точни прогнози. Те 
показват вероятното демографско развитие въз основа на допускания за раждаемостта, 
смъртността и миграцията според установени тенденции и потенциала за икономическото 
развитие от гледна точка на настоящия момент. 

таблица 8 Прогноза на демографските промени по общини, до 2038 г. 

Общини 2011 2016 2021 2028 2038 

Реалистичен сценарий 

Ардино База -0,60% -1,12% -1,33% -1,40% 

Черноочене База -0,71% -0,66% -0,66% -0,75% 

Джебел База -0,10% 0,01% -0,12% -0,25% 

Кърджали База -0,33% -0,32% -0,33% -0,38% 
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Общини 2011 2016 2021 2028 2038 

Кирково База -0,69% -0,69% -0,68% -0,71% 

Крумовград База -0,92% -0,78% -0,71% -0,66% 

Момчилград База -0,37% -0,33% -0,31% -0,33% 

ОБЩО  База -0,47% -0,47% -0,48% -0,52% 

Песимистичен сценарий 

Ардино База -0,62% -1,20% -1,42% -1,51% 

Черноочене База -0,73% -0,70% -0,72% -0,83% 

Джебел База -0,10% 0,01% -0,15% -0,31% 

Кърджали База -0,34% -0,34% -0,35% -0,41% 

Кирково База -0,71% -0,74% -0,74% -0,77% 

Крумовград База -0,95% -0,83% -0,77% -0,71% 

Момчилград База -0,38% -0,35% -0,34% -0,35% 

ОБЩО  База -0,49% -0,51% -0,52% -0,56% 
Източник: Собствени изчисления 

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 
31.12.2012 г. сочат, че в общината живеят 10 820 мъже и 10 762 жени; към 31.12.2009 г. броят на 
мъжете е 10 832, а броят на жените – 11 094 г. 

Коефициентът на възрастова зависимост, изчислен като съотношение на сбора на лицата под 
15 години и над 65 години към лицата на възраст 15-64 години, в община Кирково през 2012 г. е 
45.31%. Сравнението с 2009 г. показва влошаване на демографската ситуация, тъй като 
коефициентът на възрастовата зависимост тогава е бил 44.6% 

Неблагоприятна тенденция се очертава и при анализа на двата компонента – население на 
възраст 0 -14 години и лица над 65 години. През 2009 г. и през 2012 г. тези два компонента са 
приблизително еднакви по абсолютна стойност – 6 763 души (2009 г.) и съответно 6 730 души 
(2012 г.). Това, което се променя обаче, е съотношението между двата компонента. През 2009 г. 
групата на лицата на възраст 0 – 14 години наброява 2 898 души срещу 3 865 в групата над 65 
години. През 2012 г. групата на лицата на възраст 0 -14 години е намаляла до 2 576 души, а 
групата на възрастните хора над 65 години е нараснала на 4 154 души. 

 

фигура 1 Лица на възраст 0-14 г. и над 65 г, 2009, 2012 г. 
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Източник: НСИ 

Тази данни дават основание да се прогнозира, че коефициентът на възрастовата зависимост ще 
нараства в следващите години, а това сочи предстоящи демографски промени, които ще бъдат 
неблагоприятни за местното развитие, за конкурентоспособността на местната икономика и за 
инвестиционния интерес. 

Етническата структура на населението в община Кирково се установява по данни на лицата, 
пожелали да се самоопределят, при преброяването на населението към 1.02.2011 г. – а това са 
16 398 души. Данните показват, че най-голямата група от хората, отговорили на въпроса за 
етническата принадлежност, е турската – 61.82%, на второ място е българската – 35.41%, 
следват с голяма разлика в числеността групата на хората, посочващи друга етническа 
принадлежност, групата на нежелаещите да се самоопределят и ромската група. Фигурата 
показва разпределението на населението по етнически признак. 

 

фигура 2 Население по етническа принадлежност 

 
Източник: НСИ, преброяване 2011 г. 

За сравнение според данните на НСИ от преброяването към 01.03.2001 г. етническата структура 
е със състав: 51.81 % турско населението, 42.37 % - българско, 0.43 % - ромско, 4.10 % - не са се 



 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СОЦИАЛЕН ФОНД  
 19 

 

самоопределили и 0.21 % - не са посочили. За 10 годишен период е нараснал делът на турското 
население, за сметка на българското, което е намаляло с около 7 % спрямо 2001 г. Ромското 
население бележи леко нарастване до 0,24 %.  

Етническата структура на община Кирково е сходна със структурата на област Кърджали, където 
66.16% от пожелалите да се самоопределят 130 781 души, са от турската етническа група, 
втората по големина група е българската с 30.21%, не се самоопределят 2.05%, ромската група 
е 0.99%, други – 0.57%. 

Естествен прираст  

Естественият прираст на населението на община Кирково е отрицателен, като коефициента за 
2009 г. е -4.2‰, който в сравнение с данните от 2003 г. се е увеличил. В същата година 
коефициентът за цялата област Кърджали е -2.1‰ за селските райони, какъвто е и община 
Кирково (като цяло за градовете и селата -0.2‰). Има основание да се прогнозира, че 
неблагоприятните тенденции ще се задълбочат, тъй като през 2000 година коефициентът за 
селските райони на област Кърджали е -0.4‰, а през 2013 година е вече със стойност -3.3‰ 
(общо за селските и градските райони -1.8‰). Картината на естествения прираст в областта е 
по-благоприятна, отколкото сочат данните за 2013 година за селските райони на Южен 
централен район -9.3‰ и за селските райони на България -11.8‰. 

Таблицата по-долу дава представа за тенденцията при живородените брачни и извънбрачни 
деца в община Кирково в сравнение с област Кърджали през последните 10 години – докато в 
областта тенденцията е към спад и задържане на най-ниското за периода ниво от 1 435 деца, в 
общината броят на живородените деца е сравнително еднакъв всяка година с разлика от 220 
деца в пиковата 2008 г. до 158 деца през 2011 г., като в последните години броят се задържа на 
една средно между тези показатели ниво от 170-177 деца. 

фигура 3 Живородени брачни и извънбрачни в периода 2000 - 2013 г. 

 
Източник: НСИ 

Механичен прираст 

Механичният прираст на населението на община Кирково е отрицателен (-113 души през 2013 
г.). С едно изключение (2012 г.) механичният прираст е отрицателен във всяка година от 
предходния 10-годишен период. Той е отрицателен за цялата област Кърджали, но докато на 
областно ниво има отчетливи пикове и спадове, в община Кирково нивото се задържа 
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сравнително постоянно. Данните на НСИ за миграцията на населението по групи причини (2013 
г.) сочат, че в селските райони на област Кърджали причините са свързани с постоянна или 
временна работа, образование, гледане, изселване с или при родители; освен това голяма част 
от респондентите не желаят да посочат мотиви за решението си да напуснат региона. 

Основна причина за намаляване на населението в община Кирково е липсата на възможности за 
професионална реализация, ниско ниво на обществените услуги - образование, здравеопазване, 
достъп до информация. В сравнение с някои други общини от областта населението на община 
Кирково намалява с по-ниски темпове, но въпреки това запазването на тенденцията 
представлява основен проблем пред развитието на човешкия ресурс на общината, тъй като 
основно е свързано с напускането на млади хора. Това нарушава демографската структура и 
действа отрицателно на икономическата активност и инвестиционната привлекателност на 
региона. 

Данните на НСИ за икономически активното и икономически неактивното (лица извън работната 
сила) население на 15 и повече години в община Кирково към 1.02.2011 г. са представени на 
таблицата по-долу. 

таблица 9 Икономическо активно, икономическо неактивно население, 2011 г. 

Икономически активни 
Общо 

общо заети  безработни  
Икономически неактивни 

19253 7544 6229 1315 11709 
 Източник: НСИ  

Коефициентът на икономическа активност (относителен дял на икономически активните лица от 
населението в същата възрастова група) на населението на 15 и повече години към 1.02.2011 г. 
в сравнение с картината в България, област Кърджали и другите общини в областта е 
представена в следната таблица: 

таблица 10 Икономическа активност на национално, областно и общинско ниво 

Източник: НСИ 

Коефициентът на икономическа активност за община Кирково е най – нисък на областно ниво 
заедно с община Черноочене и далеч под общия за страната.  

България, област 
Кърджали, общини 

Общо 
Икономически 
активни общо 

Коефициент на 
икономическа активност 

Общо за страната 6389298 3329683 52.11 

Област Кърджали 131582 61210 46.52 

Община Ардино 10335 4405 42.62 

Община Джебел 7083 2876 40.60 

Община Кирково 19253 7544 39.18 

Община Крумовград 15085 7283 48.28 

Община Кърджали 57322 29264 51.05 

Община Момчилград 14139 6561 46.40 

Община Черноочене 8365 3277 39.18 
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III.2. Образователна структура на населението 

Образователната структура на населението на община Кирково влияе неблагоприятно върху 
развитието на местния икономически потенциал, като ограничава конкурентоспособността на 
местния бизнес и съответно инвестиционната привлекателност на общината. Населението в 
общината се характеризира с ниско образователно ниво и липса на професионална 
квалификация, отсъствие на базови професионални умения и неграмотност, процес на отпадане  
на учениците от образователната система.  

От статистическите данни става ясно, че в община Кирково най-голяма е групата на хората с 
основно образование, следвана от групата на хората със средно образование. Таблицата по-
долу дава общ поглед върху образователната структура на общината, на област Кърджали и 
страната. На общодържавно ниво делът на лицата с висше образование е 19.57% от 
изследваната група, на ниво област Кърджали относителният дял на висшистите е 10.33%, а в 
община Кирково - 5.56%. Сред общините в състава на област Кърджали по-малък (4.89%) е 
делът на висшистите само в община Черноочене, във всички останали общини картината е по-
добра отколкото в община Кирково, макар и също така далеч от държавното ниво. 

таблица 11 Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено 
образование към 01.02.2011 г. 

Източник: НСИ 

III.3. Безработица и заетост 

III.3.1 Безработица 

Равнището на безработица в Община Кирково надвишава значително равнището на 
безработицата в област Кърджали, макар че не е на най-високите нива, които в тази област от 
години се държат от общините Ардино и Джебел. Равнището на безработица в Кирково е по-
високо и от средното равнище в страната. 

В контекста на област Кърджали става ясно, че проблемите на безработицата се решават 
значително по-трудно в малките общини – както сочат и данните по-долу. 

 

България 
Област 
Кърджали, 
община 
Кирково  

 
 

Общо 

 
 

Висше 

 
 

Средно 

 
 

Основно 

 
 

Начално 

 
 

Незавършено 
начално 

Никога не 
посещава
ли 
училище 

Дете (до 7 
год. вкл., 
което още 
не 
посещава 
училище) 

Общо за 
страната 6891177 1348650 2990424 1591348 536686 328803 80963 14303 

Кърджали 142534 14719 46357 50849 16288 8941 5069 311 

Кирково 20699 1150 5657 8810 2851 1525 659 47 
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таблица 12 Равнище на безработица на областно и общинско ниво, 2010 – 2013 г. 

Регистрирани безработни лица 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Област Кърджали  8775  8449  9180  

Община Кърджали  2605  2541  2812  

Община Черноочене  325  308  358  

Община Ардино  1019  1018  1132  

Община Кирково  1750  1591  1789  

Община Крумовград  1255  1307  1306  

Община Момчилград  1015  881  926  

Община Джебел  806  803  857  
Източник: ДРСЗ - Хасково 

Данните показват, че най‐голямо нарастване на броя на регистрираните безработни през 2013 г. 
спрямо 2012 г. има в общините Кирково и Кърджали съответно 12.4% и 10.4%. 

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. В 
последните години има тенденция за увеличаване на броя на регистрираните безработни 
младежи в община Кирково – същата тенденция се наблюдава на ниво област, както и в 
повечето общини на областта. Но докато на областно ниво процентът на регистрираните 
безработни младежи се е повишил със 7,6 за периода 2010 – 2012 година, то в община Кирково 
нарастването в този период е 5,1%. Освен това данните показват, че община Кирково има най-
малък относителен дял на безработните младежи до 29 години спрямо общия брой на 
безработните – 9.2% в сравнение с 19.21% в община Крумовград, 14.93% в община Кърджали и 
т.н. за всички останали общини в областта. 

фигура 4 Безработни младежи по общини в област Кърджали, 2012 г. 

 
Източник: ДРСЗ - Хасково 

 

Основните причини за високата безработица сред лицата над 50 години се дължат на 
неподходящо образование или липсата на такова, както и липса на компютърни умения. С 



 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СОЦИАЛЕН ФОНД  
 23 

 

течение на годините отслабват адаптационните способности на по-възрастното поколение, 
което затруднява придобиването на нови знания и умения. 

Групата на хората с основно или по-ниско образование трайно доминира сред регистрираните 
безработни. Данните на ниво област показват, че през 2012 г. най‐голям е броят на 
безработните с основно или по‐ниско образование в общините Кърджали (1 311 безработни) и 
Кирково (1 207 безработни). 

По този показател данните за община Кирково показват слаба тенденция към намаляване на 
броя, което не означава, че намаляват хората с ниско образование, а че намаляват 
регистрираните безработни с ниско образование – по презумпция могат да се направят изводи 
за сенчеста икономика или скрита безработица, за които обаче липсват данни. 

Структурата на регистрираната безработица по признака образование в община Кирково за 2012 
г. е следната: 

� основно образование 55,54 %;  

� начално образование 11,88 %;  

� средно образование 28,78 %;  

� висше образование 3,80 %. 

Продължително регистрираните безработни също са рискова група на пазара на труда. През 
2012 г. най‐голям е делът на безработните с регистрация над 1 година в малките общини на 
областта – Джебел и Кирково над 60%. Най‐малък е техният дял в община Кърджали – около 
30%. Ниската степен на образование и квалификация предопределят и голямата 
продължителност на престой на лицата с основно и по‐ниско образование на пазара на труда. 

III.3.2 Заетост 

Картината на заетостта в община Кирково се получава от статистическата информация по 
основни икономически показатели за периода 2007 – 2012 година. 

От гледна точка на групите предприятия данните на НСИ показват, че заетите лица работят 
основно в микро предприятия с до 9 заети, а по-малка част от тях – в малки предприятия с 
персонал от 10 до 49 души. 

В края на изследвания период, 44% от всички заети работят в микро предприятия, докато в 
началото на периода те са 32%. Броят на заетите в абсолютна стойност намалява през годините 
2007 – 2009, след което има тенденция към нарастване, но тя е слаба и с колебания и остава 
далеч от предкризисните години. 

Разходите за възнаграждения в края на изследвания период са нараснали сравнително малко 
спрямо началото на периода, но като се има предвид намалелия брой на заетите, може да се 
приеме, че средният разход за възнаграждения на един зает е нараснал от 2 425 лв. на 3 199 лв.  

Обобщена информация за заетите/наетите лица и разходите за възнаграждения в 
нефинансовите предприятия по групи предприятия дава следната таблица: 
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таблица 13 Заети/наети лица и разходи за възнаграждения в нефинансови предприятия за периода, 2008-2012 г. 

2008 2009 2010 2011 2012 

Заети 
лица 

Нает
и 
лица 

Разходи за 
възнагражд
. 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражд. 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражд. 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражд. 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражд.

Групи 
предприятия 

Б р о й хил. лв. Б р о й хил. лв. Б р о й хил. лв. Б р о й хил. лв. Б р о й хил. лв. 

                                
КИРКОВО - общо 1495 1221 4109 1424 1134 4092 1432 1143 4269 1562 1261 4762 1 470 1 183 4 703 
Микро до 9 заети 653 388 1186 718 434 1484 719 436 1583 724 428 1628 659 379 1 459 
Малки от 10 до 49 435 426 1415 .. .. .. 329 324 1288 376 371 1402 296 291 1 069 
Средни от 50 до 
249 407 407 1508 .. .. .. 384 383 1398 .. .. .. .. .. .. 
Големи над 250 - - - - - - - - - .. .. .. .. .. .. 

Забележка: „..“ Данните са конфиденциални 

Източник:НСИ
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Анализът на заетите лица и разходите за възнаграждения по икономически дейности дава възможност 
да се проследи как се е променял броят на заетите и техните приходи в годините от периода 2008 – 
2012 година (включените са само годините по КИД - 2008). 

Основната част от работещите хора са ангажирани в преработващата промишленост: те са били 526 
души в началото на периода и са 691 души в края му. На второ място по брой заети идва сферата на 
търговията и ремонта, която е на първо място по брой предприятия – икономическите субекти са 
много, но са много малки, затова осигуряват препитание на по-малко хора, отколкото субектите от 
преработващата промишленост. В изследвания период заетите в търговията и ремонта на автомобили 
и мотоциклети остават почти непроменени като брой – от 442 души в началото на периода до 430 в 
края му, като междувременно няма голямо нарастване и намаляване. Може да се приеме, че тази 
сфера вече е достигнала тавана си на заетост и едва ли може да се очаква да осигури повече работни 
места в периода на настоящия ОПР 2014 – 2020 година. 

Разходите за възнаграждения са най-високи в преработващата промишленост. През 2012 година те са 
над 2 пъти по-високи отколкото в сферата на търговията и ремонта. Това съотношение се наблюдава 
в целия изследван период. 

Разходите за възнаграждения на човек в преработващата промишленост нарастват през всички 
години на периода от 3 326 лв. в началото до 3 790 лв. в края, но растежът е малък (13.95%) и може да 
се приеме, че в голямата си част се дължи на инфлационни причини.  

С много по-бързи темпове са нараствали разходите за възнаграждения на човек в сферата на 
търговията и ремонта през годините на периода – от 1 975 лв. до 2 832 лв. Въпреки установеното 
нарастване от 43.4%, което е последователно и без колебания – т.е. всяка година разходите за 
възнаграждения на човек в абсолютната им стойност са повече от предходната – то тези разходи 
остават доста ниски. 

Обобщението на данните за заетите/наетите лица и разходите за възнаграждения по икономически 
дейности КИД-2008 се намират в следващата таблица: 
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таблица 14 Заети/наети, възнаграждения в нефинансови предприятия по икономически дейности,2008 - 2012 г. 

Година 2008 2009 година 2010 година 2011 година 2012 година 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражд. 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражд. 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражд. 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагр. 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи 
за 
възнагр. 

Икономически дейности (А21 
на КИД-2008 ) 

Б р о й хил.лв Б р о й хил.лв Б р о й хил.лв Б р о й хил.лв Б р о й хил.лв 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА КИРКОВО 1495 1221 4109 1424 1134 4092 1 432 1 143 4 269 1562 1261 4762 1 470 1 183 4 703 

селско, горско и рибно 
стопанство 169 167 557 218 215 836 108 102 447 101 95 411 51 40 178 

преработваща промишленост 526 506 1750 456 441 1502 574 559 2 023 671 658 2357 691 673 2 619 

строителство 81 73 364 64 57 291 15 10 .. 58 48 173 44 .. .. 
търговия; ремонт на автомобили 
и мотоциклети 442 301 873 408 251 890 423 275 1 044 450 291 1179 430 290 1 218 

транспорт, складиране и пощи 98 67 241 85 65 205 96 74 272 80 56 224 64 43 172 

хотелиерство и 
ресторантьорство 86 55 160 98 55 191 107 64 218 106 65 239 102 58 206 
 създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 10 7 20 12 8 31 8 .. .. .. .. .. .. .. .. 
операции с недвижими имоти .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 - - .. - .. 

професионални дейности и 
научни изследвания 15 .. 27 18 .. .. 23 11 49 22 9 41 25 10 43 
административни и 
спомагателни дейности .. .. .. 3  - .. 4 .. .. .. - -       

образование 10 3 11 12 5 13 11 5 12 10 .. 9 9 3 11 

хуманно здравеопазване и 
социална работа 47 31 92 39 23 73 43 26 82 45 29 99 36 23 94 
култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 .. 14 

 други дейности ..  -   -  5  -  - 3 - - .. - - 6 .. .. 

Забележка: „..“ Данните са конфиденциални 

Източник: НСИ  
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III.3. Образование  

Предучилищно образование 

В община Кирково за учебна 2013/2014 г. функционират 14 целодневни детски градини. По данни на 
Община Кирково през 2013 г. в територията работи и една полудневна детска градина, докато през 
2007 г. са работили 11. Общият брой на децата, обхванати в ЦДГ и ПДГ през 2013 г., е 598; той е бил 
742 през 2007 г. и е намалявал прогресивно всяка година. 

Таблицата дава обобщена информация за разпределението на ЦДГ по населени места в рамките на 
общината: 

таблица 15 Разпределение на ЦДГ по населени места, община Кирково 

№ Учебно заведение Населено място в община Кирково Финансиране 

1. ЦДГ"Слънце" Фотиново Общинско 

2. ЦДГ "Пинокио" Самодива Общинско 

3. ЦДГ "Граничар" Тихомир Общинско 

4. ЦДГ "Дъга" Горно Кирково Общинско 

5. ЦДГ"Слънце" Чорбаджийско Общинско 

6. ЦДГ "Снежанка" Добромирци Общинско 

7. ЦДГ "Родопска слава" Горски извор Общинско 

8. ЦДГ"Пролет" Първица Общинско 

9. ЦДГ"Васил Левски" Шопци Общинско 

10. ЦДГ "Мечо Пух" Хаджийско Общинско 

11 ЦДГ "Мики Маус" Бенковски Общинско 

12 ЦДГ"Славейче" Дрангово Общинско 

13 ЦДГ"Пролет" Чакаларово Общинско 

14 ЦДГ"Мир" Старово Общинско 
Източник: МОН 

Общо образование 

По данни на Регистъра на училищата, детските градини и обслужващите звена (Министерство на 
образованието и науката), актуални към 6 февруари 2014 година и отнасящи се към текущата учебна 
година 2013-2014, на територията на община Кирково функционират три средни общообразователни 
училища, една професионална гимназия и пет основни училища. Разпределението на учебните 
заведения по населени места и тяхното финансиране е показано в следната таблица: 
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таблица 16 Разпределение на учебни заведения по населени места, община Кирково 

№ Училище Вид Населено място в 
община Кирково 

Финансиране 

1. СОУ "Отец Паисий" СОУ (І - ХІІ клас) Кирково Общинско 

2. СОУ "Н. Й. Вапцаров" СОУ (І - ХІІ клас) Бенковски Общинско 

3. СОУ"Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас) Чорбаджийско Общинско 

4. ПГ по МЛП "Васил Левски" Професионална 
гимназия 

Кирково Държавно 

5. ОУ "Васил Левски" основно (І - VІІІ клас) Дрангово Общинско 

6. ОУ " Устрем" основно (І - VІІІ клас) Старово Общинско 

7. ОУ"Васил Левски" основно (І - VІІІ клас) Тихомир Общинско 

8. ОУ "Иван Вазов" основно (І - VІІІ клас) Чакаларово Общинско 

9. ОУ "Христо Смирненски" основно (І - VІІІ клас) Фотиново Общинско 
Източник: МОН 

Сравнението с данните от същия регистър на МОН за учебната 2010/2011 г. показва, че броят, видът и 
местоположението на училищата в общината са останали без промяна отпреди четири години. 

Съгласно Списъка със защитените училища в Република България, актуализиран с Решение на МС 
659/1 ноември 2013 година в община Кирково две училища имат статут на защитени: ОУ „Васил 
Левски" в с. Дрангово и ОУ „Устрем" в с. Старово. Преди четири години само училището в с. Старово е 
имало този статут. 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. В актуализирания списък от 2013 година са 
вписани 14 училища от област Кърджали, а като цяло в страната защитените училища са 74. 

По данни на НСИ през учебната 2007/2008 г. в община Кирково са закрити две общообразователни 
училища, а през учебната 2008/2009 са закрити три общообразователни училища. В периода след 2003 
година в общината са закрити общо 5 училища, като причината за това е намаляването на броя на 
учениците. 

По информация на община Кирково, представена в таблицата по-долу става ясно, че на общинско 
ниво броят на учениците намалява от 2437 през учебната 2006/2007 година до 1888 през учебната 
2012/2013 година, което е около 22,5 %. Този процес се отразява и върху всяко отделно училище, с 
изключение на СОУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Бенковски. 
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таблица 17 Брой деца по учебни заведения, община Кирково, 2006-2013 г. 

Учебна година 2006 / 2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Учащи през учебната 
година по видове 
учебни институции в 
община Кирково 2437 2320 2206 2174 2041 1959 1888 

СОУ,,Отец Паисий" с. 
Кирково 446 398 381 359 332 317 295 

СОУ ,,Н.Й.Вапцаров" с. 
Бенковски 450 446 545 561 548 557 550 

СОУ ,,Христо Ботев" с. 
Чорбаджийско 509 487 491 485 463 429 407 

ОУ ,,Васил Левски" с. 
Дрангово 100 94 89 85 76 68 56 

ОУ ,,Хр.Смирненски" с. 
Фотиново 183 187 159 153 130 123 128 

ОУ ,,Иван Вазов" с. 
Чакаларово 144 157 142 145 139 134 127 

ОУ ,,Васил Левски" с. 
Тихомир 134 180 160 151 138 132 136 

ОУ ,,Устрем" с. Старово 100 92 80 80 67 51 56 

ОУ ,,Св. Св. Кирил и 
Методий" с. Горски Извор 57 48 0 0    

ОУ ,,Петър Берон" с. 
Добромирци 52 47 0 0    

ОУ ,,Н. Й. Вапцаров" с. 
Пловка 28 25 0 0    

ОУ ,,Христо Ботев" с. 
Малкоч 22 0 0 0    

ОУ ,,Н. Й. Вапцаров" с. 
Кукуряк 44 0 0 0    

ПГ ,,Васил Левски" с. 
Кирково 168 159 159 155 148 148 133 

Източник: Община Кирково 

По сведения на общината броят на отпадналите и застрашените от отпадане ученици намалява в 
периода 2007 – 2013 – от 54 деца в началото на периода до 6 деца в края. Няма информация за 
наличието на деца в училищна възраст, необхванати от образователната система, деца застрашени 
от отпадане и деца с проблеми в образованието. В началото на изследвания период има деца с над 
100 и над 200 извинени отсъствия, а в края няма информация за такива ученици. 
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III.4. Социални услуги и защита 

По данни на Община Кирково видовете социални услуги на територията на общината са нараснали от 
18 през 2007 г. на 70 през 2013 г, което се дължи основно на нарастването на услугата личен асистент 
от 17 през 2007 г. на 69 през 2013 г.  

Има тенденция към лек спад на броя на хората, получаващи подпомагане в периода 2007 – 2013 г., 
както личи от следващата таблица: 

таблица 18 Лица обект на подпомагане, община Кирково, 2007 - 2013 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 №   
Лица, обект на подпомагане 240 196 174 203 214 187 

1 
Лица, получаващи месечни социални 
помощи 

186 136 126 127 146 151 144 

2. 
Лица, получили еднократна помощ 31 34 45 23 27 34 24 

3. 
Деца, получили финансова подкрепа за 
работа по превенция на изоставянето, 
реинтеграция, настанени деца в 
семейства на роднини или близки и в 
приемни семейства 

23 26 25 24 30 29 19 

Източник: Община Кирково 

Лицата, участвали в преброяването през 2011 г. по отношение на степента на увреждане от общо 
анкетирани 19 032 души са дали отговор 10 421, като 9 931 лица са отбелязали, че нямат степен на 
увреждане, а отговорите на останалите са в таблица 18: 

 

таблица 19 Население на 16 и повече навършени години със и без трайна намалена работоспособност или 

степен на увреждане 

Общо В т.ч. 

отговорили 

Няма  До 50 % От 50 до 70 % (III 

група) 

От 71 до 90 % (II 

група) 

Над 90 % (I група) 

19 032 10 421 9 931 74 169 155 92 
 Източник: НСИ 

От таблицата става видно, че най – голям брой лица с увреждания има в трета група – от 50 до 70 % 
степен на увреждане имат 34,49 % от доброволно отговорилите, следвани от тези, които са втора 
група – 31,63 %. Най – малобройни са лицата с увреждания до 50 % (15,1 %), т.нар. първа група. На 
фона на лицата с увреждания в другите общини в областта, община Кирково се нарежда на трето 
място след общините Кърджали и Крумовград по лица с увреждания в най – висока степен – I – ва 
група. Тенденцията е запазена и за лицата, които са втора група в сравнение с другите общини, а по 
отношение на лицата, които са със степен на увреждане трета група, то община Кирково е на второ 
място по брой лица с увреждания след община Кърджали. 

Що се отнася до услугите, които се предоставят на лицата с увреждания в общината, освен личен 
асистент по проект „Подкрепа за живот“ и по схема „Развитие – Подкрепа за заетост“, финансирани от 
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ОПРЧР, социални услуги, извършвани в общността се предоставят от „Дневен център за деца и 
младежи с увреждания” – с. Добромирци, който функционира като държавно делегирана дейност от 
2007 година и се управлява от общинската администрация. Дневният център е разкрит с капацитет 24 
легла и през април 2010 г. капацитетът е намален на 12 легла по предложение на кмета на общината 
до РДСП - Кърджали и АСП. Причината за предложението за намаляване е невъзможността за 
запълване на капацитета, което се дължи на голямата разпокъсаност на района и невъзможността за 
ползването на услугата от лица от по-отдалечени населени места. Към настоящия момент, едва 50 % 
от капацитета на дома се използва. Основен проблем, освен трудната логистика по отношение на 
превозване на децата до дома е и липсата на квалифицирани кадри. Общината се затруднява при 
намиране на специалист – логопед, което е причина част от родителите, които имат деца с 
увреждания да не предпочитат услугите на дома. 

За да се разкрият нови социални услуги е необходимо да се направи анализ и проучване нагласите на 
хората с увреждания. Предвид застаряващото население и засилената миграция на младите хора 
извън община, се натрупват значителен брой възрастни хора, за които няма кой да поеме грижата. 
Защитено жилище, дом за стари хора или хоспис са социални услуги, които могат да намерят 
приложение в община Кирково. 

III.5. 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 май 2014 г. данни от Регистъра на индивидуалните практики за първична медицинска 
помощ на РЗИ Кърджали в община Кирково работят 9 лекари, като техният брой е по-малко спрямо 
2008 г., когато са били 11, и още по-малко спрямо 2005 г., когато са били 14. Двама лекари се грижат 
за здравното обслужване на населението в общинския център с. Кирково и по един в селата Фотиново, 
Бенковски, Чорбаджийско, Долно Къпиново, Тихомир, Чакаларово и Бенковски. В с. Кирково е разкрита 
една индивидуална практика за специализирана медицинска помощ. 

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 15 
здравни кабинети. 

Индивидуалните практики за първична дентална помощ са 16 (май 2014, регистър на РЗИ Кърджали) с 
общо 14 стоматолози. За сравнение през 2008 година стоматолозите са били 8, а през 2005 година – 
9, т.е. броя на стоматолозите се е увеличил.  

По данни на Община Кирково на територията работят 62 души персонал със средно специално 
медицинско образование и със степен специалист, завършили медицински колеж, като в последните 
седем години има тенденция за намаляване на броя им (от 73 до 62 души). Това са медицински сестри 
и фелдшери, работещи в здравните кабинети в училища и детски градини, при лекари и във 
филиалите на спешната медицинска помощ. 

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 
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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. 

III.6. Спорт и здравословен начин на живот 

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, както и 
един клуб по борба “Сокол” в с. Фотиново. В регистъра на Министерството на младежта и спорта 
обаче фигурира само ФК „Граничар“, който е регистриран в частна полза през 2010 г. 

В момента по различни проекти се обновяват и модернизират стадионите в селата Кирково и 
Бенковски. Изграждат се спортни площадки в селата Фотиново, Островец, Шопци, Горно Кирково, с. 
Фотиново – махала Загоричене, Добромирци и Шумнатица. 

Община Кирково разполага със закрит плувен басейн, който се намира във физкултурния салон в СОУ 
“Отец Паисий” с. Кирково. Той е предназначен за ученици и се използва от деца и младежи от съседни 
общини – Кърджали и Крумовград.  

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 в СОУ „Отец Паисий" с. Кирков. 

Община Кирково има годишен спортен календар. Спортният календар на общината за 2013 г.включва 
21 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.  

III.7. Културни институции и културно-историческо наследство 

На територията на община Кирково има 21 регистрирани читалища по Закона за народните читалища, 
като 12 от тях са пререгистрирани през 2010 г. и продължават своята дейност (по информация от сайт 
Читалища и Община Кирково). Следната таблица обобщава информацията за читалищата в 
общината, набрана и вписана от РЕКИЦ Кърджали в националния регистър на читалищата в 
България:  

 

таблица 20 Наименования на читалища и състояние 

№ Име на читалището, населено място Състояние на сградата Действащи проекти и 
програми 

1. Народно читалище „Възраждане 1928" с. 
Бенковски 

Добро „Глобални библиотеки” 

2. Народно читалище „Христо Ботев 1952" 
с. Добромирци 

Масивна тухлена сграда в недобро 
състояние 

Не 

3. Народно читалище „Родопска пробуда 
1935" с. Тихомир 

Добро „Глобални библиотеки” 

4. Народно читалище „Хр. Смирненски 
1954" с. Чакаларово 

Добро Не 
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№ Име на читалището, населено място Състояние на сградата Действащи проекти и 
програми 

5. Народно читалище „Васил Априлов 1947" 
с. Чорбаджийско 

Външно сградата е в добро състояние, 
но вътре има проблеми с подовете на 
сцената и прилежащите кабинети. 
Съществува риск от пропадане. 

Не 

6. Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1947" 
с. Кирково; 

Добро Не 

7. Народно читалище „Христо Ботев 1963" с. 
Завоя; 

Едноетажна масивна постройка в 
сравнително добро състояние 

Не 

8. Народно читалище „Васил Левски 1952" с. 
Дрангово; 

Недобро състояние „Глобални библиотеки” 

9. Народно читалище „Елин Пелин 1979" с. 
Долно Къпиново; 

Необходимост от частичен ремонт Не 

10. Народно читалище „Искра 1958" с. 
Домище; 

Добро Не 

11. Народно читалище „Пеньо Пенев 1985" с. 
Кърчовско; 

Добро Не 

12. Народно читалище „Пробуда 1948" с. 
Фотиново 

Добро „Глобални библиотеки” 

Информация: chitalishta.com 

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. Те ежегодно 
участват в Националния музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” в Стара Загора, в 
Старопланинския събор „Балкан фолк” във Велико Търново, Националния детско-юношески фестивал 
за музикално и танцово изкуство “Орфеева дарба” в София и в Балканския фестивал на турския 
фолклор и имат спечелени златни и сребърни медали. 

Културният календар на община Кирково обхваща националните празници и местни инициативи, 
включващи честване на годишнината от създаването на община Кирково, фестивал на 
художествената самодейност на 6 май, общински празник на бита и културата, селски събори в 
Чакаларово, Фотиново, Чорбаджийско, Тихомир, Дрангово и Бенковски. 

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;  
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� Средновековно селище - с. Орлица;  

� 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. 

IV. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

IV. 1. Икономическото състояние в региона 

В Плана за развитие на община Кирково за периода 2007-2013 г. отварянето на пътната връзка с 
Гърция се разглежда като ключов елемент за тласък в комуналните, финансовите, битовите, 
логистичните и редица други услуги, както и за разширяване и разнообразяване на спектъра от 
туристически услуги. Аналитичната част на стратегическия документ предвижда, че отварянето на 
връзката „ще окаже силно влияние на териториите на общината, които са около първокласния 
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път, където земите ще са особено атрактивни с оглед възможност за изграждане на 

съпътстваща обслужваща инфраструктура – мотели, ресторанти, сервизни бази. Отварянето на 

Коридор №9 ще създаде възможност за привличане на инвестиции от гръцки предприемачи и ще 

открие възможност за износ на продукция при сравнително ниски транспортни разходи”. 

Към момента на създаването на настоящия  документ (май 2014 г.) не е наличен анализ за ефекта на 
отварянето на пътя върху икономическото развитие на региона, в частност на община Кирково – дали 
са създадени възможности за по-пълно усвояване на наличните ресурси, дали са осъществени стъпки 
към преодоляване на икономическата изолация на района, дали са се появили предпоставки за 
алтернативна заетост и др. 

Откъслечни данни могат да се намерят в медийни източници, според които в началото на 2014 г. 
позитивното влияние се изчерпва с многократно увеличени обороти в обектите търговия на дребно, 
заради това, че по-ниските цени в България привличат гръцките купувачи, както и намеренията на 
гръцки инвеститор да отвори фабрика за цигари в община Кирково. 

IV. 2. Брой и структура на предприятията 

Броят на регистрираните стопански субекти в община Кирково през 2003 година е 1 023, четири години 
по-късно броят намалява с 68 % до 323 (2007 г.), а в следващия петгодишен период се задържа без 
резки промени в диапазона 334 – 377 предприятия. Броят на предприятията според числения им 
състав е показан в следващата таблица: 

таблица 21 Брой предприятия, община Кирково, 2007 – 2012 г. 

Предприятия 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Растеж 2007/2012 г., в % 

микро (до 9 заети) 295 307 355 348 347 338 14,58 

малки (от 10 до 49) 23 24   18 21 18 -21,74 

средни (от 50 до 249)   3   3     ... 

Общо предприятия 323 334 377 369 371 360 11,45 % 
Забележка: „..“ Данните са конфиденциални 

Източник: НСИ 

Наблюдава се динамика през последните 6 години в броя и вида на предприятията в община Кирково. 
В началото на разглеждания период има регистрирани голям брой микро предприятия и 23 малки. 
През 2008 г. нараства броя както на микро предприятията, така и на малките предприятия, освен това 
се разкриват и 3 средни предприятия. През 2009 г. вероятно повлияни от световните икономически 
тенденции и кризата, малките и средни предприятия се закриват или по – скоро поради намаляване на 
числеността си се превръщат в микро предприятия, тъй като тяхната численост продължава да 
нараства – 16 % спрямо 2007 г. През 2010 г. отново се наблюдава регистрация на малки и средни 
предприятия. За съжаление, след 2010 г. няма отчитане на средни предприятия, но пък нараства броя 
на малките. За микро предприятията нарастването продължава до 2009 г., докато след това техния 
брой отново започва да спада – 2012 г. спад с 4,78 % спрямо 2009 г.  

Средният брой на заетите лица в едно предприятие следва нисходяща тенденция на развитие в 
средните предприятия, като в малките предприятия почти не се променя за разглеждания период, а 
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при микропредприятията промените също не са съществени – намаля средния брой заети през 2009 г. 
спрямо 2008, но през 2010 г. отново се отчита леко завишение.  

 

 

таблица 22 Заети лица и среден брой заети, община Кирково, 2008 – 2010 г. 

Заети лица в предприятията на община Кирково 
Микро Малки Средни ОБЩО Година 

Брой Относителен 
дял 

Брой Относителен 
дял 

Брой  Относителен 
дял 

 

2008 г. 653 43,68% 435 29,09% 407 27,22%  1495 
2009 г. 718 - - - - - 718 
2010 г. 719 50,2% 329 22,97% 384 26,82 % 1432 
Темп на 
растеж 
(2008 – 
2010 г.), в % 

10,11%  -24,37%  -5,66 %  -4,21% 

Среден брой заети в предприятията от община Кирково 
2008 г. 2,12  18,12  135,67  4,26 
2009 г. 2,02  -  -  3,48 
2010 г. 2,06  18,28  128  3,40 
Темп на 
растеж 
(2008 – 
2010 г.), в % 

-0,03%  0,01 %  -0,06  -0,20% 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

IV. 3. 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 на периода и постепенно намаляване в края – 
от 160 в началото, до 184 през 2011 г. до 170 през 2012 г. Вторият значим отрасъл в общината е 
хотелиерството и ресторантьорството, като в началото на периода броя на предприятията е 43, а е 
края на периода се е увеличил с 20,9 %. Сравнително устойчив, с тенденция към увеличение, е броят 
на регистрираните предприятия в преработващата промишленост – от 28 през 2008 г. до 32 през 2012 
година. 

таблица 23 Брой на предприятията по икономически дейности, 2008 - 2012 г. 

Икономически дейности по (НКИД 2008 г.) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 2012 

Общ брой на регистрираните предприятия в 
община Кирково 334 377 369 371 360 

Селско, горско и рибно стопанство 10 12 12 11 12 

ОБЩО предприятия без селско, горско и рибно 
стопанство 324 365 357 360 348 

Индустрия 
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Икономически дейности по (НКИД 2008 г.) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 2012 

Преработваща промишленост 28 27 30 28 32 
Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива  .. .. .. .. .. 

Строителство 13 15 8 14 13 
Услуги 

Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети 160 181 182 184 170 
Транспорт, складиране и пощи 29 32 31 30 27 
Хотелиерство и ресторантьорство 43 51 49 48 52 
Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; Далекосъобщения  5 5 4 .. .. 

Операции с недвижими имоти .. .. .. 3 .. 
Професионални дейности и научни изследвания  10 13 14 15 17 
Административни и спомагателни дейности  .. 4 4 .. .. 
Образование 7 7 6 7 6 
Хуманно здравеопазване и социална работа  18 20 19 19 18 
Други дейности .. 5 3 3 5 

Забележка: „..“ Данните са конфиденциални 

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 10-12 броя в разглеждания период.  

Регистърът на обектите с обществено предназначение на РЗИ Кърджали дава представа от какъв тип 
са микро предприятията в община Кирково. В него са вписани следните обекти – щандове за 
козметични продукти в селата Дружинци, Дрангово, Тихомир, Априлци, Бенковски, Чорбаджийско, 
Кирково, Чакаларово, Добромирци; транспортни средства в селата Чорбаджийско, Фотиново и 
Чакаларово; щандове за перилни препарати в селата Чакаларово, Априлци, Домище и Бенковски; 
фризьорски салон в с. Бенковски; щандове за химични вещества и препарати в селата Чорбаджийско, 
Добромирци и Кирково; компютърна зала в с. Тихомир; интернет зала в с. Фотиново; бензиностанция и 
газстанция в с. Джерово. 

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. 

IV. 4. 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. 
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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 общината като цяло. Същите изводи се 
получават и от анализа на данни преди посочения период. 

 

 

таблица 24 Приходи и разходи на предприятията, 2008 - 2012 г. 

Приходи/Разходи 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Приходи от дейност 30 820 29 224 35 421 39 137 41 965 
Разходи от дейност 29 649 28 624 34 059 36 956 38 783 
Печалба 1 596 1 718 2 402 2 491 3 393 
Разходи на 100 лева приходи 96,20 97,95 96,15 94,42 92,42 

Източник: НСИ 

Данните показват, че предприятия се характеризират с по-висока степен на адаптивност към 
промените в икономическата среда. В годините на криза 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.  

IV. 5. Произведена продукция и ДМА 

Произведената продукция в община Кирково през 2008 г. е 20 343 хил. лв., като през 2009 г. намаля на 
17 745 хил. лв., както се вижда на фигурата по – долу. Намалението е с около 13 % за 1 година и 
показва отражението на кризата върху икономическото състояние на предприятията в региона. През 
2010 г. произведената продукция започва да бележи ръст и през 2012 г. растежа на произведената 
продукция спрямо началото на разглеждания период е приблизително с 20 %.  

фигура 5 Произведена продукция и ДМА, община Кирково, 2008 - 2012 г. 

 
Източник: НСИ 

Дълготрайните материални активи през 2012 г. са в размер на 10 091 хил. лв. или с около 1/3 повече 
спрямо 2008 г. Увеличаването на материалните активи е логично, поради инвестициите в малките и 
средни предприятия разкрити в региона през 2008 г.  
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IV.6. Структуропределящи икономически дейности 

IV.6.1 Сектор „Селско, рибно и горско стопанство“ 

Предприятията в селското стопанство в община Кирково заемат дял от около 3 % от всички 
регистрирани предприятия през 2008 г., като 5 години по – късно през 2012 г., това процентно 
съотношение е почти запазено и леко завишено до 3,33 %. 

Следващата фигура показва основните икономически показатели на предприятията в селското 
стопанство за периода 2008 – 2012 г. 

фигура 6 Основни икономически показатели на предприятията в сектор „Селско рибно и горско стопанство“, 

община Кирково, 2008 – 2010 г. 

 
Източник: НСИ 

Произведената продукция в сектор селско стопанство е достигнала пик през 2009 г., след което отново 
намалява своите стойности през 2010 г. с 38,6 % спрямо предходната година и с 20,9 % спрямо 2008 г., 
като най – ниски са стойностите през 2010 г. Инвестициите за ДМА са най – много през 2009 г. и с най – 
ниски стойности отново през 2010 г. Приходите от дейността и нетните продажби са с най – високи 
показатели през 2009 г. и най – ниски през 2010 г. За сметка на това, реализираната печалба е най – 
висока през 2010 г., със 17,9 % повече от 2009 г. Данните по отношение на селското стопанство за 
следващите години показват намаляване на показателите, което е индикация, че 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 94 175 или 47 %. Спрямо 2000 г. се наблюдава намаляване на площта на общия 
селскостопански фонд с 16 % и на обработваемата земя с 12 %. 

                                                           

1 Източник: Община Кирково, Доклад за дейността на Общинска служба по земеделие“ – Кирково през 2010 г. до 
Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кърджали 
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таблица 25 Селскостопански фонд през 2010 г. в община Кирково, дка 

Вид собственост Площ (дка) Брой имоти 
Селскостопански фонд общо в т.ч. обработваема земя 200 335 102 658 
Обработваема земя в т.ч. по вид собственост 94 175 49 364 
Държавна 2 424 540 
Частна 81 569 48 587 
Остатъчен фонд 10 012 4 143 
Религиозна 170 24 

Пустеещата земя на територията на община Кирково е 29 939 дка за 2010 и спрямо данни за 2003 г., 
когато е била 43 893 дка., е намаляла с 32 %. Площта на пустеещата земя през 2010 г. е 15 % от общия 
селскостопански фонд. Основните причини за наличието на пустееща земя е липсата на достатъчно 
трудов ресурс. 

таблица 26 Площ и производство на есенни култури в община Кирково, 2008 - 2010 г. 

Култура Засети площи дка Производство тона Среден добив кг/дка 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Пшеница 280 180 180 78 63 63 278 350 350 
Ечемик 100 0 70 19 15 17,5 190 214 250 
Ръж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тритикале 0 0 0 0 0 

Намаляването на площта на засети зърнени култури е свързано с планинския релеф и 
агроклиматичните условия, които са неблагоприятни за отглеждането им. Това е основната причина да 
не се отглежда ръж, тритикале, овес и пролетен ечемик. 

Традиционна техническа култура за област Кърджали и община Кирково е тютюна. През 2010 г. 
засятата площ е 81 % от общата засята площ на пролетни култури. Въпреки нарастването на засетите 
площи с тютюн след 2008 г., спрямо 2004 са намалели с 21 %.  

През последните години използваните сортове тютюни в произвежданите български цигари значително 
се промени и търсенето на традиционно отглежданите в региона сортове тютюни намаля. 
Същевременно организацията за селекция на нови сортове беше нарушена и тютюнопроизводителите 
са оказаха неподготвени за новите изисквания на пазара. Това доведе до спад в сектора и 
необходимост от намеса на държавата във взаимоотношенията между производители и изкупуващи 
организации. Друга причина за спада в сектора е намаляване качеството на продукцията, следствие от 
многогодишната употреба на едни и същи земи, които са изтощени и се нуждаят от технически 
мероприятия за подобряване качествената им характеристика. Отглеждането на тютюна като 
монокултура в общината се отразява неблагоприятно върху почвената покривка и води до нейното 
изтощаване и унищожаване. 

таблица 27 Площ на пролетни култури, община Кирково, 2008 - 2010 г., дка 

Култура 
Посевна площ в дка 
2008 г. 

Посевна площ в дка 
2009 г. 

Посевна площ в дка 
2010 г. 

Пролетен ечемик 0 0 0 
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Култура 
Посевна площ в дка 
2008 г. 

Посевна площ в дка 
2009 г. 

Посевна площ в дка 
2010 г. 

Овес 0 0 0 

Картофи 4 100 3 600 3 000 

Градински грах 0 0 0 

Царевица за зърни 40 40 0 

Фасул 340 170 80 

Леща 0 0 0 

Масл. слънчоглед 0 0 0 

Домати 800 760 850 

Пипер 1 750 1 520 1 470 

Дини 250 120 120 

Пъпеши 120 90 50 

Ориенталски тютюн 17 800 18 200 24 000 

ВСИЧКО: 25 200 24 500 29 570 

За разнообразяване на моноструктурното 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. 

Изградените хидромелиоративни съоръжения обхващат 54% от обработваемата земя и в голямата си 
част са неизползвани и неподдържани. В район Бенковски е изградено напоително поле от 16.8 хил. 
дка, като основен водоизточник е язовир Мъглене. Възстановяването на земята и уточняването на 
собствеността върху съоръженията доведе на много места до тяхното унищожение.  

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 Таблица 27. Както 
се вижда от фигура 7, над 50 % от отглежданите животински видове в община Кирково са птици.  
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таблица 28 Видове животни, община Кирково, 2008 - 2010 г. 

Година Говеда (бр.) Овце 
(бр.) 

Кози 
(бр.) 

Свине 
(бр.) 

Еднокопитни 
(бр.) 

Птици 
(бр.) 

Пчелни 
семейства 

2008 11261 10008 759 56 2594 31872 4563 

2009 11628 12803 1906 66 2324 35047 5132 

2010 11981 13097 1524 44 2013 35047 4935 

В община Кирково други най-отглеждани животни са говедата и овцете, които са съответно 18% и 19 %. 
От 2003 г. до 2010 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на отглежданите животни от 
птици, говеда и овце. 

фигура 7 Отглеждани животни в община Кирково, 2010 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. Продукцията не отговаря на санитарните и хигиенни изисквания, което се 
отразява на цената и възможността за производство. 

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 
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отглеждането на дребен рогат добитък и използването на месо от него. Неизползван ресурс е 
млечното овцевъдството и производството на млечни продукти. 

Горско стопанство 

Дърводобивът е една от стопанските дейности с потенциал за развитие в рамките на икономиката на 
община Кирково. Площта на горския фонд се е увеличила от 26 833 ха на 33 554.9 ха към края на 2010 
г. по данни на Държавно горско стопанство „Кирково”. Горите в региона имат икономическо значение 
като източник на строителна дървесина и дърва за огрев. Дърводобивът за периода 2007 - 2010 г. е 
както следва:  

таблица 29 Дърводобив, община Кирково, 2007 - 2010 г., куб. м. 

2007 2008 2009 2010 
30 083 32 199 25 438 34 802 

За периода 2007 - 2010 г. е актуализиран Лесоустройствения план и е приет проект за ловно 
стопанските дейности. Броят на фирмите работещи с Държавно горско стопанство Кирково с договори 
са 7. През разглеждания период площта на залесените площи е 27,4 ха, което е 65 % от предвидените 
залесявания в Лесоустройствения план. В рамките на лесоустройствения проект на Държавно горско 
стопанство „Кирково” за периода 2007 - 2017 г. са стартирали обучения на 25 лица, заложен е ремонт 
на 150 км. път и 80 м2 сградна площ. В процес на изпълнение е и проект за ловностопански 
мероприятия. Извършен е ремонт на 35 м2 сгради в горски разсадник в с. Чакаларово.  

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 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. 
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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 ще е наличието на международен транспортен 
коридор, който пресича нейната територия, както и близостта до границата с Гърция. Това 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.  

През 2005 година със съдействието на ПРООН и Министерството на земеделието и горите е открит 
“Бизнес информационен център Кирково”, като целта е да бъде създадена институция обединяваща 
интересите на местната общност, местната икономика и стартиращия туристически бизнес в община 
Кирково. Центърът осигурява информация и консултация на заинтересованите производители, 
бизнесмени и граждани.  

IV.6.2 Сектор „Индустрия“ 

Предприятията в сектора на преработващата промишленост заемат дял от 8,38 % през 2008 г., а през 
2010 г. се увеличава едва до 8,88 %. 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 фигура 8, най – голям е делът на произведената продукция през 2010 г. спрямо 2009 г. и 2008 
г., като това се дължи на увеличаване на броя на предприятията през 2010 г. По отношение на ДМА, 
най – големи инвестиции са извършвани отново през 2010 г., увеличението на показателите показва 
49,7 % през 2010 г. спрямо 2008 г. Приходите от дейността и нетните приходи от продажби показват 
драстичен спад през 2009 г. и растеж през 2010 г. Реализираната печалба е с най – добри стойности 
през 2008 г.   

фигура 8 Икономически показатели за предприятията в сектор "Преработваща промишленост", 2008 - 2010 г. 

 
Източник: НСИ 
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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 2010 г. и продължава да показва растеж и през 
следващите години. 

IV.6.3 Сектор „Услуги“ 

Водещият отрасъл в община Кирково, който се наблюдава и през трите години на разглеждания 
период 2008 – 2010 г. е търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети. По брой предприятия този 
сектор е на първо място и за трите разглеждани години, като за 2010 г. заема относителен дял от 
близо 50 % от всички регистрирани фирми в региона. 

фигура 9 Основни икономически показатели на предприятията в сектор "Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети", 2008 - 2010 г. 

 

Източник: НСИ 

Данните сочат прогресивно нарастване през разглеждания период за всички показатели, с изключение 
на ДМА. Произведената продукция нараства с 52,1 % през 2010 г. спрямо 2008 г. Приходите от 
дейността и нетните приходи от продажби също показват значително нарастване с около 49,5%. 
Печалбата за предприятията, които са регистрирани в сектор търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети е нараснала прогресивно и значително през разглеждания период и най – много през 
2010 г. над два пъти спрямо 2008 г. 

Развитието на туризма няма значимо влияние върху развитието на местната икономика. 
Информацията на НСИ за периода 2009 – 2012 година показва, че икономическата дейност 
хотелиерство и ресторантьорство, неизменно свързана с туризма, има устойчиво малък дял в нетните 
приходи от продажби на общината – 2.69% за 2009 г., 2.71% за 2010 г., 2.81% за 2011 г. и 2.67% за 
2012 година. 

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. 
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V. 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 климата2: 

− Промени в температурата3 – 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 валежите4 – очаква се намаляване на 
средногодшното 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; 

V.1. Анализ на компонентите на околната среда 

V.1.1. Състояние на атмосферния въздух  

Съгласно нормативната уредба5 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 власти са насочени към рехабилитация на пътната мрежа и подобряване организацията на 
движение. 

                                                           

2 Източник: WorldClim – Global Climate Data –http://www.worldclim.org/ (Глобални климатични данни) 
3 Средномесечни и средногодишни температури през 2030 г. – Сценарий A1B – Източник: IPCC 4 – CIAT – 

http://www.ccafs-climate.org/data/ 
4 Средномесечни и средногодишни количества на валежите през 2030 г. – Сценарий A1B – Източник: IPCC 4 – 

CIAT – http://www.ccafs-climate.org/data/ 
5 Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999 г.), Наредба № 12 за 

норми серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 
въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.), Наредба № 14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населените места (ДВ, бр. 88/1997 г., изм.) към Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
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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.  

V.1.2. 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 опустиняване и промени в земеделските площи поради 
намаляване на оптимални условия.  

V.1.3. 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: 

− 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. 
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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 
Къпинаво, Чорбаджийско –Подкова, 
Бенковски. 

Очакваните последици ще засегнат 
населението в селата, кладенци и 
помпени и пречиствателни станции, 

защитените територии, елементи от техническата 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. 

V.1.4. Шумово замърсяване  

Като цяло не са регистрирани отклонения от нормите. Най-голям дял в акустичния режим заема 
транспортният шум в населените места.  

V.1.5. Управление на отпадъците  

В системата на организираното сметосъбиране са обхванати всички населени места6. 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. 

                                                           
6 Източник: РИОСВ - Хасково 

 

Източник: Предварителна оценка на риска от наводнения за 

Източнобеломорски район 

фигура 10 Карта на потенциалните бъдещи наводнения на 
територията на община Кирково 
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В рамките на Националната стратегия за управление на отпадъците7 е предвидено изграждането на 
регионално депо за твърди битови отпадъци в община Кърджали, в землището на с. Вишеград. От 
2010 г. битови отпадъци образувани на територията на община Кирково, се извозват към временна 
площадката разположена до старото депо на общ.Кърджали в землището на с.Вишеград, която ще 
бъде ползвана до изграждането и пускането в експлоатация на първа клетна на РЦУО-Кърджали. В 
бъдещия Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) ще третират инертни, неопасни и 
опасни отпадъци генерирани на територията на областта и в частност на територията на община 
Кирково. 

Към момента на територията няма изградени специализирани депа за строителни отпадъци, които 
отговарят на нормативните изисквания. 

В землището на село Добромирци има склад за съхранение стари и негодни за употреба ПРЗ. 
Състоянието на помещенията е добро. Контролът за съхранението на пестицидите и за състоянието на 
склада се извършва от комисия от специалисти на ХЕИ-гр. Кърджали, РИОСВ-гр. Хасково, ДГЗ-гр. 
Кърджали, РДВР-гр. Кърджали и Община Кирково. 

V.2. 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. 

Към момента, няма направена точна инвентаризация на видовото многообразие на територията на 
община Кирково. Към настоящия момент няма разработени планове за управление на защитените 
територии на в общината, както и туристическа инфраструктура за интерпретация на биологичното 
разнообразие в района. На територията на общината са обявени 7 защитените зони с обща площ от 
2060 ха – таблица 25. 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. Съществуват големи участъци, в които има остатъци от така наречената Силва магна 
булгарикум (Великата българска гора), 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. 

таблица 30 Защитени територии в община Кирково 

Наименование Землище Площ (ха) Цели на обявяване: 
Защитена местност 

Гюмурджински с. Горно Къпиново, 1926.4  Опазване на вековни смесени гори на бук, ела и явор. 
                                                           

7 В изпълнение на Директива 1999/31/ЕС 
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снежник  с. Долно Къпиново, 
с. Кремен, с. 
Чакаларово, с. 
Шумнатица 

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. 

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 
Естествено находище 
на синя хвойна  

с. Нане 0.8  Опазване на естествено находище на синя хвойна 

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 

На територията на общината попадат части от Натура 2000, обявена по Директивата за 
местообитанията - Родопи - Източни (BG0001032), попадаща в землищата на 16 населени места от 
общината - с. Вълчанка, с. Горно Къпиново, с. Долно Къпиново, с. Дрангово, с. Кран, с. Кремен, с. 
Кукуряк, с. Лозенградци, с. Малкоч, с. Орлица, с. Пловка, с. Стрижба, с. Тихомир, с. Царино, с. 
Чакаларово, с. Шумнатица8. 

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. 

V.3. 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 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 
                                                           

8 Източник: Регистър на защите територии и защитените зони в България, 
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=1032 
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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. 

V.4. Здравни рискове за население в резултат от климатичните промени 

Очакваното повишение на температурата ще бъде съпътствано с увеличение на честотата на вълните 
от горещ въздух, в комбинация с повишена влажност и замърсяване на градския въздух. Резултатът 
най-вероятно ще бъде увеличаване броя на топлинните удари. Особено застрашени ще са по-
уязвимите групи от населението (до 7 и над 75 годишна възраст). Освен риск от по-нататъшно 
ограничаване на водните ресурси, от все повече горски пожари, свлачища и наводнения, затоплянето 
означава и вероятен бум на инфекциозните болести. 

VI. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ 

VI.1. Бюджетно осигуряване 

Отчетът на Община Кирково за приходите за делегирани от държавата дейности към 31 декември 2012 
г. показва 88.56% изпълнение – или в абсолютна стойност 6 980 205 лв. от уточнен план 7 881 892 лв. 
Няма съществени разлики между изпълнение и планиране по видове приходи, с изключение на 
депозити и средства по сметки - нето /+/ - /. Като се игнорира остатъкът в края на периода и 
възстановените неусвоени средства, общият процент на изпълнение на приходите за делегираните от 
държавата дейности към 31.12.2012 г. е 100%.  

Отчетът на общинската администрация относно приходите за местни дейности към същата дата 
показва изпълнение от 3 981 685 лв., което представлява 95.02% от уточнения годишен план от 
4 190 168 лв. Анализът по видове приходи за местни дейности показва, че изпълнението най-много 
надвишава планирането при приходите от туристически данък, други общински такси, както и глоби, 
санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети. Неизпълнение на планираното ниво се 
наблюдава при постъпленията от продажба на нефинансови активи, като по-конкретно изпълнението 
на плана за постъпления от продажба на сгради и други ДМА е на 18.67%. Заниженият интерес към 
инвестиции е резултат от икономическата криза от една страна, а от друга – и от описаните по-горе 
негативни демографски процеси, спадане на образователното ниво и други отрицателни въздействия. 

В своя годишен отчет общинската администрация посочва, че през 2012 година преизпълнението както 
на данъчните, така и на неданъчните приходи е резултат от предприетите мерки за подобряване 
събираемостта на местните приходи, включително и на просрочените вземания от минали години и 
реализирането на антикризисните мерки. 
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По отношение на източника на приходите таблицата по-долу показва промените в съотношението на 
собствените приходи и приходи от държавния бюджет през периода 2003 - 2012 година – очертава се 
нарастване на дела на държавния източник и задържането му на високи нива.  

 

таблица 31 Бюджетни приходи на община Кирково 

Приходи Отчет за 2003 г. Отчет за 2004 г. Отчет за 2010 г. Отчет за 2012 г. 

Общо приходи, в т.ч.: 6 258 761 11 814 269 3 336 970 10961890 

Собствени приходи 2 175 918 1 928 661 1 164 370 1431070 

% на собствените приходи 
от общите приходи 35 16 35 13 

От държавния бюджет 4 082 843 9 885 608 2 172 600 9530820 

% на приходите от 
държавния бюджет от 
общите приходи 65 84 65 87 

Източник: Отчет за изпълнението на бюджета  

Фигурата по-долу дават възможност за сравнение на изпълнението на общинския бюджет по приходна 
част през 2012 г. с три предходни години от 10-годишен период назад – видно е, че не е достигнато 
предкризисното ниво, но има ясно очертана тенденция за повишаване на приходите. 

фигура 11 Общо бюджетни приходи 

 
Източник: отчет за изпълнението на бюджета 2012 

Уточненият годишен план на бюджета на Община Кирково за 2012 г., съгласно разходната част на 
годишния отчет на администрацията, възлиза на 12 072 060 лв., в т.ч.: 

� За дейностите “Държавна отговорност”: 7 881 892 лв. 

� За местни дейности: 4 119 868 лв. 

� За дофинансиране на делегираните от държавата дейности: 70 300 лв.  

Отчетът за изпълнението на бюджета съгласно разходната част за същата година възлиза на 10 961 
890 лв, в т.ч. 

� За дейностите “Държавна отговорност”: 6 980 205 лв.  
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� За местни дейности: 3 925 216 лв.  

� За дофинансиране на делегираните от държавата дейности: 56 469 лв.  

Таблицата по-долу дава възможност за сравняемост на бюджетните разходи на общината в четири 
години от 10-годишния период назад. 

 

таблица 32 Бюджетни разходи на община Кирково 

 Отчет за 2003 г. Отчет за 2004 г. Отчет за 2010 г. Отчет за 2012 г. 

Общо разходи 6258761 7126668 3819600 10 961 890 
Източник: Отчет за изпълнението на бюджета  

Разходите за „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 
среда” през 2012 г. се отчитат на 1 299 114 лв. при уточнен план 1 422 887 лв. Те възлизат на 11.85% 
от всички общински разходи. Сравнението с данните от актуализирания общински план за периода 
2007-2013 г. показва, че делът на тези разходи е намалял, тъй като през 2010 г. той е е бил 27.31%. 

Тази група разходи е свързана с ангажиментите на общината да поддържа местната инфраструктура и 
да възстановява и подобрява характеристиките на околната среда. Тя включва редица обществено 
важни дейности като териториално развитие, водоснабдяване и канализация, осветление на населени 
места, озеленяване, чистота, благоустрояване, опазване на околната среда и др. Поради тази причина 
нарастването и респективно намаляването на разходите от тази група показва възможностите на 
общината да поддържа изградената инфраструктура и да подобрява околната среда. Изводът е, че 
средствата за „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 
околната среда” са крайно недостатъчни за изпълнението на обществено отговорните общински 
функции. В тази сфера се намира и основната част от просрочените задължения на общината през 
2012 г. 

Просрочените задължения на община Кирково към 31.12.2012 г. са в общ размер 319 922 лв., от които 
за местни дейности 313 914 лв. и за държавни дейности 6 008 лв. Просрочените задължения са 
намалели спрямо предходната година със 155 626 лв. Годишния отчет по изпълнението на бюджета за 
2012 г. изтъква причините за допускането на просрочените задължения, въпреки бюджетната и 
финансова дисциплина: от една страна са общинските отговорности, водещи до неотложни разходи, а 
от друга – недостатъчните местни приходи предвид социалната и техническа инфраструктура на 
общината, достигнатия социален максимум на местните такси и цени на услуги и отражението на 
финансово-икономическата криза.  

Просрочените вземания към 31.12.2012 г. са в общ размер на 291 882 лв., от които за държавни 
дейности лихви по заем от ФЛАГ 7 423 лв., а за местни дейности 284 459 лв. (просрочени вземания от 
местни данъци, такси, наеми и др.). Годишният отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. показва, 
че общинската администрация е предприела всички законови мерки за намаляване на просрочията, но 
на практика не може да достигне 100 събираемост, тъй като една голяма част от длъжниците не 
пребивават на територията на общината и/или България, а при данъка върху превозните средства са 
налице проблеми с регистрацията и дерегистрацията. Резултат от предприетите мерки е намалението 
на просрочените вземания от местни данъци и такси в сравнение с предходните години. 
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V.2. Административен капацитет 

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; 

� Звено „Вътрешен одит“ – звеното е на пряко подчинение на кмета; 

� Отдел „Правно - нормативно обслужване, 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 и техническо осигуряване“;  

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).  

По отношение на развитие капацитета на човешките ресурси, община Кирково има реализиран проект 
през 2013 г. – 2014 г., финансиран по ОП „Административен капацитет“ – „По – добро управление, 
подобрявайки професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Кирково“. 
В рамките на проекта са обучени: 

� 33 служители – проведени са индивидуални обучения на служители по повишаване на 
компютърната им грамотност, форми на сътрудничество между администрацията и 
гражданските и бизнес организации, Управление на отпадъците, Европейски норми и практики; 

� 10 служители - специализирано обучение на тема развитие на туристическите дестинации и 
маркетинг на трансграничните райони; 

� 22 служители – обучение по гръцки език; 

� 120 служители - оптимизиране на ефективността на екипната работа, мениджмънт и 
лидерство, управление и мотивиране на екипа, управление на времето формиране и вземане 
на решения, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на 
конфликтни ситуации, и др. 

Проектът включва широк спектър от обучения и обхваща голям брой общински служители. Обученията 
са свързани както с изграждане на личностни умения, така и с повишаване на професионалните 
компетенции.  

Това показва, че ръководството на общинската администрация провежда политика за развитие на 
човешките си ресурси, с което да подобри и повиши административния си капацитет.  



 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН 
КАПАЦИТЕТ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД  

 55 

 

VII. SWOT - АНАЛИЗ 

SWOT - анализът се разработва, за да се направи ефективно планирането на развитието в община 
Кирково. Целта на анализа е да се спомогне за определяне на текущата стратегическа позиция и 
изборът на стратегия. Възможностите на стратегическия анализ го превръщат в основна функция в 
управлението, доколкото чрез изводите и проектираните закономерности в най-вероятните изменения 
или във въздействията на факторите от външната и вътрешната среда става възможно да се вземат 
най-правилните стратегически управленски решения. Чрез SWOT – анализът се цели: 

� синтезирано представяне на състоянието на община Кирково; 

� насочване към приоритетни сфери за постигане на устойчиво развитие; 

� насочване към приоритетни проблеми за решаване. 

SWOT – анализ и включва четири квадранта, които имат за задача да спомогнат процеса на 
планиране, като изисквания, които са съблюдавани са: 

� Силните и слабите страни са вътрешни “неща” за общината, върху които можем да влияем 
пряко и да контролираме.  

� Възможностите и заплахите пред общината са външни “неща”, които следва да бъдат 
отчетени, но не може директно да се влияе и остават извън контрола на общината. 
Възможностите и заплахите пред общината са свързани с нейната външна среда. 

Силни страни Слаби страни 
• Изграждане на транспортен коридор №9, 

преминаващ през територията на общината. 
• Добро техническо състояние на основните 

пътни артерии. 
• Всички населени места в община Кирково са 

електрифицирани. 
• Съхранена екологично чиста природа и 

околна среда. 
• Развитие на производствени умения в 

селското стопанство. 
• Изградена спортна инфраструктура и 

създадени възможности за спорт. 
• Наличие на значителни горски площи и 

горскостопански ресурси. 
 

• Спад в броя на младите хора, поради на 
миграцията им в други градове от страната и 
чужбина; 

• 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; 

• Ограничено предлагане на социални услуги от 
страна на общината поради липса на 
квалифицирани кадри в социалната сфера; 

• Слабо развита здравна инфраструктура и 
затруднен достъп до специализирана медицинска 
помощ; 

• Намаление на регистрираните стопански обекти на 
територията на общината; 

• Моноструктурно земеделие, основано на 
тютюнопроизводството. 

• Раздробеност на земята и ниска техническа 
обезпеченост. 

• Висок процент на неизползвани земеделски земи. 
• Неразвита туристическа инфраструктура 
• Затруднено изграждане и поддържане на 

обслужващата техническа инфраструктура на 
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Силни страни Слаби страни 
територията на общината; 

• Недостатъчен собствен финансов ресурс за 
поддръжка на инфраструктурата. 

• Ниска степен на изграденост на водопроводна 
мрежа и канализация в почти всички населени 
места. 

• Липса на пречиствателни съоръжения за отпадни 
води. 

• Наличие на нерегламентирани сметища за твърди 
битови отпадъци. 

• Непроучени възможности за използване на 
източници на минерални води 

 
Възможности Заплахи 

• Създаване на браншови организации в 
селското стопанство. 

• Подобряване на икономическите връзки 
между селскостопанските субекти и 
преработвателната индустрия. 

• Развитие на обслужващите дейности след 
пускане в експлоатация на коридор №9 и 
увеличаване на инвестиционния интерес. 

• Въвеждане на алтернативни форми на 
земеделие. 
 

• Обезлюдяване на част от селищата и увеличаване 
на миграцията. 

• 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. 

• Намаляване на регистрираните стопански обекти 
на територията на община Кирково. 

• Намаляване на селскостопанския фонд и 
обработваемата земя. 

• Липса на селскостопанските производители с 
пазарна ориентация. 

• Силна зависимост от развитието в национален 
мащаб на тютюнопроизводството. 
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VIII. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО ЗА ПЕРИОДА 

2014 – 2020 Г. 

Общинският план за развитие като средносрочен стратегически документ 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. 

Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки 
на национално ниво и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, най-общо се 
насочват към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и 
подобряване на жизнения стандарт. В по-широк контекст, общинския план отчита приоритетите и 
целите на Стратегията „Европа 2020” и съобразява политиката за сближаване на ЕС. 

Общинският план за развитие на община Кирково е разработен в съответствие с националните 
стратегически / планови и програмни документи.  

Националната програма за развитие „България 2020 г.“ е насочена към постигане на качествен 
и балансиран дългосрочен икономически растеж. Програмата служи за отправна точка при 
разработването на програмни документи за целите на достъпа до конкретен финансов ресурс, като са 
предвидени 4 цели: 

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, 
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно 
и качествено здравеопазване.  

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на 
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.  

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна 
бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване 
на ресурсната ефективност. 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Кирково има отношение по всяка една от целите, но 
най-вече по качеството на образованието, обучението и характеристиките на работната сила, както и 
подобряване на инфраструктурната обезпеченост. Повишаването на конкурентоспособността на 
икономиката е по-слабо застъпена поради ограничените възможности за влияние от страна на 
община Кирково. 

Национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.) е и основният документ, който 
определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво 
развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешно регионалните и 
междурегионалните различия в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане 
на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията определя дългосрочните цели и 
приоритети на политиката за регионално развитие, която дава възможност за координация на 



 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН 
КАПАЦИТЕТ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД  

 58 

 

секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. Идентифицирани са 
четири стратегически цели, а именно: 

 

1. Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешно регионален план чрез 
развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда. 

2. Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера 
чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал 

3. Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и 
транснационалното сътрудничество  

4. Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, 
подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. 

Стратегическата рамка на общинския план за развитие на община Кирково прави връзка с посочените 
цели и ще спомогне за тяхното изпълнение. 

Регионален план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) определя 
средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на 
територията на региона в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално 
развитие и другите структуроопределящи политики. 

Цел 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешно регионален план базирано 
на щадящо/еколосъобразно ползване на собствени ресурси 

Цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез 
инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура 

Цел 3: Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в принос на 
икономическото и социалното развитие и сближаване 

Цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-центрове, 
подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места 

Стратегическата рамка на общинския план за развитие до голяма степен покрива посочените цели за 
развитие на Южен централен район при отчитане на спецификата и характеристиките на общината. В 
този аспект, по своята същност и насоченост ОПР на община Кирково ще допринесе за изпълнение 
на поставените цели. 

Областна стратегия за развитие на област Кърджали (2013-2020 г.) идентифицира общи 
проблеми и потребности и определя общи цели и приоритети за балансирано и устойчиво развитие 
на територията на областта. В същото време, стратегията очертава и стратегическите насоки при 
разработване на общинските планове посочвайки няколко приоритетни области и препоръки за 
развитие на общините. Отчитайки спецификата и възможностите за развитие на общината, в 
общинския план за развитие са интегрирани следните области за развитие в съответствие с 
Областната стратегия за развитие: 

− В областта на икономиката - подпомагане развитието и потенциала на местната 
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икономика, в частност селското стопанство чрез изграждане на тържище и база за съхранение 
на земеделска продукция; 

− В областта на образованите и социалните дейности - подобряване на 
образователната и социална инфраструктура 

− В областта на околната среда и превенция и защита на местното население – 
подобрение на ВиК инфраструктурата, 

− В областта на културата - осъвременяване на съществуващата материално-техническа 
инфраструктура на културните институции; 

Визираните области са интерпретирани и залегнали в стратегическата рамка на общинския 
план за развитие на община Кирково, като е отчетената специфика на общината и идентифицираните 
проблемни области в социално-икономическия анализ и SWOT-анализа. 

VII.1. Визия на община Кирково 

Визията на общината е онова послание, което от една страна трябва да стигне лесно и по разбираем 
начин до хората, а от друга страна да отговаря на разбирането им за това как да изглежда тяхното 
бъдеще.  

Ето защо, визията е фокусирана върху хората – най-значимото богатство, като се отчита и 
необходимостта от опазване на природните ресурси, като основа за съществуване и развитие. 

„Да запазим хората и природата за едно достойно бъдеще” 

Визията на община Кирково отразява специфика на развитие и изводите от SWOT анализа. В същото 
време, тя отчита насоките на Стратегията „Европа „2020“ и акцентите на новата Кохезионна политика 
на ЕС за периода 2014 – 2020 г. и конкретизира на местно ниво основните цели и приоритети на 
основните стратегически и планови документи от по-високи йерархични нива. 

VII.2. Обща и стратегически цели за развитие на община Кирково 

Обща цел: Осигуряване на условия за личностно развитие чрез по-добра среда на живот и 

възможности за професионална реализация 

Общата цел пряко кореспондира с определената визия. Тя е връзката между желаното и 
необходимото, между инструментариума (цели, приоритети, проекти) и очаквания бъдещ резултат. 

Осигуряване на условия за личностно развитие е онова условие, което ще задържи хората в общината. 
Основният проблем, който беше изведен вследствие на извършения анализ е, че младите хора не 
виждат перспектива пред себе си, ако станат да живеят в общината. 

Именно поради това общата цел е насочена към хората и създаването на предпоставки за промяна на 
тяхната нагласа и откриване на възможности за собственото им развитие в техния роден край. 
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С оглед на поставената обща цел Общинския план за развитие на община Кирково за периода 2014-
2020 г. поставя следните две стратегически цели: 

1. Подобряване на заобикалящата ни среда 

Заобикалящата ни среда е всичко онова, с което сме свикнали и приемаме за даденост. Всъщност за 
създаването на благоприятна заобикаляща среда са необходими регулярни усилия и значителни 
средства. Именно поради тази причина, община Кирково ще продължи тенденцията от изминалия 
програмен период и ще инвестира в облагородяване на населените места, създаването на места за 
отдих и спорт, ще се ремонтират образователни заведения, читалища, спортни съоръжения. Особено 
внимание е отделено на техническата инфраструктура – пътища, водоснабдяване и канализация, които 
са сред определящите условия за постигане на висок жизнен стандарт. 

2. Осигуряване на надеждни и достъпни обществени услуги 

Обществените услуги се предоставят както чрез общината, така и от поделенията на централната 
администрация на местно ниво. Целта визира онези области на действие, където общината има преки 
отговорности, или възможност за влияние. За да се предоставят качествени услуги е необходимо да 
има подготвен персонал, както и добро оповестяване на тяхното предлагане.   

VII.3. Приоритети за развитие на община Кирково  

Приоритетите за развитие на община Кирково се определени така, че да обхване логиката на действие 
и обвързаността с целите и визията. Структурата е изградена по следния ред: 

• Приоритет (определя връзката между целите и конкретните проекти) 

o Специфична цел (посочва областите на действие) 

� Конкретни проекти (нивото на изпълнение, където кумулативните резултати 
водят до постигане на стратегическите и обща цели) 

С оглед на идентифицираните стратегически цели, са определени няколко приоритетни области, 
където ще бъдат насочени усилията на социално-икономическата политика за устойчиво и 
балансирано развитие. Следва да се отбележи, че при разработването на плана дефинираните 
приоритети и специфични цели са разглеждани като единна система за комплексно въздействие върху 
основните сектори на развитие – икономика и заетост, природни ресурси и социално развитие. 

Първия приоритет е насочен към социалните аспекти на живота, и нуждите на хората от по-добро 
образование, грижа за нуждаещите се хора в неблагоприятно положение, развитието на сфери, които 
спомагат за по-доброто личностна проява като спорт и култура. 

Приоритетът обхваща и общинската администрация като елемент от предоставянето на услуги за 
населението и бизнеса, като акцентира от необходимостта от продължаващо надграждане на 
професионалните и ключови компетенции на общинските служители. 

Приоритет 1. Повишаване качеството на предоставяните услуги за населението  

− Специфична цел 1.1 - Образование за всички 

− Специфична цел 1.2 - Социална отговорност и  защита 
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− Специфична цел 1.3 - Култура и спорт – всеки ден 

− Специфична цел 1.4 – Администрацията – в полза на хората 

Втората приоритетна посока на действие обхваща подобряване на техническите параметри на 
съществуващата общинска инфраструктура, както и изграждането на нова. Този приоритет разглежда 
нуждите от осигуряване на достъпност до общинския център, както и осигуряването на надеждни 
връзки между населените места в общината, а и със съседните общини. Предвидени са значителни 
средства за благоустрояване на населените места – изграждане на детски и спортни площадки, ремонт 
на улична мрежа и изграждане на енергоефективно улично осветление. Особено място е отделено на 
изграждането и поддържането на водоснабдителната и канализационна инфраструктура, като са 
предвидени и дейности за изграждане на пречиствателни и напоителни съоръжения. Поради наличие 
на находища на минерална вода, които все още не са проучени са заложени дейности, чрез които да се 
разработи концепция за тяхното изследване. 

По отношение опазване на околната среда е изведена отделна специфична цел, която подкрепя 
дейности за управление на отпадъците, както и намаляване и избягване на природни бедствия. 

Приоритет 2. Обновяване и поддържане на общинската инфраструктура 

− Специфична цел 2.1 - Достъпност 

− Специфична цел 2.2 - Благоустрояване  

− Специфична цел 2.3 - Водоснабдяване, канализация, напояване 

− Специфична цел 2.4 – Екология 

Третият приоритет е от изключително важно значение за общото развитие на общината, макар и 
общинската администрация да не разполага с достатъчно възможности за целенасочено и интензивно 
влияние. Създаването на добра бизнес атмосфера, разкриването на нови работни места и 
генерирането на добавена стойност на местната икономика са сред необходимите фактори за 
запазване човешкия потенциал на общината. 

Именно заради това усилията ще бъдат насочени към подкрепа на местните производители на 
селскостопанска продукция, с цел тяхното по-добро позициониране на пазара осигуряването на по-пряк 
достъп до крайните потребители. Местните фирми могат активно да се възползват от редица 
финансиращи програми, които предоставят подкрепа за технологична модернизация на оборудването, 
въвеждане на международно признати стандарти и практики на работа, внедряването на иновации. 

Внимание е обърнато и на възможностите за развитие на екологичен туризъм. Без да се твърди, че са 
налице необходимите условия (природни, географски, културно – исторически) за интензивно развитие 
на туризма, на база съществуващата инфраструктура за настаняване и прехрана в общината оже да се 
създадат допълнителни условия за насърчаване на посещенията в общината, които ще могат да се 
ползват и от местното население. 

Приоритет 3. Насърчаване и подкрепа за развитие на местната икономика 

− Специфична цел 3.1 - Подкрепа за местни производители 

− Специфична цел 3.2 - Насърчаване на инвестициите  
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− Специфична цел 3.3 - Използване на природните ресурси за бизнес и развлечение 

IX. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на Общинския 
план за развитие на община Кирково през периода 2014-2020 г., и дава финансовата рамка на 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. 

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за реализацията на 
ключовите за развитието на общината проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и 
мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. В този смисъл индикативната 
финансова таблица не 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 2020 г. 

Важно при планирането на бъдещите действия и фокусиране върху решаването на конкретни 
проблеми е да се приеме една реалистична изходна база за разполагаемия финансов ресурс. Всяко 
значително отклонение може да доведе до надценяване / подценяване на заложените в плана цели, 
съответно да рефлектира в неизпълнение или преизпълнение. Основните източници на финансиране 
на общинския план за развитие на община Кирково са показани на следващата таблица: 

таблица 33 Източници на финансиране, 2014 - 2020 г. 

Източник на финансиране Сума (в хил. 
лв.) за целия 
планов период 
2014 – 2020 г. 

Разяснение относно размера на заложената сума 

1. Собствени приходи за 
капиталови разходи 

4 530,000 лв.  Определянето на собствените приходи се базира на 
прогноза за изпълнение на общинския бюджет въз основа 
на средните разходи за периода 2011- 2013 г. Разчетът е 
изготвен на база 630 хил. лв. средногодишни разходи за 
периода 2014-2020 г., тъй като част от бюджета се ползва за 
текущи ремонти и поддръжка. 

2. План за развитие на 
селските райони (2014-
2020 г.)  

11 949,000 лв.  Към момента на подготовка на общинския план за развитие 
актуални работни версии на ПРСР 2014 – 2020 не е 
налична. Поради тази причина определянето на 
финансовата рамка се ръководи от допускането, че 
максималното финансиране ще е съотносимо по размер с 
това през програмния период 2007 – 2013. 

3. ОП Околна среда 7 721,000 лв.  Според актуалната работна версия на ОП Околна среда 
2014 – 2020 ще се финансират проекти, заложени в 
краткосрочната програма на Регионалния Генерален План 
за период 2014 -2038 г., които се отнасят обаче само за 
населени места с население на 2000 еквивалентни жители. 
Такова в община Кирково е с. Бенковски, където се 
предвиждат действия по изграждане и ремонт на ВиК, както 
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Източник на финансиране Сума (в хил. 
лв.) за целия 
планов период 
2014 – 2020 г. 

Разяснение относно размера на заложената сума 

и на пречиствателно съоръжение за отпадни битови води. 

4. ОП "Наука и 
образование за 
интелигентен растеж" 

0,581 лв.  Детските градини и училищата ще имат достъп за 
финансиране на техни проекти за повишаване 
професионалната квалификация на персонала и 
насърчаване на равния достъп до висококачествено 
предучилищно, основно и средно образование и интеграция 
на маргинализирани общности.  

5. ОП "Добро управление" 0,349 лв.  Оперативната програма е насочена към подобряване 
качеството на предоставяните публични услуги за 
гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на 
администрацията.  

6. ОП "Развитие на 
човешките ресурси" 

1 920,000 лв.  Програмата осигурява финансиране за подобряване 
достъпа до заетост и намаляване равнището на 
безработица, намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване, предоставяне на социалните услуги 
и др. Достъпна е както за общината, така и за частни фирми. 

7. ОП „Иновации и 
конкурентоспособност
“ 

0,600 лв. 

 

Финансиране за частни компании за технологично 
оборудване, въвеждане на международни стандарти, 
развойна дейност и иновации. 

8. Трансгранично 
сътрудничество 
България - Гърция 

0,350 лв. 

 

Проекти с над-национално значение, имащи принос за 
развитието на икономическата и социална сфера от двете 
страни на границата – създаване на партньорства и обмен. 

9. Национални програми 44 550,000 лв.  Националните програми ще бъдат използвани за 
финансиране на различни направления, свързани със 
социални дейности, спорт, подобряване на ВиК 
инфраструктурата, преодоляване на природни бедствия и 
др. 

10. Фонда за "Растеж и 
устойчиво развитие на 
регионите" 

8 440,000 лв.  Ще се подкрепят проекти за изграждане на канализация, 
благоустрояване. 

11. Текущи проекти по 
Оперативни програми 
за периода 2007 - 2013 
г. 

10 814,032 лв.  Текущи проекти (проекти в процес на реализиране) са 
включени в плана за развитие на община Кирково, тъй като 
тяхното приключване е в рамките на програмния период 
2014-2020 г. Проектите в процес на реализация са в 
следните направления: 

− Повишаване на административния капацитет 

− Ремонт на общинска пътна мрежа 

− Благоустрояване 
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Източник на финансиране Сума (в хил. 
лв.) за целия 
планов период 
2014 – 2020 г. 

Разяснение относно размера на заложената сума 

ОБЩА ИНДИКАТИВНА 
СТОЙНОСТ  

91 804,032 лв.    

Общата сума на финансовия ангажимент, по отделните приоритети, е индикативен и може да претърпи 
корекция в зависимост от приетия подход и степента на изпълнение на приоритетите, промените в 
социално-икономическата обстановка (в т.ч. в пазарните условия) и оптимизиране на предвидените 
средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в 
предвидените мерки и проекти. 

Индикативната финансова таблица представя разпределението на финансирането по източници, и по 
приоритети / специфични цели. 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ( В  ЛЕВА) 

Местно публично 
 финансиране Външно публично финансиране 

Частно 
финансиране 

Приоритети / специфични цели (СЦ) 
Общински 

бюджет 

Местни 
публични 
фондове 

Общ дял 
% 

Централен 
 бюджет 

Общ 
 дял % 

Фондове 
на ЕС 

Общ 
 дял % 

Други 
източници 

Общ 
 дял % 

Фондове, 
фирми 

Общ 
 дял % ОБЩО 

ПРИОРИТЕТ 1 - Повишаване качеството 
на предоставяните услуги за населението  656,000 0,000 5,24 5538,000 44,23 6326,926 50,53 0,000 0,00 0,000 0,00 12520,926 

СЦ 1.1 "Образование за всички" 165,000 0,000 2,84 4020,000 69,23 1622,098 27,93 0,000 0,00 0,000 0,00 5807,098 
СЦ 1.2. “Социална отговорност и защита” 20,000 0,000 0,65 468,000 15,14 2603,902 84,22 0,000 0,00 0,000 0,00 3091,902 

СЦ 1.3  “Култура и спорт - всеки ден” 101,000 0,000 4,39 1050,000 45,63 1150,127 49,98 0,000 0,00 0,000 0,00 2301,127 
СЦ 1.4 "Администрацията - в полза на 
хората" 370,000 0,000 28,01 0,000 0,00 950,799 71,99 0,000 0,00 0,000 0,00 1320,799 
ПРИОРИТЕТ 2 - Обновяване и 
поддържане на общинската 
инфраструктура 3335,000 0,000 4,45 47452,000 63,25 24237,106 32,31 0,000 0,00 0,000 0,00 75024,106 

СЦ 2.1. “Достъпност” 640,000 0,000 4,50 2150,000 15,11 11438,766 80,39 0,000 0,00 0,000 0,00 14228,766 

СЦ 2.2. “Благоустрояване” 1000,000 0,000 11,46 5912,000 67,76 1812,340 20,77 0,000 0,00 0,000 0,00 8724,340 

СЦ 2.3. “Водоснабдяване, канализация, 
напояване” 1645,000 0,000 3,46 35590,000 74,84 10321,000 21,70 0,000 0,00 0,000 0,00 47556,000 

СЦ 2.4. “Екологична инфраструктура” 50,000 0,000 1,11 3800,000 84,16 665,000 14,73 0,000 0,00 0,000 0,00 4515,000 
ПРИОРИТЕТ 3 „Насърчаване и подкрепа 
за развитие на местната икономика” 

539,000 0,000 12,66 0,000 0,00 2020,000 47,43 0,000 0,00 1700,000 39,92 4259,000 
СЦ 3.1. “Подкрепа за местни 
производители” 69,000 0,000 25,65 0,000 0,00 200,000 74,35 0,000 0,00 0,000 0,00 269,000 
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СЦ 3.2. “Насърчаване на инвестициите” 415,000 0,000 12,52 0,000 0,00 1200,000 36,20 0,000 0,00 1700,000 51,28 3315,000 
СЦ 3.3. “Използване на природните 
ресурси за бизнес и развлечение” 

55,000 0,000 8,15 0,000 0,00 620,000 91,85 0,000 0,00 0,000 0,00 675,000 
ОБЩО 4530,000 0,000 4,93 52990,000 57,72 32584,032 35,49 0,000 0,00 1700,000 1,85 91804,032 
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X. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ 

Настоящата система от индикатори служи за осъществяване на процеса на наблюдение и оценка на 
общинския план на община Кирково за периода 2014-2020 г. Чрез тях се отчита напредъка и степента 
на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови  
характеристики. Фокусът на системата от индикатори е поставен върху резултатите от реализация на 
планираните интервенции. За да може да се измерят постигнатите резултати, системата се базира на 
използването на сравнително ограничен брой индикатори, насочени към оценка на промяната. Изборът 
на подходящи индикатори се базира на специфичните цели и приоритети залегнали в общинския план 
и възможността за информационно осигуряване и проследяване на резултатите. Информация за 
промяна на изходните стойности на индикаторите се осигурява от официални източници – НСИ, ТСБ-
Кърджали, Агенцията по заетост (в т.ч ДБТ), община Кирково, РИО и др.  

При идентифицирането и формулирането на показателите за наблюдение и оценка е приложено 
правилото SMART, а именно: 

− Индикатори са специфични, с ясна дефиниция (Specific); 

− Индикаторите са измерими, насочени към бъдещо състояние и тяхното изпълнение или 
неизпълнение да може да се докаже чрез обективни факти и данни (Measurable); 

− Индикаторите са постижими (Achievable); 

− Индикаторите са съгласувани, т.е. да обвързани са целите и приоритетите на ОПР на община 
Кирково (Relevant); 

− Индикаторите са  обвързани с време, посочена е времевата рамка (Timely); 

За спазването на модела и методическите указания е използвана матрица, като за всеки показател е 
посочено:  

− Мерната единици;  

− Източниците на информация; 

− Периодичността на събирането на информация; 

− Базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите; 

− Междинна и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната в резултат на 
изпълнение на общинския план за развитие. 

В същото време, за да могат да послужат за оценка на въздействие на ОПР на община Кирково, 
индикаторите дават възможност за използване на достатъчно голяма база данни, позволяват 
дефиниране на третирана група и контролна група и възможност за прилагане на микроиконометрично 
моделиране и контрафактуален анализ на нетното въздействие (в случаите, където това е необходимо 
и релевантно). 
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Предложената система от индикатори включва основно два типа – индикатор за резултат и 

индикатор за въздействие. Индикаторите обхващат както физически параметри, така и финансови по 
отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им са 
абсолютни или относителни. 

Индикатори за въздействие 

Индикаторите за въздействие са насочени към отчитане на стратегическите цели и имат ключово 
значение при последващата оценка на ефективността на ОПР и политиката за устойчиво интегрирано 
местно развитие за периода 2014 -2020 г. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или 
качествено измерими показатели. 

В същото време, следва да се има предвид, че концепцията за индикатори за въздействие претърпява 
промяна в последните няколко години след разработването на Методическите указания. В Насоките за 
мониторинг и оценка на ЕК е посочено, че разработването на индикатори за въздействие не се 
препоръчва, като постигнатото въздействие е предмет на специфични оценки, а не се измерва чрез 
индикатори. В този смисъл, препоръчва се за отчитането на въздействието да не бъдат използвани 
единствено „индикаторите за въздействие“ на ОПР на община Кирково за периода 2014-2020 г., а да 
бъдат предвидени и извършени съответните допълнителни изследвания. 

таблица 33 – Индикатори за въздействие  

Стратегически 

цели 

Индикатор за въздействие Мярка Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Междинна 

стойност 

2017г. 

Целева 

стойност 

2020 г.

Увеличение на на коефициента 
на заетост (20 – 64 навършени 
години)  

(база 2011 г.) 

Дефиниция: Коефициентът на 
заетост представлява 
относителния дял на заетите 
лица от населението на същата 
възраст 

% АЗ, НСИ Един път 

в периода 

39,18% - 48,51% 

Нарастване на произведената 
продукция в сектор „селско, 
горско и рибно стопанство“ 

База = 100% (2012 г.= 939 хил. 
лв.) 

% НСИ, ТСБ - 

Кърджали 

Един път 

в периода 

100% - 125% 

Стратегическа 

цел 1:  

„Подобряване на 

заобикалящата 

ни среда“ 

Стратегическа 

цел 2: 

„Осигуряване на 

надеждни и 

достъпни 

обществени 

услуги“  Намаляване средногодишния 
темп на отрицателния 
миграционен поток 

(база – средногодишен темп на 
механичния прираст за периода 
2007-2012 г.) 

Изчисление: Показателят се 
изчислява средно аритметично 
за обхванатия период 

‰ НСИ, ТСБ - 

Кърджали 

Един път 

в периода 

-5,58‰ - -3,38‰

Индикатори за резултат 
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С оглед на усилване резултатно-ориентирания подход са определени очакваните резултати за всяка 
специфична цел залегнала в Общинския план за развитие на община Кирково. Преобладаващата част 
от индикаторите са количеството измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и 
изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и специфичните цели и 
постигнатото пряко въздействие в съответната област.  

Взети са предвид и общите индикатори в областта на регионалната политика9 и за постигане на растеж 
и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. и стратегическите индикатори за 
степента на интегриране и изпълнение на глобалните цели, свързани с опазване на околната среда. 

                                                           

9 Приложение 6 - Общи индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост през периода 
2014-2020 г., Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-
2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински 
планове за развитие (2014-2020), Одобрени със заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г.на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройствотоСофия, 2011 г. 
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таблица 34– Индикатори за наблюдение и оценка на ОПР на община Кирково 2014-2020 г. 

Приоритет / специфична цел Индикатор за резултат (към специфична цел) Мярка Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова стойност Междинна 
стойност 

(2017 г.) 

Целева стойност 
(2020 г.) 

Приоритет 1: „Повишаване качеството на предоставяните услуги за населението“ 

Специфична цел 1.1: 
„Образование за всички“ 

Нарастване на относителния дял на 
население с висше и средно образование 
база 2011 г. = 32,9% 

% НСИ (преброяване 
на населението) 

Един път в 
периода 

32,9% - 40,6% 

Специфична цел 1.2: 
„Социална отговорност и 
защита“ 

Намаляване на лицата, обект на 
подпомагане  
база 2013 г. = 187 

Дефиниция: Индикатора включва лица, 
получаващи месечни социални помощи, 
еднократни помощи и деца, получили финансова 
подкрепа за работа по превенция на 
изоставянето, реинтеграция, настанени деца в 
семейства на роднини или близки и в приемни 
семейства 

брой Общинска 
администрация 

Два пъти в 
периода 

187 175 155 

Специфична цел 1.3:  
„Култура и спорт – всеки ден 

Облагодетелствано население от 
обновена културна и спортна 
инфраструктура 
база = 0 

Дефиниция: броя на населението, възползващи 
се от обновена културна и спортна 
инфраструктура спрямо общия брой на 
населението в общината, редуциран с прогнозата 
за развитие на населението до 2020 г. 

% Общинска 
администрация 

Два пъти в 
периода 

0% 12,2% 27,4% 

Специфична цел 1.4: 
„Администрацията – в полза 
на хората“ 

Брой проекти за транснационално 
сътрудничество, повишаващи 
ефективността на политиката на 
сближаване 

брой Общинска 
администрация 

Един път в 
периода 

0 - 2 
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Приоритет / специфична цел Индикатор за резултат (към специфична цел) Мярка Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова стойност Междинна 
стойност 

(2017 г.) 

Целева стойност 
(2020 г.) 

Общи индикатори 

Приоритет 2: „Обновяване и поддържане на общинската инфраструктура“ 

Специфична цел 2.1: 
„Достъпност“ 

Обща дължина на реконструирани или 
подобрени пътища 
Общи индикатори 

км Общинска 
администрация 

Два пъти в 
периода 

0 21,5 59,12 

Специфична цел 2.2: 
„Благоустрояване“  

Население, ползващо се от подобрени 
условия на жизнената среда 
Дефиниция: Население, ползващо благоустроени 
елементи на жизнената среда спрямо общото 
население, редуциран с прогнозата за развитие 
на населението до 2020 г. 

% Общинска 
администрация 

Два пъти в 
периода 

0% 23,8% 53,6% 

Дял от населението с подобрено 
водоснабдяване  
Общи индикатори 

% ВиК Кърджали Два пъти в 
периода 

0 18,4% 49,4% Специфична цел 2.3: 
„Водоснабдяване, 
канализация и напояване“ 

Относителен дял на населението 
свързано към канализационна мрежа 
База = 12,8% (2011) 

Дефиниция: Населени места и население в тях 
свързани с изградени канализационна мрежа 
спрямо общото население на общината 
редуциран с прогнозата за развитие на 
населението до 2020 г. 

% ВиК Кърджали Два пъти в 
периода 

12,8% 18,1% 30,4% 

Специфична цел 2.4: 
„Екология“ 

Население, ползващо се от мерки за 
защита от наводнения 
Общи индикатор 

% Общинска 
администрация 

Един път в 
периода 

0 - 29,2 

Приоритет 3: „Насърчаване и подкрепа за развитие на местната икономика“ 



 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД  

 72 

 

Приоритет / специфична цел Индикатор за резултат (към специфична цел) Мярка Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова стойност Междинна 
стойност 

(2017 г.) 

Целева стойност 
(2020 г.) 

Увеличение на регистрираните 
земеделски производители 
База 1214 (2013 г.) 

брой Общинска служба 
земеделие 

Два пъти в 
периода 

1 214 1 250 1 290 Специфична цел 3.1: „Подкрепа за местни 
производители“ 

 

Специфична цел 3.2: „Насърчаване на 
инвестициите“ 

 

Специфична цел 3.2: „Използване на 
природните ресурси за бизнес и 
развлечение“ 

Намаляване на относителния дял на 
пустеещи земи  
база 15% (29 939 дка), 2010 г. 

Дефиниция: Индикаторът отчита площта на 
пустеещите земи спрямо общия селскостопански 
фонд. 

 

% Общинска 
администрация 

Един път в 
периода 

15% - 10% 
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XI. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на приоритетите и целите на общинския план за 
развитие на община Кирково за периода 2014-2020 г., на основата на резултатите от подготовката и 
изпълнението на проектите, включени в Програмата за реализация на плана.  

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на общината Кирково ще се извършва 
при условията и реда, определени с Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 
(ППЗРР). Предмет на наблюдение са изпълнението на целите и приоритетите за развитие на общината 
съгласно определените в раздел Х „Индикатори за наблюдение и оценка на ОПР“, организацията и 
методите на изпълнение, които се прилагат от общинска администрация Кирково, както и мерките за 
осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на общинския план за 
развитие.  

Кметът на община Кирково организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие. 
Орган за наблюдение на общинския план за развитие на община Кирково е общинският съвет, като в 
процеса на наблюдение на изпълнението на плана общинският съвет следва да осигури участието на 
заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципите за 
партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския план за развитие. 

Системата за наблюдение на ОПР на община Кирково, обхващаща: източниците, начините и 
периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация; индикаторите за наблюдение; 
системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

За постигнатите резултати от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се 
разработва годишен доклад. Този доклад се изготвя по определен от кмета на общината ред и се 
одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР 
годишните доклади следва да съдържат: 

1. Общите условия за изпълнение на ОПР на община Кирково и промените в социално-
икономическите условия в общината; 

2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на община на база на 
идентифицираните индикатори за наблюдение и оценка в раздел V; 

3. Предприетите действия от общинска администрация с цел осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението в т.ч.: 

� Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 
анализ на данни; 

� Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези 
проблеми; 

� Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на общинския план за развитие; 

� Мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 
общината; 
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� Резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

 

 

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Докладът се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка 
следваща година. Копие от годишните доклади се изпраща на председателя на областния съвет за 
развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

В рамките на действие на Общинския план за развитие се планира провеждане на две оценки – 
междинна и последващата оценка. 

Междинната оценка ще се извърши в средата на настоящия програмен период, но не по-късно от 4 
години от неговото начало. Съгласно закона, обхватът на междинната оценка ще включва: 

� оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

� оценка на степента на постигане на съответните цели; 

� оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

� изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. 

Междинната оценка се извършва от външни (независими) оценители, като чрез сравнение с изходната 
ситуация ще се оцени дали предвидените действия и интервенции са релевантни на променящите се 
социално-икономически и/или правни условия. 

Последващата оценка ще се изпълни в съответствие с чл. 34 от ЗРР след приключване действието на 
общинския план за развитие на община Кирково, но не по-късно от една година след изтичането на 
периода на действие на плана. Нейната задача е да изследва въздействието върху територията от 
изпълнените действия и интервенции. Обхватът на последващата оценка ще включва: 

� оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

� оценка на общото въздействие; 

� оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

� изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. 

За осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на общинска администрация Кирково, 
резултатите от извършените оценки ще бъдат официално публикувани на интернет страницата на 
община Кирково. 

Актуализацията на общинския план за развитие се организира от кмета на общината, и е 
регламентирана в Чл. 38 от ППЗРР. При актуализацията на общинския план за развитие следва да се 
анализира и оцени въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-
икономическите характеристики на развитието на община Кирково и качеството на околната среда, 
като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за 
управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период. Съгласно нормативните 
изисквания, актуализацията се извършва при настъпване на следните условия : 
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1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие;  

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на 
ЕС; 

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на 
общинския план за развитие; 

5. на основата на резултатите от междинната оценка. 

Актуализираният документ за изпълнение се разработва за остатъка от периода на неговото действие. 
Документът се приема от общинския съвет по предложение на кмета на община Кирково. 

За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата за неговата 
реализация може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение 
на кмета на общината. 

XII. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава 
провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство, 
публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, 
финансирането, наблюдението и оценката. Основната цел при прилагане на принципа е да се осигури 
прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участници в процеса на формирането и 
прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните резултати и 
ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно 
участие в процеса на реализация. 

Партньорство 

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на 
изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Общинския 
план за развитие.  

Процесът на прилагане на принципа на партньорството включва участие на различни заинтересовани 
страни при разработването на Общинския план за развитие, неговото управление, наблюдението и 
оценката на постигнатите резултати.  

Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси на общината за изпълнение 
на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за успешно прилагане на политиката за местно 
интегрирано развитие между всички основни участници – местни власти, социални партньори, 
неправителствени организации, частен бизнес. Обобщените резултати от процеса на консултиране 
водят до последваща актуализация на плана съобразно настъпилите промени, тенденциите и 
перспективите за развитието на общината.  
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Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на специализирани работни групи, 
експертни консултации по ключови проблеми, публични обсъждания, кръгли маси обществени форуми 
и дискусии, гарантиращи прилагането на принципа на партньорството. 

Ще се дава възможност за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез формални и 
неформални работни срещи с по-тесен кръг участници, осъществяване на консултиране чрез 
организиране на публични обсъждания и др. 

По този начин, обществото ще бъде регулярно информирано за дейността на администрацията, 
постигнатите резултати и предстоящите инициативи при съобразяване с мнението на гражданите, по 
проблеми, които касаят заложените в плана за развитие приоритети и цели. 

 

Информация и публичност 

В съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 
(ППЗРР), решението на Общинския съвет за приемане на Общинския план за развитие на община 
Кирково, Годишните доклади за изпълнение на плана и неговите актуализации се публикуват на 
интернет страницата на общината, което ще бъде своевременно изпълнявано от страна на отговорните 
служители в общинска администрация Кирково.  

Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за 
развитие в съответствие с техните компетенции. 

Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на правомощията си по 
изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват своевременна информация за характера и 
същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за 
последиците от тях, както и за постигнатите резултати включително относно помощта, предоставена на 
общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет. 

Информацията е насочена към:  

� широката общественост; 

� потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти; 

� лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални проекти; 

� осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата. 

Основно предизвикателството пред общинската администрация и екипа за управление, е да бъдат 
осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличането на социално-
икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и 
оценката на ОПР.  

На ниво индивидуален проект задължително ще се залагат действия по информиране на 
обществеността, като ще бъдат съобразени и с изискванията на финансиращите програми. Тези мерки 
включват публикации в пресата, поставяне на билбордове и информационни табели, провеждане на 
публични мероприятия за популяризиране на постигнатите резултати.  

В допълнение на тези проектни дейности общината ще провежда и целенасочена политика към 
информиране на гражданите за текущите събития и изпълнение на Плана на развитие. Интернет 
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страницата на община Кирково ще се актуализира регулярно, като предоставяната информация ще 
осигурява прозрачност и откритост за действията по изпълнение на ОПР. Ще се провеждат редовни 
срещи с медиите, където ще се предоставя текуща информация за напредъка по изпълнение на 
определени проекти, респективно Плана за развитие.  

Изпълнението на Общинския план за развитие ще изисква дългосрочни усилия, но той може да се 
изпълни успешно, само ако обществеността е своевременно информирана. Само по този начин ще 
бъдат спазени и основните принципи на доброто управление - ефективност и ефикасност, прозрачност, 
отчетност, отговорност, възможност за сравняване на постигнатите резултати и стабилност. 

 

XIII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА КИРКОВО 2014 – 2020 Г. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Кирково има оперативен 
характер и конкретизира начина, мерките и приложимите интервенции за постигане на набелязаните 
цели за развитие на територията. Осигурена е вътрешна и външна съгласуваност на факторите на 
развитието и ресурсите за реализация на плана, в т. ч. финансовата и институционална подкрепа за 
изпълнение на плана. 

Чрез програмата се онагледяват съответните проекти и инициативи, финансовите ресурси, 
административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за 
цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на общинския план за развитие, действията за 
осигуряване на комуникация, информация и публичност при осъществяването на мерките и проектите, 
включени в програмата. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер (7-годишен 
период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и 
прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие 

Настоящата програма за реализация на общинския план за развитие може да бъде 

актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на 

общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА КИРКОВО 2014 – 2020 Г. 

 

Приоритет/Специфична цел/проект ОБЩО (хил. лв.) 
Местен 
бюджет 

Външни 
източници 

Заемни 
средства 

ПРИОРИТЕТ 1 - Повишаване качеството на предоставяните услуги за населението  12520,926 656,000 11864,926 0,000 

СЦ 1.1 "Образование за всички" 5 807,098 165,000 5 642,098 0,000 
Ремонт на Професионална гимназия по машностроене и лека промишленост “Васил Левски” в  с.Кирково 350,000   350,000   
Ремонт и саниране на СОУ “Отец Паисий” с. Кирково 800,000 0,000 800,000   
Ремонт и саниране на СОУ “Н. Вапцаров” с. Бенковски 350,000 50,000 300,000   
Ремонт и саниране на СОУ “Христо Ботев” с. Чорбаджийско 250,000 50,000 200,000   
Ремонт и саниране на Основно училище “Иван Вазов” в с. Чакаларово 390,000 0,000 390,000   
Изграждане на спортен комплекс в Основно училище ”Христо Смирненски” в с. Фотиново 1 000,000   1 000,000   
Ремонт и саниране на Основно училище ”Васил Левски” в с. Дрангово 150,000 50,000 100,000   
Ремонт и саниране на детски градини  на територията на общината 1 570,000   1 570,000   
Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в училищата в общината 280,000   280,000   
Реализация на обучителни програми за  професионално образование за различни целеви групи 100,000   100,000   
Реализация на обучителни програми за  езиково обучение за различни целеви групи 60,000   60,000   
Обучение на учители за работа с деца билингви (немайчин български език) 45,000   45,000   
Осигуряване на интернет достъп за читалища и културни институции от общината 36,000   36,000   
Изграждане на общински образователно-информационен портал 15,000 15,000 0,000   

Кампании за задържане на децата в училище 40,000   40,000   
Училищен плод 221,098   221,098   
Ремонт и оборудване на център за работа с деца 150,000   150,000   
СЦ 1.2. “Социална отговорност и защита” 3 091,902 20,000 3 071,902 0,000 
Програма за привличане на здравни специалисти в малки населени места 20,000 20,000 0,000   

Провеждане на здравен скрийнинг сред местното население 65,000   65,000   

Профилактични прегледи сред рискови  групи 80,000   80,000   

Създаване на хоспис 625,000   625,000   
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Въвеждане на дейностите по социален патронаж 62,000   62,000   

Подкрепа за достоен живот  953,548   953,548   

Регионална програма за заетост 2014 156,000   156,000   

От социални помощи към осигуряване на заетост 74,065   74,065   

Подкрепа за заетост 839,289   839,289   

Подобряване на работата с малолетни и непълнолетни лица, носители на противообществени прояви 105,000   105,000   

Превантивна дейност сред младежите срещу  
разпространение и употреба сна наркотици, хулиганство и детска престъпност 112,000   112,000   

СЦ 1.3  “Култура и спорт - всеки ден” 2301,127 101,000 2200,127 0,000 
Стимулиране създаването на младежки клубове за спорт 100,000 20,000 80,000   

Ремонт на стадион с.Кирково 65,127   65,127   

Ремонт на стадион с.Бенковски 250,000   250,000   

Ремонт на стадион с.Островец 200,000   200,000   

Ремонт на стадион с.Фотиново 150,000   150,000   

Изграждане на многофункционални  спортни площадки в селата Фотиново, Островец, Шопци, Горно Кирково, 
Добромирци, Шумнатица 535,000   535,000   

Изграждане на многофункционални  спортни площадки на терирорията на общината 500,000   500,000   

Образование чрез спорт в училищната мрежа 40,000 20,000 20,000   

Ремонт на сградите на читалищата  400,000   400,000   

Организиране на фолклорен фестивал 15,000 15,000 0,000   

Създаване на музейна експозиция за местния фолклор 15,000 15,000 0,000   

Подкрепа за самодейни групи 21,000 21,000 0,000   

Честване на 9 Май – Деня на Европа 10,000 10,000 0,000   

СЦ 1.4 "Администрацията - в полза на хората" 1 320,799 370,000 950,799 0,000 
Сертификация на общинска администрация по управление на качеството 40,000 40,000 0,000   

Обучения за повишаване на професионалната компетенция на общинските служители 90,000   90,000 0,000 
Подготовка на проектни предложения по линия на Структурните фондове на ЕС 90,000 90,000 0,000   
Обучение за придобиване и доусъвършенстване на компютърна грамотност и езикови умения на общинската 
администрация 69,000   69,000   
По -добро управление и подобряване на компетентността на служителите в ОА - община Кирково 209,968   209,968   
Планиране и консултиране на стратегически и планови документи 131,831   131,831   
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Изграждане на мрежи за трансгранична 
заетост, културен обмен и обмяна на опит 250,000   250,000   
Изграждане на партньорства и побратимяване с други общини 150,000   150,000   
Ремонт на сградата на общинска администрация  190,000 190,000 0,000   
Културен обмен със побратимени общини 100,000 50,000 50,000   
ПРИОРИТЕТ 2 - Обновяване и поддържане на общинската инфраструктура 75024,106 3335,000 71689,106 0,000 
СЦ 2.1. “Достъпност” 14228,766 640,000 13588,766 0,000 
Рехабилитация на път Делвино - с.Чорбаджийско 260,000   260,000   
Рехабилитация на път с.Дрангово – с.Чичево 500,000   500,000   
Рехабилитация на път с. Фотиново – с.Върбен - с.Робиново  337,166   337,166   
Рехабилитация на път с.Бенковски – с.Загорски – с.Шипок 1 500,000   1 500,000   
Рехабилитация на път с.Китна – с.Горски Извор 2 122,602   2 122,602   
Рехабилитация на път с.Бенковски – с.Китна – с.Дрангово 2 247,376   2 247,376   
Рехабилитация на път с.Бенковски – с.Мъглене 681,178   681,178   
Рехабилитация на път от с. Чакаларово -с . Горно Къпиново 668,362   668,362   
Рехабилитация на път от разклон с.Кирково - с. Завой -с . Дружинци - разклон Чакаларово 1 118,082   1 118,082   
Рехабилитация на път с.Кирково – с.Шумнатица 594,000   594,000   
Реконструкция и изграждане на път KRZ 2114/KRZ 2111, Кирково – Лозенградци/-/KRZ 2101(I-V,  Подкова – Маказа) - 
Орлица 900,000   900,000   
Реконструкция и изграждане на път KRZ 3141/ KRZ 2120 /Върбен – Кърчевско/ KRZ 2121 260,000   260,000   
Реконструкция и изграждане на път KRZ 2136/III - 509 , Маказа –Кукуряк/-Стрижба/KRZ  1102 800,000   800,000   
Реконструкция и изграждане на пътна връзка с. Първица  с път Е 85 350,000   350,000   
Реконструкция и изграждане на пътна връзка с. Брегово с път Е 85 250,000   250,000   
Изграждане и рехабилитация на общинска пътна мрежа, свързваща малки населени места 1 500,000 500,000 1 000,000   
Проектиране и подготовка на техническа  
документация за пътни обекти 140,000 140,000 0,000   
СЦ 2.2. “Благоустрояване” 8724,340 1000,000 7724,340 0,000 
Ремонт и изграждане на улична мрежа в с.Бенковски 1 400,000   1 400,000   

Ремонт и изграждане на улична мрежа в с.Островец 312,000   312,000   

Ремонт и изграждане на улична мрежа в с.Чакаларово 168,000   168,000   

Ремонт и изграждане на улична мрежа в с.Фотиново 700,000   700,000   

Ремонт и изграждане на улична мрежа в с.Чорбаджийско 644,340   644,340   
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Ремонт и изграждане на улична мрежа в с.Дрангово 700,000   700,000   
Ремонт и изграждане на улична мрежа в с.Тихомир 700,000   700,000   
Ремонт и изграждане на улична мрежа в населените места на общината 1 100,000 400,000 700,000   
Ремонт на автогара с. Кирково 100,000   100,000   
Изграждане на нови и поддържане на съществуващи горски и селскостопански пътища в землището на с. Добромирци 500,000 200,000 300,000   
Благоустрояване централните зони на населените места, изграждане на детски площадки и зони за отдих 600,000 400,000 200,000   
Довършване подмяната на уличното осветление в с.Кирково,Бенковски, Чорбаджийско, Фотиново, Чакаларово, 
Тихомир и Дрангово 1 400,000   1 400,000   
Подмяна на уличното осветление в малки населени места 400,000   400,000   
СЦ 2.3. “Водоснабдяване, канализация, напояване” 47556,000 1645,000 45911,000 0,000 
Ремонт на водопроводна мрежа в с.Бенковски 2 663,000   2 663,000   
Ремонт на водопроводна мрежа в с. Кирково 400,000   400,000   
Ремонт на водопроводна мрежа в с. Тихомир  400,000   400,000   
Ремонт на водопроводна мрежа в с.Фотиново 160,000 160,000 0,000   
Ремонт на водопроводна мрежа в с.Чорбаджийско 2 100,000   2 100,000   
Ремонт на водопроводна мрежа в с. Чакаларово 1 000,000   1 000,000   
Ремонт на водопроводна мрежа в с. Дрангово  600,000   600,000   
Водоснабдяване на с.Пресека 750,000   750,000   
Изграждане на водопроводна мрежа в  останалите населени места в община Кирково 2 000,000 500,000 1 500,000   
Проучване и концепция на находищата на минерална вода в община Кирково, изграждане на СОЗ 20,000 20,000 0,000   
Проектиране и подготовка на техническа документация за водоснабдителни съоръжения 100,000 100,000 0,000   
Доизграждане на канализационна мрежа в с. Бенковски 3 258,000   3 258,000   
Изграждане на канализационна мрежа в с. Чакаларово 1 500,000   1 500,000   
Изграждане на канализационна мрежа в с. Дружинци 6 000,000   6 000,000   
Изграждане на канализационна мрежа в с. Подкова 3 800,000   3 800,000   
Изграждане на канализационна мрежа в останалите населени места в община Кирково 2 200,000 200,000 2 000,000   
Доизграждане на канализационна мрежа в селата Чорбаджийско и Фотиново 1 340,000   1 340,000   
Проектиране и подготовка на техническа документация за канализационни съоръжения 100,000 100,000 0,000   
Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води в с. Бенковски 1 600,000   1 600,000   
Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води в с. Чакаларово и с. Чорбаджийско 3 000,000   3 000,000   
Изграждане на пречиствателни съоръжения в останалите населени места в община Кирково 1 500,000   1 500,000   
Изграждане на местни водоизточници за нуждите на неводоснабдени населени места с население до 500 души 300,000 300,000 0,000   
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Изграждане и възстановяване на напоителни системи в землището на селата от общината 400,000   400,000   
Изграждане на напоителни системи в с. Бенковски и с. Чорбаджийско 3 500,000   3 500,000   
Ремонт и поддръжка на съществуващите общински микроязовири 0,000   0,000   
Изграждане на яз. Тихомир 1 500,000   1 500,000   
Изграждане на яз. с. Делвино 6 900,000   6 900,000   
Ремонт и поддръжка на съществуващите общински микроязовири 400,000 200,000 200,000   
Проектиране и подготовка на техническа документация за напоителни съоръжения 65,000 65,000 0,000   
СЦ 2.4. “Екологична инфраструктура” 4515,000 50,000 4465,000 0,000 
Рекултивация на локалните сметища на територията на община Кирково 400,000   400,000   
Изграждане на претоварна станция за битови отпадъци при с. Първица 465,000   465,000   
Корекция на речното корито на река Кирковска 1 600,000   1 600,000   
Корекция на речното корито на река Върбица 2 000,000   2 000,000   
Залесяване на ерозирали терени 50,000 50,000 0,000   
ПРИОРИТЕТ 3 „Насърчаване и подкрепа за развитие на местната икономика” 4259,000 539,000 3720,000 0,000 
СЦ 3.1. “Подкрепа за местни производители” 269,000 69,000 200,000 0,000 
Създаване на земеделски кооперации със общинско участие 34,000 34,000 0,000   
Изграждане на закрит пазар с. Кирково   150,000   150,000   
Организиране на обучение за селскостопански производители 50,000   50,000   
Изграждане на информационно звено за обслужване и подпомагане на селскостопанските производители 25,000 25,000 0,000   
Разширяване предоставяните услуги от “Бизнес информационнен център Кирково” 10,000 10,000 0,000   
СЦ 3.2. “Насърчаване на инвестициите” 3315,000 415,000 2900,000 0,000 
Инвестиции в създаване и развитие на частни земеделски стопанства и производства 800,000   800,000   
Технологична модернизация на предприятия и обучение на персонала им 900,000   900,000   
Изграждане на закрит пазар за земеделска и животинска продукция в селата Бенковски и Чорбаджийско 1200,000   1200,000   
Изготвяне и осъвременяване на кадастрални планове и актуализация на общинските имоти, подходящи за насърчаване 
на бизнеса 400,000 400,000 0,000   
Провеждане на маркетингова кампания насочена към инвеститори - създаване на материали, участия във форуми и 
събития 15,000 15,000 0,000   
СЦ 3.3. “Използване на природните ресурси за бизнес и развлечение” 675,000 55,000 620,000 0,000 
Създаване на екопътеки и маршрути до природните забележителности - трасиране, маркировка, информационни 
табели  240,000   240,000   
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Изграждане на зона за отдих 155,000 55,000 100,000   
Залесяване на изоставени и ерозирали земи,  оборудване и технологии за залесяване и сеч 280,000   280,000   
  91804,032 4530,000 87274,032 0,000 
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XIV. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА 

Предварителната оценка на Общинския план за развитие на община Кирково за периода 2014-2020 г. е 
извършена, с цел да се гарантира спазването на изисквания за обхвата и качеството на документа. В 
тази посока са и основните цели на оценката, а именно: 

− Да се извърши анализ на външната съгласуваност на Общинския план; 

− Да се гарантира вътрешната съгласуваност на плана за развитие, като се извърши преглед на 
социално – икономическия анализ, SWOT – анализа и стратегическата част; 

− Да се извърши оценка на индикаторите – спазени ли са принципите на модела SMART; 

− Да се прегледа и оцени адекватността на финансовата таблица. 

При извършването на оценката са взети предвид най-вече Методическите указания за разработване на 
ОПР (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, Закона за регионално развитие10 и правилника за неговото прилагане. 
Също така са отчетени Насоките на ЕК относно осъществяването на предварителни оценки за 
програмния период 2014-2020 за програми, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския Социален фонд и Кохезионния фонд11, както и добри практики при 
осъществяване на оценки на програми и проекти. 

Външна съгласуваност на общинския план за развитие 

Структурата на Общинския план за развитие на община Кирково е в съответствие с изискванията, 
посочени в Методическите указания за разработване на общински планове 2014 – 2020 г., одобрени от 
Министерството на регионалното развитие. В структурно отношение, общинския план следва 
основните компоненти, предписани в нормативните изисквания. Планът за общинско развитие на 
община Кирково също така описва приложението на „принципа на партньорство“ при разработването 
на плана и начините на консултиране и информиране на всички заинтересовани страни.   

Според Методическите указания, планът трябва да съответства на стратегическите цели и приоритети 
на следните документи: 

− НСРР 2012 – 2022 г.; 

− Регионален план за развитие на ЮЦР 2014 – 2020 г.; 

− Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020.; 

− Стратегия Европа 2020; 

Общинският план за развитие на Кирково като цяло, съответства на целите, приоритетите на 
посочените стратегическите и планови документи, като е съобразена и със спецификата и 
възможностите на общината за въздействие върху обособената територия.  

                                                           
10 Закон за регионално развитие, в сила от 31.08.2008 г. Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., 
изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. 
ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г. 
11 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf от януари 2013 г. 
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Вътрешна съгласуваност 

За анализа на вътрешната съгласуваност са прегледани три елемента от ОПР на община Кирково за 
периода 2014-2020 г.:  

− социално-икономически анализ; 

− SWOT анализ  

− Стратегията на ОПР  

Както е видно от съдържанието на документа, социално-икономическия анализ на ОПР на община 
Кирково 2014-2020 г. е в пълно съответствие в методическите указания структура. Част от 
използваните в социално-икономическия анализ данни са към 2010 г., като например данните за 
състоянието на местната икономика, броят на заетите по икономически дейности и разходите за 
възнаграждения. В повечето случаи в ОПР са посочени източниците на данните, което би улеснило 
верификацията на данните, а така също и би спомогнало за бъдещата им актуализация. 

SWOT анализ, дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и 
възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. Като цяло 
изведените фактори в SWOT-анализа се базират на информацията включена в социално-
икономическия анализ. 

Подходът на оценка на адекватността на предложената визия, цели и приоритети на ОПР на община 
Кирково за периода 2014-2020 г. следва последните препоръки по отношение на логиката на 
интервенция на Генерална Дирекция „Регионална и градска политика” на ЕК. За да има качествен 
процес на програмиране е необходимо ясно идентифициране на нужди, като в конкретния случай тези 
нужди следва да се определени в анализа на социално-икономическия анализ на община Кирково и да 
се изведени в SWOT-анализа като едно свързващо звено.  

Стратегическата част на ОПР 2014-2020 г. на община Кирково изцяло следва препоръчаната структура 
– Визия – Главна цел – Стратегически цели – Приоритети – Специфични цели. Оценката показва, че за 
по-голямата част от нуждите, които са идентифицирани в социално-икономическия анализ са 
предвидени и конкретни мерки. 

ОПР 2014-2020 г. на община Кирково съдържа 3 приоритета, които са в пряка връзка със 
стратегическите цели. Налице е обвързаност между приоритетите, специфичните цели в ОПР 2014-
2020 г. на община Кирково.  

Оценка на индикативната финансова таблица 

Методическите указания на МРР изискват индикативната финансова таблица да обобщава 
необходимите ресурси за реализацията на ОПР и да представя финансовата рамка на поетите 
ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното развитие. В ОПР 
2014-2020 г. на община Кирково финансовата таблица отговаря на тези изисквания и е изготвена 
съгласно Приложение 4 на Методическите указания. Освен финансовата таблица, в ОПР е включено и 
разяснение относно размера на заложената сума, което дава допълнителна информация за 
предвидените средства и обосновката им. 
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При разработването на ОПР 2014-2020 г. е демонстриран гъвкав подход и разпределението на 
източниците на финансиране във финансовата таблица е съобразено със спецификите на отделните 
приоритети. Например частното финансиране е ограничено само до приоритет 3 „Насърчаване и 
подкрепа за развитие на местната икономика” и по специално по СЦ 3.2. “Насърчаване на 
инвестициите” 

Оценка на индикаторите за наблюдение и оценка на плана 

Методическите указания изискват в системата от индикатори да бъдат включени индикатори за 
резултат и въздействие. Индикаторите на ОПР 2014-2020 г. са представени в изисквания от 
Методическите указания формат (приложение 5 на указанията). За повечето индикатори са посочени 
междинни стойности, което демонстрира задълбоченост на анализа и предоставя добър инструмент за 
мониторинг на изпълнението на целите на общинския план за развитие. В същото време, е отбелязано, 
че концепцията за индикатори за въздействие претърпява промяна в последните няколко години след 
разработването на Методическите указания12. В този смисъл, препоръчва се за отчитането на 
въздействието да не бъдат използвани единствено „индикаторите за въздействие“ на ОПР 2014-2020 
г., а да бъдат предвидени и извършени съответните допълнителни изследвания. 

Общото заключение по отношение на системата от индикатори на ОПР 2014-2020 г. на община 
Кърджали е, че повечето индикатори са подходящи, като системата се отличава с големи детайли и 
методологическа обоснованост. Консултантът е влез предвид и общите индикатори в областта на 
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през 
периода 2014-2020 г. представени в Приложение 6 към Методическите указания на МРР. 

XV. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА 

АДАПТАЦИЯТА КЪМ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ 

Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към настъпилите промени отразяват 
промените в Закона за регионално развитие от 11 Март 2014 г. и поетите ангажименти в посока борба с 
климатичните промени.  

Интегрирането на въпросите, свързани с опазване на околната среда във всички сфери на човешката 
дейност и общественото развитие придобива все по-голяма актуалност поради изострянето на редица 
екологични проблеми, така и с по-широко разпространеното разбиране, че жизнените екосистеми, 
съхранените природни ресурси и здравословната околна среда са пряко свързани с качеството на 
живот за хората.  

Общината има важна роля в практическото осъществяване на политиката за околна среда. Като 
отражение на общоевропейската тенденция през последните години все повече се преотстъпват 
правомощия от централната на местните власти за дейности, свързани с подобряването на околната 
среда на регионално и местно равнище. Този процес на децентрализация се обуславя и от 
обстоятелството, че местните власти са най-добре запознати със състоянието и проблемите на 

                                                           

12 Насоки за мониторинг и оценка, Концепции и препоръки на Генерална Дирекция „Регионална и градска политика”, януари 
2014 г. 
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околната среда на територията на съответната община и в много случаи са най-близо до адекватните 
решения. 

Наблюдаваните през последните години климатични промени представляват сериозно 
предизвикателство пред общинското ръководство. Анализът показва, че основните рискове, пред които 
е изправена общината, са свързани с: 

− Нарастване на рисковете от наводнения; 

− Сериозни засушавания и свързаните с тях проблеми по отношение на количеството и 
качеството на водните ресурси и нарастване на рисковете от пожари; 

− Увеличаване на рисковете от ерозия и активизиране на свлачищни процеси; 

Общинският план за развитие на Община Кирково интегрира целите на европейската и национална 
политика в областта на околната среда и адаптиране към проблемите на климата съобразно 
спецификата и отговорностите на общината и характерните особености на територията. Социално-
икономическия анализ идентифицира няколко основни проблемни области по отношение на околната 
среда и адаптация към климатичните промени върху, които общината може да въздейства, а именно: 

1. Водни ресурси  

− Промяна на количествата и режима на водите; 

− Недостиг на вода, особено през летните месеци; 

− Увеличаване на рисковето от наводнения 

2. ВиК инфраструктура 

− Високи загуби на вода в резултат на амортизирани водоснабдителни системи; 

− Липса на канализационна мрежа в населените места и пречиствателни станции за отпадни 
води; 

− Основно водните тела се замърсяват с отпадъчни непречистени води от населението и 
промишлените предприятия; 

3. Управление на отпадъците 

− Неизграден Регионален център за управление на отпадъците; 

− Наличие на нерегламентирани сметища; 

4. Енергийна ефективност 

− Високо енергопотребление на публичните и жилищните сгради; 



 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН 
КАПАЦИТЕТ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД  

 88 

 

5. „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство“ 

− Увеличение на ерозионните процеси и намаляване на продуктивността на земеделските земи; 

− Нарастване на рисковете от пожари и загуба на биоразнообразие; 

Залегналата стратегия в Общинския план за развитие на община Кирково, се стреми да отчете 
проблемите, свързани с околната среда и отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването 
на техните функции вследствие на антропогенни въздействия. Визията и целите акцентират върху 
постигане на устойчиво развитие, посредством създаването на устойчиви общности, способни да 
управляват и използват ефективно ресурсите и да развиват екологичния и социалния потенциал на 
икономиката, както и да осигуряват просперитет, опазване на околната среда и социално сближаване. 

 

Стратегическата част обвързва идентифицираните проблеми в областта на околната среда и 
екологичните рискове, като акцентира в следните направления: 

Сектор Приоритет Специфична цел 

Приоритет 1 – „Повишаване 
качеството на предоставяните 
услуги за населението“ 

Специфична цел 1.1: „Образование за всички“ 
 

 

Специфична цел 2.2: „Благоустрояване“ 
 
Специфична цел 2.2: „Разширяване и 
подобряване на качеството на здравните и 
социалните услуги“  
 

Сектор „Бит и услуги“ 

Приоритет 2 – Обновяване и 
поддържане на общинската 
инфраструктура“ 

Специфична цел 2.3: „Поддържане живи 
културните традиции в общината“ 
 

Сектор „Отпадъци“ Приоритет 2 – Обновяване и 
поддържане на общинската 
инфраструктура“ 

Специфична цел 2.4: „Екологична 
инфраструктура“ 

Специфична цел 3.2: „Насърчаване на 
инвестициите“ Сектор „Земеползване, 

промяна в 
земеползването и 
горско стопанство“ 

Приоритет 3 – „Насърчаване и 
подкрепа за развитие на местната 
икономика“ 

 

Специфична цел 3.3: „Използване на 
природните ресурси за бизнес и развлечение“ 
 

Специфична цел 2.3: „Водоснабдяване, 
канализация и напояване“ 

 

Сектор „Води“ 
Приоритет 2 – Обновяване и 
поддържане на общинската 
инфраструктура“ 

 
Специфична цел 2.4: „Екологична 
инфраструктура“ 
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