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ИЗПОЛЗВАНИ АКРОНИМИ  

Акроним Описание 

  

АИС – АКБ Археологическа карта на България 

АНКПР Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 

БПЦ Българска православна църква 

ВЕИ Водноелектрическа централа 

ВЕЦ Водно – електрическа централа 

ВИК Водоснабдяване и канализация 

ВОМР  Водено от общностите местно развитие 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

ДВ Държавен вестник 

ДГ Детска градина 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ЕС Европейски съюз 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЗВ Зони за въздействие 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗК Земеделска кооперация 

ЗОС Закон за общинската собственост 

ЗПУО Закон за предучилищното и училищното образование 

ЗРР Закон за регионалното развитие  

ЗСП Закон за социално подпомагане 

ЗУЕС Закон за управление на етажната собственост  

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИПСМП Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ  

ИТСР Интегрирана териториална стратегия за развитие 

ИУЕЕО Излезли от употреба електрическо и електронно оборудване  

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

КАВ Качество на атмосферния въздух  

КИН Културно – историческо наследство 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МЖС Многофамилни жилищни сгради 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МИГ Местна инициативна група 

МК Министерство на културата 

МКБППМН Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни  

  

ММС Министерство на младежта и спорта  

МОН Министерство на образованието и науката 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МРО Масово разпространени отпадъци 

МС Министерски съвет 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МЦ Медицински център 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 

НИРД Научноизследователска и развойна дейност  

НКЦ Недвижими културни ценности 

НПО Неправителствени организации 

НПЕЕМЖС Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  

НСИ Национален статистически институт  

НУ Начално училище 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори  

НЧ Народно читалище 

ОКЛ Оптична кабелна линия  

ОП Общинско предприятие 
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ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

ОПЛ Общопрактикуващи лекари  

ОПС Отстъпено право на строеж  

ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж“ 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  

ОПФ Общински поземлен фонд 

ОУПО Общ устройствен план на Община  

ПИ Поземлени имоти  

ПИП Пред инвестиционно проучване 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателни станции за отпадни води  

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПТП Пътно транспортни произшествия  

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда 

ПУРН План за управление на риска от наводнения 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЦПППО Ресурсен център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование  

РЦУО Регионален център за управление на отпадъците 

СМР Строително-монтажните работи 

СОЗ Санитарно – охранителна зона 

СОП Специални образователни потребности  

СУ Средно училище 

ТП ДГС Териториално поделение „Държавно Горско Стопанство“ 

УПИ Урегулиран поземлен имот 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЮЦР Южен централен район 
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Планът за интегрирано развитие на Община Стрелча за периода 2021-2027г. 

(ПИРО) е основният стратегически документ за управление на общината през  

следващите седем години. Той обвързва сравнителните предимства и потенциал за 

развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 

устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с 

интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. 

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – град 

Стрелча и селата Блатница, Дюлево, Свобода и Смилец. 

ПИРО е основен документ от системата за стратегическо планиране на 

регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и населените места, които 

се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 

включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 

Нормативната необходимост от изготвяне на ПИРО на община Стрелча, 

произтича от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който се явява пряка връзка 

между политиките на ЕС в областта на регионалното развитие и политиката за развитие 

на регионално ниво на Република България. Като основен елемент на ЗРР, Планът за 

интегрирано развитие се явява инструмент за определяне на визията, приоритетите, 

целите и мерките за развитие на територията на общината. 

Съгласно чл.13, ал.2 ЗРР, ПИРО на община Стрелча осигурява пространствена, 

времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови 

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

социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

 

Цели, място и роля на ПИРО в цялостната система от документи за стратегическо 

планиране на регионалното развитие 

 

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от 

системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие. Те са в йерархична съподчиненост на документите от по-

горните нива – интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2 и актуализираната Национална концепция за регионално и 

пространствено развитие. 

Действащото законодателство изисква осигуряването на съгласуваност на ПИРО 

с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

Стратегическата рамка на ПИРО е фокусирана върху действащите към момента 

национални и регионални стратегически документи, които акумулират европейските 

политики. 
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Фигура 1. Място на ПИРО в Системата от стратегически документи в областта на регионалното 

развитие 

 

Актуализация на Национална концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025г., приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 

2020г. 

Устройството и управлението на националната територия до 2025г. се 

регламентира от Национална концепция за регионално и пространствено развитие, 

която е актуализирана през 2019г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни 

насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя 

осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните 

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

(поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са предпоставка за 

по-балансирано развитие и съживяване на селските и периферните райони) все още е на 

дневен ред. Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: 

отразени са новите насоки в европейската кохезионна политика и политиката за 

пространствено развитие; стратегическата й част интегрира в още по-силна степен 

регионалното планиране с пространственото такова; и идентифицира конкретни 

територии със специфични характеристики, потребности и потенциали. 
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Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен 

район за планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027г. (проект) 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район от 

ниво 2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, 

пространствена, икономическа и тематична рамка за интегрирано пространствено 

развитие на района през новия програмен период 2021-2027. Тя е разработена в 

съответствие с Националната концепция за регионално и пространствено развитие за 

периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), като отчита местния териториален 

потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните 

тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Документът се 

използва за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на 

интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г. 

Определени са основните приоритети на ИТСР на Южен централен район: 

Приоритет 1. Засилване на конкурентните позиции на южен централен район 

чрез инвестиции във факторите на растежа. 

Приоритет 2. Подобряване на социалната и екологичната среда.  

Приоритет 3. По-балансирано териториално развитие и намаляване на 

неравенствата. 

Към разработване на ПИРО отношение имат и други действащите документи: 

стратегии, планове и програми, на национално, регионално, областно и общинско ниво. 

Влияние върху изпълнението ще окажат и разработваните нови оперативни програми и 

нормативни документи по секторни политики. 

 

Законови норми, подход и принципи, на които се основава  документа 

 

Закон за регионалното развитие 

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

регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от м. март 2020 

година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г.), както и правилника за неговото 

прилагане. В новия програмен период 2021-2027г. Съгласно ЗРР плановете за 

интегрирано развитие на община са част от системата от документи за стратегическо 

планиране на регионалното и пространственото развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 

години и очертават средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на 

региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл.13 от ЗРР). 

Към момента на изготвяне на ПИРО, Община Стрелча има приет Общ устройствен 

план (ОУПО), приет с Решение № 548, взето с Протокол № 45 от редовно заседание на 

30.08.2018г., Общинският съвет-Стрелча. ОУПО на Община Стрелча създава 

териториална планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на общината и 

изграждане на населените места в хармония със съществуващите природни социално-
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икономически и регионални характеристики и условия. ПИРО на община Стрелча е 

синхронизиран с него, при спазване на принципа за приемственост спрямо основните 

постановки на предходните документи, отнасящи се към устройството на общинската 

територия. 

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

според чл.13 от ЗРР. 

Закон за туризма 

Изменението на Закона за туризма (ДВ, бр.17 от 25 февруари 2020г.), 

регламентира в програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на 

общините да се включва самостоятелен раздел, който съдържа общинска програма за 

развитие на туризма (чл.11, ал.1). Тя следва да е в съответствие с приоритетите на 

областната стратегия за развитие на туризма и Националната стратегия за устойчиво 

развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделните видове туризъм. Към 

момента на изготвяне на ПИРО Стрелча са съотнесени следните приети национални и 

регионални стратегически планови документи: Национална програма за развитие 

„България 2030“; актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на 

туризма с хоризонт 2030; Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България за периода 2012 - 2022 г.; Консолидиран Национален туристически регистър, 

включващ данни за категоризираните туристически обекти от държавната и 

общинската администрации; както и Интегрираната стратегия за развитие на Южен 

централен район (работна версия след Екологична оценка). Затова и в обхвата на ПИРО 

са включени мерки и проекти, които подкрепят развитието на туристическата дейност в 

общината, вкл. чрез партньорски проекти и интегрирани териториални инвестиции със 

съседните общини. 

Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията на 

ПИРО. 

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

влияние върху управлението на територията, вкл. нейното финансиране. По-важните от 

тях са: Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за 

администрацията; Закон за общинската собственост; Закон за общинския дълг; Закон за 

общинските бюджети; Закон за публичните финанси; Закон за местните данъци и 

такси, както и секторно законодателство и подзаконови нормативни актове, от които 

произтичат конкретни права и задължения на общинска администрация. 

 

Подходи 

 

При разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Стрелча са 

приложени следните подходи: 
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Интегриран подход, който се наложи като основен в политиката за регионално 

развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за регионално и 

пространствено планиране. Целта е в условията на свиващи се ресурси и ограничени 

финансови параметри да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови 

ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане 

на положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми. 

Концентриран израз на подхода са определени приоритетни зони за въздействие на 

територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на 

мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Осигурено е съответствието 

с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с 

определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. 

Освен това, ПИРО е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за 

прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, 

териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния 

регистър за територията на общината. 

Подход, основан на местните характеристики и потенциал, приложен е при 

изготвянето на анализа на територията, отразявайки специфични й характеристики, за 

да се откроят конкурентните предимства на общината и за да се определят 

неизползваните потенциали. Той е обединяващ инструмент за решаване на 

съществуващи проблеми, идентифициране на нужди, подкрепа на потенциалите за 

развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

Подход „отдолу – нагоре“ е използван при разработване на ПИРО с цел 

изграждане на консенсусен модел с всички заинтересовани страни, повишаване на 

ангажираността и заинтересоваността на участниците в подготовката и прилагането на 

документа. Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се 

основават на отворен и прозрачен процес с включване на гражданите и 

заинтересованите страни в различните етапи. Прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ 

във фазата на актуализиране на информацията и на публичните консултации позволява 

да се постигнат изискванията за информираност, публичност и прозрачност и да се 

идентифицират по-точно потребностите на местните общности, към които да се 

ориентират приоритетите и да се насочат публичните средства. 

 

Принципи 

 

Структурираност. ПИРО е съвкупност на смислово, функционално и 

хронологично свързани елементи. Интегрираният подход е приложен и по отношение 

на всяка част от структурата на документа. Всички компоненти
1
, имат логическа 

                                                           
1 Съгл. Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройство (март 2020 г.), 
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последователност и взаимна обвързаност. Аналитичната част на документа е основа за 

формулиране на стратегическата му част, а дефинираните подходи и механизми за 

управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането 

на целите и приоритетите. 

Достоверност на данните. Като източници на официална статистическа 

информация са използвани основно данни от Национален статистически институт 

(НСИ), министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, 

териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт, Община 

Стрелча и други официални източници. Източниците на данни са посочвани конкретно 

при тяхното използване в документа. Като обективен източник на данни за изготвената 

оценка и потенциалите за развитие е използвана обработената информация от целевите 

анкети със заинтересованите страни, теренни проучвания, получени идеи за проекти  и 

от проведените публични събития. 

Партньорство и осигуряване на информация и публичност. ЗРР определят 

принципа на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката. В процеса на разработване е осъществен ефективен комуникационен процес 

със заинтересованите страни за идентифициране на проблемите и потенциалите, 

формулирането на стратегическите предложения и определяне на мерки/проекти за 

включване в програмата за реализация. Разработен е комуникационен механизъм за 

осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати 

и използваните финансови ресурси по програмата за реализация. 

 

Отговорностите на институциите и партньорите за разработването и приемането 

на ПИРО 

 

Настоящият документ е разработен в партньорство с Общинска администрация – 

Стрелча, заинтересовани страни и с участието на широката общественост. Процесът на 

разработване на ПИРО на Община Стрелча включва няколко етапа: 

Предварителни проучвания. В този предварителен етап е направено детайлно 

проучване на всички съществуващи стратегически документи в Община Стрелча, както 

и е събрана и обработена необходимата статистическа информация за изготвяне на 

плана. 

Провеждане на проучвания и консултации.  В тази фаза са организирани 

консултации с представители на общинска администрация и граждани. За проучване на 

мнението на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на ПИРО е проведено 

разширено анкетно проучване за идентифицираните от тях проблеми, потенциал и 

възможности за развитие в периода 2021-2027г., както и определянето на визията и 

приоритетите за развитие на общината. 
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Изготвяне на ПИРО. В тази фаза е изготвен средносрочният стратегически 

документ на база на вече събраната и обработена информация, статистически данни, 

информация от общинската администрация и проведените проучвания сред 

заинтересованите страни. 

При определяне на визия, цели и приоритети за развитие на Община Стрелча в 

периода 2021-2027г. са отразени местните потенциали за развитие и възможностите за 

решаване на конкретни проблеми, с цел постигане на балансирано и устойчиво 

развитие, на основата на извършените аналитични проучвания в предходните етапи. 

Определени са зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) на базата 

на общи (идентични) характеристики на определена територия и/или общи проблеми 

или потенциали за развитие. Изготвена е Програма за реализация на основата на 

извършения анализ на социално-икономическото развитие на общината, проучените 

мнения сред заинтересованите страни, проведените публични консултации и 

проучените възможности за финансиране чрез фондове на ЕС. Очертани са основни 

приоритетни проекти и действия в периода 2021-2027г. Неделима част от изготвения 

документ са определените мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия в община 

Стрелча. Изведени са индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО, съгл. 

Методическите указания на МРРБ, както и  последващите действия по актуализация, 

наблюдение и оценка на плана. 

Комуникационна стратегия. Основната цел е да гарантира прилагането на 

принципа на партньорство и да осигури прозрачност на процеса по изготвяне и 

реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Стрелча. Чрез изпълнението 

на стратегията се осигурява гражданското участие на следните нива:  информиране, 

консултиране, вземане на съвместни решения и тяхното изпълнение, наблюдение и 

оценка на изпълнението. 

 

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО 

 

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на ПИРО и осъществява координацията и контрола по процеса на 

неговото разработване и съгласуване. 

Със Заповед №814 от 20.08.2021 г. на кмета на Община Стрелча е сформирана 

работна група, която отговаря за изготвянето на ПИРО. Кметът носи отговорност за 

цялостната организация и действията по изготвянето на ПИРО. Осигурен е непрекъснат 

публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища на всички 

етапи от разработването и реализацията на ПИРО. 

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 

юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Постъпилите 
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предложения и препоръки се отразяват в проекта на ПИРО и по предложение на кмета 

Общинският съвет го приема и одобрява.  

Одобреният План за интегрирано развитие на община се представя от кмета на 

общината пред Областния съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане 

от Общинския съвет. ПИРО и решението на Общинския съвет за неговото приемане се 

публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за обществени 

консултации на Министерски съвет. 

 

Очакваните резултати от приемането на документа и използването му за целите 

на стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво 

 

Очакваният резултат от ПИРО Стрелча е приет с консенсус средносрочен 

стратегически документ, съдържащ приложими, постижими и реалистични мерки, 

обвързани с реални източници на финансиране и с конкретни измерими резултати. 

Постигнати целите и приоритетите за развитие на общината. Стратегическият документ 

е ефективен инструмент за управление на общинските политики за развитие на 

общината при активен обмен на идеи и консултации между заинтересованите страни, 

както по време на разработването, така и при реализацията му. 
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ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН 

ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И 

ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ 

И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНАТА  
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Раздел I. Обща характеристика на община Стрелча 

 

Местоположение и териториален обхват  

 

Община Стрелча е разположена в подножието на южните склонове на Същинска 

Средна гора. Територията от планината, в която е разположена Стрелча, е лесно 

достъпна за посетители поради ниския планински релеф, наличието на селища и 

поддържащата ги инфраструктура.  

 

Фигура 1.1. 

Разположение на 

Община Стрелча
2
 

На юг общината граничи с община Пазарджик 

(област Пазарджик), на запад с община Панагюрище (област 

Пазарджик), на север - община Копривщица (Софийска 

област) и на изток с общините Хисаря и Съединение 

(Област Пловдив). 

Община Стрелча е една от 12-те общини в област 

Пазарджик (район от ниво NUTS 3), част от Южен 

централен район (ниво NUTS 2). Общата територия на 

общината е 224,46 кв. км, което е близо 5,01% от 

територията на областта. Общинският център – гр. Стрелча, 

отстои на 100 км от гр. София, на 60 км от гр. Пловдив и на 

56 км от областния град – Пазарджик. 

 
Транспортната инфраструктура свързват Стрелча със София, Пловдив, 

Пазарджик, Панагюрище, Копривщица, Хисаря и Карлово. Разстоянието до магистрала 

„Тракия“ е 45 км, а до летищата в гр. София – 106 км и гр. Пловдив - 60 км. Има жп-

линия Пловдив-Стрелча-Панагюрище. 

В пространствената структура на община Стрелча разпределението на 

териториите по вид в относителен дял е както следва: земеделски – 52,16 %; горски – 

42,47 %; урбанизирани територии – 2,23 %; озеленяване – 0,16%; водни площи – 2,23 

%; кариери, мини, продуктохранилища – 0,12 %; транспорт и комуникации – 0,60 %; 

техническа инфраструктура – 0,04%. 

 

Историческо развитие 

 

Историческото развитие на община Стрелча определя пространственото 

развитие на селищната мрежа и е функция от природно-географските й характеристики 

и географско местоположение. Разположението на Община Стрелча в полите на 

планината Средна гора и в долината на река  Стрелчанска Луда Яна е предопределило 

спецификата на историческото развитие на тази територия. Относителната изолираност 

е ограничавала и забавяла за дълги периоди заселването и икономическото усвояване 

                                                           
2
 Източник: Областна администрация Пазарджик 
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на територията, което дава отражение и върху запазените обекти на културно – 

историческото наследство от различните епохи. 

Особеностите в историческото развитие определят наличието на културни 

коридори и културно напластяване. В община Стрелча са оставили отпечатъци на 

материалната култура праисторическите хора, траки, славяни, византийци и българи. 

Богатите и лековити минерални извори, мекият климат и плодородните почви и гори са 

привличали човека още от най-дълбока древност. В района на Стрелча са регистрирани 

над 300 надгробни могили. Общината е богата на природни и културно-исторически 

забележителности: уникален тракийски култов комплекс – Хероон „Жаба могила“, 

средновековна крепост „Галата“, възрожденски комплекс, стрелченски скални 

образования, останки от римско селище, тракийски светилища и капища, антични 

друмища и мостове. 

През 1963 г. село Стрелча е обявено за курорт от местно значение. 

Стрелча е обявен за град - курорт от национално значение с Разпореждане 331 на 

МС от 23.08.1969 г. Решението е обнародвано в ДВ 76/30.09.1969 г. 

Община Стрелча е създадена с Указ № 2295, обнародван в ДВ брой 

101/26.12.1978г., с който се определят седалищата и състава на общините в Република 

България. Съгласно него за седалище на Стрелчанската община е определен гр. 

Стрелча, освен общинския център в общината са включени селата Дюлево, Смилец, 

Свобода и Блатница. 

 

Географски особености 

 

Местоположението на община Стрелча и мястото й в националното 

пространство, определя до голяма степен нейното демографско, икономическо и 

социално развитие. В природно отношение, географското положение на общината 

определя наличието на природни ресурси - релеф, водни, климатични и почвени 

ресурси, формирана растителност, които оказват влияние и за развитието на местната 

икономика и специализирането в отделни отрасли. Всички природно-географски 

условия на общината определят рекреационния й потенциал, специализацията на 

икономиката, характера на селищната система и комуникационните връзки. 

Със своите уникални историко – географски характеристики, природни и 

исторически забележителности, лечебните минерални извори и розови насаждения 

Стрелча е един от известните балнеолечебни курорти в България от национално 

значение. Естествените минерални извори в общината датират още от времето на 

древните римляни и траки. Общината предлага отлични условия за развитие на 

физиопрофилактиката - предотвратяване на заболявания, укрепване и повишаване на 

жизнените функции на базата на предимно природните фактори. 

Социалните проблеми са представени от влошена образователна 

инфраструктура, дефицит на професионално образованието, недостиг на 

квалифицирана работна ръка. На територията на община Стрелча няма лечебни 

заведения за болнична медицинска помощ, идентифициран е недостиг на 

общопрактикуващи лекари. 
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Град Стрелча, административният център, е единствената урбанистична 

структура с градски характер в общината. Разположен е по южните склонове на 

централна Средна гора  по протежение на р. Стрелчанска луда Яна, на 490 м н.м.в. 

Наблюдават се ясно изразени периферни особености, поради спецификата на релефа и 

географското положение, на модела на развитие на селищната мрежа и на спецификата 

на местната икономика. 
 

 

Съгласно йерархичната система от градове-центрове, представена в 

Националната концепция за пространствено развитие, разработена спрямо оценка 

за значението и ролята на градовете, град Стрелча е 5-то йерархично ниво - 

последното стъпало в центровата  йерархия на селищната мрежа. Той е малък град – 

център със значение за територията на общината. Характеризира се със слабо 

урбанизирана територия (периферна община). Общината попада в обхвата на т.н. 

„райони за целенасочена подкрепа“. Стимулирането на Стрелча – като 

административен център на община е важно, за да могат да се предлагат необходимите 

първични услуги на населението както и работни места извън земеделската функция. 

Пространствената цялост
3
 на публичните услуги в пространствения модел на страната 

ще се запази, благодарение на наличните обекти и институции в градовете от 4-то и 5-

то йерархични нива.
4
 

 

Природни ресурси 

 

Релеф. Община Стрелча е разположена в южното подножие на Същинска 

Средна гора сред живописна котловина в долината на река Стрелчанска Луда Яна. 

Релефът е разнообразен - планински релеф (една част от Същинска Средна гора) и 

равнинен, котловинен релеф. Надморската височина на землищата на населените места 

е от 300 до 600 м. Територията и обхваща западните склонове на Същинска Средна 

гора и простиращите се на юг от нея по-малки и по-големи възвишения от 

Горнотракийската низина. Теренът на община Стрелча е предимно хълмист със 

значителни наклони. 

Климат - преходно-континентален с известно средиземноморско влияние. 

Сравнително мека зима без голяма снежна покривка, прохладна пролет, топло до 

горещо лято, топла и продължителна есен. 

 

Полезни изкопаеми. Община Стрелча е бедна на полезни изкопаеми. 

Основните запаси са от фелдшпат, използван в стъкларската промишленост. 

Фелдшпатите са алумосиликати на калия, натрия и калция. Използват се още при 

производството на порцелан и фаянс (като добавка към каолина, позволяваща топене 

при по-ниска температура), стъкло и цимент. 

 

                                                           
3
 Бележка: Под „пространствена цялост” се разбира покритие на цялата национална територия с 

равностойно достъпни публични услуги. 
4
 Източник: Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г., приета с 

Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012г. 
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Води. Водните площи заемат – 2,23% от общата площ на община Стрелча. 

Основни водни артерии от повърхностно течащите води са реките Стрелчанска Луда 

Яна и Калаващица. Те имат сравнително гъста речна мрежа с много притоци, от които 

главните са реките Меде дере, Черешката, Церов дол, Градиши дол и Юрушка и около 

10 по-големи и малки дерета с постоянно водно течение. Всички те са във водосборния 

басейн на р. Марица, в който р. Луда Яна е ляв приток. 

 

Водоеми. На територията на общината са изградени и 17 водоема: по три в 

Стрелча и Дюлево, един в Свобода и по пет в Блатница и Смилец. Същите се използват 

за напояване и риборазвъждане. 

 

Почви. Почвите в община Стрелча в ниските части са черноземни-смолници, 

канелено-горски, ливадно-канелени, а във високопланинската част са предимно кафяви 

горски почви. 

 

Гори. Относителният дял на горите на територията на община Стрелча 

съставлява около 42,47% от територията на общината. Горите в района са разположени 

в долния равнинно – хълмист и хълмисто – предпланински пояс с дъбови гори (0-700 м 

н.в.), и в средния планински пояс с гори от бук, ела, смърч и други иглолистни (700-

2000 м н.в.) при средна надморска височина 550 м. Характерна особеност за цялата 

община е отсъствието на естествена иглолистна растителност, което се дължи на 

изолираността на Същинска Средна гора. Горските територии формират обемно-

пространствения облик и създават характерен образ в пейзажа в северната част на 

община Стрелча. 

 

Биоразнообразие. Разглежданият регион се характеризира с богато 

биоразнообразие. В рамките на общината попадат 4 защитени зони на европейската 

екологична мрежа Натура 2000. 

 

Ландшафт. Общината е съставена от специфични ландшафти, които създават 

уникални условия за развитието й:  горски територии с природен и антропогенен 

произход, част от горския фонд; територии на природните крайречни ландшафти - 

поречието на река Стрелчанска Луда Яна; територии на антропогенно – културен 

ландшафт, включващ преобразени природни територии, с функции основно на 

земеделско ползване и аграрен туризъм; комплекс от природни и антропогенни 

ландшафти на културно-исторически паметници и археологически обекти, които се 

намират на територията на общината  и др. 

 

Свързаност със съседни територии 

 

Транспортната мрежа в община Стрелча е добре изградена. Изградени са добри 

транспортни връзки към градовете - София, Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, 

Копривщица, Хисаря и Карлово. От съществено значение е жп линията Пловдив - 



24 
 

Панагюрище, която осигурява бърза връзка на общината с регионалния център на 

ЮЦР. 
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Раздел II. Състояние на местната икономика 

 

Икономическото развитие на всяка една територия се определя от редица 

вътрешни и външни фактори като географското й положение, историческото минало и 

наличните природни и човешки ресурси, традициите в развитието на отделни отрасли, 

състоянието на националната икономика и пазари, икономическите кризи и др. 

Състоянието на икономиката на община Стрелча е свързана с наличните природни и 

човешки ресурси, местоположението й в Южен централен район, преструктурирането 

на националната икономика, състоянието на националните пазари и др.  

 

2.1. Основни показатели за икономическото развитие на общината 

 

Нивата на инвестиционна активност в общината са сравнително ниски. 

Преструктурирането на икономиката е в посока на развитие на адаптивни микро и 

малки предприятия, базирани на местни ресурси. По данни на НСИ преки 

чуждестранни инвестиции за развитие на икономическия сектор в общината за периода 

не се постъпили. Няма и инвестиции в научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД). 

 

Таблица 2.1. Основни икономически показатели за община Стрелча (нефинансови 

предприятия)  

показател 2014 2019 

Предприятия (брой) 183 227 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) 26252 29976 

Наети лица (брой) 407 507 

Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 17340 27782 

 

Предприятия 

 

Към 2019 г. в община Стрелча функционират 227 предприятия, като по-

голямата част от тях са регистрирани в общинския център гр. Стрелча. Икономиката на 

община Стрелча оказва влияние върху икономиката на област Пазарджик, като близо 

2% от броя на предприятията в областта развиват своята дейност на територията на 

община Стрелча. 

През периода 214-2019г. се наблюдава ръст на предприятията в община Стрелча 

с 24%, което е близо 3 пъти по-голям в сравнение с областните показатели (в област 

Пазарджик през 2014г. функционират 10 568 бр., а към 2019г. техният брой е 11331). 

Това показва по-добри темпове на развитие на местната икономика и оползотворяване 

а наличния потенциал, както и ролята на общинската икономика за икономическото 

развитие на област Пазарджик. 
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Фигура 2.1. Разпределение на предприятията по 

големина в община Стрелча (брой) 

 

 

Към 2019г. в община 

Стрелча 93% от 

предприятията са микро – с 

персонал до 9 души – 201 

бр. Малките предприятия с 

между 10 и 49 заети са 17 

или те съставляват 7% от 

всички предприятия. В 

общината няма средния и 

големи предприятия. 
 

 

Нетни приходи от продажби 

 

Фигура 2.2. Нетни приходи от продажби в община 

Стрелча (в хил.лв.) 

 

 

През 2019г. е постигнат 

ръст от 14% (29 976хил. лв.) 

спрямо 2014г., когато 

нетните приходи от 

продажби са 26 252 хил. лв. 

През 2019г. микро 

предприятията реализират 

77% от нетните приходи в 

общината, малките 

предприятия формират 33%. 
 

 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 

 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) е един от 

показателите, с който се характеризира инвестиционната активност на предприятията 

във всички сектори на икономиката. В община Стрелча се отчита ръст от над 60% на 

разходите за ДМА през 2019 г. (27 782 хил.лв), спрямо 2014г. (17 340 хил.лв.). 

Влаганите инвестиции са предопределящи за ускоряване темповете на икономическо 

развитие на Стрелча. Микро предприятията формират 64% от разходите за ДМА през 

2019г. (17821 хил.лв.), като запазват тенденцията от 2014г. – 59% (10201 хил.лв.). 

Икономическият сектор в общината се модернизира и развива, което се 

потвърждава и от придобитите дълготрайния материали активи от предприятията. 
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Фигура 2.3. Придобити дълготрайни материални 

активи в община Стрелча 2014/2019г. (хил.лв.) 

 

 

 

Икономическият сектор в 

общината се модернизира и 

развива, което се 

потвърждава и от 

придобитите дълготрайния 

материали активи от 

предприятията. 
 

 

Наети лица 

 

Фигура 2.4. Наети лица в нефинансовите предприятия 

(среден годишен брой) 

 

Общият брой на наетите 

лица в нефинансовите 

предприятия през 

разглеждания период също 

бележи ръст от близо 25%. 

През 2014г. броят на 

наетите в местната 

икономика е 407 души, а 

през 2019г. техният брой е 

507 д. 52% от наетите лица 

работят в малките 

предприятия. 
 

 

2.2. Основни икономически показатели по сектори на територията на 

общината 

 

Фигура 2.5. Брой предприятия в община Стрелча 

(2014/2019г.) 

 

Общият брой на 

предприятията нараства 

през годините, като се 

отчита ръст основно при 

икономическите сектори: 

„Селско, горско и рибно 

стопанство“; „Търговия; 

ремонт на автомобили и 

мотоциклети“. Единствено 

спад се наблюдава при 

сектор „Преработваща 

промишленост“.   
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Доминиращите предприятията са в сектора на услугите. 

 

Първичен добивен сектор  

 

Първичният сектор на икономиката, включващ селско, горско и рибно 

стопанство, е важен за развитие на община Стрелча, която е типична малка селска 

община със силна земеделска традиция.  

 

Селско стопанство 

Селското стопанство е един от основните икономически отрасли на територията 

на община Стрелча.  

Добрите почвено – климатични условия и традиции, както и стратегическото 

местоположение спрямо най-големите потребителски центрове в страната, създават 

условия за успешно развитие на етерично – маслените култури (маслодайна роза и 

лавандула) и лозята в селата на общината. Стрелча е най-големият розопроизводителен 

район в България. На територията на общината се произвежда най-качественото розово 

масло в страната. Освен розите, в последните години в района на Стрелча успешно се 

отглежда лавандула, от която се извлича първокласно етерично масло. 

Наличието на естествени природни и подпочвени води, както и изкуствени 

водоеми, които предоставят възможности за  напояване, са предпоставка за 

увеличаване на площите, заети от трайни насаждения и зеленчукови култури. 

В общината  висок делът на площите с технически култури, трайни насаждения 

и зеленчуци. В определени части на района се наблюдава моно структурна зависимост 

на селското население от определени култури като картофи, което налага търсенето на 

нови алтернативни култури и дейности, както и обучение на земеделските 

производители, с оглед очаквани промени в производствената структура.  

 

Фигура 2.6. Разпределение на земеделските територии 

по начин на използване 

 

 

 

 

 

Земеделските територии 

заемат 52,15% от цялата 

територия на община 

Стрелча (11 704,36 ха), в т.ч. 

8809,08 ха обработваема 

земя; 1896,39 ха пасища, 

ливади и мери. 
 

 

Земеделските земи на територията на общината се обработват от частни субекти 

(дружества, кооперации), под различни форми - наем, аренда и др. Все още пазарът на 

земеделска земя не е развит достатъчно. Част от земята е отдадена под различни форми 
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и се стопанисва от ЕТ, дружества, включително и от ЗК „Стрелча“. В селата земите се 

обработват преобладаващо от кооперации и арендатори, и по-рядко от собствениците, 

поради факта че собствениците на имотите са в нетрудоспособна възраст и не 

разполагат с необходимите средства, техника и възможности. 

Богатата на естествени ливади и пасища територия е предпоставка за развитие 

на животновъдството. То е развито най-вече в личните стопанства. То е доминирано от 

преживните животни - говеда, кози, овце и коне. Чистата природа създава условия за 

развитие на пчеларството. 

Община Стрелча е собственик на 61 653,154 дка ниви и 1 040,967 дка ливади. 

Към края на 2019 г. действащите договори за отдадени под наем земеделски земи са  

135 бр. Сравнителният анализ на данните относно броя сключени договори за 

периодите на двата мандата – 2011-2015 г. и 2015-2019 г. показва ясна тенденция за 

увеличаване на броя им през последния 4-годишен период. За някои населени места 

увеличението е почти двойно. Възходящата тенденция, която е следствие на заявен 

интерес и отговорната работа на Общинска администрация – Стрелча, дава основания 

да се счита, че през следващия 4 годишен период наемането на земеделска земя, 

собственост на Община Стрелча ще продължи със сегашните добри темпове. Община 

Стрелча има възможност за оптимизиране на управлението на земеделски имоти - 

публична общинска собственост по населени места, с начин на трайно ползване – 

пасище мера и пасище с храсти с цел предоставянето им на животновъдни стопани за 

изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт, или промяна на 

предназначението им, с оглед реализация на важни инфраструктурни обекти от местно 

значение (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин).
5
 

 

Горско стопанство  

Горското стопанство в община Стрелча заема важно място в икономическия 

живот на общината. Горските територии са с площ 9531,91 ха. Близо 87% от горските 

територии са държавна собственост.  

Добре развити са следните горскостопански дейности: дърводобив за 

производство на мебели, хартия и хартиени изделия; реконструкция и възстановява на 

слабопродуктивни гори; залесяване. 

Наличието на големи горски територии, добре поддържани язовири, както и 

подготвени и квалифицирани работници са голям потенциал за развитие на 

дърводобива и дървопреработването, рибовъдството, производството и преработката на 

билки, гъби и диви плодове. 

Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и 

опазваните на горите, създава работни места за значителна част от населението на 

общината. На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични 

ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на сено от пасищата. 

На територията на общината протичат типичните за цялата страна негативни 

процеси в горското стопанство – сравнително голям добив на дървесина, хаотично и 

                                                           
5
 Източник: Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Стрелча за периода 2019 - 

2023 г. 
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недостатъчно контролиране провеждане на различните видове сеч, липса на достатъчно 

грижи за подлеса и възпроизводството, недостатъчна залесителна и други 

горскостопански дейности. Това нанася съответни щети на горските фондове като 

стопански и ландшафтен ресурс и създава предпоставки за развитие на ерозия по 

обезлесените склонове. 

Община Стрелча е собственик на 942,4 ха гори с изготвен и одобрен Горско-

стопански план 2014 г. – 2024 г. със средно годишно ползване от лежаща маса - 990 

куб.м. Общинският горски фонд на общината се стопанисва и управлява от структурно 

звено в администрацията на община Стрелча. При управлението на общинските горски 

територии се следи сечите, да се извършват,  съобразно биологическите особености на 

дървесните видове, типовете месторастения, състоянието на насажденията, с цел 

регулиране бъдещия състав на културите и насажденията, повишаване на тяхната 

продуктивност и устойчивостта, използването на естествения отпад, поддържането на 

добро санитарно състояние и съкращаването на срока за производство на технически 

зряла дървесина. Особено внимание се обръща на  възобновяване и залесяване на 

общинските горски територии за правилното извеждане на главните сечи и грижата за 

подраста, подпомагане на естественото възобновяване и пр. 

 

Рибно стопанство 

Екологично чистите почви и води са предпоставка за развитието на 

биоземеделието и рибовъдството. Община Стрелча е собственик на 14 бр. язовири и 

водоеми. Всичките водни обекти са актувани с актове за публична общинска 

собственост. На основание § 33 от  Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите (обн. ДВ, бр.55 от 3.7.2018 г.), Общински съвет – Стрелча е взел решение за 

безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост на 12 броя язовири и 

водоеми - публична общинска собственост,  намиращи се на територията на  община 

Стрелча, от които 4 бр. са предадени на Сдружение  за напояване „Жива вода”. Община 

Стрелча е подала заявление в Министерство на икономиката за безвъзмездно 

прехвърляне на държавата правото на собственост язовирите. Към настоящият момент 

същите са в процедура по прехвърляне в собственост на държавата. В 5 от тях се 

извършва стопанска дейност, като язовирите са отдадени под наем. 

Рибното стопанство има потенциал и допринася за развитие на специфичен 

сегмент в общия туристически продукт на община Стрелча. 

 

Вторичен индустриален сектор 

 

Промишлеността в община Стрелча е представена предимно от малки и средни 

предприятия. Секторът на индустрията в община Стрелча е представен основно от 

отрасъл „Преработваща промишленост“, при който се наблюдава спад на броя на 

предприятията, които през 2019 г. са 10, а през 2014г. са били 14.
6
 В община Стрелча 

предимно се развива добива на фелдшпат и инертни материали. 

                                                           
6
 Източник: НСИ  
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Отрасъл „Строителство“ бележи ръст в броя на юридическите субекти н 50%, 

като през 2019г. те са 6. 

За останалите отрасли в сектора производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване, не са публикувани данни в НСИ.  

 

Третичен сектор 

 

Третичният сектор – секторът на услугите обхваща всички обслужващи 

дейности: търговия, транспорт, създаване, разпространение на информация и творчески 

продукти, операции с недвижими имоти, култура, спорт, развлечение, образование, 

научни изследвания, туризъм и др. Развитието на инвестициите на някой от тях са чрез 

бюджетни средства, а на други – с частен капитал. 

Произведената продукция и приходите от услугите нарастват с постоянни 

темпове. Към 2019г. в сферата на третичния сектор функционират общо 109 

предприятия, като 17 от тях са в отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“.  Секторът 

на услугите има определяща роля в икономическото развитие на община Стрелча с най-

голям брой регистрирани предприятия и с най-голям обем нетни приходи от продажби, 

но с относително малка възможност за осигуряване на устойчиви работни места.  

 

2.3. Общински предприятия и дружества, ПЧП, финансиране 

 

Общински предприятия  

 

Общинско предприятие „БКС и Общински имоти“ (адрес: гр. Стрелча, пл. 

„Оборище“ №1) е създадено с Решение №18 от 15.12.2011г. на ОбС Стрелча като 

специализирано звено на общината  Правилник за устройството и дейността му, който 

урежда дейността, структурата и числения състав но Общинското предприятие. То 

извършва широк спектър от дейности: сметосъбиране и сметоизвозване в общината 

(събиране на смет, извозване със специализирани автомобили); Поддържане чистотата 

в град Стрелча (сметосъбиране и сметоизвозване, метене, миене и оросяване на 

улиците и тротоарите; снегопочистване и опесъчаване на улиците на град Стрелча; 

стопанисване, поддържане на общински зелени площи, детски и спортни площадки, 

тротоари и цветни алеи, производство на декоративни дървета, храсти и цветни разсади 

за задоволяване нуждите на зелената система на общината; благоустрояване, ремонт и 

поддържане на общински имоти; поддържане и стопанисване на Градска минерална 

баня; градски минерален плаж; минерален извор „Банче“; поддържане на уличното 

осветление в общината; поддържане и стопанисване спортни бази и др. 

 

Публично – частни партньорства/концесии 

 

В община Стрелча има две действащи държавни концесии с предмет „Концесия 

за добив на подземни богатства“ за следните обекти: Концесия за добив от находище 
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„Луда Яна“ и Концесия за добив от находище „Стрелча-Мерата“ - участъци „Мерата“, 

„Мали Кладни дял“ и „Банчовец“.
7
 

Към момента възможностите за ПЧП проекти в община Стрелча не са 

реализирани.  

 

Опит на бизнеса при реализиране на проекти, финансирани от фондовете на ЕС 

 

През периода 2014-2020г. капацитетът на местните фирми за участие с проекти 

за финансирани от фондовете на ЕС нараства. Общо привлеченият финансов ресурс от 

частния бизнес е над 13 милиона лева. 

 

Фигура 2.7. Стойност на финансираните проекти в 

община Стрелча (в хил.лв.)
8
 

 

Местният бизнес има 

достъп до изпълняваната в 

момента Многофондова 

стратегия за Водено от 

общностите местно 

развитие на МИГ 

Панагюрище, Стрелча, 

Лесичово, която е основен 

финансов инструмент за 

подкрепа на микро-, 

малките и средни 

предприятия в общината. 
 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

(ОПИК). 

През периода 2014-2020г. са финансирани 12 проекта, от които един е насочен 

към внедрява продуктови и технологични иновации, с финансиране чрез „МИГ 

Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ с бенефициент „ОМЗ-ИНВЕСТ 2000“ АД. Два проекта има 

реализирани в „Оптексим“ АД, като единият е насочен към подобряване на 

производствения процес чрез усвояване на високо технологичен процес за нанасяне на 

фотокатодно покритие и последваща херметизация на електронно – оптична тръба в 

условията на висок вакуум, а вторият проект е насочен към развитие на управленския 

капацитет чрез въвеждане на система за управление на бизнес процесите и ресурсите. 9 

проекта са свързани с получаване на подкрепа  за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19. 

 

 

 

                                                           
7
 Източник: https://nkr.government.bg/Concessions 

8
 Източник: ИСУН и ДФЗ. 
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. (ОПРЧР) 

През периода 2014-2020г. са финансирани 2 проекта в град Стрелча, насочени 

към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „РЕМСТРОЙ – ИТД“ 

ЕООД и изграждане на пилотен интеграционен модел – Стрелча на Сдружение „Център 

за обучение и услуги“. И двата проекта са финансирани чрез МИГ Панагюрище, 

Стрелча, Лесичово. 

 

Програма за морско дело и рибарство, 2014-2020г. 

Финансирани са 3 проекта с един бенефициент „Алгае Фарм“ АД, с. Свобода за 

предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни 

добавки, находящо се с. Свобода. 

 

Програма за развитие на селските райони, 2014-2020г. 

Реализирани са 6 проекта, като 2 от тях са реализирани в град Стрелча, 2 в с. 

Дюлево и по един проект в селата Свобода и Блатница. 54от проектите са финансирани 

чрез МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово. Тематичната насоченост на проектите е: 

стартова помощ за създаване и развитие на стопанство на млад фермер; устойчиво 

развитие на малко земеделско стопанство. В с. Свобода е финансирано изграждането на 

цех за млекопреработка и закупуване на оборудване в УПИ IV,  находящ в местност 

„Калейца“; в с. Блатница е направена инвестиция в стопанството чрез оборудване със 

земеделска техника и инвентар; в с. Дюлево е модернизиране на земеделското 

стопанство и са създадени 133 дка трайни насаждения от синя слива. 

От Държавен фонд земеделие (ДФЗ) към частния бизнес са постъпили и 

директни плащания, субсидии. 

Физически и юридически лица ежегодно получават субсидии по схеми и мерки 

на Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие“, по ПРСР, директни 

плащания, пазарни мерки, държавна помощ по схеми от националния бюджет. 

 

2.4. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Изводи 

През периода 2014-2019г. местната икономика отбелязва ръст по основните 

икономически показатели.  

Местните микро и малки предприятия са гръбнакът на местната икономика. 

Преобладаващ дял имат микро предприятията. Водещият икономически сектор е 

услуги, в който с най-висок дял е туризмът. Преобладаващо развит вторичен сектор – 

предимно преработващата промишленост. Прогресивно развитие на селското 

стопанство и направени нови инвестиции в земеделието и животновъдството. Ниска 

ефективност и производителност на производствата, недостатъчно внедряване на нови 

технологии и иновации. Наличие на терени за развитие на нови производства; 
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Потенциал за развитие 

Предприемане на адекватни устройствени действия, които да не ограничават 

развитието, а да способстват за създаването на благоприятни условия за устойчивост на 

общинската икономика и повишаване на инвестиционната атрактивност на общината. 

Необходимо е да се предприемат действия по проучване и картиране на земите в 

селата, подходящи за поливно земеделие по гравитачен метод; организационна помощ 

за доброволна комасация (чрез транзакции, арендуване или коопериране, 

рехабилитация на земеделските пътища), а също и да се разработи комплексна 

програма за подобряване състоянието и поддържането на хидротехническите и 

хидромелиоративните съоръжения на територията на общината. 

Подобряване инфраструктурата до терени, предназначени за икономически 

дейности. Провеждане на активна общинска политика за привличане на външни, в т.ч. 

чуждестранни инвеститори и ефективно използване на възможностите за реализиране 

на публично – частни партньорства. Особено внимание следва да се отдели на 

навлизане на научно-развойната дейност в икономическите сектори. Съдействие на 

бизнеса за реализиране на предприемачески инициативи, повишаване на 

конкурентоспособността му. 
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Раздел III. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 

3.1. Демографски аспекти 

 

Демографската ситуация на община Стрелча се определя от много фактори, 

обусловени от историческо развитие, социално-икономическо развитие, както и 

възрастова, полова, образователна, етническа структури на населението, раждаемост, 

смъртност, миграции и др. 

 

3.1.1. Брой и динамика на населението 

 

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Стрелча 

към 2020г. населението наброява 4485 д., което съставлява 1,8% от населението на 

област Пазарджик, което е 252 038 д. Общината се нарежда на последно място сред 12-

те общини в областта по численост на населението и съставлява 0,06% от населението 

на страната и 0,3% от населението на Южен централен район.
9
 

 

Фигура 3.1.1. Динамика на населението на община 

Стрелча за периода 2014-2020г. 

 

Основните демографски 

процеси за периода 1994 – 

2020 година показват трайна 

негативна тенденция.  

Тенденцията за намаляване 

на населението на община 

Стрелча продължава и през 

периода 2014-2020г. За този 

период населението е 

намаляло със 181 д., което 

представлява 3,9% спад.  

 

 

В сравнение с Област 

Пазарджик темпът на 

намаляване на населението 

на община Стрелча е по-

нисък - 3,9%, като в област 

Пазарджик населението към 

2014г. е 266549 д., за 2020г. 

е 251300д., което формира 

5,7% намаление за 

разглеждания период.  

 
 

Фигура 3.1.2. Население на област Пазарджик и 

община Стрелча за периода 2014-2020г. 

 

                                                           
9
 Източник: Данни от НСИ 
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Наблюдава се устойчива тенденция за намаляване броя на населението в 

общината през последните години, но тя е по-слабо изразена в сравнение с областните 

показатели. Устойчивата тенденция на обезлюдяване на общината е трудно да се 

преодолее и са необходими още по-целенасочени усилия за овладяване на този процес. 

 

Фигура 3.1.3. Развитие на броя на населението на ниво 

– община, град, села
10

 

 

 

За периода 2014-2020 г. 

тенденцията за намаляване 

на населението е 

характерна, както за 

градското, така и селското 

население в община 

Стрелча. В 

административния център 

на общината населението е 

намаляло с 4,1%, а общо в 

селата – 2,6%  

За 2020г. относителният дял на градското население в община Стрелча  е 84% 

при 72,9% за страната и 62,6% за област Пазарджик. Делът на населението в селата на 

община Стрелча е 16%. Общо населението бележи спад и това е тенденция, характерна 

за страната, Южен централен район и за областта. 

Разпределението на населението по населени места показва, че основната част от 

него е съсредоточено в общинския административен център – гр. Стрелча. Броят на 

населението по населени места е отразен в следващата таблица. 

 

Таблица 3.1.1. Динамика на населението на община Стрелча по населени места 2014-

2020 г.  

 
населено място/година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Промяна 

2014/2020. 

 Община Стрелча 4666 4691 4593 4525 4473 4439 4485 -3,9% 

1.  град Стрелча 3929 3886 3821 3781 3758 3738 3767 -4,3% 

2.  село Дюлево 179 212 196 192 181 173 175 -2,2% 

3.  село Смилец 243 240 244 239 242 239 247 +1,6% 

4.  село Свобода 155 151 144 134 125 133 141 -9,0% 

5.  село Блатница 160 202 188 179 167 156 155 -3,1% 

 

Анализът на данните от таблицата показва динамиката в броя на населението по 

населени места.  

Преобладават населените места с отрицателна динамика, т.е. град Стрелча и 

селата губят от своето население.  

 

 

                                                           
10

 Източник: Данни НСИ (2014-2020) 
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Фигура 3.1.4. Разпределение на населението на 

община Стрелча по населени места (към 31.12.2020г.) 

 

 

Общинският център е с 

отрицателен ръст на 

населението (-4,3%), както и 

3 от селата. Единственото 

село с положителен ръст 

през 2020г. спрямо базовата 

2014г. е с. Смилец. През 

периода най-осезаемо е 

намаляло населението на с. 

Свобода.  

Процесът на депопулация в общината продължава и това е проблем, който ще 

продължи да оказва негативно въздействие най-вече върху работната сила и 

възпроизводствения потенциал на територията. 

 

3.1.2. Структура на населението 

 

Възрастова структура  

 

Възрастовата структура представлява разпределение на населението по 

възрастови групи, което дава представа, дали се наблюдава прогресивен (превес на 

поколението на децата), регресивен (превес на поколението на прародителите) и 

стационарен (относително равенство на децата и прародителите) тип възрастова 

структура.  

 

Фигура 3.1.5. Възрастова структура на населението 

към 31.12.2020г. в община Стрелча
11

. 

Най-голям дял от 

населението на община 

Стрелча съставляват 

възрастови групи 50-54 

години (7,8%), 50-59 години 

(8,1%), 60-64 години (7,7%) 

към 2020г. Трайно се 

наблюдава процес на 

застаряване на населението 

в общината, както и 

увеличаване на средната 

възраст на населението. 
 

В следващите възрастови групи също се запазват сравнително високи нива на 

населението. Сериозен проблем е, че населението в активна трудоспособна възраст е 

значително малко, което означава през следващите години ще се задълбочава 

проблемът с работната ръка. 

                                                           
11

 Източник: НСИ 
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Факторите, които влияят за натрупване на населението във високите възрасти и 

водещи до застаряване, са ниската раждаемост, сравнително високата продължителност 

на живота, изселването на хора в активна възраст и формираният в следствие на това 

демографски дисбаланс в съотношението младо/възрастно население. Предмет на 

анализ и оценки са т.нар. стандартна възрастова структура на населението. 

Стандартната – включва лицата в под трудоспособна, в трудоспособна и в над 

трудоспособна възраст.  

Възрастовата структура на населението в община Стрелча леко намаляване на 

населението в групите в трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст - 

населението във високите възрасти над 65 години. Към 2014г. групата на населението 

над трудоспособна възраст е 1499 д., а към 2020г. – 1429 д., т.е. има спад от 0,5%. Това 

е тенденция, която е коренно различна от общата за страната и района, където групата 

на възрастното население отбелязва тенденция към трайно увеличение. 

 

Таблица 3.1.2. Разпределение на населението в община Стрелча по възрастови групи 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Възрастова 

категория/ 

година 

общ
о 

в т.ч. 

в 
град

а 

общ
о 

в т.ч. 

в 
град

а 

общ
о 

в т.ч. 

в 
град

а 

общ
о 

в т.ч. 

в 
град

а 

общ
о 

в т.ч. 

в 
град

а 

общ
о 

в т.ч. 

в 
град

а 

общ
о 

в т.ч. 

в 
град

а 

общо 4666 3929 4691 3886 4593 3821 4525 3781 4473 3758 4439 3738 4485 3767 

Под 

трудоспособн

а възраст 

567 530 555 513 554 512 562 521 563 526 587 551 584 549 

В 

трудоспособн

а възраст 

2600 2322 2626 2285 2558 2233 2487 2177 2465 2159 2425 2112 2472 2132 

Над 
трудоспособн

а възраст 

1499 1077 1510 1088 1481 1076 1476 1083 1445 1073 1427 1075 1429 1086 

 

Тенденцията за увеличаване на възрастното население има превес над 

населението във възрастова група от 0-14 години, при което се наблюдава ясно изразен 

спад (-3%). Това показва регресивен тип възрастова структура, т.е. поколението на 

прародителите превишава поколението на децата.  

 

Фигура 3.1.6. Разпределение на населението в община 

Стрелча по възрастови групи 

Регресивният тип 

възрастова структура се 

обуславя от нарастващата 

продължителност на 

живота, от една страна и 

намаляващото ниво на 

смъртност, от друга страна, 

а броят на родените всяка 

година намалява.  

За периода 2014-2020г. 

населението във всички 

възрастови групи намалява.  
Преобладава групата в трудоспособна възраст, която формира 55% от 

населението в общината. Тревожен е фактът, че населението в активната възрастова 
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група – в трудоспособна възраст, бележат съществен спад, като за периода 2014-2020г. 

отчетения спад е с 5%, като за 2014г. населението е 2 600 д. спрямо 2020г. – 2 472д. 

 

Фигура 3.1.7. Съотношение на населението по 

възрастови групи в община Стрелча за 2020г. 

Това е предпоставка за 

планиране и предприемане 

на мерки, насочени към 

населението в 

трудоспособна възраст и 

неговото задържане или 

привличане за оставане в 

общината.  

Промените във възрастовата 

структура имат определящо 

значение за формирането на 

трудоспособния контингент 

от населението.  

Той включва лицата от началната до пределната трудова възраст според 

Българското трудовото законодателство. В резултат на относително ниската 

раждаемост и тенденцията на застаряване на населението, делът на хората в под-

трудоспособна възраст в община Стрелча не е голям. По голямата част от 

трудоспособното население е концентрирано в град Стрелча близо 86%, а 14% от 

трудоспособното население живее в селата. От гледна точка на обстоятелството, че 

населението е концентрирано в единственото по-голямо населено място – град Стрелча, 

може да се направи извод, че на територията на общината има ясно изразен 

моноцентричен модел. 

 

Фигура 3.1.8. Съотношение на населението в 

трудоспособна възраст община/ град Стрелча за 

периода 2014-2020г. 

 

 

За периода 2014-2020г. 

населението в 

трудоспособна възраст в 

общинския 

административен център 

град Стрелча е намаляло 

5%, което е сериозен сигнал 

за недостиг на работна ръка 

– важен компонент за 

икономическото развитие на 

общината.  
 

Делът на населението в под трудоспособна възраст в община Стрелча (584д.) е 

леко по-висок от този дял на ниво област (40618д.). Това сочат данните и за 

населението в над трудоспособна възраст – в област Пазарджик (61222д.) и в община 
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Стрелча (1429д.). Делът на населението в трудоспособна възраст в община Стрелча 

(2472д.) съответно е по-нисък от този на ниво област Пазарджик (149460д.). 

 

Фигура 3.1.9 Дял на населението под, в и над 

трудоспособна възраст на ниво област и община към 

31.12.2020 г.  

Град Стрелча има една 

силно изразена 

характеристика – в 

общинския 

административен център 

живее 84% от население на 

общината, докато общо в 

градовете в област 

Пазарджик живее 62,6% от 

население на областта 

(157414 д.). Тези данни 

подчертават относителната 

моноцентричност на 

общината.  

 

Възрастова зависимост 

 

Коефициент на възрастова зависимост е съотношение между лицата от 

населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени 

години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години), 

изчислено в проценти. 

Съотношението 2014г. към 2020г. показва повече възрастни отколкото млади 

хора, като тази тенденция се запазва през целия анализиран период.  

 

Таблица 3.1.3. Възрастови съотношения в община Стрелча за периода 2014-2019г.
12

 

година 0 - 14/ 15 - 64 65+/ 15 - 64 
0 - 14, 65+ 

/15 - 64 
65+/0 - 14 60 - 64/15 - 19 

2014 18,5 46,2 64,7 250,5 162,1 

2015 18,2 46,7 64,9 255,9 173,0 

2016 19,0 47,6 66,6 249,7 183,1 

2017 19,4 48,0 67,4 247,7 186,7 

2018 20,1 48,1 68,2 239,5 200,0 

2019 21,0 48,5 69,6 230,5 206,2 

 

Възрастова зависимост се задълбочава и прогнозата е за застаряване на 

населението и увеличаване на коефициента на възрастовата зависимост. Остаряването 

на населението е интензивно, което съществено променя на структурата на населението 

в активна възраст и води до неблагоприятни икономически последици за общата 

икономическа активност на населението. Към възрастното население трябва да бъдат 

насочени социални услуги. 

 

                                                           
12

 Източник: НСИ 
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Полова структура  

 

Половата структура на населението показва съотношението между двата пола - 

мъже и жени и се влияе от различни фактори като раждаемост, полова диференциация 

на смъртността (при мъжете тя е по-висока в долните и средни групи в сравнение с 

жените), равновесие между половете в детеродна възраст, миграции сред населението и 

др. Демографският анализ на половата структура дава представа дали има равновесие 

между двата пола - ако има такова, това е предпоставка за формиране на семейства и 

аналогично за по-висока раждаемост.  

На територията на община Стрелча се наблюдава тенденция, характерна за 

цялата страна - превес на жените над мъжете. Въпреки че при ражданията в общината 

броят на новородените момчетата е по-голям от родените момичета (за 2020г. са родени 

13 момичета и 19 момчета), във високите възрасти се наблюдава превес на жените, тъй 

като те имат по-голяма продължителност на живота. 

 

Фигура 3.1.10. Полова структура на населението в 

община Стрелча за периода 2014-2020г. (брой) 

Половата структура за 

периода 2014-2020г. показва 

намаление дела на мъжете с 

5,4% (121 д.) към 2020г. 

спрямо 2014 г. и намаление 

дела на жените с 2,5% (60 

д.), като жените запазват 

своя превес през целия 

изследван период. Към края 

на 2020 г. в общината 

мъжете са 47,5% (2131д.), а 

жените – 52,5% (2354д.) от 

общото население.  

В общинския център град Стрелча също превес имат жените – 52,9% (1992 д.) на 

47,1% мъже – 1775 д. На ниво област Пазарджик съотношението мъже/жени е 48,9% 

към 51,1%. 

 

Етническа структура  

 

Към настоящия момент е трудно да се изследва с точност етническата структура 

на населението, защото националното преброяване е през 2021г. След публикуване на 

резултатите тази информация ще бъде актуализирана. По данни от последното 

преброяване през 2011г. в община Стрелча най-голям процент от запитаните са се 

определили към българска етническа група – 92%, следвана от ромската група – 7,3%, 

към турската етническа група са се самоопределили 0,2%, към други – 0,3% и 0,3% не 

са се самоопределили. 

Ромското население е съсредоточено основно в град Стрелча и има семейства в 

село Дюлево, като присъствието им допринася за известните различия във възрастовата 
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структура, образователното равнище и репродуктивното поведение на населението. 

Община Стрелча е една от общините в област Пазарджик с най-висок дял на 

българската етническа група - 92% за община Стрелча/ 84% за област Пазарджик. 

 

3.1.3. Естествен прираст 

 

Естественият прираст се формира от раждаемостта и смъртността на 

населението, като неговите стойности са важен критерий за демографската жизненост 

на общината. 

 

Раждаемост 

 

Основните показатели за раждаемостта са броя на живородените и коефициента 

на раждаемост, изразяващ броя на живородените на 1000д. от населението. По данни от 

текущата демографска статистика за периода 2014-2020г. броят на живородените лица 

е отчита лек спад като за 2014г. са родени 41 деца спрямо 2020г. – 32. 

 

Фигура 3.1.11. Живородени в община Стрелча, 2014-

2020 г. (брой) 

През изследвания период се 

наблюдава динамично 

движение на броя на 

живородените лица, като 

през 2019г. техният брой 

отчита ръст от 137% на броя 

на ражданията в община 

Стрелча. Коефициентът на 

раждаемост за община 

Стрелча е осезаемо по-

ниско от това за страната, за 

Южен централен район и за 

областта. 
 

Фигура 3.1.12. Коефициент на раждаемост на 

национално, регионално, областно и общинско ниво за 

2020 г. (‰) 

За 2020г. стойностите на 

коефициента на раждаемост 

за община Стрелча (7,1‰) 

са по-ниски от този на 

областно ниво - (8,4‰) и на 

ниво район (8,3‰). 

Това по-скоро се дължи на 

общото намаляване на 

населението в общината, 

което влияе и на 

стойностите на показателя. 

Раждаемостта в абсолютни 

стойности трайно намалява.  
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Смъртност 

 

Това е вторият показател, свързан с естествения прираст. По данни от текущата 

демографска статистика броят на починалите лица за община Стрелча се увеличава 

през 2020г. – 114д. спрямо 2014г. – 101д. Тя е с по-високи стойности от раждаемостта. 

Очертава се и лека тенденция на увеличаване на смъртността, което е функция от 

застаряването на населението.  

 

Фигура 3.1.13. Коефициент на смъртност на 

национално, регионално, областно и общинско ниво за 

2020 г. (‰) 

Коефициентът на смъртност 

на община Стрелча за 2020 

г. е 25,4‰, като се 

наблюдава увеличение 

спрямо 2014г., когато 

стойността му е 21,7‰. 

Показателите за общата 

смъртност в община 

Стрелча са по-високи от 

това на цялата страна.  

Коефициентът на смъртност 

в общината е по-висок от 

стойностите за района и 

областта. 
 

Постоянното задържане на стойности по-високи от другите административни 

нива показват, че населението на общината намалява с бързи темпове, спрямо областта 

и района. 

 

Естествен прираст 

 

Разликата между живородените деца и умрелите за една година на 1000 души 

представлява естествения прираст на населението. Отношението между коефициентите 

за раждаемост и смъртност на населението намира израз във вариациите на 

коефициента на естествен прираст. 

 

Таблица 3.1.4. Естествено движение на населението в община Стрелча (2014-2020г.) 

година 
Брой 

население 

брой Коефициент (‰) 

родени умрели 
Естествен 

прираст 
раждаемост смъртност 

Естествен 

прираст 

2014 4666 41 101 -60 8,8 21,7 -12,9 

2015 4691 33 99 -66 7,0 21,1 -14,1 

2016 4593 42 110 -68 9,1 23,9 -14,8 

2017 4525 32 98 -66 7,0 21,7 -14,7 

2018 4473 39 106 -67 8,6 23,7 -15,1 

2019 4439 56 92 -36 12,6 20,7 -8,1 

2020 4485 32 114 -82 7,1 25,4 -18,3 
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Поради ниските стойности на раждаемост и високите стойности на смъртност, 

естественият прираст за община Стрелча е отрицателен, като в последните години 

варира около -14,0‰, като през 2020г. се отчита рязко увеличаване на стойността на 

естествения прираст, което е резултат от пандемичната обстановка в световен мащаб. 

 

Фигура 3.1.14. Динамика в коефициенти за 

естественото движение на населението в Община 

Стрелча, 2014-200г. (‰) 

 

Това дава основание да се 

твърди, че е налице трайно 

влошаване на показателите 

за възпроизводство на 

населението на общината. 

Основният демографски 

проблем е увеличаващите се 

нива на смъртност. Поради 

отрицателния естествен 

прираст, демографската 

характеристика на община 

Стрелча е неблагоприятна.  

 

3.1.4. Механично движение на населението 

 

Механичното движение на населението, т.е. процесите на изселване и заселване, 

оказват влияние върху демографското, икономическото и социалното развитие на 

територията на дадена община.  

 

Таблица 3.1.5. Динамика на коефициентите за механично движение на населението в 

община Стрелча (2014-2000г.) 

година 
Брой 

население 

брой Коефициент (‰) 

заселени изселени 
механичен 

прираст 
заселени изселени 

механичен 

прираст 

2014 4666 110 72 38 23,6 15,4 8,2 

2015 4691 167 76 91 35,6 16,2 19,4 

2016 4593 82 112 -30 17,9 24,4 -6,5 

2017 4525 77 79 -2 17,0 17,5 -0,5 

2018 4473 88 73 15 19,7 16,3 3,4 

2019 4439 117 115 2 26,4 25,9 0,5 

2020 4485 193 65 128 43,0 14,4 28,6 

 

Като цяло броят на заселените и броят на изселените в община Стрелча варира и 

не се очертава ясна тенденция. Наблюдава се колеблива промяна в броя на заселените и 

изселените. Най-високи нива на изселване се отчитат през 2016г. и 2019г. Броят на 

заселените нараства, като през 2020г. достига коефициент от 28,6‰.   

През периода 2014-2020 г. преобладава положителния механичен прираст, като 

само през 2016г. и 2017г. се отчита отрицателен механичен прираст, след които се 

установява отново положителният прираст. 
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Повишената интензивност на изселвания на населението е резултат от 

съществуващата влошена икономическа обстановка в община Стрелча. По-голяма част 

от изселените са в трудоспособна възраст, което влошава ситуацията на пазара на 

труда. Емигрирането на млади и образовани хора има икономически и социални 

последици за бъдещото развитие на общината. 

 

Фигура 3.1.15. Динамика в коефициенти за 

механичното движение на населението в Община 

Стрелча, 2014-200г. (‰) 

 

Намаляването на 

отрицателния механичен 

прираст е възможно чрез 

предприемането на мерки за 

повишаване на заетостта и 

жизнения стандарт на 

населението, подобряване 

качеството на здравното 

обслужване, социалните 

грижи, селищната 

инфраструктура и др.  

Подобряването на жизнената среда също може да доведе до намаляване на 

неблагоприятните последици от изселванията на младо население върху демографските 

процеси.   

 

3.1.5. Икономическа активност, заетост и безработица 

 

Работна сила  

 

Икономическата активност е важен социално-демографски фактор, който 

определя параметрите и състоянието на работната сила. Икономически активното 

население обхваща всички, които са заети или безработни. Негативните демографски 

процеси оказват пряко влияние върху трудовия пазар на община Стрелча, като ясно е 

изразена тенденцията за намаляване на броя на хората в трудоспособна възраст. 

 

Фигура 3.1.16. Население в трудоспособна възраст в 

община Стрелча и в град Стрелча (2014-2020г.) 

 

 

 

Данните за 2020 г. показват, че 

общият брой на икономически 

активните лица в община 

Стрелча е 2472 души, от които 

2132 д. са в града. 

Трудоспособният контингент 

е концентриран приоритетно в 

града 86%. 
 



46 
 

Прогнозите са за продължаващо намаляване на броя на населението в 

трудоспособна възраст. Остро се усеща необходимостта от кадри в цялата общинска 

икономика. Сериозен е проблемът с кадрите в сферата на здравеопазването, 

образованието и др. 

 

Заетост  

 

Друг икономически аспект, по отношение на който се наблюдават негативни 

тенденции на общинско ниво, е динамиката в броя на заетите лица по трудово и 

служебно правоотношение. Най-висок ръст на заетост е регистриран през 2019г. 

 

Фигура 3.1.17. Динамика на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение (среден годишен брой) 

През периода се 

наблюдава плавно увеличение 

на наетите лица и се отчита 

ръст от 22%. 

Важна роля за 

намаляване натиска върху 

пазара на труда има 

общинската администрация, 

която реализира проекти, 

насочени към субсидираната 

заетост и професионалната 

квалификация.  

За осигуряване на заетост през периода са реализирани множество проекти, 

както от частни бенефициенти, така и от Община Стрелча по различни национални 

програми. В тях предимно са ангажирани представители на рисковите групи: младежи 

до 29 г., безработни лица над 50 год. възраст, лица с ниска квалификация и 

образование, както и дългосрочно безработни. 

Община Стрелча си партнира успешно с Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), гр. 

Панагюрище, което оказва съдействие за включване на безработни лица в програми за 

заетост и обучение. ДБТ участва в планирането и изпълнението на програми и активни 

мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи, 

напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно 

безработни, със специално внимание към безработните от обособените ромски 

общности) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в 

СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда). През периода са 

реализирани проекти за насърчаване на заетостта и професионална квалификация, по 

които крайни потребители са уязвимите групи лица, регистрирани на бюрото по труда: 

Проект „Обучение и заетост за хора с трайни увреждания“; Национална програма 

„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“; Национална програма „Помощ за 

пенсиониране“ и др. 
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Средна годишна заплата  

 

Фигура 3.1.18. Динамика на средната брутна работна 

заплата в община Стрелча 

 

 

За периода 2014-2019г. се 

наблюдава и ръст на 

средната брутна работна 

заплата на наетите по 

трудово и служебно 

правоотношение. Въпреки 

покачването й за периода 

нивото й остава ниско в 

сравнение със средното за 

област Пазарджик.  
 

 

Безработица  

 

В резултат от негативните икономически и демографски процеси през 

последните години, все по-голяма част от населението в трудоспособна възраст се 

отдалечава от заетостта, било то изпадайки в състояние на продължителна безработица 

или дори – излизане от трудовия процес. Продължителната безработицата води до 

загуба на умения и квалификация на работната сила и влияе негативно на 

икономическата активност на територията. Това намира отражение най-силно върху 

ромската етническа общност. 

Безработицата в община Стрелча отбелязва спад, но остава над средното за 

страната. За 2014г. безработицата е 13,5%, а за 2020г. е 9,31%
13

. По отношение на 

професионалната структура на безработните лица на територията на община Стрелча 

най-голям е делът на тези без придобита професионална квалификация, както и на 

лицата от по-висока възрастова група. Тревожен е фактът, че поради липса на 

професионална квалификация, както и липсата на образование или притежание на 

ниска образователна степен, се явява невъзможно преминаване на курс или друг вид 

обучителна подготовка, която да ги направи пригодни за пазара на труда. 

От голямо значение са превантивните действия, които целят хората, останали 

без работа, да не изпадат в състояние на трайна безработица и оттам – до 

необходимостта от социално подпомагане. Важно условие за подобряване на 

качеството на упражнявания труд е повишаването на пригодността на работната сила за 

заетост чрез усъвършенстване на формите за преквалификация и привеждането й в 

съответствие с изменящите се изисквания на търсенето на труд в общината. Действията 

по отношение на намаляване на безработицата в общината се реализират в две основни 

                                                           
13

 Държавен вестник, брой 11 от 9.II, Заповед № ЗМФ-70 от 1 февруари 2021 г. за определяне списък на 

общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година, 

https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137209769/issue/6343/zapoved-

%E2%84%96-zmf-70-ot-1-fevruari-2021-g-za-opredelyane-spisak-na-obshtini-s-bezrabotitsa-sas-ili-nad-25-na-

sto-po-visoka-ot-srednata-za-stranata-za-2020-godina 
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направления – превантивни (обучение на безработни и заети) и защитни – мерки, 

насърчаващи работодателите да наемат на работа лица, в т.ч. и в неравностойно 

положение. От голямо значение са превантивните действия, които целят хората, 

останали без работа, да не изпадат в състояние на трайна безработица и оттам – до 

необходимостта от социално подпомагане. Важно условие за подобряване на 

качеството на упражнявания труд е повишаването на пригодността на работната сила за 

заетост чрез усъвършенстване на формите за преквалификация и привеждането й в 

съответствие с изменящите се изисквания на търсенето на труд в общината. 

Ефективен модел на работа е предоставяната услуга „Мобилно бюро по труда“. 

Услугата е насочена към безработни лица, с фокус към уязвимите групи, неактивни 

лица, работодатели, както и към учащи, заети и пенсионирани, търсещи работа. 

Изнесени са работни места на експерти от Бюрото по труда за предоставяне на пълния 

набор от услуги по местоживеене. Предоставя се пълния набор от услуги на Дирекция 

„Бюро по труда“ с акцент върху осигуряване на заетост, информиране, мотивиране към 

регистрация и обучение. Услугата се предоставя от Дирекция „Бюро по труда“ гр. 

Панагюрище. 

 

3.2. Здравеопазване 

 

Обществено организираната система на здравното обслужване на населението в 

община Стрелча се осъществява чрез предоставянето на извънболнична, болнична и 

спешна медицинска помощ. Здравеопазването в общината се финансира основно с 

публични средства, финансира от НЗОК и от общинския бюджет, както и частично с 

трансфери от държавния бюджет. 

В контекста на дефиниране на здравето като съвкупност от физическо, 

психическо и социално благополучие за човека, основен приоритет на община Стрелча 

е осигуряването на оптимални условия на здравеопазване, като се предоставят 

необходимите превантивни, диагностични, лечебни, рехабилитационно-оздравителни 

услуги, повишаване на здравната култура и информираност  за здравословен начин на 

живот чрез оптимална за региона система на здравното обслужване. 

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите 

основни групи показатели за оценка на здравето на населението. Възрастовата 

структура на населението поражда множество допълнителни медико-социални, 

икономически и психологически проблеми. Миграционните движения, които се 

развиват паралелно с процеса на стареене, както и ниския ръст на раждаемост през 

последните години, водят до превес на възрастното население в община Стрелча.  

Опазване и подобряване на общественото здраве е важен приоритет в 

политиката на Община Стрелча, насочен към осигуряване на достъпна качествена 

медицинска помощ. В областта на здравеопазването Община Стрелча осигурява 

необходимите условия и пряко ръководи и контролира дейностите, свързани със 

здравното обслужване в детските ясли, детските градини и училищата. 
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3.2.1. Лечебни и здравни заведения 

 

Лечебни заведения за болнична медицинска помощ 

 

На територията на община Стрелча няма лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ. Болничната помощ се осъществява от персонала на 

Многопрофилна болница за активно лечение „УНИ-ХОСПИТАЛ“ ООД (МБАЛ) в гр. 

Панагюрище, която обслужва населението на общините Панагюрище и Стрелча. От 

2014г. собственик на 90 % от капитала става създаденото инвестиционно дружество 

„Асарел Панагюрище Здраве“ ООД. Модерния медицински комплекс в Панагюрище е 

пример за успешен модел на публично-частно партньорство - между Община 

Панагюрище, „Асарел-Медет“ АД, привлечени инвеститори и десетки лекари и 

медицински специалисти от Панагюрище и страната. 

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ 

 

Първична извънболнична медицинска помощ в община Стрелча се осъществява 

от общопрактикуващите лекари (ОПЛ) – физически лица са 2 (двама). В по-голямата си 

част населението от областта не изпитва затруднения в достъпа си до първична 

медицинска помощ, поради близостта на по-големите градове и развитата през 

последните години система за предоставяне на здравни услуги на населението.
14

 

Съгласно Националната здравна карта минималният брой лекари за община Стрелча са 

5 - 4 за гр. Стрелча и с. Дюлево и 1 за селата - Смилец, Блатница и Дюлево. Лекарските 

практики са организирани само в гр. Стрелча. 

Специализираната извънболнична медицинска помощ в общината се предоставя 

от 3 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ (ИПСМП) и 1 

медицински център. 

Достъп до качествени и своевременни медицински грижи за гражданите на 

община Стрелча осигуряват екипи на Медицински център – Панагюрище, който е част 

от МБАЛ „Уни Хоспитал“. Приемният кабинет се намира в Поликлиниката в Стрелча, 

в който по предварително обявен график преглед извършват специалисти по различни 

специалности (съдов хирург; кардиолог; гастроентеролог; ендокринолог и др.). Един 

път в седмицата работи пробовземна на МЦ „Панагюрище“ за извършване на кръвни 

изследвания от областта на клиничната лаборатория, микробиологията и 

вирусологията. 

Периодично екипи от специалисти в МБАЛ „Уни Хоспитал“ преглеждат жители 

на селата в община Стрелча, като основната цел на инициативата е осигуряване на 

достъп до качествена медицинска грижа за хората от региона. 

В град Стрелча функционира 1 медицински център, който извършва дейност по 

физикална и рехабилитационна медицина.
15

 „МЦ – ЕЛСЕМ“ ЕООД се намира на ул. 

„Ив. Павлов“ (градска минерална баня). Медицинските специалисти разполагат с 

                                                           
14

 Източник: РЗИ – Пазарджик; http://www.rzipz.net/docum1/god_analiz_zdr_sastoianie_2020.pdf 
15

 Източник: РЗИ – Пазарджик,  http://www.rzipz.net/page.php?35 
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необходимата апаратура за физиотерапевтични процедури, които се прилагат при 

заболявания на опорно-двигателния апарат, ставите, мускулите, за преодоляване на 

болката, за възстановяване на подвижността и тонуса, прилага се лечебен масаж и 

водолечение. 

 

Спешна медицинска помощ 

 

Населението на община Стрелча се обслужва от Филиал за спешна медицинска 

помощ в гр. Панагюрище към Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Пазарджик 

за оказване на спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на 

местопроизшествието и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация. 

 

Аптечна мрежа 

 

Аптечното обслужване е организирано само в град Стрелча, в който 

функционират 3 аптеки.
16

 Проблем се оказва набавянето на необходимите на старите 

хора лекарства, особено в селата, в които няма аптеки. Преценката за мястото на 

откриване на аптеката, за нейния режим на работа, обемът на предоставени услуги и 

продукти е единствено в ръцете на стопанската инициатива на носителя на разрешение 

за търговия на дребно с лекарствени продукти. За решаването на проблемите за достъпа 

до фармацевтична услуга от населението от малките общини в страната е необходимо 

да се предприемат действия в посока разработване на мерки за стимулиране 

предоставянето на фармацевтичната услуга в малките населени места. 

 

3.2.2. Осигуреност на населението с медицински персонал 

 

Нормалното функциониране на здравната система, освен от наличната здравна 

инфраструктура е свързано и с кадровото обезпечаване с персонал от лекари, 

стоматолози (лекари дентисти) и медицински специалисти по здравни грижи 

(акушерки, медицински сестри, фелдшери и др.). 

 

Фигура 3.2.1. Динамика на медицинския персонал в 

община Стрелча (2014-2020г.) 

 

 

Общият брой на лекарите в 

община Стрелча  през 2020г. 

е намалял с 50% - едва 3-ма 

лекари, спрямо 2014г., 

когато техният брой е 6. 

Броят на лекарите по 

дентална медицина също 

намалява, като през 2020г. 

те са 2.   

                                                           
16

 Източник: Регистър на аптеките в България; Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ 
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Медицинските специалисти по здравни грижи са 5 към 2020г., като техният брой 

е намалял с близо 29% спрямо 2014г. 

 

Фигура 3.2.2. Динамика на население на един лекар в 

Община Стрелча (2014-2020г.)  

На един лекар в общината 

се падат 1495 пациента (към 

2020г.), при 778 д. през 

2014г., което показва рязко 

нарастване на 

натовареността на лекарите 

в общината спрямо техните 

колеги на по-високите 

административни нива – за 

област Пазарджик – 279 д., 

за Южен централен район – 

245 д.
17

 

 

 

Фигура 3.2.3. Динамика на население на един лекар по 

дентална медицина в Община Стрелча (2014-2020г.) 

 

 

Населението, което се пада 

на един лекар по дентална 

медицина в община Стрелча 

за 2020г. е 2243д., което е 

близо два пъти повече в 

сравнение с данните за 

област Пазарджик - 1 127 д. 

и повече от три пъти по-

високо на ниво Южен 

централен район – 774 д.   

В община Стрелча е установена практиката общопрактикуващите лекари да 

бъдат в населеното място 2 пъти седмично по графи, за да могат да оказват медицинска 

помощ и консултации на нуждаещите се.  

Общинска администрация - Стрелча оказва не само непрекъсната подкрепа на 

системата на здравното обслужване в общината, но и полага усилия за превантивна и 

информационна работа сред ромското население. Негативната тенденция, свързана със 

здравословното състояние на лицата от ромски произход е обусловена от по-висока 

заболеваемост, по-лоши условия на живот и изключването от здравноосигурителната 

система на много от ромите. 

Успешната практика на ромския здравен медиатор, финансирана чрез МТСП и 

Министерство на финансите създава добри условия за провеждане на поредица от 

превантивни мероприятия - консултации по въпросите на сексуалното и репродуктивно 

здраве, семейно планиране, начини за предпазване от сексуални предавани инфекции, 

превенция и борба със социално значимите заболявания и др. 

                                                           
17

 Източник: НСИ 
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3.2.3. Детско и училищно здравеопазване 

 

Детски ясли: На територията на община Стрелча функционира яслена група към 

единствената детска градина „Д-р Стайко Стайков“ в града. 

 

Детска млечна кухня: В град Стрелча функционира раздавателен пункт на детска 

млечна кухня, която осигурява храна за деца от 10 месеца до 3 години. 

 

Здравно обслужване в детските градини и училищата: Организацията и дейността 

на здравните кабинети в детските градини и училища на територията на община 

Стрелча е уредена с Наредба №3 от 27 април 2000г. Към трите образователните 

институции – детска градина и две училища са разкрити 3 здравни кабинета, съгласно 

изискванията на Закона за здравето, които се обслужват от медицински сестри. 

 

3.2.4. Общинска здравна инфраструктура 

 

Община Стрелча е собственик на сградата  на Поликлиниката, в УПИ ІІ - 

Поликлиника, ул. „ Иван Павлов“ № 2, кв.63. по плана на гр. Стрелча, с АЧОС № 247 / 

23.02.2004г. В сградата се отдават помещения под наем за здравни дейности – лекарски 

и стоматологични кабинети, лаборатории и др. 

Сградата има нужда от извършване на ремонтни дейности (покрив, дограма и 

др.) и да се въведат мерки за енергийна ефективност. Извършено е енергийно 

обследване, изготвен е Технически паспорт и Доклад от енергийния одит. Необходимо 

е изготвяне на инвестиционен проект. 

 

3.3. Образование 

 

В съответствие с българското законодателство, реформирането и развитието на 

образователната система са обект предимно на целенасочена държавна политика, 

фокусирана върху създаването на условия и възможности за нейното усъвършенстване 

и осигуряване на различни видове и степени на образование на гражданите. В обхвата 

на местните секторни политики в сферата на образованието и обучението попада 

осигуряването на качествена образователна инфраструктура. Последната включва 

институции на предучилищното обучение, общото, профилираното и професионалното 

образование – детски градини и различни видове училища. 

 

Образователна структура  

 

Една от най-важните характеристики за развитието на човешките ресурси и 

формирането на техните професионални умения за участие в трудовия процес, се явява 

образователната структура.  

При съпоставяне на образователната структура на населението в общината със 

средната за страната, прави впечатление по-големия потенциал от специалисти с 
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основно и средно образование и по-малкия потенциал от специалисти с висше и 

полувисше образование. Завършили висше образование са 9,9%, средно – 43,8%, 

основно – 31,1%, начално – 10,9%, незавършено начално – 3,6%, а не посещавали 

никога училище – 0,6%. Следователно, по степен на образователна подготовка, 

населението на общината е високо над европейските изисквания по Стратегия Европа – 

2020 г. 

 

Общинска образователна политика 

 

Община Стрелча осъществява активна политика в образователния сектор в 

съответствие със законово регламентираните правомощия, които дават възможност за 

координирано и ефективно разпределение на учащите в съответните училищни 

паралелки, подкрепа на предучилищното обучение във всички допустими направления, 

стимулиране развитието в средищните училища и своевременно реновиране и 

обновяване на материалната база и оборудване в училищата. 

Системата на образованието в община Стрелча включва: детски градини – 1; 

общообразователни училища – 2. Общината прилага действащ механизъм за 

финансиране на делегираните от държавата дейности и политики за обезпечаване на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие чрез дофинансиране на общински 

образователни и младежки програми, програми за спорт, превенции, здраве и социални 

дейности, програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби. Използване на 

възможности по оперативни програми за допълнително финансиране. 

 

3.3.1. Предучилищно образование 

 

През периода 2014-2020г. в община Стрелча функционира 1 детска градина с 5 

групи. За учебната 2020/2021 е разкрита още една група и общият брой е 6.  

 

Фигура 3.3.1. Брой деца и места в детските градини в 

община Стрелча за периода 2014 – 2020г.
18

 

Към детската градина 

функционира яслена група за 

деца от 10 месеца до 

тригодишна възраст. 

Капацитетът на 

детската градина е запълнен 

изцяло, като през годините 

капацитетът се съобразява с 

броя на децата и се постига 

баланс, който напълно 

задоволява потребността от 

услугата. 
 

                                                           
18 Източник: НСИ. 
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Състояние на инфраструктурата на детските градини 

 

Таблица 3.3.1. Оценка на състоянието на инфраструктура в детска градина 

обект местонахождение 
Физическо състояние. Необходимост от 

подобряване 

ДГ „Д-р 

Стайко 

Стайков“  

гр. Стрелча, ул. 

„Недельо 

Сапунджиев“ № 4 

Много добро. Реализиран е проект 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и 

обзавеждане на сградата и прилежащо дворно 

място на детска градина „Д-р Стайко 

Стайков“, с финансиране по Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Изпълнени са мерки за енергийна 

ефективност на сградата на детската градина, 

благоустрояване и озеленяване на дворно 

пространство, изграждане на детски 

площадки, изцяло ново оборудване на спални 

помещения и помещения за игра за децата, 

кухненски блок, медицински кабинет, 

перално помещение. 

В детската градина има обособен еко кът за 

работа с деца, мултимедиен кът, физкултурен 

салон. 

 

3.3.2. Училищно образование 

 

Общинската политика има задачата да решава проблемите, свързани с обхвата 

на всички деца в образователната система, посещението в училище и повишаване 

качеството на образованието, с цел достигане на високо образователно ниво. 

През периода 2014г. – 2020г. броят на училищата в община Стрелча остава 

непроменен – има 2 общински общообразователни училища: Начално училище 

„Паисий Хилендарски“ и Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“. В тях са 

обхванати учениците от населените места, в които няма училище. 

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е със статут на „средищно“ 

училище за учебната 2020/2021г.
19

 

Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с 

демографската криза. С всяка учебна година броят на учениците намалява спрямо 

предходната.  

 

 

 

                                                           
19

 Източник: Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година (ДВ, бр. 102 

от 1 декември 2020 г.) (публ. 30.11.2020 г.) 
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Фигура 3.3.2. Учащи в общообразователни училища в 

община Стрелча (2014-2020г.)
20

 

 

През 2020/2021г. в 

общината се обучават 214 

ученици, като спада в броя на 

учениците е 25,7%  спрямо 

2014/2015г. С близо 24% по-

малко са учениците от I - IV 

клас, като това е проблем, 

който ще се отрази 

съществено в бъдеще на броя 

ученици от горните класове.  

 
 

Таблица 3.3.2. Учащи в общообразователни училища по групи класове в община 

Стрелча (2014-2020г.) 

година Общо I - IV клас V - VII клас 
V - VIII 

клас 

VIII - XII 

клас 

IX - XIII 

клас 

2014/2015 288 153 - 135 - - 

2015/2016 279 152 - 127 - - 

2016/2017 292 146 - 146 - - 

2017/2018 247 134 113 - - - 

2018/2019 234 127 107 - - - 

2019/2020 223 116 107 - - - 

2020/2021 214 117 97 - - - 

 

През периода 2014-2020г. броят на паралелките в училищата намалява, като през 

учебната 2014/2015г. те са 15, а през 2020/2021 техният брой е 13. 

Задължителната училищна възраст съгласно ЗПУО е 16 години, след която се 

наблюдава тенденция на отпадане на ученици от системата на образованието особено 

от ромската общност.  

 

Фигура 3.3.3. Завършили основно образование в 

община Стрелча (2014-2020г.)
21

 

 

 

Не на последно място е 

възможността, която предлага 

българското образование на 

обучение в самостоятелна и 

индивидуална форма, от която 

се възползват ученици 

мотивирани да завършат 

своето средно образование.   

Това е добра възможност за включване в образователния процес на отпаднали 

вече ученици от дневна форма по различни причини. 

                                                           
20

 Източник: НСИ 
21

 Източник: НСИ 
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Професионално образование 

 

Професионалното обучение в община Стрелча се осъществява в СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“. Учениците от VIII до ХІІ клас се обучават по общообразователен 

учебен план по две професионални направления. 

 

Фигура 3.3.4. Учащи в професионалните училища в 

община Стрелча (2014-2020г.)
22

 

Професионално 

направление „Хотелиерство, 

ресторантьорство и 

кетъринг“ за професионална 

подготовка по професията 

„Ресторантьор“ с разширено 

изучаване на чужд език (III 

степен на професионална 

квалификация) и професия 

„Готвач“ (II степен 

професионална 

квалификация).  

Част от учениците след седми клас се ориентират към учебните заведения в по-

големите градове. Между образователните институции и местния бизнес се реализират 

съвместни проекти/ инициативи за подготовка на учениците за професионална 

реализация. В община Стрелча няма центрове за професионално обучение. 

 

Състояние на училищната инфраструктура 

 

Сградният фонд на образователната инфраструктура в община Стрелча е в добро 

състояние.  

 

Таблица 3.3.3. Оценка на състоянието на инфраструктура на училищата, Община 

Стрелча 

№ обект 
местонахожден

ие 

Физическо състояние. Необходимост от 

подобряване 

1 

Начално училище 

„Паисий 

Хилендарски“ 

гр. Стрелча 

бул. 

„България“ № 

101 

Много добро. Разполага с отлична 

материална база, отговаряща на 

съвременните европейски изисквания -10 

класни стаи, 3 канцеларии, 2 актови зали, 

кулинарен кабинет, кабинет за отдих, 

фитнес-зала, физкултурен салон и с добре 

организиран двор, площадки за игра и зона 

за отдих. Изпълнени са мерки за енергийна 

ефективност на сградите 

2 Средно училище гр. Стрелча Добро. 

                                                           
22

 Източник: НСИ 
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№ обект 
местонахожден

ие 

Физическо състояние. Необходимост от 

подобряване 

„Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

бул. 

„България“ № 

69 

Реализирани проекти: 

„Изграждане на спортна площадка и 

инфраструктура в двора на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, сключен договор с 

ДФЗ на 15.05 2019 г.  

„Основен ремонт на покрив на 

физкултурен салон на училище СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, гр. Стрелча; 

Кабинет за обучение на ученици със СОП; 

мултимедийни зали; компютърни 

кабинети; библиотека; кабинет по 

готварство; физкултурен салон. 

Идентифицираната е необходимостта от 

преценка и подготовка на образователната 

инфраструктура за изграждане на  

училищна STEM среда и предстоящото 

въвеждане на системата на дуалното 

професионално образование и обучение. 

Изпълнени са мерки за енергийна 

ефективност на сградите 

 

Транспорт  

 

За децата и учениците е осигурен безплатен превоз до образователните 

институции, в които се осъществява тяхното обучение. Изградена е оптимална и 

гъвкава транспортна схема с наличните училищни автобуси като е осигурено 

безопасното придвижване на учениците до съответното училище.  

 

3.3.3. Личностно развитие на учениците 

 

Община Стрелча изпълнява Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Стрелча (2017 – 2019), която е насочена към 

премахване на всички форми на изолация в образованието и осигуряване на подкрепа и 

удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички участници в 

образователно-възпитателния процес. 

 

Деца и ученици с изявени дарби 

 

Община Стрелча стимулира и подкрепя морално и материално творческите 

изяви на даровити деца чрез прилагане на Наредба за условията и реда за отпускане на 
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стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча и 

Правилник за отпускане на  стипендии за студенти от община Стрелча.  

Необходимо е да се увеличи индивидуалната работа с децата, за да се открият 

закодираните заложби и в същото време да се разработват не само авторски програми 

на учителите, свързани с учебния процес в извънкласната форма, но и разработването 

на индивидуална програма за всяко дете с изявени дарби в училище. Институциите в 

образователната система трябва да отговорят на новите предизвикателства и да 

предложат нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и 

традиционните форми на общуване.  

 

Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) 

 

Специален акцент в образователната политика е интегрирането на децата със 

специални образователни потребности (СОП).  

При идентифициране на деца със СОП се полагат всички усилия за качественото 

им включване в учебния процес. Прилагат се механизми за социална интеграция на 

ученици и деца със специални образователни потребности (СОП).  

Ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП се осъществява от Ресурсен 

център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) Пазарджик и 

работещи на територията на община Стрелча. 

 

Деца и ученици в риск от социално изключване 

 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение 

на учениците се осъществява от обществени възпитатели в училищата, както и от 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (МКБППМН).  

Училищните ръководства и общинска администрация полагат усилия за 

ограничаване на учениците, които не посещават училище. Директорите на училищата 

поддържат постоянна връзка с общината за осъществяване на контрол и своевременно 

информиране за записването на учениците, в задължителна училищна възраст 

потвърдено със съобщения.   

Експедитивно и отговорно се работи за обхвата на всички деца в 

задължителното предучилищно и училищно обучение и се прилага „Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“.  

 

Интеграция на уязвими групи  

 

В трите учебни заведения е създадена атмосфера на толерантност и търпимост 

към социо-културните различия между етносите. 

Като част от устойчивата интеграционна политика е реализиран проект  

„Обединени от знанието“ (2017-2019г.), с финансиране от Оперативна програма „Наука 
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и образование за интелигентен растеж“ с бенефициент НУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Стрелча в партньорство с Община Стрелча, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча 

и „Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона“.
23

 

Главната цел е насочена подобряване на условията за равен достъп до 

качествено образование на ученици от етническите малцинства чрез осигуряване на 

подходяща образователна среда за включването им по активно в училищния живот и 

подпомагането им да се изградят като пълноценни граждани, за да постигнат успешна 

реализация. Учениците от двата етноса – български и ромски са включени активно в 

творчески групи и клубове по интереси, където имат възможност съвместно да 

разгърнат творческия си потенциал. Община Стрелча като партньор осигурява 

възможност за публична изява на малките творци.  

Дейностите в проекта допринасят за засилване на мотивацията за включване в 

образователния процес на учениците от малцинствените етнически групи чрез 

признаването на способностите и специфичната им идентичност и чрез поощрение да 

се интегрират, участвайки активно в социални и културни инициативи в училище и 

извън него за преодоляване на различията между етническите групи и преодоляване на 

негативните обществени нагласи, основани на етническия произход. 

 

3.3.3. Обезпеченост на образователната система със специалисти 

 

Промяната в броя на учениците оказва пряко влияние върху педагогическия 

персонал.  

По данни от общинската администрация училищата и детската градина 

разполагат с квалифицирани учители по учебните предмети. Има липса на 

квалифицирани кадри - психолози и педагогически съветници за работа с деца и 

ученици с проблемно поведения. 

 

Фигура 3.3.5. Педагогически персонал и детски 

учители в детските градини в община Стрелча за 

периода 2014 – 2020г.
24

 

 

Необходимо е осигуряване на 

специалисти в училищата и 

детската градина за 

предоставянето на обща и 

допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, 

осигуряване на ресурсни 

учители за краткосрочна и 

дългосрочно допълнителна 

подкрепа на децата и 

учениците със специални 

образователни потребности. 
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 Източник: http://2020.eufunds.bg/bg/7/0/Project/Activities?contractId=KwQqerCDisI%3D&isHistoric=False 
24

 Източник: НСИ. 

 



60 
 

Важно е осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията 

на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на 

компетентностите, за идентифициране на потребностите и предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа. 

 

3.4. Социалните услуги 

 

През периода 2014-2020г. Община Стрелча води целенасочена политика за 

подобряване качеството и обхвата на социалните услуги в общността, чрез 

разширяване и обновяване на социалната инфраструктура.  

Водещият документ на общинско ниво е Стратегия за развитие на социалните 

услуги  в Община Стрелча 2016 – 2020 (приета с решение №131/29.06.2016г. от ОбС-

Стрелча). 

Основните целеви групи към които е насочено предоставянето на социални 

услуги са: деца и възрастни с увреждания и стари хора.
 25

  

На територията на общината няма разкрити специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги. 

Създаването на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на 

съществуващите, които развиват и подкрепят форми на алтернативна грижа е един от 

приоритетите в развитието на социалните услуги в община Стрелча. 

 

3.4.1. Социални институции и услуги 

 

Социални услуги в домашна среда  

 

Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на 

лица/деца с увреждания, самотноживеещи възрастни хора и други уязвими групи. 

Социални услуги в домашна среда са: личен асистент; социален асистент; домашен 

помощник; домашен социален патронаж. 

 

Вид социална услуга: Домашен социален патронаж 

Капацитет: 120 места 

Потребители на услугата: Възрастни хора, в т.ч. хронични болни, лица с увреждания 

и самотно живеещи във всички населени места в общината 

Описание на услугата: Доставка на храна в дома на лица в пенсионна възраст и хора с 

увреждания, оказване на съдействие за снабдяване с необходимите технически и 

помощни средства, битови услуги, поддържане на личната хигиена в Стрелча и 

населените места. Целта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към 

организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични 

потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна 

среда.  
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 Източник: Стратегия за развитие на социалните  услуги  в Община Стрелча  2016 – 2020 
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Ресурсна обезпеченост: Материално-техническа база – общинска собственост. По 

Проект „Модернизация на кухня към Домашен социален патронаж - гр. Стрелча, чрез 

закупуване на кухненско оборудване“ към МТСП, Фонд „Социална закрила“ (2016г.) е 

осигурено ново кухненско оборудване, с което се осигуряват по-добри и по-безопасни 

условия на труд за работещите в Домашен социален патронаж и се постига по-високо 

качество при съхранение на хранителните продукти и на готовата храна. 

Източници на финансиране: Общински бюджет 

В Процес на изпълнение е проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ (2021г.)
26

 с 

осигурено финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по 

който се предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с 

увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и 

преодоляване на последиците от COVID-19. Патронажната грижа в Община Стрелча 

обхваща следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на 

психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и 

продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на 

потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), 

заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и 

битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези 

по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете 

на лицата.  

 

Вид социална услуга: Осигуряване на топъл обяд 

Капацитет: 58 места 

Потребители на услугата: Възрастни хора, в т.ч. хронични болни, лица с увреждания 

и самотно живеещи. 

Описание на услугата: Предоставяне на обедно меню на лица, подпомагани по чл.9 от 

ППЗСП, самотно живеещи лица с ниски доходи и без доходи в Стрелча и населените 

места 

Ресурсна обезпеченост: Материално-техническа база –общинска собственост 

Източници на финансиране: Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане - Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

Изпълнен е Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча“ (2015г.)
27

, 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

През периода потребителите на услугата ежедневно получават безплатно топъл обяд, 

който се приготвя в кухнята на  Домашен социален патронаж. 

Достигнат брой потребители на услугата: 61. 

Изпълнен е Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча“ (2016 - 2020г.)
28

, 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 
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 Източник: 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/76/Project/BasicData?contractId=cuthTTJtwxU%3D&isHistoric=False 
27

 Източник: 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/116/Project/BasicData?contractId=ZpwA22k8ws8%3D&isHistoric=False 
28

 Източник: ИСУН  
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По проекта е извършено надграждане и разширяване на обхвата на действащата 

обществена трапезария и подпомагане на най-нуждаещите се лица чрез осигуряване на 

топъл обяд за най-нуждаещите се деца и лица.  

Достигнат брой потребители на услугата: 132. 

В процес на изпълнение е проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 

в община Стрелча“
29

 

Проектът надгражда съществуващата социална услуга на територията на община 

Стрелча – обществена трапезария, като осигурява помощ и подкрепа за най-уязвимите 

хора в общината. Чрез проекта се осигурява възможност за функционирането на 

обществената трапезария през периода на пандемия от COVID - 19 и ще продължи 

започната услуга за осигуряване на храни за хора, които не могат да си я осигурят сами.  

Достигнат брой потребители на услугата: 99 

 

Вид социална услуга: Личен асистент, социален асистент и домашен помощник 

Механизъм за лична помощ по Наредба №РД-07-7 на МТСП 

През последните  години социалните услуги „Домашен помощник“, „Социален 

асистент“ и „Личен асистент“ придобиват особена популярност сред хората с 

увреждания и затруднения в самообслужването. Тези социални услуги задоволяват, 

макар и не на всички,  потребността на възрастни и хора с увреждания за подкрепа в  

домашна среда. 

Капацитет: 34 потребители 

Потребители на услугата: Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване – 73 

Описание на услугата: Социална услуга в семейна среда, оказвана от 37 лични 

асистенти, полагащи постоянни грижи за хора с трайни увреждания  

Ресурсна обезпеченост: Услугата е обезпечена с човешки ресурс и финансиране 

Източници на финансиране: Държавно делегирана дейност 

През периода са предоставяни услугите личен асистент, социален асистент и домашен 

помощник. Реализиран е проект „Център за  социални услуги  в домашна среда.“
30

 

(2015-2017), финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 – 2020г. Чрез Център за услуги в домашна среда са подпомогнат лица с трайни 

увреждания и техните семейства и възрастни хора над 65 г. при самообслужване, 

осъществяване на социални контакти и поддържане своя бит и хигиена. Създадени са 

условия за приемственост и гарантиране на обслужването на лица, ползващи услугите 

„Социален асистент“, „Домашен помощник“ и „Личен асистент“, финансирани от 

ОПРЧР и националния бюджет.  

За функционирането на Центъра за предоставяне на социални услуги в домашна среда 

са осигурени помещения - приемна, офис и тоалетна, намиращи се в Домашен социален 

патронаж – Стрелча, които изцяло са ремонтирани и оборудвани по проекта. 
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 Източник: ИСУН 
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 Източник: ИСУН 
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В процес на изпълнение е проект „Независим и достоен живот“ (2021-2022г.)
31

, 

финансиран от ОПРЧР чрез МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес“. По проекта се подобрява 

достъпа до комплекс от интегрирани социални услуги на лица с увреждания и лица над 

65г. в невъзможност за самообслужване. 

Брой потребители на услугата: 33 

 

Социални услуги за деца/младежи 

 

Вид социална услуга: „Приемна грижа” 

Потребители на услугата: 1 приемно семейство 

Описание на услугата: Заместваща семейна грижа за деца, чиито родители не искат или 

не могат да се грижат за тях 

Ресурсна обезпеченост: Услугата е обезпечена с човешки ресурс и финансиране 

Източници на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Приеми ме 

2015“  

 

3.4.2. Състояние на общинската социална инфраструктура 

 

През периода 2014-2020г. община Стрелча обезпечава безвъзмездно 

финансиране при изграждането на необходимата инфраструктура за предоставяне на 

социални услуги чрез разработване на проекти от общинската администрация. 

Средствата са основно от европейските фондове. Поетапно се създава качествено нова 

среда за представителите на целевите групи и се провежда активна работа с тях.  

С цел  подобряване на живота на възрастните хора на територията на общината е 

идентифицирана необходимостта от разкриване на нови социални услуги в общността - 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора и Център за социална 

рехабилитация и интеграция. Има необходимост  от разширяване на обхвата на 

услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания - домашен помощник, 

социален и личен асистент, както и запазване на услугата за предоставяне на топъл 

обяд. През 2021г. със Заповед на Министъра на труда и социалната политика от 

01.10.2021г. е открита нова социална услуга Център за социална рехабилитация и 

интеграция, с адрес бул. „Руски“ 17А. Услугата е изцяло държавна и издръжката също. 

Сградата в която ще се помещава е построена през 2013г. (ПИЦ) , предназначението е 

променено извършено е преустройство и е въведена в експлоатация. 

 

3.4.3. Клубове на хора в пенсионна възраст 

 

Като елемент на социалната среда за възрастните хора значителна роля имат 

пенсионерските клубове. На територията на община Стрелча са регистрирани общо 7 

клуба на хора в пенсионна възраст, като функционират 3 - в гр. Стрелча, с. Свобода и с. 
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Блатница. Материалната база на клубовете се поддържа в добро състояние. Те са 

местата, които съдействат за поддържане на социалните контакти и активното 

дълголетие на пенсионерите в общината.  

Общината чрез бюджета си поддържа както предоставената за стопанисване 

инфраструктура, така подпомага и издръжката на клубовете, осигуряване на транспорт 

за осъществяване на мероприятията им. 

 

3.5. Култура 

 

Важен фактор за социално-икономическото развитие е опазването на духовното 

наследство и развитието на предприемачеството в сферата на културата. Културата 

придава собствен облик на общината, което е от значение за подобряване на качеството 

на живот на местната общност.  

Община Стрелча има богат културен календар, в който са залегнали всички 

приоритети във връзка с функционирането на културните институции, както и за 

осъществяването на културни прояви на различни нива. Културният календар се 

публикува в интернет страницата на общината (http://www.strelcha.bg/page.php?124). 

В капиталовата програма на Община Стрелча се залагат ежегодно разходи за 

поддръжка, както и извършване на ремонтни дейности на отделните културни обекти. 

От местната администрация отчитат като сериозен проблем недостатъчната финансова 

обезпеченост за развитието на културата и поддържане на базата. Необходимо е да се 

търсят източници за тяхното финансиране (по-голяма част от финансирането постъпва, 

като дарения). При добра урегулирана нормативна уредба е възможно създаването на 

Фонд „Култура“, към общината. 

 

3.5.1. Културни институции и дейности 

 

Музеи 

 

В гр. Стрелча има действащ Исторически музей, който е културна институция, 

чиято основна дейност е опазването и представянето на движими и недвижими 

културни ценности чрез издирване, събиране, документиране, научно изследване и 

популяризиране на това богатство. Музеят е второстепенен разпоредител на делегиран 

държавен бюджет. Музейният комплекс се състои се от три сгради, разположени в 

общо УПИ – Административна сграда, Къщата на Чорбаджи Нешов Грозев и Неделева 

къща. Централните експозиции са разположени в Къщата на Чорбаджи Нешов Грозев, в 

нея по етажи са разположени четири сбирки - Археология, Българските земи XV-XIX 

в., Етнография и Художествени произведения.  

 

 

 

http://www.strelcha.bg/page.php?124
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Фигура 3.5.1. Брой посещения в Исторически музей – 

Стрелча за периода 2014-2020г.
32

 

 

 

През периода нараства 

броят на посетителите в 

Историческия музей – 

Стрелча. Ръстът е над 183%, 

което е резултат от 

устойчивото маркетингово 

позициониране и 

кампаниите за 

популяризиране на 

туристическия потенциал.  

Въпреки спада през 2020г., резултат от световната пандемия КОВИД – 19, броят 

на посетителите е значително по-висок в сравнение с 2014г. 

През 2021г. Историческият музей - Стрелча изпълни проект „Оборудване на 

фондохранилища“ с финансиране от Министерство на културата. 

Необходимо е развитието на единна концепция за популяризиране и реклама на 

обектите, за събиране и представяне на информационно съдържание и обезпечаване на 

информационната достъпност. 

 

Народни читалища 

 

Традиционни носители на културата в българските общини са читалищата. На 

територията на община Стрелча функционират 5 читалища, разположени във всяко 

едно населено място. Читалищата са се утвърдили като активно културно средище с 

разнообразните форми на работа. Основната им функция е свързана с развитието на 

различни творчески групови и индивидуални инициативи. Към читалищата в общината 

функционират самодейни колективи, които поддържат жива фолклорната традиция и 

богатство на района.  

От направения преглед е видно, че читалищата, които разполагат със собствена 

база се поддържат библиотеки и читални. 

 

Таблица 3.5.1. Народни читалища и видове услуги, предоставяни на населението в 

община Стрелча
33

 

Населено място Вид на обекта Видове услуги 

град Стрелча 

 

НЧ „Просвещение 

1871“ 

Литературен кръжок „Богдан Овесянин“; 

Самодеен театрален колектив; 

Детски танцов състав „Усмивки“; 

Танцов състав „Пъстро хоро“; 

Фолклорна певческа група „Родолюбие“; 

Фолклорна група „Роден край“; 

                                                           
32

 Източник: По данни от Община Стрелча 
33

 Източник: Публичен регистър на народните читалища  
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Населено място Вид на обекта Видове услуги 

Певческа група  „Стрелица“; 

Танцов музикален състав „Бащино 

огнище“; Обучение на хора по компютърна 

грамотност; 

Работа с доброволци. 

село Блатница 
НЧ „Отец Паисий 

1936“ 
Вокална група „Славейче“; 

село Дюлево 

 
НЧ „Зора 1928“ 

Женски самодеен състав; 

Детски самодеен състав 

село Свобода 

 
НЧ „Фар 1937“ 

Певческа фолклорна група „Здравец“ 1,  

информационни беседи по социално 

значими теми с възрастни хора; 

мобилен културен център 

село Смилец 

 

НЧ „Г. Михайлов – 

Силата 1908“ 

Певческа фолклорна група „Росна китка“, 

Работа с деца от ромски произход-участия 

в тържества, рецитали и песни 

 

Читалищата се включват активно при организиране и участие в празници, 

фестивали, събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни 

занимания и др., като част от тях са по собствена инициатива. Читалищната 

организират или са домакини на различни тематични изложби. 

Читалищата могат да повишат своята активна дейност чрез осигуряване на 

достъп до информация чрез модерни информационни и комуникационни технологии; 

разработване и предоставяне на възможности за учене през целия живот; 

осъществяване на образователни и занимателни дейности за деца и младежи. 

През 2021г. за нуждите на читалището в с. Дюлево се закупи имот за изграждане 

на самостоятелна сграда. 

 

Обекти с религиозно значение 

 

На територията на община Стрелча има 8 християнски религиозни обекта във 

всяко едно населено място. 

 

Таблица 3.5.2.  Функциониращи религиозни обекти в община Стрелча по населени 

места 
34

 

Населено място Вид на храма 

град Стрелча 

храм-паметник „Св. Архангел Михаил“ (БПЦ) 

параклис „Св.Вмч. Георги Победоносец“ (БПЦ) 

параклис „Св.Петка“ (БПЦ) 

молитвен дом на Съюз на църквите на адвентистите от седмия 

ден 

                                                           
34

 Източник: Публичен регистър на храмовете и молитвените домове 
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Населено място Вид на храма 

село Блатница параклис „Св.Вмч.Георги Победоносец“ (БПЦ) 

село Дюлево църква „Св. Георги“ (БПЦ) 

село Свобода църква „Св. Димитър“ (БПЦ) 

село Смилец църквата „Св. Иван Рилски“ (БПЦ) 

 

От направеното проучване е установено, че повечето обекти са в добро общо 

състояние. През 2014-2021г. е направена реставрация на храм-паметник „Свети 

Архангел Михаил“ с дарения от местното население. С тържествена литургия 

Пловдивският митрополит Николай обнови храмът, в чест на 120 години от 

създаването му. 

През 2021г. във Вилно селище „Вълк“ с дарения е построен параклис, който се 

очаква да бъде осветен и въведен в експлоатация. 

 

Културни събития 

 

Община Стрелча ежегодно подпомага финансово местни инициативи на 

читалищата, свързани с традиционни празници и обреди в съответните населени места 

и включени в общинския културен календар – събори и/или традиционни дни на 

населеното място, както и други културни мероприятия. 

Повечето от събитията, които се организират и провеждат са свързани с 

културни прояви с национално значение, като изпълняват предимно културно – 

просветна функция. Събитията с регионално и местно значение са значими предимно за 

местната общност, за близки и роднини: традиционни събори в селата Дюлево (6 май); 

с. Блатница (24 май); с. Свобода (26 октомври) и др. 

Част от културните събития имат характера на туристически атракции, но могат 

да  бъдат преосмислени и доразработени.  

Празник на град Стрелча 

Провежда се на 2 август в чест на Св. Илия. По време на празника се 

възпроизвеждат автентични фолклорни традиции, организират се традиционните борби 

и празнични концерти. Чрез празника се създава усещането за принадлежност и 

съпричастност към традициите на общността. 

Тодоровден е характерен празник за региона, на който се провеждат състезания 

за най-хубав кон, гонки и тежката категория за дърпане на тежести. Кушията в Стрелча 

събира участници и зрители от няколко области. 

Много силен заряд има в двата фестивала, организирани в Стрелча. 

Етнографски фестивал на Средногорието, чиято цел е град Стрелча да стане  

център на средногорския песенен, инструментален, танцов и обреден фолклор. 

Организатори на събитието са Община Стрелча и НЧ „Просвещение-1871“. Фестивалът 

се провежда през месец септември. Той е иницииран по проект на Местна инициативна 

група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, финансира по Програма за развитие на 

селските райони. 

Фестивал на туризма и етеричните култури (за първи път се провежда през 

2021г.) е продължение на дългогодишната традиция на Празникът на розата, който се 
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провежда от 1996г. С решение на Общински съвет – Стрелча е прието да се промени 

статутът на Празникът на розата във „Фестивал на туризма и етеричните култури“. 

Целта е да се разшири популяризирането на розопроизводството, като се допълни с 

другите видове етерични култури – лавандула и др. също да се създаде местна 

туристическа борса за реклама на местния туристически бранш и алея на занаятите и 

местното производство. Да се представят традиционните местни ястия, напитки и 

занаяти. Целта на фестивала да се надгражда на регионално ниво и да се провежда 

всяка година в рамките на 2 или 3 дни. 

На първото издание на фестивала организатори са Община Стрелча, НЧ 

„Просвещение-1871“ и Исторически музей. Фестивалът се провежда през месец май.  

 

Таблица 3.5.3. Културни събития с потенциал за превръщането им в значими и 

привлекателни туристически атракции. 

месец Място Събитие Организатор 

06 януари 

Храм- паметник 

„Архангел 

Михаил“ 

Мостът на река 

Луда Яна 

Богоявление 

Община Стрелча 

Храм - паметник „Св. 

Архангел Михаил“ 

14 

февруари 

с. Смилец 

с. Блатница 

с. Свобода 

Ден на лозята и виното 

„Трифон Зарезан“ 

 

Кметства: с. Смилец; с. 

Блатница; с. Свобода 

01 март 

 

НЧ 

„Просвещение 

1871“ 

Ден на художествената 

самодейност 

Читалищата в община 

Стрелча 

20 април 
Исторически 

музей 

145 години от 

Априлското въстание 

Община Стрелча 

Исторически музей НЧ 

„Просвещение 1871“ 

28-29 май Площад „Дружба“ 

 

Фестивал на туризма и 

етеричните култури 

Община Стрелча 

Исторически музей 

Образователни 

институции 

НЧ „Просвещение 

1781“ 

01 юни Младежки център 
Международен 

ден на детето 

Туристически 

информационен център 

31 юли Площад „Дружба“ 

Празник на град Стрелча 

Храмов празник Св. 

Илия 

Община Стрелча 

Исторически музей 

септември Площад „Дружба“ 

ІV Етнографски 

фестивал на 

Средногорието 

Община Стрелча 

ноември Туристически Кулинарен празник за Туристически 
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месец Място Събитие Организатор 

информационен 

център 

дегустация на 

традиционни 

стрелчански храни и 

напитки 

информационен център 

декември Площад „Дружба“ Стрелченска Коледа Община Стрелча 

 

В община Стрелча има неоползотворен потенциал за развитие на културен 

туризъм, който допълва туристическия облик на общината и рекреационно-ресурсния ѝ 

потенциал. Необходимо е да се предложат иновативни елементи, да се обърне 

внимание на начина на организиране и популяризиране на събитията. В този процес е 

много важна ролята на бизнеса и представителите на туристическите структури. 

Възможност е създаването на публично – частни партньорства за създаването на краен 

туристически културен продукт. 

 

3.5.2. Състояние на общинската инфраструктура за културни дейности 

 

Културната инфраструктура има нужда от обновяване, за да може да отговори на 

съвременните потребности, както и да бъдат привлечени по-голям брой посетители в 

общината. Най-тежък проблем пред читалищата е недостигът на средства за 

поддържане на материалната база и за дейността им. Идентифицирана е 

необходимостта от основен ремонт на някой от сградите, подмяна на остарялото 

сценично оборудване, изграждане на ново осветление и озвучаване на читалищните 

зали. 

Културните дейности на територията на общината се организират в 5 читалища 

– в гр. Стрелча и в селата - Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница, всяко от които 

разполага с библиотека. 

 

Таблица 3.5.4. Оценка на състоянието на общинската културната инфраструктура 

Населено 

място, вид 

на обекта 

Предоставяни 

услуги 
Физическо състояние 

град 

Стрелча 

 

Исторически музей и 

Неделева къща. 

По данни от общинската администрация е 

належащо извършването на ремонтни 

дейности на сградите на Исторически музей - 

Стрелча. 

град 

Стрелча 

 

НЧ „Просвещение 

1871“ 

Двуетажна масивна сграда, публична 

общинска собственост с РЗП 1164 кв.м: 

библиотека (с детски и възрастен отдели), 

репетиционна зала, конферентна зала, 

театрален салон с 475 места и сцена 120 кв.м, 

техническо обезпечаване - 7 компютъра, 1 бр. 

мултифункционално устройство, 2 бр. 
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Населено 

място, вид 

на обекта 

Предоставяни 

услуги 
Физическо състояние 

принтера, 1 бр. мултимедия, 1 бр. осветителна 

техника за читалищния салон, 2 бр. 

озвучителна техника, 

Състоянието на сградата е незадоволително: 

нуждае се спешно от ремонт на покрива, смяна 

на дограма, ел. инсталация, ремонт на 

санитарни възли и сцена, подмяна на столове и 

измазване. В процес на реализация е проект 

„Реновиране и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на основната сграда на 

читалището“ към МИГ- Панагюрище, Стрелча, 

Лесичово. 

село 

Блатница 

 

НЧ „Отец Паисий 

1936“ 

Добро състояние на сграден фонд 40 кв.м. 

общинска собственост, компютър - 1 бр., 

принтер - 1 бр. 

село Дюлево 

 
НЧ „Зора 1928“ 

Нова сграда. През м. юни 2021 г. е закупен 

имот за реализиране на читалищни дейности. 

Досега читалището се помещава в 

предоставена за безвъзмездно ползване от ПК 

„Барикади“, гр. Стрелча, срещу поддръжка на 

сградата, която е с проблеми в покривната 

конструкция. 

село 

Свобода 

 

НЧ „Фар 1937“ 

Добро състояние. Двуетажна масивна сграда, 

общинска собственост, отдадена за 

безвъзмездно ползване. Има нужда от ремонт 

на покрив. Ползват се 84 кв.м. Има налична 

техника 1 бр. компютър и 1 бр. ксерокс които 

са неизползваеми. През 2013-2014г. е 

реализиран проект за обновяване на 

материалната база и въвеждане на нови 

технологии в библиотечната дейност. Закупен 

е автобус тип „Туристически“ за мобилен 

културен център, оборудван с компютърна 

техника и осигуряващ интернет за жителите на 

селото. Финансиран от ДФ „Земеделие“. 

село Смилец  
НЧ „Г. Михайлов – 

Силата 1908“ 

Добро състояние, изцяло сменена дограма на 

прозорците на библиотеката, голяма зала и 

фоайето на читалището. Налична техника -

компютър - 1бр.принтер - 1бр.и музикална 

уредба 
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3.6. Спорт 

 

Спортът е един от секторите в който има целенасочена политика от страна на 

общинската администрация. През анализирания период има действаща Стратегия да 

развитие на физическото възпитание и спорта в Община Стрелча за периода 2016 – 

2020г. (приета с решение/122/07.06.2016г. от ОбС-Стрелча). Наличието на Стратегия за 

развитието на физическото възпитание и спорта на общината показва осъзнатата 

необходимостта от създаване на нова политика на базата на ясно определени 

приоритети. 

Община Стрелча подкрепя развитието на масовия детско-юношески спорт, чрез 

финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. Всяка година се 

разработва  календар за спортно-туристическите прояви в Община Стрелча. 

Организират се различни спортни инициативи и кампании. 

Изграждането на нови спортни съоръжения на открито и реконструкция на 

наличната спортна база са част от стратегията на общината. Една от задачите, които 

стои пред местната администрация в периода до 2021 - 2027г. е подобряване на 

спортната инфраструктура за практикуване на масов спорт, оптимизиране на 

възможностите за спортуване на всички граждани на общината, в т.ч. с особено 

внимание към децата и младежите подобряване на физическото здраве на жителите на 

града и подобряване качеството на услугите. 

 

3.6.1. Спортни клубове и дейности 

 

На територията на община Стрелча функционират 3 спортни клуба, 

регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта, като само един от тях е 

регистриран в град Стрелча.  

 

Таблица 3.6.1. Спортни клубове в Община Стрелча, вписани в регистъра на ММС
35

  

Наименование 
Седали

ще 

С

порт 

Член на Спортна 

федерация (СФ) 

Сдружение „Футболен клуб 

Барикади“ - с два отбора за 

деца и мъже 

гр. Стрелча, 

ул. „Топола“ 

№ 2 

футбол 
Български футболен 

съюз 

Спортен клуб по таекуон-до 

„Один“  

гр. 

Панагюрище, 

трениращи 

групи в 

Стрелча 

таекуон-

до „Ай 

Ти Еф“ 

Българска федерация по 

таекуон-до „Ай Ти Еф“ 

Спортен клуб „Шампион“ 3 

гр. 

Пазарджик, 

трениращи 

плувни 

спортове 

Българска федерация 

плувни спортове 

                                                           
35

 Източник: Регистър на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, 

ал.1, т.1 от ЗФВС 
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групи в 

Стрелча 

 

Спортните клубове в предоставят възможност за активно занимание със спорт на 

децата и младите хора. Сформирани са волейболни отбори – момичета и момчета, 

които тренират във физкултурния салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.  

Макар и недостатъчни на брой на територията на общината функционират 

спортни клубове, които редовно провеждат тренировките, участват в различни по вид 

състезания и постигат много добри класирания. Основният проблем е финансирането 

на дейността им и екипировката. Общинският бюджет за спорта е недостатъчен за 

покриване на всички разходи по обективни причини. Общината предоставя спортна 

база според възможностите си и еднократни стипендии по Наредбата за  отпускане на 

стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община 

Стрелча.
36

 

Предвижда се възраждане на едни от традиционните спортове на територията на 

общината – борбата и волейбола. Предприети са действия, но поради епидемичната 

обстановка в момента е в процес на изчакване. 

 

3.6.2. Инфраструктурна обезпеченост  

 

Основната спортна инфраструктура се намира в град Стрелча и включва стадион 

и открит басейн, които дават редица предимства при използването им за тренировъчна 

дейност и масов спорт. През периода новопостроените спортни съоръжения: мини-

футболно игрище (2014г.), (закрит плувен басейн (2014г.) - градска минерална баня 

многофункционална спортна площадка, (фитнес зала (2015г.) – градска минерална 

баня, предоставят добри условия за развитие на спорта, но използването им не е в 

желания оптимален вариант. През 2021г. се реализира ремонт на Градската баня и 

съблекалните и фитнес залата на Стадиона. Предстои ремонт на покрова на банята. 

Плувният басейн допринася в най-голяма степен за спортната дейност. Мини-

футболното игрище също е добра база за тренировъчни и спортни занимания. За 

фитнес залата и спортната площадка е необходимо да се създаде план за по-добро 

използване. Спортен – възстановителен център разположен в сградата на Градска 

минерална баня – Стрелча. Разполага с закрит плувен басейн, два закрити малки 

басейни, фитнес салон и кабинети за извършване на медицински процедури. 

 

Таблица 3.6.2. Спортни обекти в град Стрелча 

№ 
Вид на обекта 

Спортно-функционална 

категория/ основни параметри 

Физическо 

състояние. 

1.  

Стадион 

(спортен 

комплекс)  

Състезания от местен характер, 

тренировъчна и учебна дейност, 

културни прояви. Футболно игрище 

Добро състояние. 

Реализиран е 

инвестиционен 

                                                           
36

 Източник: Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Стрелча за периода 

2016 – 2020 г. (приета с решение/122/07.06.2016г. от ОбС-Стрелча) 
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№ 
Вид на обекта 

Спортно-функционална 

категория/ основни параметри 

Физическо 

състояние. 

Фитнес зала и 

съблекални 

ремонтирани 

основно през 

2021 г. 

затревено с обща площ от 14 000кв.м. 

Открито съоръжение, естествена тревна 

настилка, снабдено с ток, студена вода и 

канализация.   

С инвестициите по проекта са 

осигурени условия за безопасна 

експлоатация, монтаж на седалките за 

трибуните, оборудване на съблекални и 

кабинети, обособена зона за фитнес – 

закрита вътре в сградата и открита 

между сградата и стадиона. 

проект „Ремонт и 

реконструкция на 

съществуваща 

масивна сграда - 

съблекалня, 

външни скамейки и 

сенна конструкция 

към стадион, 

находящ се в УПИ 

III, кв. 85 в гр. 

Стрелча“, с 

финансиране по 

Постановление 

№315/19.12.2018г. 

на МС 

2.  

Мини 

футболно 

игрище  

Тренировки, ползване от граждани, 

спортна дейност, физически занимания. 

Построено през 2014 г. 

Добро състояние 

3.  

Многофункцио

нална спортна 

площадка в кв. 

„Господа”  

Ползване от граждани, Физически 

занимания. Построена през 2015 г. 
Добро състояние 

4.  

Фитнес зала в 

Градска 

минерална баня  

Тренировки, ползване от граждани, 

физически занимания. Построена през 

2015 г. 

Добро състояние 

5.  

Физкултурен 

салон към СУ 

„Св. Св. Кирил 

и Методий“ 

Училищна спортна база, 

състезания от местен характер, 

тренировъчна и учебна дейност, 

условия за видове спорт – баскетбол, 

борба, волейбол, лека атлетика. 

Двуетажна масивна сграда 

стоманобетонна сграда с 2 съблекални, 

складови помещения и физкултурен 

салон, асфалтирани открити игрища 

баскетболно, волейболно и футболно; 

Студена и топла вода, 

видеонаблюдение, ПВЦ дограма 

2020г. извършен 

основен ремонт на 

покрива на 

физкултурния 

салон на СУ „Св. 

св. Кирил и 

Методий” в града. 

 

6.  

Физкултурен 

салон и фитнес 

зала към НУ 

„Паисий 

Комплекс за образование, подг. група, 

1-4 клас, Спортна дейност, физически 

занимания. Физкултурният салон е с 

големина 465 кв. м, оборудван с нови 

Изцяло обновен по 

проект 

„Обновяване и 

модернизиране на 
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№ 
Вид на обекта 

Спортно-функционална 

категория/ основни параметри 

Физическо 

състояние. 

Хилендарски” спортни уреди и пособия, даващи 

възможност на децата да спортуват при 

отлични условия. 

физкултурния 

салон НУ „Паисий 

Хилендарски“, 

финансиран по 

публичната 

инвестиционна 

програма „Растеж и 

устойчиво развитие 

на регионите“ 

(2014г.),  

7.  

Физкултурен 

салон към ДГ 

„Д-р Стайко 

Стайков“ 

Комплекс за образование за деца – 3-6 г. 

възраст, Физически занимания 
Добро състояние 

8.  

Спортна 

площадка в 

двора на СУ 

„Св. Св. Кирил 

и Методий   

Игрището е със стандартни размери 

20Х40 м, оградено с метална ограда и 

осветление.   

В процес на 

реализация е 

проект 

„Изграждане на 

спортна площадка 

и прилежаща 

инфраструктура на 

територията на гр. 

Стрелча, община 

Стрелча“ (2019-

2022г.), 

финансиран по 

Програма за 

развитие на 

селските райони (за 

мерки по чл. 9б, т.2 

от ЗПЗП).  

 

Минералната вода е едно от най-ценните богатства на град Стрелча. 

 

Вид на 

обекта 

Физическо състояние. Необходимост от 

подобряване 

Минерална баня 

През периода са реализирани важни проекти, финансирани от 

фондове на ЕС, целеви средства от държавата и собствени 

средства. Благодарение на тях се увеличава и подобрява 

материалната база, променен е обликът на сградата на 

минералната баня, увеличен е броят на посетителите и 
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Вид на 

обекта 

Физическо състояние. Необходимост от 

подобряване 

приходите на общината. 

Реализиран проект, финансирани от ПИП на Министерски 

съвет: Изграждане на покрит плувен басейн към сградата на 

минерална баня и въведен в експлоатация. Закритият басейн 

се захранва с минерална вода от стария „Бански каптаж“, 

което го прави независим от основния сондаж 1ХГ и не влияе 

върху водовземането от хотелите и къщите за гости. Водата се 

доставя чрез хидрофорна система. 

Реализиран е проект „Обособяване на спортно 

възстановителен център в източното крило на банята“, 

финансира от МИГ. Изцяло обновени са помещения за вани, 

санитарен възел, складово помещение, изградена е нова зала 

за фитнес. 

Извършена е подмяна на канализационните тръби, намиращи 

се под сградата с финансиране от общинския бюджет. 

В сградата на минералната баня са извършени следните 

дейности: изцяло обновена северна външна фасада с подмяна 

на цялата дограма с изработване и монтиране на панорамни 

стъкла; полагане на нова хидроизолация по стените в 

коридора, обслужващ ванните помещения; нова система за 

вентилация във всяко от мокрите помещения в т.ч. вани, 

джакузи, перлена вана; монтиран е втори компресорен съд за 

минерална вода, като банята е осигурена.  

Изградена е площадка за релакс и слънчеви процедури за 

посетителите на закрития басейн, оборудвана с шезлонги, 

чадъри и др.  

Изградена е допълнителна естествена вентилация за 

отвеждане на топлия въздух и пари в закрития басейн, като по 

този начин е намален разхода за електричество, необходимо 

за действие на основната аспирация. 

Изградена е нова вентилационна система за отвеждане на 

конденз от помпеното и компресорното помещение за 

филтрация на водата в закрит басейн. 

Подменени са водопроводи за минерална вода, захранващ 

двата вътрешни басейна от общите отделения в банята.  

Реализиран е и проект „Ремонт на градска минерална баня гр. 

Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки 

комплекс“. Направен е ремонт на покрива на градската 

минерална баня и е изградена детска  площадка пред банята. 

Минерален извор 

„Банче“ 

Изграждане на втори басейн към минерален извор „Банче“ и 

обособяване на балнеоложки комплекс – въведен в 
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Вид на 

обекта 

Физическо състояние. Необходимост от 

подобряване 

експлоатация с финансиране от ПИП на МС. 

Облагородена е източната част на имота, оформена е нова 

тревна площ, която се полива чрез дъждуване с вода от 

реката. 

ВиК изграден нов водопровод до „Банчето“ за водовземане с 

питейна вода. 

Минерален плаж 

Обектът разполага с два басейна, един с олимпийски размери, 

един с полуолимпийски, два детски басейна, бар с грил, мини 

футболно игрище, фитнес зала, игрище за плажен волейбол, в 

съчетание и много зеленина и красива природа на 

средногорския град. Футболно игрище с изградена поливна 

система през 2021 г. 

 

3.7. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Демографските показатели 

 

Изводи 

Населението на общината съставлява 1,8% от населението на област Пазарджик. 

За периода 2014-2019 г. е ясно изразена трайна тенденция за намаление - характерна и 

за градското, и за селското население в община Стрелча.  

В селата населението е намаляло общо с 3,9%, в т.ч. град Стрелча с 4,1%. 

Относителният дял на градското население в община Стрелча е 84% при 72,9% за 

страната и 62,6% за област Пазарджик. В града е най-голямата концентрацията на 

население и социално-икономическа активност – 86%.  

Демографско състояние в общината се характеризира с отрицателен естествен 

прираст, висока смъртност, влошена възрастова структура, застаряване на населението. 

Ясно е изразена тенденцията за намаляване на броя на хората в трудоспособна възраст.  

Усеща се необходимостта от кадри в цялата общинска икономика. Сериозен е 

проблемът с кадрите в сферата на здравеопазването, образованието и др.  

Община Стрелча си партнира успешно с Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), гр. 

Панагюрище, което оказва съдействие за включване на безработни лица в програми за 

заетост и обучение. 

Потенциал за развитие 

Създаване на условия за привличане/задържане на икономически активното 

население и младите хора на територията чрез осигурената заетост. 

Създаване на условия за заетост и доходи на местното население, както и мерки, 

насочени към квалификация и придобиване на умения и компетенции на безработните 

и неактивни, които да отговорят на нуждите на бизнеса, и по този начин да задържат 

икономически активното население на територията. 
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Здравеопазване 

 

Изводи 

На територията на община Стрелча няма лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ. Болничната помощ се осъществява от персонала на 

Многопрофилна болница за активно лечение „УНИ-ХОСПИТАЛ“ ООД (МБАЛ) в гр. 

Панагюрище. 

В малките населени места е затруднен достъпът до медицинска грижа. 

За спешна помощ е осигурен 30 минутен изохрон в рамките на общината. 

Недостиг на медицински персонал, което се отразява неблагоприятно на 

здравето и здравната профилактика на населението. 

Липса на денонощна аптека.  

Добро състояние на общинската здравна инфраструктура – здравни кабинети в 

училищата. 

Сградата на Поликлиниката има нужда от извършване на ремонтни дейности 

(покрив, дограма и др.) и да се въведат мерки за енергийна ефективност. 

Потенциал за развитие 

Необходимо е подобряване на здравния достъп и осигуряване на равни 

възможности за използване на здравни услуги в малки населени места.  

Информационно-образователни и здравно-консултативни услуги за превенция и 

здравословен живот.  

Улесняване на достъпа до здравни услуги като неразделна част от комплексните 

услуги за социално включване, осигуряване на по-високо качество на живот и 

пригодност за заетост. 

Реализиране на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на поликлиниката. 

 

Образование 

 

Изводи 

Добре е развита мрежата за образователни услуги - детска градина и две 

училища. 

Капацитетът на детската градина е оптимизиран и напълно задоволява 

потребността от услугата. 

Образователната инфраструктура е в добро състояние. 

Потенциал за развитие 

Подобряване качеството на училищното образование, обучение за подобряване 

на квалификацията на работната сила и осигуряване на подходяща среда за социално 

включване. 

Идентифицираната е необходимостта от преценка и подготовка на 

образователната инфраструктура за изграждане на училищна STEM среда и 

предстоящото въвеждане на системата на дуалното професионално образование и 

обучение. 
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Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от 

маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование 

Разширяване на образователните форми за интеграция – лятно училище, зелено 

училище и т.н.  

 

Социални дейности 

 

Изводи 

Община Стрелча води целенасочена политика за подобряване качеството и 

обхвата на социалните услуги в общността, чрез разширяване и обновяване на 

социалната инфраструктура. 

Общината единственият действащ доставчик на социални услуги в общността. 

Основни уязвими и малцинствени групи са: дългосрочно безработните и ромите, 

възрастните хора, особено самотно живеещите, хората с увреждания, деца в риск. 

Предоставяне на релевантни социални услуги: в домашна среда; топъл обяд, 

приемна грижа. Недостатъчен брой квалифицирани социални работници и други 

специалисти в трудоспособна възраст. 

Потенциал за развитие 

Насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите 

със специални потребности и в неравностойно положение, както и на други уязвими 

групи.  

Разширяване обхвата на социалните услуги за уязвимите целеви групи; 

За възрастните хора - осигуряване на навременни и адекватни здравни и 

социални грижи, подкрепа за ежедневни грижи в дома, осигуряване на социални 

контакти. 

 

Култура 

 

Изводи 

Във всички населени места функционират читалища с библиотеки, развива се 

любителското творчество като силно е застъпен фолклорът и традициите; 

В процес на реализация е проект „Реновиране и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на основната сграда на читалището“ към МИГ- Панагюрище, Стрелча, 

Лесичово. 

Повишава се посещаемостта на Исторически музей – Стрелча. 

Традиционно утвърдени културни събития с потенциал за превръщането им в 

значими и привлекателни туристически атракции. 

Функционират религиозни обекти във всички населени места. 

Потенциал за развитие 

Належащо извършването на ремонтни дейности на сградите Исторически музей- 

Стрелча.  

Подобряване на материално-техническата база на читалищата и разширяване 

обхвата на дейностите и услугите в тях. 
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Утвърждаване добрия опит при реализиране на партньорски проекти между 

общината и читалищата, като се разшири мрежата за сътрудничество. 

 

Спорт 

 

Изводи 

Функциониращи и утвърдени спортни клубове; 

Реновирана и изградена нова спортна инфраструктура; 

Налични терени за спорт и атракции в селата, чиито потенциал не е разработен; 

Спортната инфраструктура в училищата и детската градина е в добро състояние. 

Потенциал за развитие 

Изграждане на нови спортни площадки и съоръжения за масов спорт на открито 

в града и в селата; 

Оползотворяване наличния потенциал от обекти, предназначени за спорт и 

атракции. 
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Раздел IV. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 

 

4.1. Транспортна инфраструктура 

 

Транспортната мрежа в община Стрелча е добре изградена. Изградени са добри 

транспортни връзки към градовете - София, Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, 

Копривщица, Хисаря и Карлово. От съществено значение е жп линията Пловдив - 

Панагюрище, която осигурява бърза връзка на общината с регионалния център за ЮЦР. 

 

Фигура 4.1.1. Транспортен модел на община Стрелча
37

  

Община Стрелча е 

периферно разположена от 

коридорите на основната и 

разширената Транс 

европейска транспортна 

мрежа (TEN-T), 

преминаваща през Южен 

централен район. Основните 

пътни направления на TEN-

T мрежата се формират от 

пътищата с международно и 

национално значение - 

автомагистрали и първи 

клас.  

Разстоянието до магистрала 

„Тракия“ е 45 км, а до 

летищата в гр. София – 106 

км и гр. Пловдив - 60 км. 

Транспортната 

инфраструктура свързват 

Стрелча със София, 

Пловдив, Пазарджик, 

Панагюрище, Копривщица, 

Хисаря и Карлово.  

 
 

4.1.1. Пътна инфраструктура и автомобилен транспорт 

 

Състоянието на пътната мрежа е определящ фактор за обслужването на 

населените места и възможностите за развитие в района. Община Стрелча е в 

                                                           
37

 Източник: ОУПО 



81 
 

неблагоприятна позиция по отношение обслужването от пътищата с по-висока 

категория, по които се провежда значителен трафик, включително транзитен.  

Обща дължина на пътните мрежи в община Стрелча е 55 км, в т.ч. 

републиканска пътна мрежа - 39,20 км, от тях 3,24 км в гр. Стрелча. Общинската пътна 

мрежа е с обща дължина 15,80 км. Гъстотата на пътната мрежа е по-висока от средната 

за страната - 244.43 км/1000 кв.км при 176.92/1000 кв.км средно за страната и показва 

добра транспортна обезпеченост на общината. 

 

Републиканска пътна мрежа 

 

Общата дължина на републиканските пътища на територията на Община 

Стрелча е 39, 196 км. 

През територията на Община Стрелча преминават следните третокласни 

републикански пътища, а именно: 

 Път III - 606 (Пирдоп-Розино)-Копривщица - Стрелча - Кръстевич- Красново - 

Беловица- Любен- Неделево - Голям чардак- Малък чардак - Строево - (Труд- 

Пловдив) от км 23+ 300 до км 41 + 350 - 18,050 км; 

 Път III-80 1 ( ок. п. София - о.п. Ихтиман) Вакарел-Белица-Поибрене-Оборище- 

Панагюрище- Стрелча от км 60+690 до км 65+ 200 - 4,51 км; 

 Път Ш-8003 (Пазарджик - Пловдив) - Мало Конаре-Пищигово-Черногорово 

Овчеполци-Блатница-Смилец-Дюлево-(Стрелча-Кръстевич) от км 22+064 до км 

38+700 – 16, 636 км. 

 

Фигура 4.1.2. Състояние на пътищата от РПМ на 

територията на община Стрелча 

 

 

 

 

Състоянието на пътната 

настилка на 

републиканската пътна 

мрежа в община Стрелча е в 

незадоволително състояние.  

 

 
 

Общинска пътна мрежа  

 

Преобладаваща за общината е общинската пътна мрежа и осъществява в 

достатъчна степен свързаността между отделните населени места. Общата дължина на 

общинските пътища е 15,80 км. 
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Таблица 4.1.1. Състояние на общинските пътища 

Наименование 
Дължина  

(км) 

Необходимост 

от ремонт/ 

реконструкция 

(да/не) 

Проектна 

готовност 

(работен 

проект/ 

проучвания/ 

идеен 

проект/ 

няма) 

Трасето 

осигурява 

ли 

единствен 

достъп до 

населено 

място или 

селищно 

образувание 

(да/не) 

Значение 

на 

засегнатото 

трасе 

(местно/ 

общинско/ 

регионално 

PAZ 1151/II – 37 – Панагюрище 

– Левски 

11,20 

 
лошо   общинско  

PAZ 2220/III – 8003 – Смилец – 

Свобода 
4,00 

лошо не да местно 

PAZ 3221/III – 8003 – Дюлево – 

ж.п. спирка Дюлево 
0,6 

лошо не  да местно 

Общо: 15,80     

 

Преобладаващата част от общинската пътна мрежа е в незадоволително 

състояние поради липса на системна поддръжка, което особено затруднява 

комуникацията през зимния сезон. Общинската пътна мрежа се нуждае от 

реконструкция по отношение на експлоатационното й състояние. 

 

Средно денонощна годишна интензивност на автомобилното движение 

 

Интензивността на автомобилния трафик е сравнително слаба. Натовареността 

на пътищата е равномерна по осите север-юг и изток-запад. По-ниската интензивност 

на движението по III-8003 се дължи на дублирането на голяма част от трасето от жп 

линията Пловдив - Панагюрище. 

 

4.1.2. Железопътен транспорт 

 

През територията на община Стрелча минава жп линията Пловдив - Стрелча - 

Панагюрище. Линията е закрита през 2004 г., но по настояване на общините Стрелча и 

Панагюрище е пусната отново. ЖП линията е от втора категория, съгласно „Наредба за 

категоризация на жп линии в Република България, вкл. в жп инфраструктура и 

закриване на отделни линии или участъци от линии“ и V клас по товаронапрежение. 

Дължината на линията на територията на община Стрелча е 23 км и има три 

експлоатационни пункта - спирки Смилец, Дюлево и Стрелча. На територията на 

общината са разположени 6 прелеза - км 45+505, км 47+391, км 5l+1 14, км +164, км 

60+589 и км 65+755. Съгласно действащия график за Движение на влаковете, на 

територията на община Стрелча са обособени три маршрутни разписания разпределени 

по график за деня. ЖП линията е важна за транспортното обслужване на населението 

защото при тежки зимни условия тя е единственият вариант за превоз към съседния 

град Панагюрище и регионалния център на ЮЦР Пловдив. 
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4.1.3. Транспортна достъпност и осигуреност 

 

Транспортна достъпност до  общинския център 

 

Областният център Пазарджик отстои на 56 км от град Стрелча. Основна 

транспортна артерия за територията, която осигурява достъп до съседните общински и 

областни центрове, се явява третокласната пътна мрежа, което преминава през 

общината. Анализът на транспортната достъпност в рамките на община Стрелча 

показва, че всички населени места са свързани и достъпни. 

Предимство на пътната инфраструктура е, че няма населени места в най-

отдалечените зони в обхвата на общината, което да затрудни достъпа до тях.  

Ежедневни трудови пътувания се осъществяват и от общинския център – град 

Стрелча към съседните общински центрове, както и към областния център – град 

Пазарджик по републиканската пътна мрежа. Това позволява на работещите в 

общината и областта да извършват ежедневни пътувания до работното си място. 

Всички социални и административни услуги, които общината предлага се затрудняват 

поради лошата инфраструктура и липсата на качествени транспортни услуги.  

 

Обществен транспорт 

 

В община Стрелча автобусният транспорт е добре организиран и задоволява 

напълно потребностите на населението. Превозът се осъществява ежедневно от частни 

превозвачи до големите градове в Югозападния и Южния централен район - София, 

Пловдив, Пазарджик, Хисаря. 

 

Улична мрежа 

 

В повечето участъци уличната мрежа е в незадоволително състояние, като 

значителна част е без трайна настилка. Транспортното натоварване по първостепенната 

улична мрежа е със средна интензивност и е предимно от леки и лекотоварни 

автомобили. Второстепенната улична мрежа е с незначително транспортно 

натоварване. Настилката по някой от тях е разрушена изцяло или липсва, а оформените 

неравности, лови с кал, вода и наноси затрудняват преминаването на автомобили и 

пешеходци.   

В процес на изпълнение е проект „Благоустрояване на улична мрежа в гр. 

Стрелча, община Стрелча“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020г. Общата дължина на улиците от второстепенната улична мрежа VI клас, 

включени в проекта, е 2529,05 км: улица „Драгньо Пондев“, улица „Петра войвода“; 

улица „Стара планина“; улица „Димитър Благоев“; улица „Витоша“; улица „Геро 

Грозев“; улица „Полковник Тимирязев“; улица „Цар Симеон Велики“. 

В града е извършено още благоустрояване на ул. „Стрелец“. Реализиран е проект 

„Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично 
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платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул. „20-ти април“ – гр. Стрелча; 

През 2021 г. е реализиран проект за подмяна на водопровод и благоустрояване на шест 

броя улици в кв. „Господа“ гр. Стрелча с обща дължина 1577 м, Финансиран с ПМС.  

(кв. Господа:  ул. „Независимост“, ул. „Марко Нешев“, ул. „Пенчо Генов“, ул. „Бойчо 

Ханджиев“, ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Христо Ботев“).  

През периода са извършвано благоустрояване на пътната и уличната мрежа, 

спешни ремонти и изкърпване на улици в населените места. 

Населението няма традиция за използване на велосипеди при придвижването на 

по-близки разстояния. Няма изградени велосипедни алеи, което се счита за пропуск за 

населени места, които ще развиват туризъм и зони за спорт и отдих. При разширението 

на реконструкцията на уличната мрежа може да се реализира маркиране на 

велосипедни алеи, където е подходящо. Запазване на високата дървесна растителност, 

където е налична по уличната и пътната мрежа при разширението и реконструкцията й, 

като се формират джобове за паркиране. 

 

4.2. Състояние на водоснабдителната и канализационна мрежи 

 

4.2.1. Водоснабдяване 

 

Фигура 4.2.1. Водопреносна мрежа в община 

Стрела 

 

 

На територията на община 

Стрелча съоръжения от 

водопроводната и канализационната 

система се експлоатират от „ВиК – С 

ЕООД“ все още не е присъединена към 

„В и К услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. 

Към момента наличният капацитет на 

подземните и повърхностните 

водоизточници не достига за 

покриване на питейно-битовите и 

други нужди на всички обслужвани 

населени места през летния сезон. 
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Водоизточници 

 

Съществуват пет водоснабдителни зони на територията на „ВиК - С“ ЕООД 

Стрелча, всяка от тях съответства на едно населено място. 

Основната част от населението, живеещо в общината е съсредоточено в гр. 

Стрелча. За водоснабдяването на град Стрелча се използва речното водохващане на 

река Меде дере (приток на Стрелченска Луда Яна). Четирите други населени места се 

водоснабдяват с питейни води от подземни водоизточници: 10 каптажа и 1 шахтов 

кладенец. 

В летните и есенните месеци, когато речния отток значително намалява, водата 

от р. Меде дере не достига поради, което е наложително да се предприемат мерки за 

ограничаване загубите на вода по водопреносната мрежа. 

 

Системи за питейно водоснабдяване  

 

Водоснабдителната мрежа и съоръженията са стари и амортизирани. Всички 

напорни водоеми се нуждаят от рехабилитация. Затруднено е и учредяването  на 

санитарно - охранителни зони около водохващанията, намиращи се на територията на 

общината, поради необходимост от значителен финансов ресурс за набавяне на 

документите,  регламентирани в Наредба 3 от 16.10.2000г. 

 

4.2.2. Канализационна мрежа 

 

В община Стрелча има изградена канализационна мрежа само в общинския 

център. Мрежата е със смесена канализационна система - дъждовна и за битови води. 

Изградена е 82 % от канализацията. Канализационната мрежа е с дължина 27,315 км. 

Състоянието на съществуващата канализационна система не е добро, тръбите са 

бетонови, с изчерпан ресурс. Връзките между тръбите са амортизирани и са 

предпоставка за инфилтрация и ексфилтрация от и в колекторите. Заустването е в река 

Стрелчанска Луда Яна. 

Краткосрочните инвестиции са свързани с изграждане на ПСОВ Стрелча, 

реконструкция на дъждопреливниците и изграждане на нови, реконструкция на главни 

колектори, реконструкция и изграждане на канализационна мрежа в селата. 

 

4.2.3. Изпълнени и изпълняващи се обекти за изграждане и реконструкция на ВиК  

 

През разглеждания период на територията на община Стрелча са реализирани 

или са в процес на изпълнение проекти за решаване проблемите във ВиК сектора: 

 

Таблица 4.2.1. Изпълнени и изпълняващи се обекти за изграждане и реконструкция на 

ВиК системи в община Стрелча  
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№ 

Изпълнени и изпълняващи се обекти за изграждане 

и реконструкция на ВиК системи през последните 5 

години 

Година на 

изпълнение 

Източник 

на 

финансир

ане 

1 Проект „Реконструкция вътрешна водопроводна 

мрежа гр. Стрелча. Подмяна водопроводна мрежа 7 

от 24 бр. улици с обща дължина 2239 м“ 

2020 – 2023 г 
Собствени 

приходи 

2 Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Дюлево, община Стрелча “; 
2021 – 2025 г ПУДООС 

3 Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Смилец, община Стрелча“; 
2021 – 2025 г. ПУДООС 

4 Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Блатница, община Стрелча“; 
2021 – 2025 г.  ПУДООС 

5 Реконструкция на водохващане в с. Блатница, 

каптаж Буровица. Подменен е 300 м нов водопровод 
2020 г.  

Собствени 

приходи 

6 Реконструкция на  водохващане в с. Свобода – 

продължава работата по почистването и 

възстановяване на каптажа. 

2021 г.  
Собствени 

приходи 

7 Подмяна на водопроводи на следните улици в кв. 

Господа: ул. „Независимост“, ул. „Марко Нешев“, 

ул. „Пенчо Генов“, ул. „Бойчо Ханджиев“, ул. 

„Димчо Дебелянов“ и ул. „Христо Ботев“ 

2021 г.  ПМС 

 

 

4.2.4. Хидромелиоративни напоителни системи 

 

В Стрелчанската котловина водите на реката се използват за напояване. Част от 

водите на Стрелчанска Луда Яна се отклоняват на югоизток по изграден канал към  

река Калаващица, вливаща се в язовир Пясъчник. Съществуващите 

хидромелиоративните съоръжения не са достатъчни за задоволяване нуждите на 

земеделските производители. Необходимо е реализиране на проект за обновяване и 

разширяване на напоителните полета и съоръжения. Възможност е стимулиране на 

изграждането на капкови напоявания.  

 

4.3. Енергийна система 

 

4.3.1. Електроенергийна инфраструктура 

 

Електроснабдяването на община Стрелча, като част от Пазарджишка област, е в 

обхвата на Електропреносен район Пловдив. Електроснабдяването на общината се 

осъществява от EVN КЕЦ Панагюрище, част от системата на „Електроразпределение 

Юг“ ЕАД. Територията на общината е100% електрифицирана. Електропреносната 

мрежа е въздушна, на стълбове и обхваща всички населени места. 
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Община Стрелча е една от общините в Южен централен район, в която няма 

изградена подстанция 110/20 kV и е с по-ограничени възможности за икономическо 

развитие. 

 

Улично осветление 

 

Основен консуматор на енергия е уличното осветление, който формира най-

голям дял в потреблението на електроенергия и се явява най-скъпият от всички 

първични енергоизточници, ползвани в община Стрелча. Този факт налага разглеждане 

на състоянието на системите за улично осветление и на тази основа – формиране на 

енергоспестяващи мерки. 

Към момента, системата за уличното осветление в община Стрелча е развита във 

всичките пет селища. Състоянието, в което се намира системата, не осигурява 

необходимия светлинен комфорт. Системата е изключително енергоемка и 

преобладаващата част от съоръженията й /около 60%/ са негодни. Това се дължи 

основно на факта, че по-голям брой от съществуващите осветителни тела са от стар тип 

и не са енергоефективни. Те основно са с живачни лампи с високо налягане /ЖЛВН/- 

250W и 125W. Налице са ограничен брой компактни луминесцентни лампи (КЛЛ) 

2х18W. 

 

Таблица 4.3.1. Разпределение на осветителни тела за улично осветлени по селища в 

община Стрелча
38

 

Населено място Осветителни тела (бр.) 
Единична мощност 

(W) 
Обща мощност (kW) 

гр. Стрелча 

34 (живачни) 125 

83,474 
312 (живачни) 250 

34 (2Х18) - 

луминесцентни 
36 

с. Блатница 62 (живачни) 250 15,5 

с. Дюлево 70 (живачни) 250 7,5 

с. Свобода 67 (живачни) 250 16,75 

с. Смилец 108 (живачни) 250 27,0 

Всичко 687  160,224 

За различните селища системите за улично осветление са изграждани в различни 

периоди през последните 35 години. Повечето от осветителните тела са монтирани на 

съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение, състояща се от стандартни 

железобетонни стълбове. Електромерите са двуфазни. 

При това си състояние уличното осветление не гарантира необходимата степен и 

качество на осветеност от работещото улично осветление и съответната сигурност на 

движението на моторни превозни средства и пешеходци особено в петте селища гр. 

Стрелча, с. Смилец, с. Свобода, с. Дюлево, с. Блатница по тези причини това трябва да 

е една от приоритетните за решаване задачи от Община Стрелча. 

                                                           
38

 Източник: Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и 

биогорива в Община Стрелча 
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Като цяло мрежата на уличното осветление и парково осветление се нуждае от 

модернизация и реконструкция. Необходимо е: изцяло да бъдат подменени 

съществуващите осветителните тела с високо ефективни енергоспестяващи такива от 

ново поколение; да бъде изградена автоматизирана система за управление на системата 

и централен диспечерски център; да се извършат ремонтно възстановителни работи. 

 

4.3.2. Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

 

Енергията от възобновяемите енергийни източници е средството за 

ограничаване на вредните въздействия от дейностите в енергийния сектор, но все още в 

общината не се използват възможностите, предоставени от ВЕИ. Секторът не е 

достатъчно развит, въпреки наличието на изградени действащи централи. 

 

Слънчева енергия 

 

Слънчевата енергия представлява ефективен инструмент за борба с 

климатичните промени и подобряване на екологичните характеристики на отделните 

райони. Географското разположение на общината позволява високо ефективност при 

използването на енергия от слънцето за битови и производствени нужди. 

В град Стрелча са монтирани следните слънчеви инсталации за топла вода: за 

физкултурен салон на НУ „Паисий Хилендарски“ и за ДГ „ Д-р Ст. Стайков“. 

Монтирани са само 6 броя слънчеви колектора, чиято мощност е недостатъчна да 

задоволи потребностите от топла вода. Това налага за задоволяване потребностите от 

топла вода да се ползва допълнителна енергия от котела работещ с гориво пелети и 

електроенергия. 

Съществува реална възможност за разширение на инсталацията с цел да се 

увеличи дела на използването на Възобновяема енергия. 

На северозапад от село Свобода има терен за изграждане на фотоволтаичен парк. 

Няма сведения този обект да е завършен и въведен в експлоатация.  

 

Вятърна енергия 

 

Община Стрелча с изключение малка част северно от гр. Стрелча (склоновете на 

Същинска Средна гора) попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал, със 

следните характеристики: средногодишна скорост на вятъра 2,6 - 4,5 m/s; плътност: 

100-150 W/m2. 

Почти цялата територия на община Стрелча попада в зоната на технологично 

неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на вятъра 

под 4 м/сек. В община Стрелча би било удачно инсталиране на вятърни генератори с 

мощности от няколко до няколко десетки kW в северната зона на общината на 

подходящи места по склоновете на Същинска Средна гора. 
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Водна енергия 

 

В община Стрелча има потенциал за изграждане на мини ВЕЦ единствено по 

поречието на река Стрелчанска Луда Яна, но до настоящия момент по течението на 

реката няма изградени ВЕЦ. 

 

Геотермална енергия 

 

Потенциал за използване на хидрогеотермалната енергия има само за 

минералната вода от Сондаж №3ВКП и Сондаж №2ВКП, при това задължително с 

термопомпа поради ниската температура на минералната вода. Тя ще се ползва 

индиректно, като преминава през топлообменник, където се отнема топлината, а 

охладената вода се изхвърля. За целта трябва да се изиска разрешение за заустване на 

охладената минерална вода в река Стрелчанска Луда Яна или за реинжектирането им 

обратно в подземните водни обекти, след което да се направят разчети и подберат 

сградата или сградите, които ще се отопляват по този начин. 

Наложително е и внедряването на енергийно-ефективни технологии във всички 

сгради публична и частна общинска собственост.  

 

4.4. Съобщителна мрежа 

 

Телекомуникационна инфраструктура и услуги 

 

Развитието на телекомуникационните услуги е на добро ниво. На територията на 

Община Стрелча е разположен участък от оптична кабелна линия (ОКЛ) направление 

Пазарджик – Стрелча.
39

 Междуселищната кабелна линия е изградена от 2 защитни 

HDPE тръби ф40, положени в изкоп и канална мрежа, в едната от които е изтеглен 

оптичен кабел (ОК). Трасето на ОКЛ Пазарджик – Стрелча е разположено в обхвата на 

пътища III-8003 и III-606 и през гр. Стрелча достига до сградата на „Български пощи“ 

ЕАД в града. На територията на гр. Стрелча е изградена разпределителна мрежа от 2 

защитни HDPE тръби ф32 с ОК в едната тръба за осигуряване на свързаност на Община 

Стрелча и други държавни, образователни и културни институции.  

В резултат на направената инвестиция и въвеждането на обекта в експлоатация 

през 2015г. са създадени предпоставки за развитие на широколентовите услуги за 

гражданите и бизнеса в общината. 

На територията на община Стрелча „А1“ ЕАД има изградени базови станции във 

всички населени места. „Теленор България“ ЕАД разполага с 1 базова станция в гр. 

Стрелча, монтирана на покрив на сграда. Дружеството не разполага с подземна 

съобщителна инфраструктура. 

                                                           
39

 Бележка: Изградената по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България 

посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ 

инфраструктура“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013г.) с 

бенефициент ИА „ЕСМИС“. 
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Наличието на компютри и достъпът до интернет в домакинствата е все още 

ограничен в селата и броят на потребителите от населението на общината е 

сравнително нисък. 

 

Високоскоростни мрежи за безжичен достъп 

 

Община Стрелча е сред българските общини, получили финансиране по 

инициативата WiFi4EU по механизма за свързване на Европа – сектор 

„Телекомуникации“ на Европейската комисия. Изградени са безплатни 

високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места. Чрез 

схемата се предоставя безплатен Wi-Fi на жителите и гостите на общината на най-

посещаваните обществени места на открито и закрито - обществени сгради на 

публичната администрация, площади, паркове, места за отдих, читалища, библиотеки, 

театри, училища, и други. Целта на инициативата WiFi4EU е не само да има свързаност 

на отделните хора, но и да помогне за културния и исторически обмен на информация и 

насърчаване на интернет свързаността в местните общности. Голямата цел на ЕС е чрез 

подобряването на интернет връзката да стимулира услуги като електронно 

правителство, електронно здравеопазване, онлайн банкиране, видео обаждания. 

 

Пощенски станции 

 

На територията на община Стрелча работят 5 пощенски станции, които са 

разположени във всички населени места.
40

 Оформената съобщителна мрежа е с добра 

функционалност и успява да покрива нуждите на населението. Пощенските клонове и 

частни куриерски фирми извършват пренос на доставки в границите на цялата община.  

 

4.5. Инфраструктура за управление на отпадъци 

 

Община Стрелча е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците 

(РСУО) Панагюрище за общините Панагюрище и Стрелча, което е регистрирано на 

01.06.2016 г. На 20.10.2015 г депото е пуснато в експлоатация. То се намира в община 

Панагюрище, местност „Братаница“. Площадката е извън регулацията на града, на 2 км 

южно от населеното място и е в непосредствена близост до пътя Панагюрище-

Пазарджик ІІ-37.27. Транспортния достъп до площадката е от север по черен път. В 

границите на площадката е разположено съществуващото депо на община 

Панагюрище. Теренът върху, който са разположени неговите съоръжения се намира на 

юг, запад, северозапад и север от съществуващото депо. Площта на депото възлиза на 

131 281.98 кв.м. 

През периода се изпълнява Регионална програма за управление на отпадъците на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище за общините 

Панагюрище и Стрелча 2016-2020г. 

                                                           
40

 Източник: https://www.bgpost.bg/bg/312 
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4.6. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Транспортна инфраструктура 

 

Изводи 

Добро обезпечаване с транспортна инфраструктура с надобщинско значение – 

третокласни пътища. 

Всички населени места на територията на общината са достъпни от общинския 

център; 

Връзките между общинския център с населените места са в лошо състояние, 

както и между общинския център с областния център; 

Сравнително добра обезпеченост с автобусен транспорт, който се използва 

предимно за трудови пътувания; 

Жп транспорт обслужва 3 населени места. 

Общинската пътна и улична мрежа имат нужда от инвестиции за подобряване на 

качеството им. 

 

Потенциал за развитие 

Подобряване състоянието на уличната мрежа и на общинските пътища; 

Поддържане на пешеходни пътеки, маркировки, пътни знаци, обезопасяване на 

участъци с цел предотвратяване на ПТП; 

 

Водоснабдителна и канализационна мрежи 

 

Изводи 

Всички населени места в общината са водоснабдени, но съществува недостиг на 

вода през летният сезон. 

За решаване на проблемите, свързани с амортизираната водопроводна и 

канализационна мрежа през периода са реализирани проекти. 

Остарели, амортизирани и разбити хидромелиоративни системи и съоръжения; 

Канализационната мрежа в общината е развита частично. Изградени са 82 % от 

битовата канализация на град Стрелча. В селата няма изграждана канализация. 

Потенциал за развитие 

Осигуряване на допълнително водоснабдяване на населените места и 

доизграждане на канализационната мрежа. 

Възстановяване на напоителните системи и изграждане на нови, с оглед 

създаване на по-ефективно и продуктивно земеделие. 

 

Енергийна система 

 

Изводи 

Добре изградена енергийна система; 
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Потенциал за развитие 

Реализиране на проект за енергоспестяващо уличното и парково осветление;  

Поетапно изпълнение на Програма на Община Стрелча за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива; 

Реализиране на проекти за използване на геотермалните води 

Внедряването на енергийно-ефективни технологии във всички сгради публична 

и частна общинска собственост. 

 

Съобщителна мрежа 

 

Съобщителната инфраструктура в общината е развита и е осигурено 

сравнително добро качество на връзките. Близо100% е покритието на мобилните 

оператори в административния център.  

На територията на Община Стрелча е разположен участък от оптична кабелна 

линия (ОКЛ) направление Пазарджик – Стрелча. 

Изградени са безплатни високоскоростни мрежи за безжичен достъп Wi-Fi до 

интернет на обществени места; 

Всички населени места са обхванати в съобщителната мрежа на Български 

пощи. 

 

Управление на отпадъците 

 

Изводи 

Услугата по събиране и сметоизвозване се осъществява на територията на 

всички населени места в общината; 

Изградено „Регионално депо за битови отпадъци“ в гр. Панагюрище, 

обслужващо общините Панагюрище и Стрелча. 

Изпълнен  е първи етап от мащабен инвестиционен проект – основната 

инфраструктура и клетка І на регионалното депо за неопасни отпадъци. В експлоатация 

е Инсталация за компостиране на зелени отпадъци.  

 

В процес на изграждане е площадка за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинства: излезли от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО); излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); 

негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и др. 

 

Потенциал за развитие 

Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците. 

Изграждане на сепарираща инсталация за сепариране и отделяне за 

последващо оползотворяване на рециклируемите отпадъци 
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Раздел V. Екологично състояние и рискове 

 

5.1. Природни условия и ресурси 

 

Релеф 

 

Релефът на общината е средно и ниско планински, като територията ѝ изцяло 

попада в пределите на планината Средна гора. Северната част на община Стрелча е 

заета от централните, най-високи части на Същинска Средна гора. В най-северният ѝ 

ъгъл, на границата с община Копривщица се издига връх Буная 1572 м, най-високата 

точка на общината и един от първенците на Средна гора. В средата на общината е 

разположена малката, но плодородна Стрелчанска котловина, в която от север на юг 

протича река Стрелчанска Луда Яна, и в която е разположен общинския център град 

Стрелча. Южните части на общината са заети от южните, ниски части на Същинска 

Средна гора, като склоновете ѝ в района на селата Свобода и Блатница постепенно 

потъват в Горнотракийската низина. Минималната надморска височина от 304 м се 

намира в коритото на река Луда Яна, разположена южно от село Свобода. 

 

Климат 

 

Територията на община Стрелча се намира в Преходно-континенталната област, 

като част от Задбалканския нископланински район. В района има благоприятно 

съчетание на планински с умерено-континентален климат. Гористите възвишения 

предпазват от студените ветрове и рядко се задържат и мъгли. 

Община Стрелча е отворена широко на юг и това способства за проникването на 

средиземноморски топъл въздух. През зимата снежната покривка се стопява 

сравнително бързо и влагата не се задържа продължително време.  

Географското положение и ориентацията на района са причина за сравнително 

ниските средни месечни скорости на вятъра. Лятото е умерено топло със средна 

месечна температура през най-топлия месец около 20º С. Есента е с около 2º С по-топла 

от пролетта, с повече ясни дни и малка облачност. Средногодишният брой на ясните 

дни е около 87,6%. Валежите са умерени – средногодишно 607 мл. на кв. м. Влажността 

на въздуха е сравнително малка – средногодишната абсолютна влажност е към 8,2 мл, а 

относителната влажност е около 70%. 

Температура на въздуха. Средната януарска температура на въздуха е 1.0°С, 

средната юлска 20,3°С и средна годишна температура е 11,1°С. Средногодишни 

количества на валежите - между 500 мм в ниските части и 750 до 1000 мм във високия 

планински пояс. Максимумът им се наблюдава през м. май-юни, а минимумът през 

последните три години е през есенно-зимните месеци . Средно многогодишната сума на 

валежите за Община Стрелча е 607 мм. Влажността на въздуха е сравнително малка 

средногодишната абсолютна влажност е към 8.2 мл., а относителната влажност около 

70%. 

 



94 
 

Фигура 5.1.1. Средни температури в Община 

Стрелча
41

 

Географското положение и 

ориентацията на долината са 

причина за сравнително 

ниските средни месечни 

скорости на вятъра. Лятото 

е умерено топло със средна 

месечна температура през 

най-топлия месец около 

20°С. Есента е с около 2°С 

по- топла от пролетта, с 

повече ясни дни. 

Облачността е малка.  
 

 

Средногодишният брой на ясните дни е около 87.6%, рядко има мъгли. 

Меките зими и топло лято заедно с уникалните почвени характеристики 

създават изключително благоприятни условия за отглеждане на маслодайна роза 

и производство на най-качественото розово масло в България. 

 

Валежи 

 

Спецификата на района оказва силно влияние и върху режима на валежите. 

Северните дялове на Западни Родопи попадат във валежна „сянка“ и валежите са по-

малки от тези на същите надморски височини в другите райони. Средногодишни 

количества на валежите - между 500 мм в ниските части и 750 до 1000 мм във високия 

планински пояс. Максимумът им се наблюдава през м. май-юни, а минимумът през 

последните години е през есенно-зимните месеци. Средногодишната сума на валежите 

за Община Стрелча е 576 мм. 

 

Водни ресурси 

 

В община Стрелча главни водосборни реки са Стрелчанска Луда Яна и 

Калаващица. Те имат сравнително гъста речна мрежа с много притоци, от които 

главните са реките Меде дере, Черешката, Церов дол, Градишки дол и  Юрушка и 

около 10 по-големи и малки дерета с постоянно водно течение. Всички те са във 

водосборния басейн на р. Марица, в който р. Луда Яна е ляв приток. 

Тези реки са с постоянни водни течения със силно променлив воден дебит, който 

се влияе значително от годишните валежи, които са с неравномерно годишно 

разпределение. Всички реки имат планински характер. На места леглата им са 

                                                           
41

 Източник: 

https://www.meteoblue.com/bg/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE/historycli

mate/climatemodelled/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B0_%D0%A0%D0%

B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_726723 
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скалисти, със стръмни склонове, с малка дълбочина на водата. В горните си течения 

склоновете са залесени, но в средните и долните течения на места се наблюдават 

активни ерозионни процеси. Често продължителните дъждовни периоди с по-голям 

интензитет придават пороен характер на реките. От повърхностните води на 

територията на община Стрелча за питейно – битово водоснабдяване се използва само 

един водоизточник – речно водохващане на р. Меде дере. 

На територията на общината са изградени и 17 водоема: по три в Стрелча и 

Дюлево, един в Свобода и по пет в Блатница и Смилец. Същите се използват за 

напояване и риборазвъждане. 

 

Минерални води 

 

Минералните води на находище Стрелча излизат от разломени гранити, които 

изграждат и склоновете на Средна гора около града. Част от водите преминават през 

плиоценски конгломерати и кватернерни пясъци и чакъли, лежащи над гранитите. До 

края на 50-те години са съществували термалните извори „Топлата вода“, каптажа на 

банята и в центъра на града, а също и един в местността „Златината“ – „Банчето“, 1,2 

км южно от Стрелча, както и редица извори със смесена вода и температура. През 1958 

- 1959 г. и през 1965 г. в обсега на находището са провеждани сондажни хидрогеоложки 

проучвания. Прокарани са 4 сондажа с дълбочина от 175 до 486 м. Най-дълбокият 

сондаж пресича основния водопроводящ разлом (по който става изнасянето на 

загретите води от дълбочина и разкрива най-топлите води в района. Установява се и 

взаимовръзка между водите в сондажите и естествените извори. 

На територията на Община Стрелча се намира находище на минерална вода 

„Стрелча“, което е изключителна държавна собственост, предоставено на общината за 

ползване и управление с Решение №18/21.01.2012г. на МОСВ.  

 

Таблица 5.1.1. Показатели на находище на минерална вода „Стрелча“ 

Водовземно 

съоръжение 

дебит 
Кота на 

доп. в.н. 

температ

ура 

Експлоатационен 

ресурс от хидро-

геотермална енергия 
ползване 

л/сек. м оС ΔТ оС kJ/s 

Сондаж №1хг 7,1 480,90 56 41 1219,7 Всички ползватели 

Сондаж № 3ВКП 4,8 475,79 32,5 17,5 352 Не се използва 

Сондаж № 2ВКП 1 480,68 46 31 13 Не се използва 

КЕИ „Бански 

Каптаж“ 
0,9 480,51 41,5 26,5 100 За минерална баня 

КЕИ „Банчето“ 0,83 468,73 29,5 14,5 50,4 К-с „Банчето“ 

 

Общият дебит на Сондаж 1 ХГ е  7,1 л/с.  За водовземане от Сондаж 1ХГ има 

издадени разрешителни за ползване на минерална вода  за обекти на община Стрелча и 

обекти с обществено предназначение на юридически лица. 

Сондажът се намира в шахта като към него е монтирано  метално тяло с  изводи, 

към които са свързани водоползвателите. Към  момента на тялото не достигат изводи за  

прикачване на новите потребители, които имат издадени разрешителни за водовземане. 
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Недостигът на минерална вода през лятото, при черпене на  минерална вода от сондажа 

по едно и също време от всички ползватели причинява неудобства на ползвателите и 

поражда необходимостта от предприемане на бързи действия за   решаването на  

проблема чрез изграждане на черпателен резервоар към сондажа. С изграждането на 

резервоара ще се предвидят достатъчен брой изводи, към които да се включат   и 

новите ползватели.  

 Потребителите, които реализират водовземане на  минерална вода към момента, 

имат изградени  шахти, които са оборудвани със собствени водомери  за измерване на 

отнетите водни количества. Водопреносните мрежи се изграждат от ползвателите, за 

тяхна сметка, след издаване на съответните разрешителни.  

За сондаж 3 ВКП с утвърден технически възможен дебит 4,80 l/s  от страна на 

РЗИ – Пазарджик е издадена Заповед № 13 – ДЗК / 07.11.2013 г. за спиране ползването 

на водата за питейно – битови нужди във връзка с констатирани наднормени стойности 

от представените анализи по радиологични показатели. Към момента ресурсът от 

Сондаж 3 ВКП не се използва. 

КЕИ Бански каптаж - има издадено едно разрешително на община Стрелча за 

захранване на обект - Градска минерална баня. 

КЕИ „Банчето“ - има издадено едно разрешително на община Стрелча за 

захранване на обект - Банчето, използва само през пролетно-летния сезон за лятна 

къпалня. 

Сондаж 2 ВКП - към момента не се използва. 

Наличието на термоминерални води е условие за развитие на балнеолечение и 

туризъм. Водите са показани за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, 

периферната нервна система, гинекологични, кожни и заболявания на отделителната 

система. Те са радиоактивни, хипертериални, слабо минерализирани, хидрокарбонатно-

сулфатни, натриеви, флуорни и силициеви. Това е една от основните предпоставки 

общината да се развива като национален и международен рехабилитационен и 

туристически комплекс. Наблюдава се засилен интерес за водовземане на минерална 

вода за захранване на новоизграждащите се хотели и къщи за гости. За превръщането 

на град Стрелча в център на балнеология и спа туризъм е наложително да се използва 

оптимално наличният воден ресурс и да се търсят възможности за пълно разкриване 

потенциала на находището.  

 

Почвени ресурси 

 

Почвите в община Стрелча в ниските части са черноземни-смолници, канелено-

горски, ливадно-канелени, които са благоприятни за отглеждане на зеленчуци, овощни 

видове, житни и етерично-маслени култури (рози и лавандула). Във високопланинската 

част те са предимно кафяви горски почви, които са подходящи за отглеждане на 

картофи, ръж и култури за развитие на екологично пасищно животновъдство. 
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Полезни изкопаеми 

 

Община Стрелча е бедна на полезни изкопаеми. Основните запаси са от 

фелдшпат, използван в стъкларската промишленост. Фелдшпатите са алумосиликати на 

калия, натрия и калция. Използват се още при производството на порцелан и фаянс 

(като добавка към каолина, позволяваща топене при по-ниска температура), стъкло и 

цимент. 

Стопанско значение имат находищата:   

 Находище „Луда Яна“ за пясъци и чакъли, намиращо се на 2 км южно от с. 

Попинци, в землищата на с. Левски, общ. Панагюрище и с. Свобода, общ. 

Стрелча. Разположено е на около 500 м от пътя, свързващ с. Попинци и с. 

Свобода и на около 3 км от главния път Пазарджик - Панагюрище. 

 находище  „Стрелча – Мерата“ - за добив на неметални полезни изкопаеми - 

индустриални минерали - пегматити (фелдшпат). Находището включва 

участъците „Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“, разположени в 

землището на гр. Стрелча, северно от града. Участък „Мерата“ се намира в най-

ниските, южни склонове на Същинска средна гора, в околностите на гр. 

Стрелча. Теренът около участъка е скалист, със слабо представена горска 

растителност. Релефът е със заоблени форми и полегати склонове. Участък 

„Мали Кладни дял”“ е разположен на 12 км северно от гр. Стрелча, в местността 

Меде дере. Теренът около участъка е силно пресечен и стръмен, с добре 

представена горска растителност. Почвената покривка е малка. В близост до 

кариерата има водохващане на градския водопровод. Участък „Банчовец“ се 

намира на 25 км от гр. Стрелча, в местността „Вълк“, източно от участък „Мали 

Кладни дял“. Той е разположен на значителна надморска височина – 1000 м, 

теренът е силно пресечен, а кариерата е разположена непосредствено под 

сравнително заоблено планинско седло. 

 

Освен тези две находища в община Стрелча има малки находища на 

кристалинни шисти край село Дюлево, варовици, пясъци, мергел около селата Смилец 

и Дюлево, а северно от шосето Панагюрище - Стрелча - Кръстевич - южнобългарски 

гранит. 

 

Биоразнообразие, защитени територии и зони 

 

Растителен и животински свят  

Растителността на територията на община Стрелча е представена от голяма 

разнообразие от растителни храстовидни и дървесни видове. Установени са 14 вида 

защитени растения, записани в Червената книга на Република България. Между тях са 

давидов мразовец, кавказка копривка, хьофтианово часовниче, червен педизарум, 

жерардова урока и др. Списъкът на лечебните растения на територията на общината е 

над 76, между които зимзелен, черен оман, залист и други. 
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От храстовата растителност се срещат шипка, трънка, къпина, леска, глог, 

смирка, дрян и други. 

Горите в района са разположени в долния равнинно – хълмист и хълмисто – 

предпланински пояс с дъбови гори (0-700 м н.в.), и в средния планински пояс с гори от 

бук, ела, смърч и други иглолистни (700-2000 м н.в.) при средна надморска височина 

550 м. Характерна особеност за цялата община е отсъствието на естествена иглолистна 

растителност, което се дължи на изолираността на Същинска Средна гора.   

 

Защитени зони от Екологична мрежа Натура 2000, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие 

Натура 2000 е единна европейска екологична мрежа от територии със специален режим 

на защита, изграждана от държавите членки на Европейския съюз. Тези територии са 

определени с директиви на Европейския съюз: Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за 

местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици 

(наричана накратко Директива за птиците) 

 

Таблица 5.1.2. Защитени зони по Натура 2000
42

 

Код на 

зоната 
име тип Дата на определяне 

BG0001389 Средна гора 

Защитена зона по 

Директива за 

местообитанията, 

която припокрива 

защитена зона по 

Директива за 

птиците 

Решение № 661/ 

16.10.2007г. на МС (ДВ бр. 

85/23.10.2007г.), изменение 

Решение № 811/16.11.2010г. 

на МС 

за опазване на 

дивите птици 

Заповед №РД 273/ 

30.03.2012г. на Министъра 

на околната среда и водите 

(ДВ бр.32/ 24.04.2012г.) 

BG0001039 Попинци 

природни 

местообитания и 

на дивата флора 

и фауна 

Решение №661/ 16.10.2007г. 

на МС (ДВ, 

бр.85/23.10.2007г.) 

BG0000426 Река Луда Яна 

природни 

местообитания и 

на дивата флора 

и фауна 

Решение №122/02.03.2007г. 

на МС (ДВ, 

бр.21/09.03.2007г.) 

 

Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/ 

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на 

характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Защитените 

                                                           
42

 Източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 
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територии са чувствителни към натоварване и тяхното стопанско използване е 

ограничено. Те представляват не само ограничител в стопанското развитие, но те са и 

източник на доходи на местното население в контекста на устойчивото развитие.  

В пространствения обхват на община Стрелча са разположени 7 защитени 

територии, съгласно закона за защитените територии. 

 

Таблица 5.1.3. Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. 

Наименование Категория Площ, ха 

Природна забележителност 

„Гарванов камък“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

18 ха 

Природна забележителност 

„Герекински гьол“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

25,9 ха 

Природна забележителност 

„Гораница“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

46,7 ха 

Природна забележителност 

„Киселицата“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

60,5 ха 

Природна забележителност „Скални 

образувания в местност Арабушка 

поляна“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

42 ха 

Природна забележителност „Скални 

образувания в местност Габровица“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

42 ха 

Природна забележителност 

„Турчанов камък“ 

Обявена е със Заповед№1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

16,8 ха 

 

Поставянето на тези територии и зони под защита цели : 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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5.2. Анализ по компоненти на състоянието на околната среда 

 

5.2.1. Качество на атмосферния въздух 

 

Под „качество на атмосферния въздух“ се разбира състоянието на въздуха на 

открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от 

състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от 

естествен или антропогенен произход. Качествата на атмосферния въздух /КАВ/ се 

оценява чрез анализ на получените от пунктовете за мониторинг данни, сравнени с 

допустимите норми. 

В община Стрелча качеството на въздуха е много добро.  

На територията на община Стрелча няма стационарна станция за 

замерване състоянието на атмосферния въздух и не се извършват редовни 

измервания.  

Община Стрелча е разположена далече от големите регионални източници на 

замърсяване. Планинските участъци са бариери за навлизане и пречистващи механизми 

на атмосферни замърсители в района. На територията на общината няма големи 

предприятия, които да генерират газови емисии. Незначителни замърсявания на 

въздуха има от около находищата за добив на фелдшпат, при строителните обекти, при 

нерегламентирано натрупване на отпадъци и торови маси.  

През лятото замърсяването на въздуха се дължи на автомобилния трафик и 

лошата улична мрежа. Интензивността на праховото замърсяване е пропорционална на 

автомобилния трафик и следва неговите изменения – сезонни и денонощни. През 

зимния сезон понякога се превишават нормите на серен диоксид и прахови частици. 

Причините за влошаване на показателите на въздуха са битови - използване на дърва и 

въглища за отопление. Атмосферното замърсяване е особено осезаемо при 

температурни инверсии и безветрие.  

 

Емисии от транспорта 

 

Моторизацията на населението в община Стрелча е около средната за страната. 

Обхватът на замърсителите се локализира по най-натоварените шосета и улици. 

Емисиите на прахови частици от сухопътния транспорт се причиняват от директните 

емисии от отработените газове на автомобилите, износването от гуми и спирачки и 

повторното „суспендиране“ на праха по пътя. Състоянието на уличните платна, 

респективно на пътната настилка възпрепятстват движението на автомобилите с 

равномерна скорост, а това е предпоставка за увеличаване на разхода на гориво и 

съответно за увеличаване на емисиите на вредни вещества. Дупките по уличното 

платно и нередовното им почистване, са причина за увеличаване на замърсяването с 

прах. 
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Емисии от битовото отопление 

 

Горивните инсталации на индивидуалните жилищни и обществени сгради, които 

нямат локални отоплителни системи, употребяват най-често нафта, въглища, дърва и 

ел. енергия за отопление и битови нужди. Отоплението на жилищата в община Стрелча 

е почти изцяло на твърдо гориво. Горивните инсталации емитират в атмосферата 

твърди частици и вредни газове, чиито количества зависят от природата на изгаряните 

горива, уредите, в които се извършва горивния процес, и условията, при които той 

протича.   

 

Други източници на атмосферни замърсители 

 

Горски, селскостопански пожари, палене на битови отпадъци. Предизвиканите 

от човека горски пожари, изгарянето на стърнищата и неконтролираното изгаряне на 

битовите отпадъци, са причина за емисии на разпространяване от вятъра прах от 

почвата, CO, SO2, NO2 и др. Няма методика, която да определя количеството и обхвата 

на замърсяването, при евентуални аварии и бедствени случаи, възникнали вследствие 

на палежите. Разпространението на замърсителите е в зависимост и от съответната 

метеорологична обстановка. 

 

Други източници на неорганизирани емисии  

 

Генериран е предимно нетоксичен прах в промишлеността от товарно-

разтоварните дейности на насипни материали, негоривните източници като 

строителство и добив на инертни материали. Този тип замърсяване също има локален 

характер – площите около източниците. Инцидентно е замърсяването при 

нерегламентирано натрупване на отпадъци и торови маси, което е с локален характер и 

при прилагане на необходими мерки се минимизира. 

 

5.2.2. Води (качество на питейни и отпадъчни води) 

 

Качеството на питейната вода 

 

По отношение на третиране (пречистване и хлориране): За добиваните във 

водоизточниците водни количества не са изградени пречиствателни съоръжения. 

Водата се подлага само на обеззаразяване. Самото обеззаразяване не се извършва в 

съответствие с изискванията на нормативите – пропорционално на преминалото водно 

количество и съответно прецизирано съобразно количеството на остатъчния хлор във 

водата. 

По отношение на съхранение (напорни и преходни водоеми): Всички напорни 

водоеми (с изключение на новия НВ V=200 м3 – с. Дюлево) са с тръбни системи и 

арматури, които са корозирали и се нуждаят от рехабилитация. 
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Пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) – филтрите за пясък и 

хлориращата система не работят добре (което води до биологично замърсяване). ПСПВ 

е силно амортизирана като строителна част и като електромеханично оборудване. 

Тръбните системи и арматурите към тях са амортизирани и не подлежат на 

ремонтиране. Реагентното стопанство, вкл. дозаторните помпи, не работят. Липсват 

измерване на водата на вход пречиствателна станция, мътномер и прибори, измерващи 

количеството на хлора в околното пространство. Промивните води от бързите филтри и 

технологичните отпадъчни води се изпускат в околното пространство без пречистване. 

Повечето от водоизточниците на селата имат повишено съдържание на нитрати: 

(за селата Дюлево, Смилец и Блатница). Всички водоеми се нуждаят от рехабилитация. 

Всички водоеми се нуждаят от рехабилитация. Водоизточниците за селата в по-

голямата си част имат изградени огради около пояс 1 от санитарно охранителната зона, 

но повечето са в лошо състояние – разградени са.  

Подаваната питейна вода към потребителите е с качество, годно за питейно-

битови нужди. В последните години не са регистрирани инфекциозни или други 

заболявания, дължащи се на питейната вода. Част от проблемите се дължат на аварийни 

повреди на пречиствателните /дезинфектиращите съоръжения. По данни на ВиК 

оператора някои от тези съоръжения са с ниска степен на надежност и е необходимо 

заменянето им със съвременни апаратури за дезинфекция. 

Необходимо е изграждане на модерни и ефективни съоръжения за пречистване и 

дезинфекция на водата, подмяна на остарелите и амортизирани водопроводни системи, 

повишена взискателност и подобряване квалификацията на отговорните служители. 

 

 

Качество на отпадъчните води 

 

В Община Стрелча няма селищни Пречиствателни станции за отпадни води 

(ПСОВ). Всички битови отпадъчни води се заустват във водни обекти и от там 

замърсяват водите. Има определена площадка за изграждане на ПСОВ (в местността 

„Мечкерец“, площ 3 502 дка, собственост на община Стрелча), като предстои и нейното 

изграждане. 

По отношение на локални ПСОВ към предприятията от хранително-вкусовата 

промишленост, следва да се прилага по-строг контрол от компетентните органи. 

Необходимо е изграждане на локални пречиствателни съоръжения, които да 

обезпечат необходимата степен на пречистване за производствените предприятия 

имащи специфични замърсености и се заустват в градската канализация. Изграждане на 

пречиствателни станции за отпадъчните води от предприятията, които заустват 

отпадъчните си води в приемник.  

Разработен е инвестиционен проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води 

/ПСОВ/от гр. Стрелча и довеждащата инфраструктура/водопровод, довеждащ колектор, 

ел. проводи и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча“. Съгласно проекта се предвижда 

ПСОВ само за град Стрелча. Останалите населени места от общината, са с население 

под 2000 жители, нямат изградена канализация и както се оказва от местоположението 

им едно спрямо друго и град Стрелча, няма възможност за тяхното групиране, така че 
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да формират агломерация с повече от 2000 жители или бъдещо им включване към 

ПСОВ Стрелча. 

 

5.3. Анализ по фактори на въздействие 

 

5.3.1. Отпадъци  

 

Основните източници на битовите отпадъци в община Стрелча са отпадъци, 

генерирани от домакинствата и битовите отпадъци, генерирани от търговски, 

административни, социални, фирмени и други подобни обекти. 

Услугите по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци в 

община Стрелча са обхванали 100% от населените места и се извършва от Общинско 

предприятие (ОП) „БКС и Общински имоти“, осигурена е необходимата честота на 

извозване, която да не допуска препълване на контейнерите. 

 

Таблица 5.3.1. Количества депонирани смесени битови отпадъци от община Стрелча  за 

периода 2016 – 2020 г. (в тона) 

Години 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Месеци  тона тона тона тона тона 

януари 18,960 43,900 88,880 0 105,820 

февруари 25,420 72,860 72,240 3,760 95,900 

март 25,220 121,500 133,060 0 117,420 

април 23,840 41,520  161,120 6,060 132,960 

май 24,100 40,900 161,960 5,560 149,960 

юни 20,560 37,680 170,220 0,880 165,920 

юли 19,760 38,920 180,160 94,040 184,760 

август 58,120 42,980 142,240 153,720 165,580 

септември 58,400 44,860 24,160 148,840 173,040 

октомври 54,580 53,580 37,820 138,020 138,020 

ноември 54,640 63,860 0 145,900 151,400 

декември  32,820 85,400 1,320 111,120 153,160 

ОБЩО:  431,960 697,22 1 173,180   808,08  1 733,940 

 

Съгласно издаденото комплексно разрешително №434 - НО/2012г., на 

Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“ за общините Панагюрище и 

Стрелча може да се депонират строителни отпадъци, а също така и утайки от ПСОВ. 

В края на 2015г. е изградена и е в експлоатация Инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци (от обществените паркове и поддръжката на зелените площи около 

сградите, хранителни отпадъци - от заведенията за обществено хранене, отпадъци от 

градините, отпадъци от паркове и открити пазари, дървесни отпадъци), обслужваща 

РСУО Панагюрище, с капацитет 1277,5 т/година, която е разположена в стопанския 

двор на Регионалното депо за битови отпадъци „Панагюрище“. В община Стрелча е 

осъществено поетапно поставяне в кварталите на гр. Стрелча на контейнери за 

изхвърляне на зелена маса, обозначен със съответната маркировка.  

За осигуряване на необходимата инфраструктура за разделно събиране на 

отпадъците е организирано поставянето на съдовете за съответния вид отпадък (хартия, 
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пластмаса) по график за съответната година, който се публикува в интернет страницата 

на общината.  (http://www.strelcha.bg/page.php?106). 

Община Стрелча има сключени договори с организации по оползотворяване на 

останалите видове масово разпространени отпадъци (МРО) – ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и ИУГ. 

Сериозен проблем е нерегламентираното изхвърляне на животински отпадъци. 

В община Стрелча има склад за пестициди - Складът за съхранение на препарати 

за растителна защита попада в ПИ №67516.24.420, обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. 

Смилец, местност „Горни лозя“, вид собственост – Държавна публична, вид територия 

– Територия на транспорта, НТП – летище, аерогара. 

Складът е неохраняем, към ПИ №67516.24.420 е имало изграден трафопост, 

който в момента не работи. В зоната на летището липсва електрозахранване. Поради 

тези особености, вратата на склада е зазидана с тухли, като предпазна мярка срещу 

проникване и достъп до препаратите за растителна защита. 

Обектът е включен в проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от 

употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност“, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. 

 

2.3.2. Шум 

 

На територията на община Стрелча не са регистрирани наднормени 

шумови нива и вибрации.  

Шумът в околната среда, причинен от стопанските дейности, е един от главните 

екологични проблеми в урбанизираните райони. 

Основен източник на шум в населените места е автомобилният транспорт. 

Въпреки че в община Стрелча автомобилният трафик не е интензивен, шумовите нива 

покрай основните пътища са на горната нормативна стойност (60 dB) поради недоброто 

състояние на уличните платна.  

Липсва целенасочена областна и общинска политика за намаляване на шумовото 

замърсяване. 

За високите стойности на шумовите нива допринасят характерните особености 

на териториално – устройствените планове на града и другите населени места: липсата 

на околовръстни пътища, поради което целият транзитен моторен поток минава през 

населеното място; липсата на защитни „зелени екрани“; лошокачествена настилка“;  

двустранно плътно застрояване по главните улици; големи наклони на някой улици; 

остарял автомобилен парк. 

Създаването на шумозащитни зелени зони с декоративна дървесна и храстова 

растителност, съобразени с естествената растителност е възможност за понижаване на 

шумовото натоварване. 

 

 

 

2.3.3. Радиационна среда 

 

http://www.strelcha.bg/page.php?106
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В системата на МОСВ се извършват постоянни наблюдения за стойността на 

радиационния гама-фон чрез Национална автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фон по утвърдена мрежа от пунктове и периодичност. 

Автоматизираната система има за цел своевременно установяване на инцидентно 

повишаване на радиационния гама-фон на територията на страната. През изследвания 

период показват, че радиационния гама-фон е в границите на характерния естествен-

гама фон за региона. Няма регистрирани превишения. 

 

5.4. Ландшафт и зелена система на община Стрелча 

 

Ландшафт 

 

Община Стрелча е разположена в южното подножие на Същинска Средна гора 

сред живописна котловина в долината на река Стрелчанска Луда Яна. С оглед 

характера и местоположението на територията на общината, преплитането на различни 

функции на тази територия и природните дадености, ландшафтно - териториалните 

зони могат да имат само условен компактен териториален обхват. 

В ОУПО Стрелча са обособени 5 ландшафтно - териториални зони, които 

допринасят за опазването и подчертаването на характерния облик на ландшафта в 

община Стрелча. 

В средносрочен план (в обхвата на ПИРО) с потенциала за развитие на общината 

е свързан културния ландшафт. КИН е непосредствено свързано и фактически 

съществува в контекста на природо-географската среда. Нейната стойност и специфика 

са културологично осмислени в Европейската конвенция за пейзажа от 2000г. 

Определение „културен ландшафт“ дава като „пространство, формирано в резултат на 

действието и взаимодействието на природни и човешки фактори“. 

Подобно е и определението на Комитета за световно наследство: 1. Пейзаж, 

сътворен съзнателно от човека; 2. Органически еволюирал пейзаж; 3. Асоциативен 

културен пейзаж, чиято стойност са религиозни, културни и артистични асоциации на 

природния елемент. 

Като характерни елементи на културния ландшафт могат да се посочат: 

 защитените зони и обекти - нормативно дефинирани и обект на управление и 

контрол по действащата нормативна уредба. 

 територии, обекти и зони със специфичен характер, без установен статут, но с 

несъмнена стойност като характеристики на локалния и регионален пейзаж. 

 

Територията на община Стрелча, макар и ограничена, обхваща комплекс от 

терени със специфични природо-географски характеристики. Те формират характерен 

полупланински пейзаж. 

Обектите на културния ландшафт на територията на Стрелча са групирани:
43

 

                                                           
43

 Източник: ОУПО 
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Средногорска група. Обхваща северната част от землище Стрелча и носи 

типичните белези на Централно-Средногорския ландшафт - доминиращи естествени 

широколистни гори в полите на гънките на планината. Типични за територията пасища 

и ливади, неголеми по площ и разнообразни по конфигурация и видове култури 

обработваеми земи. 

Тракийска група. Включва северната хълмиста периферия на 

Горнотракийската низина и обхваща по-голямата част от територията на Общината. В 

по-ниските части доминират земеделски земи с раздробени обекти на човешка дейност, 

както и на инженерната инфраструктура. С оглед благоприятните и много специфични 

природно-климатични условия, бъдещото стопанско на тази територия със стопанска и 

друга инвестиционна насоченост е много перспективно. 

 

Зелена система 

 

Зелената система в пространствената структура на общината е важен 

интегриращ елемент и нейното планиране и управление е от ключова значение. Тя 

включва всички озеленени площи със средствата на паркоустройството или с 

декоративна растителност, като градини, паркове, лесопаркове, гробищни паркове, 

улично озеленяване и т.н. Озеленените площи за широко обществено ползване и 

площите със специфично предназначение са публична собственост на държавата и 

общината. 

Във връзка с управлението на зелената система, която е публична общинска 

собственост, на интернет страницата на общината се поддържа Публичен регистър на 

озеленените площи в община Стрелча. 

 

Таблица 5.3.2. Зелени площи на територията на община Стрелча
44

 

Местонахождение  Вид и описание на имота 

Гр. Стрелча, ул. 

„Богдан Овесянин“ 

УПИ ХІ – Общински за озеленяване в кв. 62 по плана на гр. 

Стрелча с обща площ от 1 973 кв.м 

Гр. Стрелча, ул. 

„Богдан Овесянин“ 

УПИ /парц./ І – Зеленина, магазин, трафопост и абонатна станция за 

минерална вода  и туристически дейности в кв. 62 по плана на гр. 

Стрелча с обща площ от  6 159 кв.м, със ЗП 4,00кв.м 

Гр. Стрелча, ул. „Иван 

Павлов“ 

УПИ /парц./ ІІ – Поликлиника, кв.63, с обща площ от 1349 кв.м; 

Триетажна масивна сграда със ЗП – 354 кв.м и незастроено дворно 

място с площ от 995 кв.м 

Гр. Стрелча, ул. „Иван 

Павлов“ 

УПИ /парц./ ІІІ – Градска баня, кв. 63, с площ от 3 213 кв.м; 

Едноетажна масивна сграда с баня, басейни и кабинети със ЗП 

1 189 кв.м; Пералня със ЗП 159,50 кв.м; ПС – 16 кв.м 

Гр. Стрелча, ул. „Иван 

Павлов“ 

УПИ VІ – За централен парк и експозиции в кв. 63 по плана на гр. 

Стрелча с площ от 5 133 кв.м; масивна сграда със ЗП 3 кв.м и 

Масивна сграда със ЗП – 16 кв.м 

Гр. Стрелча 
УПИ ІV – За озеленяване, спорт и туристически дейности в кв. 62 

по плана на гр. Стрелча с обща площ от 5 130 кв.м; Едноетажна 

                                                           
44

 Източник: Публичен регистър на озеленените площи в община Стрелча 
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Местонахождение  Вид и описание на имота 

сграда (ТИЦ) със ЗП от 174,06кв.м 

Гр. Стрелча, ул. 

„Кунчо Цървуланов“ 

УПИ V – корекция дере и озеленяване в кв. 16Б по плана на гр. 

Стрелча с площ от 660 кв.м 

Гр. Стрелча 
УПИ І – 2489 за зелена площ  в кв. 82А по плана на гр. Стрелча с 

обща площ от  615 кв.м 

Гр. Стрелча, площад 

„Дружба“ 
Зелена площ 

Гр. Стрелча, площад 

„Оборище“ 
Зелена площ 

с. Дюлево 
УПИ І – Градина в кв. 29 по плана на с. Дюлево, с площ от 1 150 

кв.м 

С. Смилец 

УПИ /парц./ V – Парк, поща и автоспирка в кв.11 по плана на с. 

Смилец, с обща площ от 6 600кв.м; двуетажна масивна сграда със 

ЗП от 160 кв.м; гараж със ЗП 48 кв.м; ПС със ЗП от  39.кв.м 

с. Свобода, община 

Стрелча 

УПИ VІІ – Парк в кв.15 по плана на с. Свобода с площ от 3 335 

кв.м; масивна сграда със ЗП от 56кв.м и ПЖ със ЗП от 40 кв.м 

 

В общината са създадени паркове за отдих на гражданите. През периода са 

реализирани проекти, финансирани от ПУДДОС от Национална кампания „Чиста 

околна среда – 2021 г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“, които допринасят 

за подобряване на градската среда и осмисляне на зелените пространства: проект 

„Изграждане на детски кът“ гр. Стрелча – „Ромски квартал“; проект „Изграждане на 

многофункционална детска площадка в гр. Стрелча, квартал „Крушака“; проект 

„Създаване на кът за отдих и многофункционална детска площадка в село Свобода, 

общ. Стрелча“; проект „Кът за отдих и многофункционална детска площадка в с. 

Блатница, общ. Стрелча “. 

В община Стрелча парковите и зелените площи в селата се поддържат редовно. 

Съществуващите площи за озеленяване, паркове и градини представляват 1,15 ха е 

добра предпоставка за реализиране на устойчиви инвестиции за изграждане на зелена 

инфраструктура. Основание за увеличаване на зелените площи са фактите, че върху 

дървета, храсти и треви се утаява около 70% от въздушния прах, а същите поглъщат 

около 60% от серния двуокис. Необходимостта от увеличаване на уличните дървета се 

мотивира и с наблюденията, че над зелените насаждения се образуват низходящи 

въздушни течения, утаяващи праха. С увеличаване броя на дърветата би се увеличила 

относителната влажност на въздуха. Дървесните видовете трябва да бъдат съобразени с 

растежа и развитието на растителността, предвид заобикалящата ги инфраструктура. 

Поддържането на чистотата в зелените площи се изразява в следните видове 

дейности: метене, оборка, извозване на отпадъците до депото както и други дейности; 

извършване на ежегодни санитарни и подмладяващи резитби в озеленени площи на 

всички дървета на които се налага; Предприетите мерки за поддържане на зелените 

площи и други обществени територии и в голяма част от останалите населени места в 

общината е възможно главно чрез използване програмите за временна заетост към 

Бюрото по труда.  
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Управлението и поддържането на зелената инфраструктура подобрява 

качеството на живот на населението, чрез осигуряването на околна среда с добри 

качества, където хората живеят и работят; подобрява биоразнообразието, например 

чрез осигуряване на връзка между зелените площи, чрез което се осигурява мобилност 

на представителите на фауната; подпомага смекчаването и адаптирането към 

климатичните промени, чрез намаляване риска от наводнения, пречистване на въздуха, 

намаляване на ерозията на почвата и др.; осигурява възможност за развитие на 

устойчив туризъм и развитие на свързаната с това икономика и заетост на населението. 

 

5.5. Условия за развитие на туризма 

 

Природните условия в община Стрелча благоприятстват развитието на различни 

видове туризъм. Наличието на минерални извори с доказани лечебни, съчетани 

успешно с планинския и селския туризъм са силна предпоставка за развитие на 

туризма. 

Положителни предпоставки за развитието на туризма са: функциониращи 

балнеосанаториуми; близостта до курорти с национално значение като Хисаря и 

Велинград е възможност за развитие на интегриран регионален туристически продукт; 

богато културно наследство; удобно местоположение за множество маршрути в 

Същинска Средна гора. 

Град Стрелча е обгърнат с красива природа. Сред живописно редуващите се  

планински ридове и хълмове в околността се среща богато разнообразие от 

представители на флората и фауната. Характерна особеност на местния ландшафт са 

уникални скални образования, разположени в южните склонове на Средна гора, на 

север от града. Скупчени на групи, тези творения на природата с причудливи форми 

(обработвани са и изкуствено), са били използвани в древността за култови нужди. Най-

голямото струпване на такива образувания днес е известно като Скален мегалитен 

комплекс „Скумсале“.  

Със своето удобно местоположение и изумителни природни дадености, Стрелча 

е изходен пункт не само към известните обекти: Панагюрище, Копривщица, Хисаря, 

Карлово и др., но и за множество маршрути в Същинска Средна гора, някои от които 

водят към: връх Богдан, вр. Буная, вр. Влък, хижа „Барикадите“, хижа „Бунтовна“ и 

много други. Съвместно с общините Копривщица и Панагюрище се поддържат 

екопътеки към природни и исторически паметници. Разнообразните флора и фауна, 

красивата природа, уникалните скални образувания в южната част на Средна гора, 

създават добри възможности за развитие в общината на рекреационни дейности, 

познавателен туризъм и спортен лов. 

Стрелча е сред общините с традиции в туризма. Реални туристически услуги и 

приходи има, но те са без установени количествени параметри и нямат осезателен дял в 

структурата на местната икономика. Предходни анализи по повод планови документи 

на общината изтъкват наличието на неоползотворен туристически потенциал – най-

вече в сферата на маршрутно-познавателния и отчасти – балнеоложкия и културния 

туризъм. 
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Община Стрелча има добри условия за туризъм, както и голям потенциал за 

разширяване на сектора, чрез разнообразяване на туристическите продукти, 

привличане на повече туристи от различни възрастови групи и удължаване на предстоя 

на туристите на територията на общината. За подобряване инфраструктура за развитие 

на туризма могат да бъдат предприети следните инициативи:  

 Изграждане на туристически посетителски център; 

 Изграждане на екотуристическа инфраструктура и съоръжения за достъп в 

Средна гора. ОУПО предвижда изграждане на три екопътеки, една от които 

попада в границите на ЗЗ BG0002054 „Средна гора“ и свързва защитените 

територии в северната част на общината. Екопътеката ще се изгради върху 

съществуващи към момента пътеки и полски пътища. 

 Развитие на балнео и спа туризма на основата на минералните извори. 

Изграждане на съвременна балнеоложка база; 

 Развитие на културно-познавателния, историческия и археологически туризъм и 

включването в осите на развитие от национален мащаб. 

 Създаване на планински веломаршрути с цел организиране на състезания. 

Природните дадености, както и културно-историческите особености на 

общината, са сериозен „актив“ по отношение развитието на туризма. Те не са напълно 

оползотворени и има добри възможности за развитието на сектора. 

 

5.6. Влияние на глобалните климатични промени, природни бедствия 

и рискови територии 

 

България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към 

изменението на климата (главно чрез повишаване на температурата и интензивни 

валежи) и към нарастващата честота на екстремни събития, свързани с изменението на 

климата, като суши и наводнения. Рисковете, причинени от явления, свързани с 

изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят 

значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета както на 

национално, така и на трансгранично равнище. В научната общност съществува 

консенсус, че изменението на климата вероятно ще увеличи честотата и величината на 

екстремни метеорологични явления. През последните десетилетия тази честота в 

България се е увеличила значително.  

Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни 

валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. 

Уязвимостта на населението и икономиката на България към въздействията на 

климатичните промени се усилва от относително високата степен на бедност в най-

засегнатите райони, продължаващата концентрация на населението на страната в 

няколко индустриални и градски района и различните последици от прехода от 

държавно-контролирана икономика към свободна пазарна икономика. Все повече 
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доказателства сочат, че икономическите загуби от бедствия, свързани с метеорологични 

и климатични условия, също нарастват.
45

 

 

Фигура 5.6.1. Територии под заплаха и риск в Южен централен район
46

 

 

 

Територии с геоложки рискове 

 

Ерозия: Територията на община Стрелча и районът около нея попада в две 

тектонски структури – Средногорска зона и Панагюрска вулканогенна ивица. Всред 

физико-геоложките процеси и явления по-съществен дял на територията на община 

Стрелча и района около нея имат изветрителните и ерозионно-акумулационните 

процеси и явления. Наличието на по-малки наклони не създават сериозни условия за 

увеличаване на ерозионните процеси, с изключение на района около Стрелча, който 

обхваща около 2000 дка. Ерозирали почви се срещат в долината на р. Стрелчанска Луда 

Яна и в планинските райони с изсечени гори.  

Свлачища: Няма документални данни за активни свлачища на територията на 

общината. 

 

 

                                                           
45

 Източник: Национална Стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 

2030г. 
46

 Източник: НКПР актуализирана, схеми 
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Територии със значителен потенциален риск от наводнения  

 

На територията на община Стрелча няма данни за минали наводнения и не са 

определени райони със значителен потенциален риск. При изготвянето на Плана за 

управление на риска от наводнения (ПУРН) на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ не са определени райони със значителен потенциален 

риск, за които се изготвят карти на районите под заплаха от наводнения и карти на 

районите с риск от наводнения. 

Климатичните промени водят до увеличаване на валежите, като по показател 

„среден максимален 24-часов годишен валеж“ прогнозните стойности на показателя 

показват увеличение до 10% за почти цялата територия на Източнобеломорски РБУ.  

Във водосборите на р. Марица от гр. Пловдив на изток и р. Арда от гр. Кърджали 

очакваното увеличение е по-голямо – между 10-20%, а в отделни райони в Съединение-

Стрелча, Садово-Павел Баня – увеличение между 20 до 30%. 

През юни 2019г. в община Стрелча е регистрирано речно наводнение в резултат 

от усложнена метеорологична обстановка. Високата скорост на течението на р. 

Стрелчанска Луда Яна води до преливане над защитните съоръжения
47

 и нанася щети 

на водохващането и довеждащия водопровод, в резултат на което е спряно 

водоснабдяването на града. 

Община Стрелча извършва превантивни дейности по почистване коритото на р. 

Стрелчанска Луда Яна и укрепване на брега с цел да бъде подсигурена 

пропускливостта на речното корито и да се избегне риска от наводнения и бедствия при 

екстремални валежи.  

 

Територии с установено замърсяване от отпадъци  

 

През 2020г. е изпълнен един от значимите за обществеността проекти 

„Рекултивация на депо „Черни ниви“/ „Окопана“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 000171, 

000175 и 000174, м. „Черни ниви“, в землището на гр. Стрелча“. 

Замърсяването на места продължава и от депонирани битови, строителни, 

животински и градински отпадъци, както и от безконтролни сметища. 

Едно от сериозните предизвикателства пред общината е овладяване на 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и образуване на незаконни сметища. 

Увеличаването на туристическите посещения сред уникалната природа водят също до 

замърсяване с отпадъци.  

Община Стрелча не е район с нарушена екологична обстановка, но на 

територията й са установени екологични проблеми, чието решаване изисква 

целенасочено планиране и активна работа. 

 

                                                           
47

 БДИБР, Предварителна оценка на риска от наводнения, юли 2021г. 

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=809&elem_id=2005 
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5.8. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Изводи 

Повече от 59,75% от територията на община Стрелча попада в защитени 

територии и защитени зони на екологичната мрежа Натура 2000. 

Община Стрелча не е район с нарушена екологична обстановка, но на 

територията й са установени екологични проблеми, чието решаване изисква 

целенасочено планиране и активна работа. 

Отличното качество на атмосферния въздух (КАВ) на общината, но е 

необходимо намаляване на праховите емисии от битовото отопление с твърди горива. 

Подаваните за питейно-битово водоснабдяване природни води не се пречистват 

(поради амортизирана ПСПВ); 

Услугата „отвеждане на отпадъчни води“ се предоставя в териториалния обхват 

на изградената 82% канализационна мрежа в град Стрелча. 

В общината няма данни за замърсявания на почвите или наличие на значителни 

проблеми, които да застрашават екологично чистото състояние на почвите. 

Необходимо е да бъде намерено решение за животинските отпадъци. 

Услугата по събиране и сметоизвозване се осъществява на територията на 

всички населени места в общината. 

Основната част от всички генерирани отпадъци постъпва директно за 

депониране без предварително третиране в регионалния център за управление на 

отпадъци в гр. Панагюрище. 

Ясно идентифицирани територии и критични точки за възникване на рискове.  

Извършена рекултивация на старото депо/сметище. 

 

Потенциал за развитие 

Наложително е изграждането на Пречиствателна станция за питейна вода, за 

подобряване качествените показатели на водата и за опазване здравето на хората. 

Необходимо е да бъде намерено решение за животинските отпадъци. 

Доизграждане и развитие на зелената система в населените места чрез нови 

зелени насаждения край улиците с цел намаляване праха и влажността на въздуха. 

Изграждане на инфраструктура за развитие на туризма. 
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Раздел VI. Анализ на административния капацитет на общинската 

администрация 

 

6.1. Местно самоуправление 

 

Местното самоуправление в община Стрелча се осъществява от Общински съвет 

и Общинска администрация. 

 

Общински съвет 

 

Общинският съвет - Стрелча функционира, съгласно приет Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет. Общинският съвет – Стрелча се състои 

от 11 общински съветници. За мандат 2019-2023г. са сформирани 5 постоянни комисии, 

които работят в следните направления:
48

  

- Законност, обществен ред и сигурност, местно самоуправлението, 

безопасност на движението по пътищата и гражданска защита; 

- Социална и инженерна инфраструктура на общината, териториално – 

селищно устройство, общинска собственост, екология, селско и горско 

стопанство; 

- Образование, култура, здравеопазване, спорт, социални и младежки 

дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания; 

- Бюджет, финанси, икономика, национални програми и европейски фондове, 

туризъм; 

- Комисия по „Конфликт на интереси“ при Общински съвет Стрелча      

Общинският съвет приема и одобрява Плана за интегрирано развитие на 

общината. 

 

Общинска администрация 

 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 

нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 

Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейности по административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.  

 

Административна структура и организация на общинската администрация 

 

Организационната структура на Общинската администрация в Община Стрелча 

се урежда в Устройствения правилник на Общинска администрация - Стрелча
49

, в 

който е разписана организацията на дейностите и функционалните задължения на 

                                                           
48

 Източник: http://www.strelcha.bg/page.php?29 
49

 Източник: http://strelcha.bg/page.php?21 
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административните звена. Ръководството на общината се състои от кмет, заместник-

кметове (2), кметски наместници (4). 

Структурата на общинската администрация, разпределението на дейностите и 

отговорностите на екипа на кмета и служителите на всички нива на общинска 

администрация са съобразени с потребностите на общността, наличните човешки 

ресурси и капацитет за предоставяне на качествени услуги на гражданите, осигуряване 

на благоприятна бизнес среда и добри условия на живот в населените места. 

 

Фигура 6.1.1. Административна структура на Община Стрелча 

 
 

Човешки ресурси 

 

Общият списъчен състав на администрацията на Община Стрелча е 80,5 души. 

Развитието и утвърждаването на административния капацитет е основен фактор за 

постигане на стратегическите цели на управлението на общината; изграждане на 

адекватна и ефективна система за планиране и контрол на изпълнението; 

усъвършенстване на организацията по административно обслужване и 

документооборота в администрацията; откритост и достъпност на дейността на 

администрацията. 

Административният капацитет на общинските служители се поддържа ежегодно 

от обучения по различни теми, повишаващи управленския и административния 

капацитет на персонала на Общината, включително за разработване и управление на 

проекти. Тези обучения се планират на базата на предварително извършен анализ на 

потребностите от страна на служителите.  
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Всички служители имат достъп до интернет, а техническото обезпечаване е 

добро. Общината разполага с достатъчно административен капацитет и технически 

ресурс за обезпечаване на дейностите си. 

Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи 

от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, 

целесъобразност и ефективност. 

 

Административно обслужване 

 

Публични регистри:  

В сайта на Община Стрелча е осигурен достъп до следните регистри на 

общината:  

- Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска 

собственост за 2021г. на основание чл.41 от ЗОС за Община Стрелча; 

- Регистър на места  за разположение на съдове  за разделно събиране на 

отпадъци; 

- Публичен регистър на озеленените площи; 

- Публичен регистър на отдадените под наем терени; 

- Публичен регистър за отдадените под наем помещения; 

- Публичен регистър за отдадените под наем ниви; 

- Публичен регистър на възстановените земи от ОПФ, на основание §27, ал. 2 

от ЗСПЗЗ; 

- Публичен регистър за отдадените под наем пасища и мери; 

- Публичен регистър на издадените разрешителни за ползване на 

повърхностен воден обект; 

- Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти; 

- Публичен регистър на издадените разрешителни за ползване на минерална 

вода; 

- Публичен регистър на даренията; 

- Публичен регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС; 

- Публичен регистър на издадените удостоверения за въвеждане в 

експлоатация на строежи на територията на община Стрелча; 

- Публичен регистър на издадените разрешения за строеж от гл. архитект; 

 

Общинската администрация работи за въвеждане на електронна система на 

обслужване на гражданите и цифровизация на актовете по гражданско състояние. 

Община Стрелча няма задължения по кредити, а кредитния рейтинг е 

безпристрастен показател за  финансовото състояние на общината.
50

 

 

 

 

                                                           
50

 Източник: Отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Стрелча за периода 01. 

10. 2020 г. - 31. 01. 2021 г 
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Обществени съвети 

 

През 2021г. е учреден Обществен съвет в община Стрелча, на основание чл. 5 от 

Наредба за създаване и функциониране на Обществен съвет в община Стрелча.
51

 

Общественият съвет е от пет души, избрани пряко от жителите на общината. Целите, 

които са поставени пред Обществения съвет са: да се стимулира инициативата на 

гражданите при решаване на проблемите на населените места - града и селата,  където 

те живеят; хората от града и селата да повярват, че решаването на проблемите зависи и 

от тях самите, че те лично могат, чрез своите инициативи и предложения, да участват в 

управлението и развитието на населените места и организирано да променят начина на 

живот и жизнената среда, съобразно своите критерии и интереси. Да се изгради 

действено партньорство между обществения съвет и органите на местното 

самоуправление, чрез което местната власт да се доближи до проблемите на хората, и 

да може да ги решава по-успешно. Да се повиши ролята на гражданите за 

осъществяване на обществен контрол при управлението и разпореждането с имоти, 

общинска собственост, съгласно действащото законодателство. 

 

6.2. Политики, програми и проекти 

 

Планова обезпеченост 

 

В община Стрелча основните области на политика са обезпечени с програмни 

документи за периода 2014-2020г. За програмния период 2021-2027г. са актуални 

документите, посочени в следващата таблица. 

С по-дългосрочен хоризонт са действащите стратегически документи: Общ 

устройствен план на общината (ОУПО); Програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Стрелча 

(краткосрочна и дългосрочна); Стратегия за управлението на общинската собственост  

на Община Стрелча за периода  2019 – 2023 г. 

За период от една година се приемат тематични програми и планове, свързани с 

управление на общината. 

 

Капацитет за реализация на проекти 

 

Общината разполага с добре изградена административна структура и има 

нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на проекти. Създадена е много 

добра организация за планиране и реализиране на проекти, вътрешен мониторинг и 

контрол, привличане на средства от фондовете на ЕС и други програми. 
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6.3. Оценка на състоянието на административните сгради 

 

Таблица 6.3.1. Оценка на състоянието на сградите на администрацията, общинска собственост 

Вид на обекта Физическо състояние. Необходимост от подобряване 

Сграда на общинска 

администрация – гр. Стрелча 

Сградата на общината е построена през 1972г. През 

годините са правени частични ремонти на санитарният 

възел, вътрешни размествания с цел създаване на гишета за 

обслужване на клиенти. Отоплението е смесено на газьол и 

ел. уреди (климатици и печки). Необходимо е прилагане на 

енергиено ефективни мерки и вътрешен ремонт с ново 

обзавеждане. 

Кметство с. Блатница 

Сградата е построена през 1950г. двуетажна състояща се от 

11 бр. помещения. През годините са правени частични 

ремонти подмяна, частично на дограма и частичен ремонт 

на покрив. Необходимо е прилагане на енергиено ефективни 

мерки и вътрешен ремонт с ново обзавеждане. 

Кметство с. Дюлево 

2016 г. е извършен цялостен козметичен ремонт на сградата 

на кметството. Подменен е балатума, теракота на външната 

тераса на сградата, облицовка с каменна фасада около 

печките за отопление с твърдо гориво.
52

  

Необходимо е извършване на ремонт на салонното 

помещение в сградата на кметството, което е на циментова 

замазка и се поддържа трудно; смяна на дограма; ремонт на 

обществената тоалетна. 

Кметство с. Свобода 

Сградата е построена през 1958г. двуетажна състояща се от 

8 бр. помещения. През годините са правени частични 

ремонти подмяна, частично на дограма и частичен ремонт 

на покрив. Необходимо е прилагане на енергиено ефективни 

мерки и вътрешен ремонт с ново обзавеждане. 

Кметство с. Смилец 

2016г. – ремонт (освежаване на стаите в кметството) от 

назначените 3-ма души по проект „Обучения и заетост на 

младите хора“, Финансира от ОПРР. Необходимо е 

извършване на частичен ремонт на сградата – ремонт на 

покрива и на бивш ученически стол, който се използва за 

тържества.  

Административна сграда на 

ОП БКС  

2015г. – ремонтни дейности в помещенията на третия етаж 

на административната сграда. Има необходимост от 

подмяна на външната дограма. В цялата сграда се отопляват 

4 помещения с твърдо гориво, а останалите за изложени на 

влиянието на външните атмосферни условия. 

Отдадено е едно помещение като масажен кабинет. 
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6.4. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие. 

 

Изводи 

Община Стрелча разполага с добре изградена административна структура и има 

нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на проекти.  

Създадена е добра организация за планиране и реализиране на проекти, 

вътрешен мониторинг и контрол, привличане на средства от фондовете на ЕС и други 

програми. 

Общинската администрация има опит за реализиране на проекти в партньорство, 

което допринася както за постигане на обществен консенсус, така и за по-голяма 

ефективност при реализиране на проектните дейности и устойчивост на постигнатите 

резултати. 

Създаден обществен съвет за активизиране участието на гражданското общество 

в местното самоуправление. 

Потенциал за развитие 

Възможност за предоставяне на електрони услуги за гражданите и бизнеса. 

Текущо повишаване капацитета на администрацията; 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради на 

общината и селата– ремонт и рехабилитация, вкл. мерки за енергийна ефективност – 

подмяна на горивната база/ източници на енергия за отопление и осветление. 

Разширяване на партньорствата при реализация на проекти 
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Раздел VII. Анализ на културно-историческото наследство 

 

Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. 

Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и 

общински органи в интерес на гражданите на Република България.
53

 

 

7.1. Историческа характеристика 

 

Културното наследство на територията на община Стрелча е резултат от 

историческото развитие на територията, натрупване на културни пластове от отминали 

цивилизации. Разположение на Община Стрелча в полите на планината Средна гора и в 

долината на река  Стрелчанска Луда Яна е предопределило спецификата на 

историческото развитие на тази територия. Относителната изолираност е ограничавала 

и забавяла за дълги периоди заселването и икономическото усвояване на територията, 

което дава отражение и върху запазените обекти на КИН от различните епохи.  

Община Стрелча е с богата и древна история. На територията на общината се 

намират уникални природни и значими културно-исторически забележителности.  

Доказателства за ранното заселване на районът са праисторическите обекти в 

местността „Калаващица“ и „Скумсале“, където са открити археологически материали 

от Каменномедната епоха (Халколит), датиращи от V-хил. пр. Хр.  

В края на II хил. пр. Христа в региона на Стрелча се установява тракийското 

племе Великокойлалети – клон на бесите, разположени в Родопите и северозападния 

район на р. Хебър (р. Марица). През 1976г. да разкрити много надгробни могили в 

резултат на археологическото проучване под ръководството на д-р Георги Китов. Най-

известният паметник уникален тракийски култов комплекс „Жаба могила“ - една от 

най-големите в България. Открити са и „богатите тракийски погребения“ в местността 

Червенаковец и Орела с погребален инвентар (златен венец, златен нагръдник, 

бронзови съдове и сребърен скифос). От проучените надгробни могили се установява, 

че по време на траките са били добре развити занаятите - железарство (ковачество) и 

грънчарство. В околностите на Стрелча в м. Гребча е регистрирано светилище на най-

почитаното от траките божество- Тракийския Херос. Голямата концентрация на такъв 

тип паметници показва че, в района на Стрелча е имало развито селище, което е 

изграждало и подържало контакти с останалите търговски селища „емпории“ 

разположени в Тракийската низина. Пред науката стои въпросът къде са разположени 

останките на това селище. 

От римско време са открити останки от селища, пътища и постройки, в близост 

до минералните извори. Има данни, че е съществувало римско селище в района на 

днешния град, който вероятно е изграден край римски път, свързвал Тракия с Мизия. 
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През IX в. районът, както и цяла южна Тракия, е включен в пределите на 

Първата българска държава. Българите, установени трайно в долината на р. Луда Яна 

изграждат силна укрепителна система. Най-известната крепост от този период е 

„Стрелчанско кале“, в чието подножие се обособява селище, наречено Стрелъч град 

или Стрелcч. На крепостта са правени сондажни разкопки. Проучена е укрепителната 

система, която огражда пространство с дължина 130-140 м и ширина 50-60 м. 

Разкопките разкриват отделни страни от живота на крепостта - развит дърводобив и 

дървопреработване, развито грънчарство. Отделни сечива посочват и основният 

поминък на местното население - земеделие. Богата колекция от върхове на стрела и 

копия - илюстрира добре въоръжението през този период. Отделни накити дават данни 

за застъпено ювелирно изкуство, както в селището така и в крепостта. 

През XV в. Стрелча е била книжовно средище, важно в политическо, военно и 

икономическо отношение. По време на турското робство Стрелча запазва своя облик на 

проспериращо селище, въпреки кърджалийските набези в края на XVIII в., началото на 

ХIХ в. когато са опожарени къщите и разрушени всички църкви. По време на 

Априлското въстание Стрелча е разграбен и опожарена. След Освобождението 

населението се завръща и възстановява населеното място. По това време е построен 

храм-паметникът „Св. Архангел Михаил“. 

 

Фигура 7.1.1. Културно – историческо наследство на Южен централен район
54 
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Историческият музей съхранява и експонира исторически и археологически 

ценности от този район. Той се намира в центъра на града. Музейното дело в Стрелча 

води началото си от 40-те години на XX в., когато местни ентусиасти създават богата 

музейна сбирка. С решение на Министерството на културата от месец август 2002г. 

сбирката е преобразувана в Исторически музей. Експозициите на музея са разположени 

в къща, специално строена за музей по прототип на къщата на чорбаджи Нешо Грозев. 

Изложените експонати са обособени в три отдела: „Археология“, „Българските земи 

XV-XIX век“ и „Художествен“, по един във всеки от етажите на къщата.  

В резултат от многовековното историческо развитие днес Стрелча и региона 

притежават многобройни и разнообразни обекти притежаващи качество на културна 

ценност от национално и местно значение. Разнообразните исторически образи 

формират местната идентичност и така правят познаването на историята и опазването 

на културното наследство като приоритет от първостепенно значение пред местното 

развитие. Отличителните черти на общината могат да се изтъкнат чрез представяне, 

популяризиране и разумно управление на културното наследство. 

 

7.2. Културно историческо наследство 

 

На територията на общината са налични културни ценности – материални и 

нематериални, свидетелства за човешко присъствие и дейност, които са с висока научна 

и културна стойност за индивида, общността и обществото в региона.  

 

Обекти със статут на недвижими културни ценности 

 

На територията на община Стрелча се намират 102 обекти на недвижимото 

културно наследство по списъци от НИНКН, със статут на строително-архитектурна 

ценност. Към момента в системата на АИС – АКБ са регистрирани общо 74 

археологически обекта в землището на гр. Стрелча, без останалите населени места. 

Многобройните археологически обекти показват голямо разнообразие на недвижими 

паметници от различни исторически периоди.  

В Списъка на недвижимите културни ценности /НКЦ/ /паметници на културата/ 

с категория „национално значение“ на територията на област Пазарджик, съгласно 

Закона за културното наследство /ЗКН/ е вписан един обект, които притежават 

изключителна археологическа стойност за културата и историята: Тракийска 

гробница и светилище в надгробната могила „Жаба могила“
55

. Древното 

съоръжение представлява уникален тракийски култов комплекс, включващ хероон 

(свещено място), състоящ се от две съоръжения: гробница – мавзолей и светилище – 

храм. Гробницата се намира в югоизточната периферия на могилата. Датира от V-IV в. 

пр. Хр. Могилата впечатлява със своите размери - диаметър 90 м и височина 20 м. Тя е 

била оградена с широк 30 м и дълбок 3 - 4 м ров, запълнен с вода, който е 
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 Източник: Списък на недвижимите културни ценности /НКЦ/ /паметници на културата/ с категория 

„национално значение“ на територията на област Пазарджик , съгласно Закона за културното наследство 

/ЗКН/ 
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възпрепятствал достъпа до свещеното място. Смята се, че в нея е бил погребан 

тракийски цар от племето беси.  

За археологическите обекти експониране практически липсва, с изключение на 

тракийската гробница „Жаба могила“. Въпреки отдалечеността от населените места и 

пресечения терен има значителен потенциал в това направление. 

По данни от научни публикации над 330 надгробни могили са пръснати в 

околностите на града.  

Голяма част от археологическите обекти все още не са регистрирани в системата 

на АИС – АКБ, някой от тях заслужават внимание и потенциал за развитие: 

Средновековна крепост „Стрелченско кале“, намираща се на 2,5 км от града, 

на десния бряг на р. Стрелченска Луда Яна, в местността Галата. Построена е през IX в. 

и е използвана до XIV в. Внушителните й 8-метрови защитни стени са се запазили и до 

днес. 

Скални мегалитни светилища северно от град Стрелча, в местностите 

Качулата, Скумсале, Кулата, Исара, Арбут и Постолов камък, образуват уникален 

мегалитен комплекс върху площ от 300 дка, разположен на южния склон на Същинска 

Средна гора. Археологическият паметник е един от най-големите от този тип, 

откривани в България. Неповторимите по своето въздействие природно-археологически 

обекти са добре известни и привличат туристи. Близостта на скалните групи до 

панорамния път Стрелча-Копривщица и наличието на изградени туристически пътеки 

правят скалните мегалитни светилища достъпни. Обособени са кътове за отдих и 

почивка, беседки, туристически заслон, паркинг, което допринася за удобството на 

посетителите за излет и разходка. Има потенциал за развитие на цялостна 

познавателно-туристическа зона.  

Средновековното селище Градището в землището на село Свобода. 

Значителните обеми оригинална субстанция, добре запазена и подходяща за 

експониране оправдават евентуално бъдещо проучване и изграждане като туристическа 

атракция. Мекият предпланински релеф и близостта до други природно-исторически 

обекти са допълнителен положителен фактор. 

От съществен принос за реалната адаптация на паметниците на културата в 

културната инфраструктура на общината, която следва да бъде развивана и 

популяризирана и от която се генерира или се очаква добавена стойност. 

Необходимостта от инвестиции в тези обекти са породени от естествената и все повече 

нарастваща популярност, която те имат. 

 

Военни паметници 

 

На територията на община Стрелча има издигнати възпоменателни знаци и 

военни паметници във всички населени места. От тях 7 притежават статут на 

исторически недвижими културни ценности.  
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Таблица 7.1.1. Военните паметници със статут на НКЦ в община Стрелча
56

 

населено 

място 
 

град Стрелча 

Паметник - Братска могила на загиналите от Стрелча в Отечествената война 

(Братската могила-в дясно от стълбичките за станцията на МВР) 

Чешма – плоча на загиналите във войните за освобождение на България (По 

пътя за Панагюрище след ЖП прелеза, първия десен завой в дясно) 

Храм-паметник „Св. Архангел Михайл“ - На северната фасада на храма е 

монтирана Паметна плоча на Революционен комитет 1870-1876; Убити през 

април 1876г.; Убити и умрели в затворите; Обесени през 1876-77г.; Убити и 

умрели 1912-1913г.; Убити и умрели 1915-1918г.; Убити през 1944-1945г. 

село Дюлево 
Паметник на загиналите в Балканската война, Първата световна война и 

Втората световна война (УПИ І – Градинка кв. 30 - в ляво от центъра) 

село Смилец 

Плоча-паметник на Георги Михайлов Николов-Силата (в дворното място 

срещу къщата на Николина Алагьозова) 

Паметник на загиналите в Балканската война, Първата световна война и 

Втората световна война (Парц. V – парк кв.11 в центъра на селото) 

село Свобода 

Паметник на загиналите в Априлското въстание, Балканските войни, 

Първата световна война и Втората световна война (УПИ VІІ – Парк кв.15 в 

центъра на селото) 

 

Община Стрелча регулярно реализира дейности по поддържане и 

възстановяване на историческите паметници на културата. 

 

Нематериално културно наследство 

 

Огромно е и значението на нематериалното културно наследство, което формира 

чувството за самобитност и приемственост на общностите, групите и отделните лица. 

Съгласно Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на 

ЮНЕСКО „нематериално културно наследство“ означава обичаите, формите на 

представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях 

инструменти, предмети артефакти и културни пространства, признати от общностите, 

групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното културно наследство. 

Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, 

се пресъздава постоянно от общностите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, 

тяхното взаимодействие с природата, тяхната история и формира чувството им за 

самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на 

уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.  

Към народните читалища в общината са създадени фолклорни формации, които 

участват в събори, прегледи и фестивали на регионално и национално ниво. 

Основни форми на нематериалното културно наследство са: 

                                                           
56

 Източник: Регистър на военните паметници, Областна администрация Пазарджик 

https://pz.government.bg/documents/2020/pametnici_2020..pdf 
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Фолклор - музика и танци. Фолклорът живее в народната памет в различни 

форми и любителски колективи. Съхранена е пъстротата на песенния фолклор в 

региона и фолклорното и обредното танцуване. 

Обреди, ритуали, обичаи, вярвания, празници. Народните обичаи, обреди и 

поверия са част от духовната култура на обществото. Тяхната еднородност и 

стабилност по места се е развивала и установявала през вековете от дълбока древност, 

като е създала и опазила неповторимо многообразие и специфика по етнокултурни 

региони. Честват се големите християнски празници Димитровден, Никулден, Коледа, 

Васильовден, Йордановден, Ивановден, Великденски празници, Гергьовден, Еньовден, 

Петровден, Голяма Богородица и т.н. 

Кулинарни и етноложки практики и традиции. През месец ноември се 

провежда Кулинарен празник за дегустация на традиционни стрелчански храни и 

напитки, организиран от Туристически информационен център, а по време на Фестивал 

на туризма и етеричните култури (2021г.) на гостите е предложена дегустация на 

сладко от рози и гюлова ракия. 

 

7.3. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Изводи 

На територията на община Стрелча има уникални културни ценности. Тук се 

намира уникален тракийски култов комплекс „Жаба могила“ - една от най-големите в 

България. 

Ниска степен на проучване и документиране на културното наследство.  

Съществуващата документация и режими на културните ценности не са актуални и не 

позволяват ефективни мерки по правилно насочване на ограничените ресурси по 

проучване на обектите. Археологическите обекти са частично непроучени, а донякъде и 

недобре локализирани и идентифицирани.  

Почти всички археологически обекти са извън строителните граници. Голяма 

част от тях са свързани с природни феномени от типичните за региона мегалитни 

образувания. Поради физическата си същност те са малко уязвими за материално 

увреждане или унищожаване. Голяма част от археологическите обекти са свързани с 

прилежаща археологическа среда, която до голяма степен е застрашена от 

нерегламентирани разкопки. 

За негативните очаквания допринася и продължаващата активна иманярска 

дейност, както и негативното въздействие на стопанските дейности в близост и върху 

терените на обектите. 

Лошо физическо състояние на обектите – жилищен фонд, някои от които са 

застрашени от разрушаване или изчезване.  

Силно изявени граждански организации, формации ангажирани със съхраняване 

на нематериалното културно наследство. 
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Потенциал за развитие 

Оползотворяване потенциала на културно-историческото наследство както за 

целите на туризма, така и за съхраняване на традициите и обичаите. 

Социализиране и експониране на археологическите ценности. Развиващата се 

туристическа инфраструктура, както и високата атрактивно- познавателна стойност на 

голяма част от обектите в северната част на общината създават положителни очаквания 

за тяхното социализиране и експониране. Изградената система от екопътеки и 

неблагоустроени туристически маршрути се развива и посещава активно, като 

оправдава бъдещи инвестиции за развитие на целия комплекс от ценности. 

Разгръщане на проучвателна дейност, вкл. с въвличането на местната общност в 

дейностите по опазване, идентифициране, проучване и документиране. 

Разработване на специализирана програма/план за съхраняване и опазване на 

културните ценности и предприемане на конкретни устройствени режими за тях. 

Осигуряване/подобряване на транспортната достъпност до отделни културно – 

исторически паметници, да се предприеме необходимото за тяхната социализация и 

изграждане на дребномащабна инфраструктура.  

Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на 

екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на 

местния потенциал за развитие на общините и регионите. 

В този смисъл, пространственото и социално-икономическо развитие на 

територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и 

природните и културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. 

Обновяване на сградният фонд на Исторически музей – Стрелча и изцяло нови 

експозиции. 

Съхранението и развитието на културно-историческото наследство на общината 

– паметници, народни традиции и обичаи следва да бъде един от водещите приоритети 

за развитие през настоящия програмен период. 
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Раздел VIII. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния 

сектор 

 

8.1. Териториално-урбанистична структура и пространствен анализ на 

селищната мрежа 

 

Община Стрелча е разположена в северната част на област Пазарджик върху 

площ от 224,4 кв. км. На север тя граничи с община Копривщица от Софийска област, 

на изток с община Хисаря и Община Съединение от Пловдивска област, на юг с 

община Пазарджик, а на запад с община Панагюрище.  

 

Фигура 8.1.1. Разположение на Стрелча в 

област Пазарджик 

Община Стрелча заема 5,05 % 

от площта на област Пазарджик и 

около 1,09 % от територията на Южен 

централен район. По площ община 

Стрелча заема 9-то място в община 

Пазарджик, по-малки от нея са три 

населени места - Лесичово, Сърница и 

Пещера. Тя е най-слабо населената в 

област Пазарджик.  

Административният и културен 

център на общината - гр. Стрелча, е 

разположен на 41 км от областния 

център, на 65 км от гр. Пловдив - 

център на ЮЦР и на около 100 км от 

столицата гр. София.  

По действащото регионално 

структурно деление на страната 

община Стрелча е в състава на Южен 

централен район. Община Стрелча е 

най-слабо населената в област 

Пазарджик. Гъстотата на населението 

на 1 кв. км за община Стрелча е 19,8 

души/кв. км - по-ниска от средното за 

област Пазарджик - 58,3 души/кв. км и 

значително по-ниска от тази за Южен 

централен район - 63,1 души/кв. км и 

на национално ниво - 63,0 

души/кв.км.
57  
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 Източник: НСИ 
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8.1.1. Процеси на урбанизация и урбанистични структури 

 

В НКПР в системата от йерархични нива, град Стрелча е включен в центровете 

от 5-то йерархично ниво в Южен централен район, заедно с общините: Любимец, 

Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово; Джебел, Кирково, 

Черноочене, Баните, Борино, Доспат, Сърница, Неделино, Рудозем; Брезово, 

Калояново, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Родопи, Садово, Съединение; 

Батак, Белово, Брацигово и Лесичово. 

Градовете от 5-то йерархично ниво са последното стъпало в центровата 

йерархия на селищната мрежа. Той е малък град – център със значение за територията 

на общината. Характеризира се със слабо урбанизирана територия (периферна община). 

Общината попада в обхвата на т.н. „райони за целенасочена подкрепа“. Стимулирането 

на Стрелча – като административен център на община е важно, за да могат да се 

предлагат необходимите първични услуги на населението както и работни места извън 

земеделската функция. 

 

Фигура 8.1.2. Място на община Стрелча в йерархичната структура на градовете 

центрове
58
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 Източник: МРРБ, Регионална схема за пространствено развитие, Южен централен район 
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Оси на урбанистично развитие  

 

Осите на урбанистично развитие са определени в Актуализираната национална 

концепция за пространствено развитие.
59

 Мрежата от главни и второстепенни оси на 

урбанизация следва направленията на транспортно-комуникационните артерии и по 

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

развитие и в съседните страни.  

Основните оси, които имат важно структуриращо значение за националната 

територия се развиват по протежение на главните национални и международни 

транспортни направления, по които мрежата от населени места на страната се 

интегрира в европейската. Заедно с транспортните направления те формират 

своеобразна „транспортно- урбанизационна решетка“. Второстепенните оси имат 

значение предимно за структурирането на територията на районите. Те са разположени 

по транспортните коридори с регионално значение. 

 

Фигура 8.1.3. Оси на урбанистично развитие 

 
 

Територията на община Стрелча остава на отстояние от урбанизационните оси.  

Икономически, административно и функционално общината е свързана с 

областния център Пазарджик и регионалния център Пловдив. От съществено значение 

за транспортното обслужване на област Пазарджик е автомагистрала „Тракия“, като 

                                                           
59

 Източник: Актуализирана национална концепция за пространствено развитие (АНКПР) за периода 

2013-2025г. 
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част от европейски път Е-80, свързващ Черно и Адриатическо море. АМ „Тракия“ е с 

обща дължина 361 км, от тях в област Пазарджик около 51 км. Магистралата следва 

част от трасето на европейски коридор № 8, по който протичат транспортните потоци 

от Румъния, Сърбия, Македония и Гърция. Отстоянието на община Стрелча от АМ 

„Тракия“ е около 45 км. 

 

Пространствено развитие 

 

Пространственото развитие и планиране са част от регионалното развитие, което 

по своята същност представлява един динамичен процес, който от една страна, трябва 

да отразява наличните природни и социални условия на територията, а от друга - 

потребностите и желанията на населението.  

Пространственото разпределение на населените места се определя от два 

ключови фактора - релеф и главни комуникационни оси, които са изиграли ключово 

значение за формирането на селищните структури.  

През територията на област Пазарджик преминават едни от най-важните 

европейски транспортни коридори за България (магистрала Тракия, Е/№). Друга 

значима ос от национално значение е връзката Гоце Делчев – Панагюрище – Враца – 

Видин, която дава потенциал за развитие за контактите и териториите и населените 

места.  

Условно територията на община Стрелча може да бъде разделена на две зони – 

Северна с център град Стрелча – общински административен център и Южна с 

дисперсно развитата структура на четирите населени места от селски тип. 

В Северната зона приоритетно ще се развиват нови функции в сферата на 

логистиката, производството, услугите и общественото обслужване в смесена 

многофункционална зона, логично структурирана до транспортни мрежи от 

националната транспортна инфраструктура. В тази част на общината е концентрирано и 

развитието на добива, обработката и търговията с продуктите от маслодайните култури. 

Тази дейност е част както от производствения, така и от туристическия потенциал за 

развитие на общината. Допълнителна функция за обогатяване на туристическия пакет е 

наличието на минерални извори – реална предпоставка за ускорено развитие на 

балнеолечението и спа-туризма. 

Южната зона обединява условията за развитие на селския туризъм, археология, 

еко, културен и др. 

Пространствения модел с перспектива за развитие на община Стрелча включва:  

 Потенциал за развито земеделие в областта на маслодайните култури; 

 Потенциал за развитие на екоземеделието; 

 Потенциал за развитие на тържищни центрове; 

 Потенциал за развитие на балнео и спа-туризма на основата на минералните 

извори; 

 Потенциал за развитие на екотуризма на основата на богат и защитен природен 

ландшафт; 



130 
 

 Потенциал за развитие на културно – познавателния, историческия  

археологическия туризъм и включването в осите на развитие от национален 

мащаб. 

 

8.1.2. Селищна мрежа 

 

Фигура 8.1.4. Селищна система на община Стрелча по 

степен на урбанизация
60

 

Селищната мрежа 

представлява съвкупността 

от населени места, които са 

обвързани с 

пространствени, 

функционални връзки. 

Селищната мрежа в Община 

Стрелча се състои от 5 

населени места – общинския 

административен център гр. 

Стрелча и селата Блатница, 

Дюлево, Свобода и Смилец. 

Град Стрелча е 

административен, културен 

и социално-икономически 

център на общината с 

концентрация на население, 

изпълнява функции на 

икономически, транспортен 

и обслужващ център с 

обекти на здравната, 

социална и образователна 

инфраструктура. Връзките 

на селищата в общината с 

центъра се е формирала 

исторически, на база 

културни, религиозни и 

икономически сродни 

дейности. 

 

В йерархичната система от население места общината е представена от град 

Стрелча, който е общински център, попадащ в 5-то ниво на йерархичната система от 

градове-центрове. Стрелча е малък град – център със значение за територията на 

общината. Характеризира се със слабо урбанизирана територия (периферна община). 

Общината попада в обхвата на т.н. „райони за целенасочена подкрепа“. Стимулирането 

на Стрелча – като административен център на община е важно, за да могат да се 
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 Източник: ОУПО 
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предлагат необходимите първични услуги на населението както и работни места извън 

земеделската функция. 

Според Националния регистър на населените места в Република България 

община Стрелча е определена като община „четвърта“ категория. 

 

Таблица 8.1.1. Категоризация на община Стрелча и съставните ѝ населените места. 

№ ЕККАТЕ Наименование на административно-териториалната единица Категория 

№ ЕККАТЕ Наименование на населеното място Категория 

1 69835 град Стрелча 4 

2  04368 село Блатница 7 

3  24726 село Дюлево 7 

4  65807 село Свобода 7 

5  67516 село Смилец 7 

 

Баланс на територията 

 

Територията е ценност, която трябва да бъде добре управлявана, поддържана 

и използвана, защото тя е ресурсът, чрез който се осъществява социално, 

икономическо и духовно развитие на обществото. Пазарните принципи 

противопоставят икономическите и социалните приоритети, защото стопанският 

растеж се стреми към максимална рентабилност и увеличение на печалбите, което 

често става за сметка на социално-естетическите потребности на човека. За 

ефективен просперитет на един регион е важно да не се пренебрегва човешкото 

измерение на териториалното развитие и да се запази балансът между 

икономическата експанзия  и социалните, естетически и духовни ценности.  

 

Таблица 8.1.2. Синтезен баланс на територията (съществуващи) 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

Наименование на териториалния елемент ха % 

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 500,96 2,23 

1. Жилищни функции 447,83 2,00 

2. Обществено-обслужващи функции 1,30 0,01 

3. Производствени дейности 42,34 0,19 

4. Складови дейности 4,80 0,02 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 4,68 0,02 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 35,17 0,16 

Горски парк 28,20 0,13 

Озеленяване, паркове и градини 1,15 0,01 

Спорт и атракции 3,42 0,02 

Комунално обслужване и стопанство 2,39 0,01 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. 11704,36 52,15 

Обработваеми земи - ниви 8809,08 39,25 

Обработваеми земи - трайни насаждения 661,04 2,95 

Пасища, ливади, мери 1896,39 8,45 

Необработваеми земи 3,70 0,02 

Животновъдни 9,43 0,04 



132 
 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

Наименование на териториалния елемент ха % 

Стопански и обслужващи 324,72 1,45 

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. 9531,91 42,47 

Иглолистни гори 13,80 0,06 

Друг вид гори 8874,28  

Горски пасища, поляни, голини 280,49 1,25 

Други горски земи 10,59 0,05 

Горскостопански и обслужващи площи 352,23 1,57 

Голини и непригодни 0,52  

VI. ВОДНИ ПЛОЩИ 500,24 2,23 

VII. ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ 133,57 0,60 

VIII. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 9,61 0,04 

IX. КАРИЕРИ, МИНИ, ПРОДУКТОХРАНИЛИЩА 26,46 0,12 

Общо 22442,30 100% 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

Защитени територии, зони, забележителности 13410,07 59,75 

Защитени територии 252,82 1,13 

Защитени зони по директива Натура 2000 13157,25 58,63 

За опазване на културното наследство 2,28 0,01 

С особена териториално устройствена защита (проектни 3,21ха) 0,00 0,00 

Територии за възстановяване и рекултивация (проектни 1,29 ха) 0,00 0,00 

С активни и потенциали свлачища и срутища 0,00 0,00 

Други нарушени и специфични територии 1,03 0,00 

Общо 13411,10 59,76 

 

С тази характеристика територията на общината представлява природно 

богатство, което следва да бъде пазено, управлявано и поддържано. В съвременния 

глобализиращ се свят и ускорен икономически растеж на всяка цена, стремежът към 

високи печалби става на цената на намаляване на природните дадености и засягане на 

човешките потребности. Именно поради тази причина е необходимо при планирането и 

управлението на териториалното развитие да се вземат предвид човешките потребности 

и най-вече да се търси баланса между икономически просперитет, необходимите 

характеристики на средата за постигане на устойчиво развитие и повишаване 

качеството на живот.  

 

8.1.3. Планова осигуреност на населените места 

 

За територията на община Стрелча има приет Общ устройствен план 

(ОУПО)
61

, приет с Решение №548, взето с Протокол №45 от редовно заседание на 

30.08.2018г., Общинският съвет-Стрелча. ОУПО на Община Стрелча създава 

териториална планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на общината и 

изграждане на населените места в хармония със съществуващите природни социално-

икономически и регионални характеристики и условия. 
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 Източник: http://www.strelcha.bg/page.php?177 
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С Общия устройствен план на община Стрелча се установяват устройствени 

параметри на всички населени места от общината - строителни граници, устройствени 

режими и зониране на урбанизираните територии, площни елементи на 

инфраструктурата, спортни обекти, гробища, озеленяване, сервитути и съоръжения на 

техническите мрежи (електроснабдяване, водоснабдяване, канализация и ПСОВ). 

Определя се статутът на крайселищните територии и земите с възможна смяна на 

предназначението с цел застрояване, което ще регламентира бъдещо подробно 

устройствено планиране. 

За повечето населени места от общината устройствените планове (регулационни 

и кадастрални) са изработени преди повече от 20 години: 

 гр. Стрелча - одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г, ЧИ на ПУП - 

Централна градска част - одобрен със Заповед № РД 138/05.07.1993г.; 

 с. Дюлево – Заповед № 208/25.09.1990г.; 

 с. Смилец – Заповед № 33/08.02.1989г.; 

 с. Блатница – Заповед № 139/05.07.1993г.; 

 с. Свобода - Заповед № 137/05.07.1993г.; 

За населените места тепърва трябва да се изработят и процедират кадастрални 

карти и регистри, които да отразяват актуалното състояние на недвижимите имоти и 

собствеността и да го поставят на съвременна информационна основа.
62

 

През 2019г. е одобрен ПУП-ПР за ПИ 000008 в м. „Вълк“ в землището на гр. 

Стрелча с Решение №612/05.02.2019г. на Общински съвет Стрелча. Отредени са общо 

95 бр. УПИ в 9 квартала.
63

 

 

8.2. Жилищен сектор 

 

В пространствената структура на община Стрелча функционалната система 

обитаване е слабо развита. Това се дължи на значителния процент обработваеми земи, 

преобладаващия планински и полупланински релеф и дългогодишната тенденция към 

обезлюдяване. 

 

8.2.1. Анализ на състоянието на жилищния сектор, вкл. мерки за енергийна 

ефективност 

 

Обитаването и жилищният фонд са от съществено значение при провеждането 

на териториално-устройствената политика. Показателите за обитаването и жилищната 

осигуреност се влияят от демографските и социално-икономическите процеси, 

протичащи на конкретната територия. Жилищната задоволеност и 

платежоспособността на населението са от особено важно значение за развитието 

жилищното строителство и пазара на недвижими имоти. 
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 Източник: ОУПО 
63

 Източник: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стрелча за периода 2020-

2023г. 
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Таблица 8.2.1. Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в 

експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в Община Стрелча за периода 

2014-2019г. 

Показатели  
Мерна 

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

Жилищен фонд  

Жилищни сгради брой 2750 2752 2753 2753 2753 2759 

По материал на външните стени на сградата 

Панелени брой 16 16 16 16 16 16 

Стомано-бетонни брой 25 27 28 31 32 39 

тухлени  брой 2226 2226 2226 2224 2224 2225 

други  брой 483 483 483 482 481 479 

Жилища   брой 2939 2941 2942 2942 2942 2948 

По брой на стаите 

едностайни  брой 126 126 126 126 126 125 

двустайни  брой 680 680 681 678 677 676 

тристайни  брой 786 786 786 787 787 792 

четиристайни  брой 545 546 546 547 548 550 

петстайни  брой 318 319 319 319 319 320 

с шест и повече стаи  брой 484 484 484 485 485 485 

Полезна площ  кв. м 248162 248520 248561 248994 249039 249743 

жилищна  кв. м 198865 199035 199062 199246 199280 214779 

спомагателна  кв. м 34291 34456 34464 34660 34666 34964 

на кухните  15006 15029 15035 15088 15093  

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради   брой 3 2 1 3 1 8 

В т.ч. нови брой 2 2 1 2 - 8 

В т.ч. разширени брой 1 - - 1 1 - 

Жилища   брой 3 2 1 3 1 8 

Полезна площ   кв. м 305 358 41 540 90 800 

в т.ч. жилищна   кв. м 196 170 27 254 64 484 

в т.ч. обслужваща кв. м 109 188 14 286 26 316 

 

По данни на НСИ към 31.12.2019г. в община Стрелча жилищният фонд се 

състои от 2948 жилища с 249 743 кв. м полезна площ, от която 214 779 кв. м жилищна 

площ. За периода 2014 – 2019г. броят на жилищата е нараснал с близо 0,3% или с 9 

жилища спрямо базовата 2014г., когато техният брой е бил 2 939 бр. През периода 

полезната площ на жилищата се е увеличила с 0,6%. 

През периода 2014-2019г. има слаба инвестиционна активност за изграждане на 

нови сгради, като най-много въведени в експлоатация сгради се наблюдава през 2019г. 

 

Структура на жилищата по форма на собственост  

 

99,4% от жилищата в община Стрелча са частни на физически лица. Само 0,2% 

от съществуващите жилища са държавна или общинска собственост и 0,4% на частни 

юридически лица. 

 



135 
 

Таблица № 8.2.2. Жилища по форма на собственост 

Година общо 

Форма на собственост 

Държавни или 

общински 

Частни на 

юридическо лице 

Частни на 

физическо лице 

2014 2939 7 9 2923 

2015 2941 7 9 2925 

2016 2942 7 9 2926 

2017 2942 7 11 2924 

2018 2942 7 11 2924 

2019 2948 7 11 2930 

 

През периода остава непроменен броят на държавните и общинските жилища – 7 

бр. жилища в цялата община. Слаб ръст от над 0,2% има за жилища на частни 

физически лица и с над 22% се е увеличил броят на жилищата собственост на частни 

юридически лица, които през 2019г. са 11 бр. в сравнение с 2014г., когато техният брой 

е 9. 

 

Качествени характеристики на жилищния фонд  

 

Структура на жилищните сгради според конструкцията  

В селищата на Община Стрелча в жилищния сектор преобладават масивни 

сгради, на един и два етажа с полумасивни и паянтови помощни постройки. 

По вида на конструкцията, жилищният фонд (жилищни сгради) към 2019 г. са 

представени в четири обобщени категории – панелни, стомано-бетонни, тухлени с 

бетонна плоча и тухлени с гредоред. Панелните жилищни сгради са по-малко от 1% (16 

бр.), като през периода 2014-2019г. е преустановено строителството им.  

  

Фигура 8.2.1. Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата в община Стрелча, 2019г. 

(брой) 

 

Стоманобетонните сгради са 

малко над 1% (39 бр.), като 

техният брой нараства през 

разглеждания период с 25 

сгради спрямо 2014г. 

Категорията тухлени са най-

масовият вид – с дял 81% 

(2225 бр.) от всички жилищни 

сгради. С друг вид 

конструкция са 17% (479) от 

жилищните сгради в 

общината. 
 

 

Жилища по брой на стаите  

Структурата на жилищния фонд по стойност се определя от съответствието 

между структурата на обитателите и пазарното търсене.  



136 
 

Фигура 8.2.2. Жилища по брой стаи в Община 

Стрелча, 2019г. (брой) 

 

За 2019г. от общия брой на 

жилищата в общината 

преобладават тристайните 

жилища – 27% ( 792 ж.) и 

двустайните – 23% (676 ж.). 

Четиристайните жилища са 

19% (550 ж.), а тези с 5, 6 и 

повече стаи са общо 16%. 

Едностайните жилища в 

общината са едва 4% (125 

ж.).  

 

Жилищна задоволеност 

Жилищната задоволеност се определя от броя жилища, падащи се на 1000 

човека от населението. Този показател може да се измери и със среден брой лица на 

едно жилище. На 1000 човека от населението през 2019г. в община Стрелча се падат 

664,11 жилища. Тази стойност поставя общината на пето място в областта. 

Съпоставката между броя на населението и броя на жилищата показва, че за 2019 г. 

на едно жилище се падат средно по 1,51 души. Средният брой лица на едно жилище в 

община Стрелча е по-нисък в сравнение с област Пазарджик - 1,97 и за южен 

централен район - 1,95 среден брой лица на едно жилище. 

 

Фигура 8.2.3. Среден брой лица на едно жилище за 

периода 2014-2019г. 

Основният извод от 

площните характеристики и 

статистическото 

потребление на жилища е 

благоприятен – Стрелча 

има достатъчно жилищен 

фонд и площи, които да 

осигурят добри 

количествени 

характеристики на 

жилищен стандарт.  
 

Ясно е изразена тенденцията към намаляване на коефициента за среден брой 

лица на едно жилище за периода 2014-2019г., което е резултат от намаляване броя на 

населението в общината. 

В общинския център са съсредоточени най-голям брой жилищни сгради. 

Преобладаващият дял на наследения жилищен фонд е създаден в периода 1970 – 1990г. 

Най-активно строителство през този период е имало в гр. Стрелча. Фондът отпреди 

1950г. (с възраст над 65 години), има дял от около 9-10 %. Възпроизводството на 

жилищата след началото на прехода е било близо 5 пъти по-малко в сравнение с 

предходния период. Тъй като голяма част от сградите са над 30 г. е необходимо тяхното 
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реконструиране и обновяване. В община Стрелча застройката е почти изцяло 

нискоетажна (99.9 %), само 2 сгради са средноетажни (от 10 до 15 м), което е по-малко 

от процент ( 0.01%). Те са концентрирани в общинския център - гр. Стрелча. Сгради от 

високоетажното застрояване няма в община Стрелча.
64

  

От жилищния фонд има къщи със статут на архитектурно – строителни 

паметници, които в град Стрелча са 48, в с. Смилец – 14 и с. Дюлево – 1, които в 

голямата си част са засегнати от общия процес на упадък на жилищния фонд. По самата 

си същност обектите са с изчерпен годностен ресурс и в никаква степен не отговарят на 

изискванията за съвременно обитаване. Това дезинтересира собствениците от 

поддръжката, ремонта и адаптирането на този сграден фонд за съвременно ползване. 

Над 80 % от обектите са в състояние погинали или невъзстановими. Оставащите в 

задоволително състояние сгради изискват ресурси за поддръжка, които са 

несъпоставими с интересите и възможностите на собствениците. Малкото запазени 

сгради са частично реставрирани и с интензивно съвременно ползване и поддръжка, 

което осигурява тяхната експозиция и достъпа до тях. В това отношение прогнозата е за 

запазване на съществуващото статукво на продължаващ упадък на по-голямата част от 

обектите с тенденция за тяхната загуба в близко бъдеще. Възможен положителен ефект 

може да има актуализирането на действащите списъци с обявени културни ценности и 

концентриране на усилията за опазване на оставащите във възстановимо състояние.
 65

 

 

8.2.2. Жилищна политика на Община Стрелча 

 

Благоустроеност на жилищния фонд 

 

Всички жилища в общината са електроснабдени. Канализационна мрежа има 

изградена само в общинския център Стрелча. Всички селища са 100 % водоснабдени, 

но водните количества са недостатъчни, особено през летния сезон. С рехабилитация на 

водопреносната мрежа се очаква да се намалят до минимум загубите на вода. 

Благодарение на относително добрата изграденост на канализационните системи, 

всички отпадни води на общинския център ще се заустват в проектираната и очаквана 

скоро да се построи ПСОВ, осигурявайки доброто състояние на водосбора на р. Луда 

Яна. 

Община Стрелча не разполага със собствен жилищен фонд. Независимо от 

многото необитавани жилища (на които не може да се разчита за социални нужди), 

общината следва да планира изграждането на социални жилища за уязвими групи от 

населението. 

 

Ромски квартал 

 

Ромското население в община Стрелча не прави изключение от другите 

населени места и живее в обособени ромски квартали. Това е една от основните пречки 
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за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях 

водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за 

подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния статус и до 

маргинализиране на значителна част от общността. 

В общ план, проблемите на жилищното устройство и инфраструктурата в 

ромския квартал на град Стрелча са част от общите за община Стрелча. Част от улиците 

са асфалтирани, други са в лошо състояние. Подсигурено е улично осветление. 

Жилищните условия за ромското население в град Стрелча варират от много добри до 

лоши. За селата ситуацията е по-лоша. 

Като най-сериозни се очертават проблеми, свързани с незаконно строителство, 

липса на канализация и необходимост от асфалтиране. Община Стрелча полага 

целенасочени усилия  за подобряването им, като използва всички възможности на 

външното финансиране. 

 

Енергийна ефективност 

 

През периода 2014-2020г. акцент в местната политика е повишаване на 

енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради (МЖС) за осигуряване на 

по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт по-високо качество на 

жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност допринася за по-

високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия, 

подобряване на експлоатационните характеристики на сградите. 

Едва около 5% от жилищата в общината са с топлоизолация, осигуряваща 

нормативната енергийна ефективност. Значително повече са жилищата със съвременна 

дограма което частично намалява топлозагубите.
66

 

През анализирания период е реализиран проект „Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда на бул. „България“ 110 А, Б, В“ с 36 жилища, 

финансиран от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС).  

 

Незастроени терени и жилищни имоти с отстъпено право на строеж (ОПС) 

 

Към края на 2019г. в Община Стрелча има съставени 21 акта за общинска 

собственост с предмет незастроени имоти. От тях 4 бр. са в населените места, а 

останалите 17 бр. в гр. Стрелча. Преобладаващият брой имоти са с площ до 500 кв. м и 

с предназначение жилищно строителство и обществено обслужване на населението.  

Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключеният 

процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за 

общинската собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната 

собственост и са съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, 

които представляват административни сгради, училища, детски градини, читалища, 

здравни заведения, жилища и др. В останалите случаи обичайната процедура включва 
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сезиране от физически или юридически лица, самосезиране на общинска 

администрация, след което следва проучване на собствеността на конкретен терен.   

Към настоящия момент в 71 бр. акта за общинска собственост се касае за 

застроени жилищни имоти с право на строеж. От тези имоти могат да се очакват 

приходи за общината, само ако собствениците на правото на строеж и застроените 

сгради пожелаят писмено да придобият собственост върху земята, като заплатят 

разликата от правото на строеж до пазарната стойност на земята.
67

 

 

8.3. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие. 

 

Изводи 

Количество и качеството на жилищния фонд задоволява в значителна степен 

сегашните потребности на населението. 

Има интерес от реализиране на проекти за енергийна ефективност от страна 

сдруженията на собствениците за многофамилни жилищни сгради. 

Основните проблеми на жилищния фонд в община Стрелча  са: остарял и 

неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване;  риск от 

конструктивни проблеми в част от сградния фонд; висока енергоемкост на 

съществуващия сграден фонд; нисък комфорт и нездравословни условия на обитаване; 

липса на съответстващ с нуждите на населението социален жилищен фонд, който да 

осигури достъп до жилище за групите в неравностойно положение; 

 

Потенциал 

За по-голямата част от жилищните сгради в общината е необходима обновяване 

и реконструкция и повишаване стандарта на обитаване. Необходимо е да се запази 

нискоетажният и средноетажният за градския център характер на застрояване и 

съществуващите показатели за плътност и интензивност на застрояване.  

Необходимо е провеждане на по-активна политика по отношение на създаване 

на общински жилищен фонд, като осигурява жилища на достъпни цени, което е 

предпоставка за социално сближаване и допринася за изграждането на общности, които 

са устойчиви на социална, икономическа и пространствена сегрегация. 

Предвидено е политиката по енергийна ефективност на жилищния фонд в 

общината да бъде насочена към постигането на измерими цели с приоритизиране 

прилагането на системен подход, базиран на националното законодателство и 

действащите Директиви на ЕС в областта на енергийната ефективност.  

 

  

                                                           
67

 Източник: Стратегия за управлението на общинската собственост на Община Стрелча за периода 2019 

– 2023 г. 



140 
 

Раздел IX. Анализ на връзката на общината със съседните територии 

извън административните й граници 

 

В тази част от ПИРО са идентифицирани общите предизвикателства и 

евентуалните възможности за коопериране със съседни общини за изпълнение на 

съвместни проекти.  

 

9.1. Характеристики на съседните територии с потенциал да влияят 

върху развитието на населените места и територии в рамките на 

Община Стрелча 

 

Община Стрелча една от 12-те общини (Батак, Белово, Брацигово, Велинград, 

Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и 

Сърница) на територията на област Пазарджик. 

Община Стрелча граничи на север с община Копривщица (Софийска област), на 

изток с община Хисаря (Пловдивска област), на запад – с община Панагюрище и на юг 

с Пазарджик. 

 

Фигура 9.1.1. Възможност за сдружаване по тематичен признак на Община Стрелча със 

съседни общини
68
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Общинският център – гр. Стрелча, отстои на 100 км от гр. София, на 60 км от гр. 

Пловдив и на 41 км от областния град – Пазарджик. 

Град Стрелча е определен като град от 5-то йерархично ниво, в групата на 

средните градове, центрове с регионално значение за територията на област Пазарджик.  

Новият интегриран териториален подход, приложим в програмния период 2021-

2027г. може да се разглежда като „съвместна инициатива“ на различни ведомства в 

страната, които са със „споделена отговорност“ с оглед неговото надлежно 

структуриране и приложимост.  

 

 

Община Стрелча е една от малките български 

общини. Като такава тя е зависима от социално-

икономическата среда, която се формира от 

съседните общини и областта.  

Стрелча е в група общини, чието равнище на 

социално – икономическо развитие е доста под 

средното за страната, без обаче да попада сред 

общини в критично състояние. 

Кооперирането между две или повече общини ще 

повлияе положително на икономическото развитие 

чрез засилен търговски обмен, логистична дейност, 

както и възможност за реализиране на съвместни 

проекти.  

При осъществяване на взаимодействие между тях има реална възможност някои 

от проектите да бъдат идентифицирани като интегрирани териториални инвестиции. 

 

9.2. Идентифицирани общи проблеми и предизвикателства по 

тематични области и сектори 

 

Община Пазарджик   

(Южен централен район, област Пазарджик - 3-то йерархично ниво)  

 

Взаимодействието с областния център може да се осъществи по линия на 

интегрирани териториални инвестиции. Новият интегриран териториален подход също 

така цели ефективно обединяване на всички ресорни министерства, участващи в 

неговото реализиране, съгласно Решение на Министерския съвет (ПМС 335). В същото 

време се изисква значителна двупосочна комуникация между различните институции и 

усилия за продължаващ консенсус, за да се гарантира наличието на активна 

ангажираност по отношение на подхода. ИТСР има ролята за определяне на 

приоритетите и областите за интервенция и предоставяне на стратегически указания за 

интервенции за развитие, които да се реализират на регионално ниво (региони за 

планиране от ниво 2), като част от новата парадигма на регионалната политика. Те 

играят съществена роля при програмирането на интегрирани интервенции за развитие, 

финансирани с европейски средства. 
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В рамките на интегрирания териториален подход на регионално ниво (6-те 

региона от NUTS 2) ще се подкрепят концепции за Интегрирани териториални 

инвестиции (ИТИ), финансирани от различни източници. Всяка концепция ще включва 

набор от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти/проектни идеи, 

насочени към територии с общи характеристики и/или потенциал за развитие, 

включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат 

използвани за постигане на конкретна цел или приоритет на интегрирана териториална 

стратегия. Видът на проектите може да се различава в зависимост от типа инвестиции, 

бенефициентите или източниците на финансиране. 

 

Възможности за съвместни инициативи, според анкетно проучване: 

- Съвместен проект с Община Пазарджик, ремонт на пътя (според резултатите от 

проучването това е най-често правеното предложение); 

- Съвместен селскостопански проект с община Пазарджик, като промотиране на 

селскостопанска продукция и фермерски пазари; 

- С община Пазарджик по линия на обмен на кадри, току-що завършващи 

гимназия. 

 

Община Панагюрище  

(Южен централен район, област Пазарджик - 4-то йерархично ниво) 

 

Двете общини имат опит в реализиране на партньорски проекти, които имат 

потенциал за надграждане. 

Управление на отпадъците: Регионално сдружение за управление на 

отпадъците (РСУО) Панагюрище за общините Панагюрище и Стрелча. Изпълнение на  

програма за управление на отпадъците.  

Съществува необходимостта от продължаване изпълнението на мерките и 

дейностите по оптимизация на системата за управление на отпадъците. Оптимизиране 

събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за 

разделно събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите 

отпадъци, с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на 

повторната употреба. Могат да бъдат планирани съвместни действия насочени към 

изпълнение на пакета „Кръгова икономика“ с цел превръщане на отпадъците в ресурси. 

Създаване на възможност за професионална заетост. Община Стрелча си 

партнира успешно с Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), гр. Панагюрище,  което оказва 

съдействие за включване на безработни лица в програми за заетост и обучение. 

Възможностите за бъдещо развитие е адаптиране на образованието към нуждите на 

пазара на труда; подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в 

неравностойно положение, които в повечето случаи са в риск от социално изключване 

и изпадане в бедност; осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, 

обучение и заетост; нови форми на заетост, свързани с настъпилите социални, 

икономически и технологични промени, налагащи обучения за придобиване на 

ключови компетентности, дигитални и преносими умения, чиято цел е по-лесно 

адаптиране на работната сила към новите форми на заетост. 
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Здравеопазване. Болничната помощ се осъществява от персонала на 

Многопрофилна болница за активно лечение „УНИ-ХОСПИТАЛ“ ООД (МБАЛ) в гр. 

Панагюрище, която обслужва населението на общините Панагюрище и Стрелча. За 

реализиране на политиката в областта на здравеопазването и предоставянето на равен 

достъп до здравни услуги Министерство на здравеопазването планира реализирането на 

следните дейности: Инвестиране в специализирани болници и отделения, в които се 

извършват дейности за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи 

за пациенти, които имат нужда от продължителен болничен престой и не могат да се 

обслужват сами в домашна обстановка; Инвестиране в СМР и ремонтни дейности за 

създаване на медицински кабинети за новозавършили общопрактикуващи лекари в 

трудно достъпни райони на страната; Развитието на електронното здравеопазване; 

Икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за здравето фактори 

и подобряване профилактиката на болестите. 

Устойчиво развитие на туризма. Стрелча е изходен пункт не само към 

известните обекти: Панагюрище, Копривщица, Хисаря, Карлово и др., но и за 

множество маршрути в Същинска Средна гора, някои от които водят към: връх Богдан, 

вр. Буная, вр. Вълк, хижа „Барикадите“, хижа „Бунтовна“ и много други. Съвместно с 

общините Копривщица и Панагюрище се поддържат екопътеки към природни и 

исторически паметници. Националната политика в областта на туризма ще е основно 

насочена към устойчиво развитие и промотиране на туристически продукти с по-висока 

добавена стойност, към намаляване на сезонността в сектора, както и към 

диверсификация на туристическия продукт. Ще бъдат положени допълнителни усилия 

за подкрепа на развитието на продукти във фаза на растеж, като здравния, фестивално-

събитийния, екологичния, спортния туризъм, както и в други специализирани и нишови 

продукти, в които страната и нейните райони имат потенциал. Развитието на продукти, 

които са във фаза на въвеждане, като културно-познавателния, религиозния и винено-

кулинарния туризъм, също ще бъде насърчавано приоритетно. Ще се подпомага 

развитието на различни видове туризъм чрез изграждане на специализирана 

инфраструктура за оползотворяване на туристическите ресурси (вкл. с изграждане на 

съпътстваща инфраструктура). Тези политики ще бъдат допълнени с изграждане на 

подходяща транспортна инфраструктура до туристическите обекти, както и 

повишаване на професионалната квалификация на заетите в туризма. 

Социални услуги. В рамките на програмния период 2021-2027 г. се планира 

изграждане на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за подобряване 

на средата/реформиране на съществуващи социални услуги, съответно за: създаване на 

нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора; подобряване на средата в 

съществуващи социални услуги/реформиране на съществуващи социални услуги; 

изграждане на Центрове за ранно детски развитие, където се финансират здравни, 

образователни и социални дейности на едно и също място, подкрепа на Механизма за 

обхващане на всички деца в образователната система. 

 

Възможности за съвместни инициативи, според анкетно проучване: 

- Съвместен туристически продукт с Панагюрище, Копривщица и Хисаря и обща 

реклама на дестинацията; 
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- Подобряване състоянието на екопътеките до Стрелчанското кале, Жаба могила, 

и светилищата в посока Копривщица; 

 

Община Копривщица  

(Югозападен район, Софийска област - 5-то йерархично ниво) 

 

Възможности за съвместни инициативи, според анкетно проучване: 

- Подобряване на транспортната свързаност и обществен транспорт до община 

Копривщица; 

- Общ проект за ремонт на междуградски път Стрелча-Копривщица; 

- Съвместен проект за развитие на културно-историческия и етнографския 

туризъм (най-често направено предложение) 

 

Община Хисаря  

(Южен централен район, област Пловдив - 4-то йерархично ниво) 

 

Възможности за съвместни инициативи, според анкетно проучване: 

- Подобряване на транспортната свързаност и обществен транспорт до община 

Хисаря; 

- Почистване на междуградските пътища;  

- Съвместен проект за културно-историческото наследство и  

- Съвместен проект с община Хисаря в областта на балнеология и рекреация (най-

често направено предложение) 

 

Възможности за съвместни инициативи за партньорски проекти, според анкетно 

проучване (общо) 

 

Туризъм:  

- Изграждане на обща туристическа инфраструктура. 

- Фестивален туризъм Създаване на атракции и социализация на културно-

археологическото наследство.  

- Популяризиране на розопроизводството и стимулиране на розопроизводителите. 

Транспортна свързаност 

- Подобряване на инфраструктурата и транспортната свързаност между съседните 

общини. 

- Подобряване на пътната инфраструктура между населените места, обособяване 

на междинни стопове за почивка, подобряване на транспорта. 

 

 „Местна инициативна група - Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ 

 

На територията на община Стрелча своята дейност осъществява МИГ, създаден 

през 2006г. по проект на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. МИГ 

работи по подхода ВОМР (Водено от общностите местно развитие) по Програмата за 
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развитие на селските райони. За периода 2014-2020г. реализира многофондова 

стратегия за Водено от общностите местно развитие. МИГ е много силен подход за 

малките населени места и натрупан значителен опит за разработването и изпълнението 

на партньорски проекти. 

Необходимостта от осъществяване на комуникация със съседните общините е 

свързано с определяне на бъдещо партньорство по отношение на съвместни проекти, 

разработване на Концепция за интегрирани териториални инвестиции и съответно 

обезпечаването им с допустим финансов ресурс от действащите европейски и 

национални програми. 
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Раздел X. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално 

и национално значение 

 

С определените големи инфраструктурни проекти с национално и регионално 

значение, включени в Интегрираната териториална стратегия за Южен централен 

район, се надгражда постигнатото в предходния цикъл на планиране и изпълнение. 

Търси се приемственост с политиките в Регионалния план за развитие за периода 2014-

2020 г. и се подкрепят отново тези цели, приоритети и мерки, специфични за района, 

показали своята ефективност или не получили необходимата реализация. Това се 

обуславя от общата логика на управлението, тъй като осигурява приемственост, 

предвидимост и устойчивост на регионалните политики. 

На този етап е идентифициран един голям инфраструктурен проект, който ще 

окаже положително въздействие върху развитието на община Стрелча. Удължаване 

времето за експолтация на регионално депо за битови отпадъци Панагюрище-Стрелча. 
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Раздел XI. SWOT-анализ 

 

Систематизирането на основните предимства, недостатъци, възможности и 

заплахи в SWOT анализа е резултат от проучването и анализа по тематични 

направления, по сектори и териториални нива. SWOT анализът ще послужи за 

определяне на насоките за развитие, паралелно с процеса на професионални и 

публични консултации. Изходната информация, въз основа на която е проведен анализа 

на икономическото, социалното и екологичното състояние, обхваща период в който 

реално не са настъпили съществени промени в състоянието и тенденциите в развитие 

на общината. 

Във времето на изготвяне на настоящия документ започват да се усещат 

осезаемо промените, които ще настъпят през следващите години в резултат на 

негативните последици от световната пандемия Covid’19. Тя ще доведе до промени в 

икономиката, здравеопазването, образованието, културата, спорта, общественото 

обслужване, в начина на работа в социалното поведение и взаимоотношения, в 

използването на публичните пространства и сгради.  

 

SWOT 

Тематично направление: Икономическо развитие 

Силни страни Слаби страни 

През периода 2014-2019г. местната 

икономика отбелязва ръст по основните 

икономически показатели. 

Водещ икономически сектор „услуги“, в 

който с най-висок дял е туризмът. 

Преобладаващо развит вторичен сектор – 

предимно преработващата 

промишленост.  

Прогресивно развитие на селското 

стопанство и направени нови инвестиции 

в земеделието и животновъдството.  

Нарастване на нетните приходи от 

продажби за целия период на анализа. 

Непрекъснат темп на нарастване броя на 

МСП и на заетите в тях.  

Увеличаване разходи за придобиване на 

ДМА (хил. лв.) 

Увеличен капацитетът на местните 

фирми за реализиране на проекти 

финансирани от фондовете на ЕС.  

Ниска ефективност и производителност 

на производствата, недостатъчно 

внедряване на нови технологии и 

иновации.  

Непълноценно използване за развитие на 

селското стопанство на специфичния 

почвено-климатичния потенциал. 

Отлив на млади квалифицирани 

специалисти в други по-големи градове и 

в чужбина. 

Слаба икономическа активност, 

мобилност и самоинициативност на 

населението. 

Недостиг на квалифицирана работна 

ръка. 

Липса на научно-развойна дейност и 

иновации. 

Липса на чуждестранни преки 

инвестиции. 

Възможности Заплахи 

Наличие на общински терени за развитие 

на нови производства. 

Нова финансова и икономическа криза; 

Намаляване или липса на подготвени 
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Подобряване инфраструктурата до 

терени, предназначени за икономически 

дейности. 

Активна общинска политика за 

насърчаване инвестиции чрез ПЧП и 

привличане на външни, в т.ч. 

чуждестранни инвеститори. 

Предприемане на адекватни 

устройствени действия за устойчивост на 

общинската икономика и повишаване на 

инвестиционната атрактивност на 

общината. 

Подобряване на средата за създаване и 

развитие на микро и малък бизнес и 

създаване на условия за устойчива 

заетост. Максимално използване на 

структурните фондове за иновации, 

повишаване конкурентоспособността и 

подпомагане на микро, малки и средни 

предприятия, вкл. чрез ВОМР. 

Пълноценно използване на наличните 

природни ресурси чрез насърчаване на 

инициативи за стимулиране развитието 

на аграрния сектор и устойчиво горско 

стопанство. 

Стимулиране навлизането на научно-

развойната дейност в икономическите 

сектори. 

кадри в отговор на новите 

предизвикателства пред икономическите 

сектори. 

Несигурна и нестабилна 

макроикономическа среда - свиване на 

износа, намаляване на покупателната 

способност на населението, спад на 

потреблението, намаляване на 

кредитната активност на банките, висока 

междуфирмена задлъжнялост. 

Затруднен достъп до финансиране на 

бизнеса и свиване на инвестиционната 

активност.  

Намаляване на темповете на 

икономическото развитие и повишаване 

равнището на безработица. 

Тематично направление: Социално развитие 

Демография, пазар на труда 

Силни страни Слаби страни 

Трудоспособният контингент е 

концентриран в общинския 

административен център - град Стрелча. 

Сравнително по-висок дял на 

населението в групата 15 до 64 г., от 

която се формира основно трудовия 

потенциал – над 55%. 

През периода се наблюдава плавно 

увеличение на наетите лица и се отчита 

ръст от 22%. 

Реализирани множество проекти за 

осигуряване на заетост от Община 

Влошено демографско състояние – 

отрицателен естествен прираст, висока 

смъртност, влошена възрастова 

структура, застаряване на населението, 

отрицателен механичен прираст, 

засилени миграционни процеси. 

Нарастващ дял на хората зависими от 

социално подпомагане и попадащи в 

категорията на социално изключващите 

се. 

Намаление на дела на трудоспособното 

население, на лицата с висше и средно 
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Стрелча и от частни бенефициенти по 

различни национални програми, 

насочени към осигуряване на заетост, 

обучение и квалификация на 

населението. 

образование. 

Ниско заплащане на труда. 

Възможности Заплахи 

Реализиране на програми и проекти за 

създаване на условия за задържане на 

населението и допълнителни мобилни 

услуги. 

Създаване на условия за привличане/ 

задържане на икономически активното 

население и младите хора чрез осигурена 

заетост. 

Създаване на условия за заетост и 

доходи, насочени към квалификация и 

придобиване на умения и компетенции 

на безработните и неактивни, в 

съответствие с нуждите на бизнеса. 

Интегриране на икономически стимули с 

допълнителни мерки в сферата на 

образованието, жилищния сектор и 

здравеопазването. 

Задълбочаване на негативните 

демографските показатели. 

Повишаване на миграционните процеси, 

особено сред младежите. 

Продължаващ дисбаланс в 

териториалното разпределение на 

населението – затруднения в бъдещото 

пространствено развитие. 

Икономическа криза и намаляване на 

работните места. 

Липса на кадри с необходимата 

квалификация. 

Трудно възстановяване на пазарите на 

труда в най-силно засегнатите от кризата 

сектори в резултат на Covid-19 сектори. 

Здравеопазване 

Силни страни Слаби страни 

Наличие на лечебни заведения за 

извънболнична помощ. 

Периодично екипи от специалисти в 

МБАЛ „Уни Хоспитал“ преглеждат 

жители на селата в община Стрелча, като 

основната цел на инициативата е 

осигуряване на достъп до качествена 

медицинска грижа за хората от региона. 

Добро състояние на общинската здравна 

инфраструктура – здравни кабинети в 

училищата. 

Осигурен 30 минутен изохрон за спешна 

помощ на всички населени места в 

общината; 

На територията на община Стрелча няма 

лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ. 

Застаряване на медицинския персонал. 

Недостиг на общопрактикуващи лекари. 

Затруднен достъпът до медицинска 

грижа. 

Липса на денонощна аптека и липса на 

аптеки в повечето малки населени места. 

Сградата на Поликлиниката има нужда 

от извършване на ремонтни дейности 

(покрив, дограма и др.) и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност. 

Възможности Заплахи 

Подобряване на здравния достъп и 

осигуряване на равни възможности за 

използване на здравни услуги в малки 

Промяна на националната политика за 

здравно обезпечаване на малките 

общини, без осигурена алтернативна 
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населени места. 

Засилване ролята на първичната помощ и 

на профилактиката; 

Информационно-образователни и 

здравно-консултативни услуги за 

превенция и здравословен живот. 

Улесняване достъпът до здравни услуги, 

като неразделна част от комплексните 

услуги за социално включване, 

осигуряване на по-високо качество на 

живот и пригодност за заетост. 

услуга. 

Продължаваща емиграция на 

квалифицирани специалисти. 

Повишен и неовладян натиск върху 

здравната система, върху болниците и 

медицинския персонал в условия на 

пандемия. 

Образование 

Силни страни Слаби страни 

Добре развита и материално обезпечена 

образователна инфраструктура, въведени 

мерки за енергийна ефективност в 3-те 

образователни заведения. 

Възможност за професионално обучение 

в Средно училище „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

Капацитетът на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ 

задоволява потребността от услугата. 

Действащ механизъм за съвместна работа 

на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на 

деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

Неблагоприятна образователна структура 

на населението. 

Намаляване на учениците. 

Наличие на деца и ученици в риск от 

социално изключване. 

Недостиг на квалифицирани специалисти 

в съответствие с изискванията на пазара 

на труда. 

 

Възможности Заплахи 

Подобряване качеството на училищното 

образование, обучение за подобряване на 

квалификацията на работната сила и 

осигуряване на подходяща среда за 

социално включване. 

Подготовка на образователната 

инфраструктура за изграждане на  

училищна STEM среда. 

Развитие на дуално обучение и 

създаване на кадри с адекватни знания за 

регионалните пазари на труда. 

Подобряване на достъпа и повишаване на 

мотивацията на ученици от 

маргинализирани групи за включване в 

системата на професионалното 

Завършващи средно образование със 

специалности, неприложими на 

трудовият пазар. 

Трудно намиране на подходящи решения 

за обучение в условия на пандемия за 

социално уязвимите групи от 

населението, в населени места с 

концентрация на бедно население. 

Продължава да съществува проблемът с 

отпадането на ученици от училище, в 

голяма част от по-бедните семейства 

образованието не  е ценност, явлението 

„мобилни“ деца вследствие от 

миграцията на семействата.  
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образование 

Разширяване на образователните форми 

за интеграция – лятно училище, зелено 

училище и т.н. 

Разгръщане на цялостна система за 

дистанционно обучение за всички 

възрастови групи. 

Социални услуги 

Силни страни Слаби страни 

Предоставяне на релевантни социални 

услуги: в домашна среда; топъл обяд, 

приемна грижа.  

Открита нова социална услуга Център за 

социална рехабилитация и интеграция 

(ЦСРИ). 

Балансирано разпределение на услугите в 

общината чрез създадени мобилни екипи 

и изнесени работни места. 

Значителни средства от държавния 

бюджет за социални услуги, които 

нарастват ежегодно. 

Реализирани проекти за изграждане на 

социалната инфраструктура и за 

финансово обезпечаване на дейностите. 

Община Стрелча си партнира успешно с 

Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), гр. 

Панагюрище,  което оказва съдействие за 

включване на безработни лица в 

програми за заетост и обучение. 

На територията на общината няма 

разкрити специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги. 

Невъзможност за пълноценен обхват на 

нуждаещите се от социални услуги, 

особено сред възрастното население, 

поради ограничен финансов ресурс. 

Недостатъчен брой квалифицирани 

социални работници и други специалисти 

в трудоспособна възраст. 

Възможности Заплахи 

Разширяване обхвата на социалните 

услуги за възрастни хора, осигуряване на 

навременни и адекватни здравни и 

социални грижи, подкрепа за ежедневни 

грижи в дома, осигуряване на социални 

контакти. 

Осигуряване на по-добри възможности за 

реализация на лицата от различните 

етнически групи и интегрирането им, 

чрез пълноценно използване на 

европейско финансиране. 

Продължаващо застаряване на 

населението и нарастване на абсолютния 

и относителен дял на населението на 

възраст над 65 години; 

Недостатъчно финансиране на 

социалните услуги. 

Обезлюдяваща територия с 

преобладаващо възрастно, бедно и 

уязвимо население с големи потребности 

от социални грижи и услуги. 

Култура, културно-историческо наследство 

Силни страни Слаби страни 
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Многообразно, многопластово и богато 

културно наследство с потенциал за 

социализация.  

Близо до гр. Стрелча се намира уникален 

тракийски култов комплекс „Жаба 

могила“ - една от най-големите в 

България. 

Действащ исторически музей, отчитащ 

устойчив ръст от посетители и подобрено 

състоянието на инфраструктура. 

Във всички населени места 

функционират читалища, развива се 

любителско творчество като силно е 

застъпен фолклорът и традициите. 

Осигурено финансиране за подобряване 

състоянието на читалищната сграда в 

административния център. 

Функционират религиозни обекти във 

всички населени места. 

Традиционно утвърдени културни 

събития с потенциал за превръщането им 

в значими и привлекателни туристически 

атракции. 

Силно изявени граждански организации, 

формации ангажирани със съхраняване 

на нематериалното културно наследство. 

Недостиг на финансови средства за 

поддържане на културната 

инфраструктура. 

Затруднена физическа достъпност до 

някои от обектите; 

Ниска степен на проучване и 

документиране на обектите на 

културното наследство.   

Археологическите обекти са частично 

непроучени, а донякъде и недобре 

локализирани и идентифицирани. 

Активна иманярска дейност, както и 

негативното въздействие на стопанските 

дейности в близост и върху терените на 

обектите на КИН. 

Ограничено финансиране за проучване 

на недвижими културни ценности, в т.ч. 

археологически обекти. 

Възможности Заплахи 

Належащо извършването на ремонтни 

дейности на сградният фонд  

Исторически музей – Стрелча и 

обновяване на постоянните експозиции. 

Подобряване на материално-

техническата база на читалищата и 

разширяване обхвата на дейностите и 

услугите в тях. 

Утвърждаване добрия опит при 

реализиране на партньорски проекти 

между общината и читалищата, като се 

разшири мрежата за сътрудничество. 

Оползотворяване потенциала на 

културно-историческото наследство 

както за целите на туризма, така и за 

съхраняване на традициите и обичаите. 

Промяна на отношението към 

традиционните културни дейности и 

институции и отлив на публика. 

Недостатъчна финансова подкрепа за 

културни дейности, институции и КИН. 

Загуба на културни ценности, поради 

недостатъчна/закъсняла финансова 

подкрепа за разкриване, проучване, 

картотекиране, реставриране, 

консервиране и социализиране на НКН. 
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Социализиране и експониране на 

археологическите ценности. 

Осигуряване/подобряване на 

транспортната достъпност до отделни 

културно – исторически паметници, да се 

предприеме необходимото за тяхната 

социализация и изграждане на 

дребномащабна инфраструктура.  

Използване на ИКТ в културните събития 

и привличане на млади творци. 

Спорт 

Силни страни Слаби страни 

Функциониращи и утвърдени спортни 

клубове. 

Реновирана и изградена нова спортна 

инфраструктура; 

Конкурентно предимство на община 

Стрелча е наличието на минерални 

басейни, които са в много добро 

състояние. 

Активно участие на деца и младежи в 

различните видове спорт. 

Налични терени за спорт и атракции в 

селата, чиито потенциал не е разработен; 

Спортната инфраструктура в училищата 

и детската градина е в добро състояние. 

Нисък дял на населението, занимаващо 

се със спорт или друг вид физическа 

активност. 

 

Възможности Заплахи 

Изграждане на нови спортни площадки и 

съоръжения за масов спорт на открито в 

града и в селата; 

Оползотворяване наличния потенциал от 

обекти, предназначени за спорт и 

атракции. 

Споделено използване на изградени 

спортни обекти и съоръжения от 

спортисти и широка публика. 

Промяна на правителствената политика и 

на приоритетите и оттегляне на 

подкрепата за спорта и спортната 

политика. 

Финансова криза и намаляване на 

ресурсите за подкрепа на политиката в 

областта на спорта за всички, в 

свободното време и за високи спортни 

постижения. 

Тематично направление: Туризъм 

Силни страни Слаби страни 

Стрелча е град - балнеолечебен курорт от 

национално значение. 

Наличие на разнообразни и 

пространствено наситени туристически 

ресурси с възможности за комбиниране. 

Непълноценно използване на 

туристическия потенциал и липса на 

изграден капацитет за подобряване 

развитието на туризма. 

Силен натиск върху околната среда и 
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Положителни предпоставки за 

развитието на туризма са: 

функциониращи балнеосанаториуми; 

близостта до курорти с национално 

значение като Хисаря и Велинград е 

възможност за развитие на интегриран 

регионален туристически продукт; богато 

културно наследство; удобно 

местоположение за множество маршрути 

в Същинска Средна гора. 

Нарастваща инициатива в частния сектор 

за изграждане на места за настаняване. 

неустойчиво управление на ресурсите. 

Недостиг на човешки ресурси с 

подходяща квалификация и мотивация. 

Недостатъчно и неравномерно развита 

туристическа и техническа 

инфраструктура. 

Възможности Заплахи 

Разширяване спектъра на предлаганите 

туристически услуги. 

Оползотворяване на наличния потенциал 

за развитие на туризма - еко, ловен, 

природно-познавателен, селски и 

културно-исторически туризъм. 

Обвързаност с влиятелни международни 

туристически организации, по-добро 

позициониране и осигуряване на 

подкрепа за туристическия бранш. 

Нарастване на екологичната култура и 

чувствителност към природата – 

увеличаващо се търсене на устойчиви 

алтернативни форми на туризъм. 

Промяна на профила на туристическото 

търсене в резултат на световната 

пандемия. 

Промени в поведението, нагласите и 

мотивацията на туристите – нетърпимост 

към остаряло предлагане, липса на 

иновации, информационни дефицити. 

Силни конкуренти – както по отношение 

на доминиращите туристически продукти 

на България, така и по отношение на 

алтернативните им форми. 

Голямо изоставане в нивото на доходите 

и стандарта на живот на местното 

население. 

Прогнози за закриване на значителна 

част от фирмите в сектора на туризма, 

най-силно засегнати от пандемията 

Covid-19. 

Тематично направление: Пространствено развитие и жилищен сектор 

Силни страни Слаби страни 

Град Стрелча е определен като опорен 

център от пето ниво. 

Стимулирането на Стрелча – като 

административен център на община е 

важно, за да могат да се предлагат 

необходимите първични услуги на 

населението както и работни места извън 

земеделската функция. 

Територията на община Стрелча остава 

на отстояние от урбанизационните оси. 

Слабо урбанизирана територия. 

Съществуващ моноцентричен 

урбанистичен модел с ясно изразено 

градско ядро. 

За повечето населени места от общината 

устройствените планове (регулационни и 

кадастрални) са изработени преди повече 

от 20 години. 

Основните проблеми на жилищния фонд 

в община Стрелча  са: остарял и 

неподдържан, нуждаещ се от системен 

ремонт и обновяване;  висока 
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Действащ Общ устройствен план за 

община (ОУПО) на Община Стрелча, 

приет през 2018г. 

Демографската ситуация, както и 

наличния жилищен фонд, не налага 

необходимостта от създаването на нов 

жилищен фонд. 

През периода полезната площ на 

жилищата се е увеличила с 0,6%. 

Реализирани проекти за ЕЕ на много 

фамилни жилищни сгради. 

Има интерес от реализиране на проекти 

за енергийна ефективност от страна 

сдруженията на собствениците за много 

фамилни жилищни сгради. 

енергоемкост на съществуващия сграден 

фонд; нисък комфорт и нездравословни 

условия на обитаване; липса на 

съответстващ с нуждите на населението 

социален жилищен фонд, който да 

осигури достъп до жилище за групите в 

неравностойно положение. 

Едва около 5% от жилищата в общината 

са с топлоизолация, осигуряваща 

нормативната енергийна ефективност. 

Значително повече са жилищата със 

съвременна дограма което частично 

намалява топлозагубите. 

Възможности Заплахи 

Подобряване на градската среда за 

утвърждаване на града като 

привлекателно място на живот и 

благоустрояване на малките населени 

места. 

Оползотворяване на големи площи на 

незастроени жилищни терени общинска 

собственост за изграждане на общински 

жилища, вкл. за уязвими групи от 

населението. 

Провеждане на по-активна политика по 

отношение на създаване на общински 

жилищен фонд 

Подобряване на връзките между града и 

селата за поддържане на жизнеността им 

чрез обмен на услуги. 

Засилване на моноцентричния характер 

на селищна мрежа; 

Засилване на контраста между център и 

периферия. 

Тематично направление: Транспортна и инженерно-техническа 

инфраструктура 

Транспорт 

Силни страни Слаби страни 

Добро обезпечаване с транспортна 

инфраструктура с надобщинско значение 

– третокласни пътища. 

Всички населени места на територията на 

общината са достъпни от общинския 

център; 

Сравнително добра обезпеченост с 

Територията на общината се обслужва 

само от третокласни пътища, като остава 

в страни от основните транспортни 

коридори. 

Връзките между общинския център с 

населените места са в лошо състояние, 

както и между общинския център с 



156 
 

автобусен транспорт, който се използва 

предимно за трудови пътувания; 

Жп транспорт обслужва 3 населени 

места. 

областния център; 

Лошо състояние на техническата 

инфраструктура на територията - 

общинска пътната инфраструктура и 

улична мрежа. 

Възможности Заплахи 

Подобряване състоянието на уличната 

мрежа и на общинските пътища; 

Поддържане на пешеходни пътеки, 

маркировки, пътни знаци, обезопасяване 

на участъци с цел предотвратяване на 

ПТП; 

Реализиране на партньорски инициативи 

за подобряване на управлението на 

безопасността на движението и на 

пътната безопасност. 

Влошаване състоянието на изградената 

инфраструктура, поради отлагани 

ремонти. 

Влошаване качеството на предоставяните 

пътнически автобусни услуги. 

 

Водоснабдяване и канализация 

Силни страни Слаби страни 

Всички населени места в общината са 

водоснабдени. 

Разработени/реализиращи се проекти за 

подобряване качеството на 

водопроводната и канализационната 

мрежа. 

Качеството на доставяната вода отговаря 

на изискванията, определени в 

стандартите за питейна вода. 

Съществува недостиг на вода. 

Амортизирана водопроводна и 

канализационна мрежа. 

Наличната ПСПВ е силно амортизирана 

като строителна част и като 

електромеханично оборудване. 

Канализационната мрежа в общината е 

развита частично. Изградени са 82 % от 

битовата канализация на град Стрелча.  

В селата няма изграждана канализация. 

Остарели, амортизирани и разбити 

хидромелиоративни системи и 

съоръжения; 

Възможности Заплахи 

Изграждане на нови, подмяна и/или 

реконструкция и модернизация на 

мрежите и съоръженията на 

водоснабдителната система. 

Изграждането на Пречиствателна 

станция за питейна вода за подобряване 

качествените показатели на водата и за 

опазване здравето на хората. 

Доизграждане и/или реконструкция и 

модернизация на канализационните 

системи. 

Продължаващ недостиг на финансови 

средства за подновяване на 

амортизираната водопроводна мрежа и 

нарастване на загубите. 

Влошаване качествата на питейната вода. 

Влошаване качествата на околната среда 

поради забавяне процеса на улавяне и 

пречистване на отпадъчните води. 
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Възстановяване на напоителните системи 

и изграждане на нови, с оглед създаване 

на по-ефективно и продуктивно 

земеделие. 

Енергийна инфраструктура 

Силни страни Слаби страни 

Добре изградена енергийна система. 

Има потенциал за изграждане на мини 

ВЕЦ на река Стрелчанска Луда Яна. 

Потенциал за използване на 

хидрогеотермалната енергия има само за 

минералната вода. 

Висока енергийна интензивност на 

икономиката, респ. ниска енергийна 

ефективност.  

Липса на частни инвестиции за 

изграждане ВЕИ. 

Основният вид ВЕИ, който се използва в 

община Стрелча е биомаса – дърва за 

горене. 

Възможности Заплахи 

Насърчаване използването на енергия от 

ВЕИ. 

Внедряване на енергийно-ефективни 

технологии във всички сгради публична 

и частна общинска собственост. 

Реализиране на проект за 

енергоспестяващо уличното и парково 

осветление  

Поетапно изпълнение на Програма на 

Община Стрелча за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива; 

Реализиране на проекти за използване на 

геотермалните води 

Недостатъчни усилия за повишаване на 

ЕЕ по цялата верига на производство, 

разпределение и потребление, водещо до 

излишна необходимост от нови 

източници на енергия. 

Телекомуникации и съобщителна мрежа 

Силни страни Слаби страни 

Съобщителната инфраструктура в 

общината е развита и е осигурено 

сравнително добро качество на връзките. 

Близо100% е покритието на мобилните 

оператори в административния център. 

На територията на Община Стрелча е 

разположен участък от оптична кабелна 

линия (ОКЛ) направление Пазарджик – 

Стрелча. 

Изградени са безплатни високоскоростни 

мрежи за безжичен достъп Wi-Fi до 

интернет на обществени места; 

Малка част от населението притежава 

основни умения в областта на цифровите 

технологии. 

Ограничено внедряване на цифровите 

технологии в дейностите на МСП. 
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Всички населени места са обхванати в 

съобщителната мрежа на Български 

пощи. 

Възможности Заплахи 

Придобиване на цифрови умения на 

административните нива. 

Разширени възможности за приложение 

на новите технологиите в социалните 

услуги, здравеопазването и 

образованието, поради промените в 

условията на пандемия. 

Неглижиране на необходимостта от нови 

компютърни умения за ползване на 

интернет и електронни услуги и 

намаляване на цифровото разделение с 

фокус върху социалните групи в 

неравностойно положение. 

Управление на отпадъците 

Силни страни Слаби страни 

Услугата по събиране и сметоизвозване 

се осъществява на територията на всички 

населени места в общината; 

Изграден „Регионално депо за битови  

отпадъци -  гр. Панагюрище“, обхващащ 

общините Панагюрище и Стрелча. 

Изпълнен първи етап от мащабен 

инвестиционен проект – основната 

инфраструктура и клетка І на 

регионалното депо за неопасни отпадъци. 

В експлоатация Инсталация за 

компостиране на зелени отпадъци.  

Изградена инфраструктура на разделно 

събиране отпадъци; 

Извършена рекултивация на старото 

депо/сметище. 

Основната част от всички генерирани 

отпадъци постъпва директно за 

депониране без предварително третиране 

в РДБО в гр. Панагюрище. 

Липса на материално рециклиране на 

битовите отпадъци. 

Недобре развити системи за разделно 

събиране на отпадъци, тяхното 

транспортиране и  липса на съоръжения 

за екологосъобразно третиране на 

отпадъци. 

Възможности Заплахи 

Разширяване на системата за разделно 

събиране на отпадъците. 

Решаване на проблема с 

нерегламентираните сметища и 

управление на животинските отпадъци. 

Изграждане на инсталация за 

предварително третиране на битовите 

отпадъци за използването им като ценна 

суровина. (сепарираща инсталация). 

Развитие на системата за разделно 

събиране на отпадъците. 

Масово внедряване на съвременни 

решения за оползотворяване на 

Депонирането на битови отпадъци остава 

все още най-използвания в страната 

метод за третиране на битови отпадъци; 
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отпадъците. 

Тематично направление: Околна среда, изменение на климата и риск от 

бедствия 

Силни страни Слаби страни 

Повече от 59,75% от територията на 

община Стрелча попада в защитени 

територии и защитени зони на 

екологичната мрежа Натура 2000. 

Наличие на уникални природни 

феномени и ресурси, съхранена природа 

и богато биологично разнообразие. 

Добро състояние на околната среда. 

Липса на сериозни екологични 

замърсители, застрашаващи здравето на 

хората и околната среда. 

Добро качество на атмосферния въздух и  

Отличното качество на атмосферния 

въздух (КАВ) и на почвите за развитие на 

земеделие. 

Недостатъчен финансов ресурс за 

инвестиции в опазването на околната 

среда и за ефективно използване на 

природните ресурси; 

На територията й са установени 

екологични проблеми, чието решаване 

изисква целенасочено планиране и 

активна работа. 

Замърсяване с прахови емисии от битово 

отопление с твърди горива. 

 

Възможности Заплахи 

Използване на териториите със запазена 

„чиста“ околна среда за развитие на 

рекреативна дейност и биоземеделие. 

По-висока енергийна ефективност и 

използване на възобновяеми енергийни 

източници. 

Използване на финансовите инструменти 

на ЕС, за решаване на проблемите, 

свързани с опазването на околната среда. 

Подобряване състоянието на 

инфраструктурата за управление на 

рискове от бедствия. 

Доизграждане и развитие на зелената 

система в населените места чрез нови 

зелени насаждения край улиците с цел 

намаляване праха и влажността на 

въздуха. 

Ангажиране на бизнеса в усилията за 

опазване на околната среда; 

Климатични промени – намаляване на 

валежите и продължителни засушавания. 

Влошаване качествата на природната 

среда, в следствие развитие на туризма, 

стопанската дейност и урбанизацията. 

Продължаващи проблеми и ограничения 

пред развитието на местния бизнес и 

дейности поради много високия дял на 

обекти от Националната екологична 

мрежа (НЕМ); 

Продължаващ недостиг на финансов 

ресурс за бързо и цялостно справяне с 

екологичните проблеми. 

Тематично направление: Управление на проектите и усвоените фондове по 

оперативните програми 

Силни страни Слаби страни 

Налице е административен капацитет за Зависимост на броя на изпълняваните 
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усвояване на средства по оперативни 

програми. 

Опит в подготовката и изпълнението на 

проекти и инициативи, финансирани със 

средства от ЕС. 

Наличие на източници на финансиране в 

подкрепа на местно развитие и 

оползотворяване на възможностите на 

ВОМР. 

Натрупване на инвестиции с 

икономически и социален характер, 

подкрепени от оперативните програми, 

необходими за растежа на 

териториалните единици. 

проекти по различните програми в 

съответствие с допустимостта им от 

различните източници, не толкова силно 

обвързани с потребностите на местната 

общност. 

Дефицит на знания при подготовката на 

проекти от допустимите бенефициенти 

по различните мерки от Многофондовата 

стратегия за ВОМР на МИГ 

Панагюрище, Стрелча, Лесичово 

 

Възможности Заплахи 

Целенасочена подкрепа чрез подходящи 

средства за активизиране на 

бенефициенти за кандидатстване и 

изпълнение на проекти с оглед по- 

балансираното им разпределение и 

очакваното териториално въздействие. 

Повишаване на относителния дял на 

съвместни проекти със значение за 

няколко общини за повишаване на 

капацитета и на синергичния ефект. 

Използване на инструментите за 

интегрирани териториални инвестиции, 

водещи до по-висока добавена стойност, 

икономия на ресурси и синергия. 

Продължаващо пренебрегване на по-

малките и слаборазвити общини за 

получаване на подкрепа от оперативните 

програми, което допълнително влошава 

тяхната устойчивост и растеж. 

Понижена креативност и 

предприемчивост поради създадена 

зависимост от помощи и предефинирани 

проблеми и решения. 

Неразвити форми на електронно 

правителство. 
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Раздел XII. Взаимовръзки на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на 

национално ниво 

 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на община Стрелча отразява резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите в Република България, 

изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, който съдържа 

детайлен социално-икономически и демографски анализ с цел да послужи при 

разработването на Оперативна програма за регионално развитие и други програми 

финансирани със средства от ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие 

на Република България, регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, 

Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за 

пространствено развитие на район от ниво 2 за периода след 2020 г. 

Първа част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични 

направления и ключови характеристики по три основни теми: за урбанистичното 

развитие, териториалните аспекти на секторните политики, административния 

капацитет за провеждането им и за изпълнение на проекти. 

Втора част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, 

икономическото, демографското и екологично състояние и развитие и 

инфраструктурното осигуряване на районите, областите и общините. Във всяко 

тематично направление са проследените промените, настъпили в резултат на 

прилаганите европейски и национални политики и програми и са систематизирани 

изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените трайни 

тенденции и възможности за преодоляване на проблемите. 

Трета част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с 

интегриран национален профил. 

Съдържанието на втората и третата част, както и резюмето на анализа, са с 

обхват идентичен на ПИРО, съобразно изискванията на ЗРР и Методическите указания. 

Съдържанието е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите. 

Разработеният анализ следва логиката на основните тематични направления, 

като за постигане на по-голяма прегледност мястото на община Стрелча е разглеждана 

на областно към съответното тематично направление. 
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ЧАСТ II. ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

СТРЕЛЧА ЗА ПЕРИОДА 

2021-2027г. 
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В тази част на документа е определена стратегията за реализация на ПИРО, 

която обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните визия, 

определените стратегически цели на развитието и свързаните с тях приоритети за 

действие, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на програмата за 

реализация (пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и 

изпълнението на конкретни проекти). 

Определянето на стратегически приоритети за развитие на Община Стрелча са 

съобразени с целите на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие след 

2020г., Националната програма за развитие „България 2030, Актуализираната 

национална концепция за пространствено развитие и са в съответствие със 

стратегическите приоритети, залегнали в Интегрираната териториална стратегия за 

развитие Южен централен регион за периода 2021–2027г. 

 

Визия 

 

Визията за развитието на община Стрелча за периода 2021 - 2027г. концентрира 

специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява 

перспективите пред регионалното и пространственото развитие на територията на 

общината на основата на икономическите и социалните фактори. 

 

Визия за развитие: „Община Стрелча – привлекателно място за 

живеене и туризъм, устойчиво развиваща се община със съхранено 

природно наследство, растеж и стабилност на местната икономика, с 

образовано и интегрирано население, имащо достъп до социална 

подкрепа, култура и спорт“. 

 

Цели и приоритети 

 

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва избраната 

посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени 

усилията и основната част от инвестициите. Именно поради тази причина са 

набелязани ограничен брой ключови приоритети, които отразяват избрания фокус и 

специфика за развитие. Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на 

конкретните потенциали и местни специфики, а не да се формулират твърде общи и 

универсални цели и приоритети. 

Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 

общината. Стратегическите цели отразяват местните потенциали за развитие и се 

съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината. 
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Стратегически цели: 

 

СЦ 1. Подобряване условията за развитие на бизнес, инвестиционна активност и 

разкриване на работни места; 

СЦ 2. Развитие на туризма чрез разумно оползотворяване на природните ресурси и  

подобряване качеството на околната среда 

СЦ 3. Оптимизиране на средата за живот, труд и обитаване за развитие на местната 

общност; 

 

Определените приоритети произтичат от изводите на аналитичната част на 

документа, като се фокусират върху конкурентните предимства на общината. Всеки от 

приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и води до постигането на 

визията на община Стрелча. 

 

Фигура 2.1. Обвързаност между визия, цели и приоритети 

 
За постигане на стратегическите цели ще допринесе изпълнението на 

приоритетите, като всяка цел е обвързана с конкретен приоритет и съответните мерки и 

проекти към него. 

 

ПРИОРИТЕТ 1. УСКОРЯВАНЕ РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

 

Приоритет 1. е насочен към модернизиране на развитието на общината чрез 

повишаване качеството на работната сила, въвеждане на иновативни производства, 

повишаване на инвестиционната активност и засилване ролята на предприемачеството. 

Ключовите дейности в този приоритет са подкрепа за нови инвестиции с 

повишена ефективност, установяване на иновационния подход във всички сектори на 

икономиката, подобряване на инвестиционната среда и привличане на инвеститори, 

адаптиране на националната и регионалната политика към нуждите и специфичните 

условия за малките и средни предприятия, които са структуроопределящи за 

икономическия растеж в община Стрелча; насърчаване на мерките за енергийна 

ефективност в предприятията и за преход към кръгова икономика, поддържане на 

ефективен регионален и местен пазар на труда. Важен акцент в местната политика са 
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бизнес инициативи насочени към развитието на туризма и възраждане и поставяне на 

конкурента база на основните и традиционните  селскостопански практики. 

 

Фигура 2.2. Обезпеченост на приоритет 1 с мерки за неговото изпълнение 

 
 

ПРИОРИТЕТ 2. ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

Развитието на община Стрелча и региона е свързано с развитие на 

комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигиталната инфраструктура са 

факторите, които спомагат за отключване на специфичните потенциали на регионите и 

увеличаване на конкурентните им предимства. От друга страна те водят до повишаване 

на териториалното сближаване и постигане на по-балансиран растеж и възможност за 

осигуряване на равен достъп на всички жители, независимо от тяхното 

местожителство, до икономически и социални функции и услуги. 

Подобряването на териториалното сближаване и на качеството на управление на 

териториално ориентираните политики изисква местната и регионалната политика да 

бъдат фокусирана върху подкрепа на региони, изправени пред трудности, средни 

градове, които са в процес на загуба на своите социални и икономически функции, 

слаборазвити и селски общини, силно отдалечени от централните места в региона и 

страната, като и подкрепа за мерки, свързани с преструктурирането и адаптирането им. 

Местната транспортна инфраструктура е основен фактор, способстващ за 

разпространението на процесите на развитие и постигане на териториална свързаност. 

Според резултатите от проведеното анкетно проучване една от сериозните бариери за 

развитие на туризма е лошото състояние на транспортната инфраструктура. За 

гарантиране на териториалната свързаност планираните инвестиции в община Стрелча 

са насочени към подобряване на общинската пътна и улична мрежа в населените места. 

В контекста на устойчивото развитие на територията са програмирани 

дейностите, необходими за опазване на околната среда и превенция на риска, резултат 

от климатичните промени. Те са насочени към продължаване политиката на Община 

Стрелча за концентрация на инвестиции във водоснабдителната система за 

подобряване качеството на питейната вода за населението и канализационната мрежа за 

опазване качеството на водите. Предвидено е реализиране на проекти, които ще 

допринесат за намаляване на енергопотреблението и спестяване на въглеродни емисии. 



166 
 

Във фокуса на устойчивото развитие е и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност чрез използване на приложимите възобновяеми енергийни източници на 

територията на общината. Геотермалните води са един все още ненапълно 

оползотворен природен ресурс. 

Ресурс за устойчиво развитие в община Стрелча е и съхраненото културно – 

историческо наследство, което има нужда от проучване, консервация и реставрация, 

експониране и социализиране. Необходимо е съхраняване на културните ценности и 

етнографска идентичност. Силната връзка между природните феномени и 

материалното и нематериално културно наследството са неразработения потенциал, 

който следва да бъде преосмислен и ускорен в контекста на съвременните тенденции за 

развитие та туризма.  

 

Фигура 2.3. Обезпеченост на приоритет 2 с мерки за неговото изпълнение 

 
 

ПРИОРИТЕТ 3. СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

 

Фокусирането на политики, дейности и мерки за изпълнението на тази цел се 

обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, продължително 

проявяващи се проблеми в демографското и социалното развитие, които поставят 

Община Стрелча в неблагоприятна позиция в сравнение с останалите общини в 

региони и в страната.  

Приоритетът включва мерки, които ще се реализират чрез интегрирани дейности 

и проекти поради широкия, но комплексен характер на адресираните нужди и 

проблеми. При планирането на мерките е търсена съгласуваност както на услугите в 
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отделните сектори, така и на регионално и местно ниво, чрез подобряване механизмите 

и процедурите за взаимодействие между институциите, въвеждане на 

мултидисциплинарен подход при предоставянето на услуги, индивидуализиране на 

услугите, провеждане на интегрирани политики в различни сфери – образование и 

обучение, пазар на труда, социални, културни, спортни и здравни услуги и др. 

 

Прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на 

политиката за развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между 

институции, работещи на различни нива на управление, създаване на партньорства 

между местните власти, частния сектор и държавата, активно и целенасочено 

използване на средствата по европейските програми, е важна предпоставка за тяхното 

изпълнение. 

 

Фигура 2.4. Обезпеченост на приоритет 3 с мерки за неговото изпълнение 

 
Важна предпоставка за постигане на приоритетите и изпълнението на 

мерките е прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на 

политиката за развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между 

институции, работещи на различни нива на управление, създаване на 

партньорства между местните власти, частния сектор и държавата, активно и 

целенасочено използване на средствата по европейските програми. 
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ЧАСТ ІІІ. 

КОМУНИКАЦИОННА 

СТРАТЕГИЯ, 

ПАРТНЬОРИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ И ФОРМИ НА 

УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКАТА И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПИРО  
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3.1. Преглед на средата в контекста на гражданското участие в 

процесите на разработване, изпълнение и наблюдение на 

регионалните политики 

 

Нормативни предпоставки 

 

Нормативни предпоставки за осигуряване на гражданско участие в процеса на 

формулиране, разработване, прилагане, наблюдение и контрол на регионални политики 

са регламентирани в следните документи: Закона за регионалното развитие, 

Правилника за неговото прилагане и Методически указания за разработване и 

прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-

2027г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 2020г.). 

Основен принцип за провеждане 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.
69

 

Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност се съдържат в Методически указания за 

разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за 

периода 2021-2027 г., издадени на основание на чл.17, т.9 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г. и имат за цел определяне на 

унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на 

плановете за интегрирано развитие на общината. За постигане на качествен и 

пълноценен процес на стратегическо планиране и устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие изключително важно е гражданското общество да бъде привлечено за 

участие на всички нива и етапи – и в отделните етапи на планирането, и в етапите на 

изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите. 

 

Същност на комуникационната стратегия  

 

Същността на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и 

участието на населението на община Стрелча, структурите на гражданското общество, 

бизнеса, развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и 

заинтересованите страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО. 

Времевият обхват е регламентиран от периода на действие на плана за интегрирано 

развитие, времето за неговата подготовка и последващо отчитане на изпълнението му. 

 

Цели   

Обща цел: Да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури 

прозрачност на процеса по изготвяне и реализация на Плана за интегрирано развитие 
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 Източник: Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
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на Община Стрелча чрез одобрение, изпълнение и проследяване на набор от 

подходящи мерки и действия. 

 

Специфични цели: 

 Популяризиране на подхода за интегрирано териториално развитие и ролята на 

ПИРО за развитието на общината; 

 Повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани 

страни към процесите на планиране на общинското развитие. 

 Осигуряване на партньорство и сътрудничество между администрация и 

заинтересованите страни при изпълнение на плана; 

 

Принципи 

 

Принципи за прилагане на регионалната политика 

Държавната политика за регионално развитие се основава на следните 

принципи:
70

 

 Стратегически подход на планиране; 

 Програмиране и концентрация на ресурсите; 

 Допълване на финансирането от национални публични източници при 

съвместно финансиране с ресурси от фондове на Европейския съюз, частни 

източници и от международни финансови институции; 

 Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 

процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, 

реализацията, наблюдението и оценката; 

 Съгласуваност с другите секторни и хоризонтални политики, инструменти и 

действия на международно, национално, регионално и местно равнище; 

 Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

 

Принципи за участие на гражданите 

Гражданското участие следва да се насърчава и подпомага чрез следните 

принципи, които се прилагат към всички участници, въвлечени в гражданското участие 

в процеса на вземане на политически решения:
 71

 

 взаимно уважение между всички участници като основа за честно 

взаимодействие и взаимно доверие; 

 зачитане на независимостта на НПО, независимо от това дали техните мнения 

съответстват с тези на публичните органи или не; 

 зачитане на позицията на публичните органи, които носят отговорността и 

отчетността при вземането на решения; 
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 Източник: Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
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 Източник:  Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на 

Европа, приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-

министрите) 
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 откритост, прозрачност и отчетност; 

 отзивчивост, като всички участници предоставят съответна обратна връзка. 

 недискриминация и приобщаване, така че всички гласове, включително тези на 

по-малко привилегированите и най-уязвимите, да могат да бъдат изслушани и 

взети под внимание; 

 равенството между половете и равнопоставено участие на всички групи, 

включително тези с особени интереси и нужди, като младите хора, възрастните 

хора, хората с увреждания или малцинствата; 

 достъпност чрез използване на ясен език и подходящи средства за участие, 

офлайн или онлайн и на всяко устройство. 

 

Предпоставки за успешно включване на гражданите 

 Достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта; 

 Актуална и разбираема информация; 

 Равен достъп и привличане на всички заинтересовани страни; 

 Включване на идеи и предложения на гражданите в решенията и политиките; 

 Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на гражданските и 

човешки права. 

 

Нива на гражданско участие 

 Информиране. Основополагащ етап, чиято цел е да информира гражданите и да 

ги насърчи да участват (публикации, презентационни материали и др.); 

 Консултиране. Етап, на който гражданите са поканени да коментират 

предоставената им информация и да споделят мнения (анкети, консултации, 

становища, предложения). 

 Вземане на решения. Вземане на съвместни решения е един от най-важните 

етапи, при който гражданите работят съвместно с управляващите за 

формулиране на общи решения, изисква се включване на заинтересованите 

страни (дискусионни форуми и др.); 

 Изпълнение на решенията. Гражданите и управляващите предприемат действия 

за реализиране на решенията (конкретни дейности или инициативи); 

 Наблюдение и оценка. Наблюдението и оценката на изпълнението е 

заключителен етап. 

 

3.2. Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО 

 

Основни подходи  

 

Един от ключовите приоритети в утвърждаване на местната администрация е 

осигуряване на лесен и достъпен интегриран подход за комуникация на гражданите и 

бизнеса с общината и прилежащите структури. За целите на приложената 

комуникационна стратегия са разгледани четири основни форми на гражданско участие 
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в процеса на вземане на политически решения: предоставяне на информация, 

консултиране, диалог и активно участие.
72

 

Разработване на ПИРО се проведе в условията на извънредна ситуация в 

резултат на глобалната пандемия на COVID-19. Затова процесът на работа със 

заинтересованите страни се осъществи основно в онлайн пространството. 

 

Предоставяне на информация. Предоставянето на информация към гражданите се 

осъществява приоритетно чрез интернет страницата на Община Стрелча - 

https://www.strelcha.bg/comment.php?comment.news.3198. Всички заинтересовани страни 

са информирани за процеса на разработване на ПИРО. 

 

Консултиране. Проведено е анкетно проучване с цел да се събират гледните точки на 

отделни лица, неправителствени организации и гражданското общество като цяло 

относно конкретна политика или тема като част от официална процедура по 

разработване на ПИРО. Въпросите в анкетата са насочени тематично към разделите на 

ПИРО: идентифицирани на проблемите, подреждане на приоритети и тематични 

области за бъдещо развитие, идентифициране на бъдещи партньорства, предложения за 

конкретни проекти и др. Анкетното проучване е проведено в периода от 4 до 

14.10.2021г. 

 

Диалог. Диалогът е структуриран, дълготраен и ориентиран към резултати процес, 

който се основава на взаимен интерес в обмена на мнения между публични органи, 

физически лица, НПО и гражданското общество като цяло. С цел спазване на 

противоепидемичните мерки не са предприети стъпки за провеждане на обществени 

събития, но от страна на администрацията са отправени писмени запитвания и 

получени писмени отговори от кметове/кметски наместници, държавни структури, 

представители на бизнеса и др. 

При определянето на бъдещата политика на общината са взети под внимание 

резултатите на 2 актуални и действащи стратегически документа: Общ устройствен 

план на Община Стрелча, приет през септември 2018г. и Изменение на Стратегия за 

ВОМР от 2020г. И двата документа са резултат от задълбочен диалог, проведен в 

местната общност. Поради близостта от приемането им към периода на разработване на 

ПИРО може да се отчете, че не са настъпили съществени изменения в състоянието на 

общината. 

В община Стрелча функционират: Обществен съвет, Регионално сдружение за 

управление на отпадъците (РСУО). 

 

Активно участие. Активното участие се отнася до възможности за участие на 

гражданите в процесите на вземане на решения. На практика активното участие на 

заинтересованите страни се осъществява предимно при разработване и реализиране на 

проекти, включени в стратегическите документи на Община Стрелча. За периода 2014-
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2020г. общинската администрация отбелязва висока активност в реализирани 

партньорства. Посочените примери не изчерпват всички, но илюстрират опита за 

работа на местната администрация за реализиране на партньорства: Партньорство с 

Дирекция „Бюро по труда“, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, 

Сдружения на етажната собственост; Домашен социален патронаж, училища, 

читалища, „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и др. Община Стрелча има опит и 

при установени партньорства с общините Панагюрище, Копривщица при реализиране 

на общи проекти.  

 

Обосновка на начина на работа със заинтересованите страни 

 

През 2020г. онлайн комуникацията се превърна в основно средство за връзка 

между хората в резултат на наложените рестрикции от динамично развиващата се 

пандемия. В процеса на работа е използван основно индиректният комуникационен 

канал – информация на интернет страницата на община Стрелча 

(https://www.strelcha.bg). Активното използване на официалния профил на Общината 

повиши възможността за ангажиране на по-голям брой от нейните жители. 

Прилагането на он-лайн комуникацията като ефективен инструмент за 

работа със заинтересованите страни се потвърждава от активното участие на 151 

човека в проведеното анкетно проучване на общественото мнение. 

 

Начин на идентифициране на заинтересованите страни  

 

В началния етап са идентифицирани групите заинтересованите страни, които 

имат отношение към процеса на разработване на ПИРО. 

 

Група 1: Публични институции, включва: областна администрация, общинска 

администрация и съседните общини в областта, образователни, социални, здравни, 

културни, спортни и др. институции и др. Включените в групата в голямата си част 

вече имат информация относно процеса на планиране и изпълнение на стратегическия 

документ на общината за програмния период 2021-2027г. В тази група са включени:  

 

Група 2: Местен бизнес и НПО, включва: местен бизнес, НПО – и др. - тази група 

заинтересовани страни, обединява основните неинституционални бенефициенти или 

засегнати от прилагането на плана за интегрирано развитие.  

При разработване на ПИРО тази групи заема важно място при определяне на 

приоритетите за развитие на общината и реализацията им, както и очакваните 

резултати в икономическата, социалната сфера, техническата инфраструктура и 

околната среда. Групата има определяща роля за изграждане на публично-частни 

партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, 

насочени към подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на 

гражданите и бизнеса. 

https://www.strelcha.bg/
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Група 3: Гражданското общество, включва: гражданското общество и гражданите 

като крайни бенефициенти или засегнати в процеса на разработване и прилагане на 

регионалните политики на местно ниво. 

 

На база дефинираните целеви групи са идентифицирани заинтересованите 

страни от съответната група и е изготвен списък на участниците в процеса на 

разработването на ПИРО.  

 

Резултати от работата със заинтересованите страни 

 

Профил на участниците 

 

Фигура 3.1. Разпределение на участниците по пол 

В процеса на изготвяне на 

ПИРО чрез анкетното 

проучване са е включили 

151 души, от които 46 мъже 

и 105 жени. 

 
 

Най-активни са представителите на заинтересованите страни от групите в 

активна трудоспособна възраст (26-45 години и 46-65 години), които формират дял от 

общо 78%. Това показва силна ангажираност за преодоляване на осезателно усещаните 

проблеми за развитие в общината и е индикация за търсене на работещи решения за 

бъдещото развитие на Стрелча.  

 

Фигура 3.2. Разпределение на участниците по възраст 
Значително малък е делът 

на хората над 

трудоспособна възраст – 

5%, въпреки че те са една от 

най-уязвимите групи в 

общината. Но върху тяхната 

активност вероятно дава 

отражение форматът на 

проучването – он-лайн.  
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Активност са проявили и младите хора на възраст от 15 до 25 години – 17%, като 

в този резултат реално има потенциал за дефиниране на възможност за тяхното бъдеще 

в общината. 

 

Фигура 3.3. Профил на участниците по социален 

статус 
Като положително следва да 

се отчете участието на 

млади хора („учащ“ - 10%), 

които проявяват интерес 

към бъдещото развитие на 

общината, правят своята 

критична оценка и дават 

препоръки за бъдещите 

приоритети и възможности 

за преодоляване на 

негативните процеси.  
 

 

Фигура 3.4. Профил на участниците по местоживеене 

Най-голямата група 

участници е от град Стрелча 

– 147 души. Слабо е 

участието на жителите на 

селата, като от с. Блатница 

няма нито един участник в 

анкетата. 

 
 

Обществена оценка на икономическото, социалното и екологичното състояние, 

нуждите и потенциалите за развитие на територията на общината (Част I. от 

ПИРО) 

 

Фигура 3.5. Как се промени Община Стрелча, като 

цяло, през последните 7 години? 

 

 

 

 

Според 75% от 

анкетираните през 

последните години община 

Стрелча се променя към по-

добро.  

 
Според анкетираните най-осезателни са положителните промени при управление 

на отпадъците – сметосъбиране и транспортиране и развитие на туризма. 
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Фигура 3.6. Отговор на въпрос „В кое направление се подобри състоянието на 

общината през последните години?“ 

 
 

Фигура 3.7. Отговор на въпрос „Кои са основните инфраструктурни проблеми на 

Община Стрелча?“ 
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На първо място анкетираните поставят проблема за лошата улична 

инфраструктура в населените места, пътищата в общината и лошото състояние на ВиК 

инфраструктурата.  

Сериозните икономически проблеми в общината са свързани с недостатъчното 

разнообразие на икономическите сектори, неефективното използване на природните 

ресурси, вкл. минералната вода. Проблем пред бизнес развитието е и лошото състояние 

на транспортната инфраструктура, както и липсата на чуждестранни инвеститори в 

общината. В допълнение е посочен и отговор: Липса на ускорена маркетингова 

стратегия със силен акцент върху рекламата за засилване на балнеотуризма, културния 

и историческия туризъм в града. 

 

Фигура 3.8. Отговор на въпрос „Кои са най-сериозните икономически проблеми на 

Община Стрелча?“ 

 
 

Фигура 3.9. Отговор на въпрос „Кои са ограниченията 

за развитие на успешен бизнес в Община Стрелча?“ 

Най-сериозните бариери за 

развитие на успешен бизнес 

в общината с по 27% са: 

липсата на квалифицирана 

работна ръка и липсата/ 

лошото състояние на 

транспортната 

инфраструктура. Липсата на 

подходящи инвестиционни 

терени е посочено също 

като ограничение за 

развитие на бизнеса. 
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Фигура 3.10. Отговор на въпрос „Моля, оценете 

състоянието на ВиК инфраструктурата във вашето 

населено място.“ 

 

 

 

 

 

 

Проблемите във ВиК 

сектора са много сериозни 

според анкетирането. 

Състоянието на ВиК 

инфраструктурата е 

негативно оценено от 83% 

от анкетираните.  
 

 

Фигура 3.11. Отговор на въпрос „Моля, оценете 

качеството на доставяната питейна вода през 

последната година.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качеството на питейната 

вода също е оценено силно 

негативно – 77%. 
 

 

Фигура 3.12. Отговор на въпрос „Изпълнявали ли сте 

мерки за енергийна ефективност през последните 10 

години?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерки за енергийна 

ефективност са изпълнявани 

от 52% от анкетираните. 
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Фигура 3.13. Отговор на въпрос „Възнамерявате ли да 

предприемете мерки за енергийна ефективност в 

предстоящите 5 години?“ 

 

 

 

 

 

 

 

Има положителна нагласа и 

намерение да се 

предприемат мерки през 

следващите пет години от 

70% от анкетираните. 

 

Най-сериозният екологичен проблем в община Стрелча е наличието на 

нерегламентирани сметища и изхвърляне на отпадъци, както и наличието на територии 

с установено замърсяване от отпадъци (вкл. животински). 

 

Фигура 3.14. Отговор на въпрос „Кои са основните екологични проблеми в Община 

Стрелча?“ 

 
 

Усещането за дефицит в здравното обслужване на населението е силно изразено 

по отношение на състоянието на материалната база, наличие на съвременно оборудване 

и апаратура. Проблем в местната общност има и по отношение на недостига на лекари 

и състоянието на спешната помощ. 
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Фигура 3.15. Отговор на въпрос „Кои са основните проблеми в здравеопазването на 

Община Стрелча?“ 

 
 

Фигура 3.16. Отговор на въпрос „Кои са основните демографски и социални проблеми 

на Община Стрелча?“ 

 
 

Най-сериозния демографски проблем е миграцията на младите и образовани 

хора, обезлюдяването на населените места и продължителната безработица. В един 

отговорите е направено уточнението, че обезлюдяването е резултат от липса на работни 

места където да се реализират квалифицираните кадри и липсата на мащабни проекти, 
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осигуряващи трудова заетост. Като причина е посочено и минималното заплащане на 

труда. 

 

Фигура 3.17. Отговор на въпрос „Кои според Вас са 

основните причини туристите да посещават Община 

Стрелча?“ 

Туристите посещават 

Стрелча основно заради 

наличието на минерална 

вода и балнеологията. 

50% от анкетираните 

смятат, че туризмът влияе 

положително върху 

развитието на общината, но 

останалите 

50% са на 

противоположното мнение. 

Това поляризиране на 

общественото мнение е 

предпоставка за провеждане 

на сериозен дебат в 

местната общност как 

следва да се развива 

туризма и да се използва 

силния и неоползотворен 

потенциал, който Стрелча 

безспорно притежава. 

Положителното 

влияние на туризма се 

изразява в създаване на 

работни места, повишаване 

качеството на живот за 

местното население, 

подобрява се 

инфраструктура. Но 10% от 

анкетираните са на мнение, 

ме туризмът се отразява 

негативно на местното 

население. В допълнение 

към отговорите е посочено, 

че причина е слаборазвита 

туристическа супер-

структура (ниско-

категорийни хотели) и 

недостатъчно добро 

качество на обслужване. 

 
 

Фигура 3.18. Отговор на въпрос „Как оценявате 

влиянието на туризма върху развитието на Община 

Стрелча?“ 

 
 

Фигура 3.19. Отговор на въпрос „В какво, според Вас, 

се изразява влиянието на туризма в Община Стрелча?“ 
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Пряко отражение върху туристическото предлагане имат няколко предпоставки, 

които при подобряване ще се отразят положително върху развитието на туристическите 

услуги в Стрелча. Това са подобряване на транспортната инфраструктура, провеждане 

на ефективни рекламни и промоционални дейности, развитие на балнеологията, 

социализация на туристическия потенциал и активна работа за утвърждаване на 

общината като конкурентоспособна туристическа дестинация. 

 

Фигура 3.20. Отговор на въпрос „Какво може да се подобри по отношение на 

предлагането на туристически услуги в Община Стрелча?“ 

 
 

Решението на съществуващите проблеми в развитието на общината 27% смятат, 

че може да дойде с привличането на инвеститори за създаване на нови предприятия и 

работни места. Фактор за местното икономическо развитие е ефективното 

оползотворяване на природния потенциал, вкл. минералната вода, както и подобряване 

на транспортната инфраструктура. 
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Фигура 3.21. Отговор на въпрос „Кои фактори биха могли да бъдат двигател за 

развитието на общината до 2027 г.?“ 

 
 

Резултатите от направеното проучване с въпроси, релевантни към 

аналитичната част напълно съвпадат с направените изводи от анализ на 

икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите 

за развитие на съответната община (ЧАСТ I. на ПИРО). 

Това показва консенсус между заинтересованите страни и местната 

администрация за обективното идентифициране на проблемите и е предпоставка за 

ефективно стратегическо планиране. 

 

Възможности за развитие на община Стрелча: решаване на проблеми, 

приоритети, зони за въздействие 

 

Най-важни приоритети за развитие на община Стрелча са: икономическото 

развитие, развитието на туризма, развитие на балнеологията, подобряване на 

техническата и транспортната инфраструктура и компонентите на околната среда – 

водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и др. 
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Фигура 3.22. Отговор на въпрос „Кои са 3-те най-важни приоритета за развитието на 

Община Стрелча през следващите години?“ 

 
 

Фигура 3.23. Отговор на въпрос „Кои са 

приоритетните зони за въздействие, в които трябва да 

се насочат повече ресурси и мерки в Плана за 

интегрирано развитие на общината през следващите 

години за подобряване на състоянието им:“ 

 

 

Приоритетните зони за 

прилагане на интегриран 

подход за удовлетворяване 

на идентифицираните 

нужди (Зони за въздействие) 

са свързани с подобряване 

на елементите на градската 

среда и населените места 

(34%),  подобряване и 

развитие на зони за отдих и 

туризъм (26%) и инвестиции 

в зона с концентрация на 

минерални води 23%). 
 

 

Идентифициране на мерки/проектни идеи от заинтересованите страни в резултат 

от анкетното проучване 
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Тематично направление: Техническа инфраструктура и градска среда 

 

Фигура 3.24. Разпределение на посочените проекти 

идеи по направления на техническата инфраструктура 

С най-висока степен на 

важност според 

анкетирането е 

реализирането на проекти за 

подобряване състоянието на 

пътната инфраструктура. 

Конкретни предложения от 

анкетно проучване: 

Реновиране на пътя Стрелча 

- Пазарджик, пътят Стрелча 

- Копривщица, пътя през 

селата на общината.  
Уличната мрежа в града и в населените места има нужда от подобряване, като са 

направени следните конкретни предложения: обособяване на повече парко-места около 

центъра на град Стрелча, кварталните улици, бул. „България“. Да се изгради и 

поддържа инфраструктурата на населените места.   

Изграждането на водоснабдителната и канализационна мрежа е също един от 

важните проекти, като преобладават предложенията за насочване на инвестиции към 

работеща пречиствателна станция за питейна вода, ремонтиране на водохващанията, 

изграждане на довеждащ воопровод и цялостна подмяна на водопроводната мрежа, 

подмяна на ВиК мрежата в града. 

Проекти, насочени към подобряване на средата в населените места, са за 

облагородяване на паркове, градския парк, озеленяване на улиците.  

 

Тематично направление: Икономическо развитие 

 

Фигура 3.25. Разпределение на посочените проекти 

идеи по направления на икономическо развитие 

 

 

 

Разкриването на работни 

места е най-важната мярка 

за икономическото развитие 

на общината, но 

направените предложения за 

конкретни проекти се 

свеждат само до 

посочването на нови/повече 

работни места.  
 

Относно развитие на местната икономика са посочени общи предложения за 

откриване на нови предприятия, ефективно използване на наличните оранжерии и др. 

Привличането на инвеститори и посочено като възможност за икономическото 
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развитие. В едно от предложенията е посочена идеята за изграждане на индустриална 

зона. 

Силно място в бъдещото развитие на общината заема туризма. Предложенията 

свързани с неговото развитие са насочени към създаване на публично – частно 

партньорство, изграждане на нови хотели, подобряване качеството на обслужването. 

Важно място се отделя на разширяване на рекламата на Стрелча. 

Възможност за икономическо развитие има и в използването на природните 

ресурси – минералната вода, за която е необходимо да бъдат направени нови сондажи. 

Според анкетираните не са достатъчно популяризирани минералните извори и 

балнеологията. 

Направено е предложение за дигитализация на административните слуги, което 

ще има пряк ефект върху стимулиране на икономическото развитие. 

 

Тематично направление: Социално развитие – здравеопазване, образование, спорт 

и др. 

 

Две важни теми стоят във фокуса на социалното развитие на община Стрелча – 

спорт и култура. 

 

Фигура 3.26. Разпределение на посочените проекти 

идеи по направления за социално развитие 

Необходимо е разширяване 

на спортната 

инфраструктура – 

площадки, състезания, 

спортна зала, както и да се 

постави фокус върху 

развитие на детския спорт. 

Организиране на походи, 

вело - събори за деца са 

конкретни инициативи 

предложени от 

участниците в 

проучването.  

Опазване, реконструкция и поддръжка на културно-историческо наследство, 

ремонт на културната инфраструктура (читалището), реализиране на проекти за 

подобряване достъпа до Жаба могила и археологическите обекти в землището на 

Стрелча – това са предложения, свързани развитие в областта на културата и 

наследството. Важно е да се прави по-добра реклама на града, както и обогатяване на 

културния календар на общината. 

Предложенията в сферата на здравеопазването са насочени към създаването на 

денонощна аптека и спешен център в града, да се предприемат мерки за подобряване 

на здравното обслужване на живеещите в селата. Важно е да се направи ремонт на 

поликлиниката. 
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В сферата на образованието също следват общи препоръки: създаване на 

кръжоци или др. форма на занимания за децата(спорт, танци, чужди езици и др.); 

възпитание в патриотизъм и в основните ценности на подрастващите. 

 

Тематично направление: Опазване на околната среда 

 

Фигура 3.27. Разпределение на посочените проекти 

идеи по екологични направления  

Според анкетираните е 

важно да се поддържа по-

висока чистота и хигиена в 

града и на обществените 

места, както и да се 

организира поставянето на 

контейнери за биоотпадъци. 

Важно е реализирането на 

редовни разяснителни 

кампании за разделното 

събиране на отпадъци, като 

една от целевите групи 

трябва да бъде възрастното 

население. 

 

По отношение на енергийната ефективност са направени общи предложения да 

санират общинските сгради. 

За предотвратяване на бедствията е предложено да се извършва редовно 

почистване на речното корито в частта, минаваща през град Стрелча и конкретно е 

направен коментар по отношение на мост „Иван Савов“, който е определен като най-

опасното място от наводнение и съществува риск да залее всички къщи от левия бряг 

на реката до ресторант „Средна гора.“ 

 

3.3. Комуникационен механизъм при изпълнение на ПИРО 

 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси 

по програмата за реализация 

 

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са 

годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края 

на периода на действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат 

изготвени и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на 

взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност. До тях 

ще имат достъп всички заинтересовани страни на страницата на общината в интернет. 

В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените партньорства. 

Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите цели по максимално 

ефективен и ефикасен начин.  
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Мерки за комуникация, информация и включване на заинтересованите страни и 

партньорите в процеса по бъдеща актуализация на програмата за реализация и 

идентифициране на нови проектни идеи в плана. 

 

За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на 

партньорското участие могат да бъдат използвани следните инструменти: съвещаване 

чрез електронна поща и интерактивна електронна страница; провеждане на събития 

(присъствено или он-лайн), за да се представи процесът на изпълнение на ПИРО на 

партньорите, и други. 

Най-реалистичният подход за представителство на местната общност в 

смесените работни групи за наблюдение и контрол на разработването и изпълнението 

на ПИРО в общината е участието на кметовете/кметските наместници на населените 

места. Това е гаранция за истинско отчитане на интересите на жителите на селата, 

които имат специфични нужди и същевременно непознат потенциал за развитие и 

решаване на проблемите. В този процес местният кмет се нуждае от подкрепа и 

утвърждаване в системата на местното самоуправление, като му се предоставят реални 

възможности, включително финансови, за успешно изпълнение на отговорностите, 

които има пред жителите на населеното място. 

 

 

 

 

 

  



189 
 

 

ЧАСТ ІV. ЗОНИ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА 

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД  
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4.1. Подход за определяне на зони на въздействие  

 

Критерии за определяне на Зони за прилагане на интегриран подход 

 

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на МРРБ, в ПИРО 

следва да се определят приоритетни зони за въздействие. В тях основно ще бъде 

съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на 

плана. Те следва да се определят на база на анализа на силните и слабите страни в 

общинската територия, резултатите от проучването на общественото мнение, 

стратегическите документи на Общината, както и на потенциалите за развитие. Това 

изискване е свързано с водещия принцип за „единство на социално-икономическото и 

пространственото планиране“. 

По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е 

„пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на 

физическата среда, социалната и/или етническа структура на населението и характер и 

структура на основните фондове“. Зоните следва да са част от територията на общината 

с конкретно функционално предназначение или собствен потенциал за развитие. 

Зоната за прилагане на интегриран подход (Зоната за въздействие) се определя в 

границите на структурно обособена част от територията на общината, като конкретният 

й териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви, 

технологически и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за 

реализация на идентифицираните за съответната зона интервенции. 

В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но 

от тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям 

потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. 

 

Подход при определяне на зони за въздействие 

 

Съгласно йерархичната система от градове-центрове, представена в 

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие, град Стрелча 

е определен в 5-то йерархично ниво - малък град – център със значение за територията 

на общината.  

Градовете от 5-то йерархично ниво се характеризират със слабо урбанизирана 

територия (периферна община). Общината попада в обхвата на т.н. „райони за 

целенасочена подкрепа“. Стимулирането на Стрелча – като административен център на 

община е важно, за да могат да се предлагат необходимите първични услуги на 

населението както и работни места извън земеделската функция. 

Критерии за определяне на Зони за прилагане на интегриран подход (Зони за 

въздействие), в съответствие с националната политика за пространствено развитие чрез 

цели, присъщи и на кохезионната политика, съответно и на ПРР 2021-2027 г.: 

1) Интегриране в европейското пространство;  
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2) Постигане на балансирана полицентрична селищна мрежа и интегрирано развитие на 

градовете;  

3) Пространствена цялост и равностойна достъпност на системите за обществени 

услуги - с акцент на образование, здравеопазване, култура и спорт;  

4) Съхранено природно и културно наследство, експонирано и валоризирано в полза на 

устойчивото му развитие;  

5) Подобряващо се състояние на специфични територии с неблагоприятни социално-

икономически характеристики – чрез мерки със социална насоченост, коопериране и 

сътрудничество в обхвата на агломерационните ареали; 

6) Развитие на целеви зони на растеж, балансиращи полицентричния модел на 

националното пространство чрез държавна помощ, насърчаване на инвестициите, 

иновациите и модернизацията;  

7) Намаляване на риска от бедствия чрез интегрирани превантивни мерки в природни и 

урбанизирани среди. 

 

Основни цели, които се постигат чрез възприемане на комплексни 

критерии: 

1. Националното пространство на България – отворено към света и интегрирано в 

Европейското  пространство и в европейската  мрежа  от  центрове  и  оси  на развитие, 

култура, наука и иновации.  

2. Съхранените национални ресурси - хората, земята, водите и горите, подземните 

богатства, природното и културно наследство– гаранция за националната идентичност.  

3. Балансираното и устойчиво интегрирано развитие, постигнато чрез рационално 

организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна, културна и 

туристическа инфраструктура и осигуряващо интелигентен икономически растеж, 

адаптивност към промените и равнопоставеност. 

 

Определяне на критерии за обособяване на Зони за прилагане на 

интегриран подход (ЗВ), в съответствие с националната политика за 

пространствено развитие чрез цели, присъщи и на кохезионната политика, 

съответно и на ПРР 2021–2027 г. и следните допълнителни критерии за общата 

пространствена ориентация на секторните политики на територията за прилагане 

на ПИРО 2021-2027 на Община Стрелча: 

 

А) Агломерационната политика - ключ за просперитет 

Б) Равнопоставени отношения между селските райони и градовете 

В) Засилване на териториалните проекции на секторните политики 

Г) Партньорствата - новата движеща сила в пространственото развитие 

Д) Обезпеченост с устройствени планове за развитие на територия 

 

За определяне на зоните за въздействие са взети предвид и следните критерии: 

 Населението, което ще се възползва от направените инвестиции; 

 Резултатите от анализа на територията на общината и обобщения SWOT анализ; 
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 Идентифицираните проектите и идеите за развитието на конкретна територията 

в процеса на работа със заинтересованите страни; 

 Проектната готовност на предвидените интервенции за конкретната територия. 

В настоящия програмен период, възможностите за определяне на ЗВ се 

разпростират и могат да обхващат цялата територия на Община Стрелча. 

Съгласно йерархичното ниво на община Стрелча следва да се определят 

зони за въздействие със специфични характеристики, които могат да 

представляват градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от 

урбанизирана градска част, градски покрайнини и функционални зони), но могат 

да се отнасят до всеки вид населено място или част от територията на общината, 

както и да включват части от съседни общини. 

Предложението за зони за въздействие отразява и резултатите от проведените 

консултации със заинтересованите страни при изпълнение на Комуникационната 

стратегия. 

 

Фигура 4.1. Приоритетни зони за въздействие в 

община Стрелча 

От анкетното проучване на 

въпрос 21 „Кои са 

приоритетните зони за 

въздействие, в които трябва 

да се насочат повече 

ресурси и мерки в Плана за 

интегрирано развитие на 

общината през следващите 

години за подобряване на 

състоянието им?“, ясно са 

определени тематичните 

направления на зоните: 

градска среда; отдих и 

туризъм, минерална вода. 

 

Върху приоритетните зони за въздействие ще бъде съсредоточено изпълнението 

на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Върху териториите, 

оставащи извън обхвата на приоритетните зони ще се реализират проекти, чрез които 

ще се осъществява функционална свързаност за устойчивото развитие на цялата 

община. 

 

4.2. Пространственото развитие според Концепция за пространствено развитие на 

община Стрелча 

 

Община Стрелча има приета Концепция за пространствено развитие, която 

акцентира върху следните цели: 

- Опазване на природните и човешките ресурси; 

- Съхраняване на културните ценности и етнографска идентичност; 

- Преодоляване и елиминиране на негативните тенденции в развитието 

(обезлюдяването, териториалното неравенство и др.); 
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- Възраждане и поставяне на конкурента база на основните и традиционните  

селскостопански практики; 

- Хармонично интегриране на територията в областните и национални политики 

за развитие; 

- Насърчаване на биологично земеделие на основата на интензивните култури в 

района. 

Условно територията на община Стрелча може да бъде разделена на две зони – 

Северна с център град Стрелча – общински административен център и Южна с 

дисперсно развитата структура на четирите населени места от селски тип. 

В Северната зона приоритетно ще се развиват нови функции в сферата на 

логистиката, производството, услугите и общественото обслужване в смесена 

многофункционална зона, логично структурирана до транспортни мрежи от 

националната транспортна инфраструктура. В тази част на общината е концентрирано и 

развитието на добива, обработката и търговията с продуктите от маслодайните култури. 

Тази дейност е част както от производствения, така и от туристическия потенциал за 

развитие на общината. Допълнителна функция за обогатяване на туристическия пакет е 

наличието на минерални извори – реална предпоставка за ускорено развитие на 

балнеолечението и спа-туризма. 

Южната зона – обхваща селата, в които към момента основната осмислена 

функция на урбанизираните територии е жилищната. В перспектива, извън времевия 

хоризонт на ПИРО има потенциал са развитие  на селски туризъм, археология, еко, 

културен и др. 

 

4.3. Зони за въздействие със специфични характеристики в ПИРО 

 

СЗВ 1. ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР И МИНЕРАЛЕН ИЗВОР „СТРЕЛЧА“ 

 

Обхват: урбанизираната територия на град Стрелча и минерален извор в град Стрелча - 

предпоставка за ускорено развитие на балнеолечението и спа-туризма и обособяване на 

територия с потенциал за реализиране на научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) и разработване на иновации на базата на минералната вода 

 

Подзона СЗВ 1-1: Зона с потенциал за реализиране на НИРД и разработване на 

иновации на базата на минералната вода 

Въз основа на проведените секторни анализи, е идентифициран съществен 

потенциал за реализиране на научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на 

територията на град Стрелча, който може да бъде разгърнат на базата на изследването, 

апробирането, прилагането и оползотворяването на местните природни ресурси, и в 

частност, на базата на минералната вода. В подзоната са локализирани и 

съществуващите сондажи на минерална вода, действащи като местни източници на 

рекреационните съоръжения на територията на общината към момента. Същевременно, 

налични са данни и проучвания, за налични неоползотворени и неизследвани находища 

(извори) на минерална вода на територията на общината. Минералната вода от 

различните извори е с различни характеристики и свойства, които могат да бъдат 
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използвани в различни области, в т.ч. както в по-конвенционални области на 

приложимост на минералната вода, вкл. в областта на рекреационните дейности, в 

областта на медико-социалните грижи, хуманното здравеопазване и оздравителните 

дейности, вкл. СПА, балнео и медицински туризъм, и в областта на преработващата 

промишленост, вкл. производство на безалкохолни напитки, минерални и други 

бутилирани води, така и в по-иновативни области на приложимост на минералната 

вода, в т.ч. в хранително-вкусовата промишленост, вкл. в производството на 

хранителни добавки, производство на храни със специално предназначение и други 

хранителни продукти, попадащи в специфична група и код на икономическа дейност, 

съгласно Класификатора на икономическите дейности (КИД-2008) на НСИ; в 

производството на лекарствени вещества и продукти, така и за реализиране на НИРД и 

разработка на иновации на базата на проучването, оползотворяването и прилагането на 

свойствата и характеристиките на минералната вода, вкл. в областта на използването на 

геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради, и други 

иновации, релевантни в областта на хидрогеологията, в енергийно-суровинния отрасъл, 

гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и 

устойчивото управление и оползотворяване на този природен ресурс и други 

съотносими. Посоченото е в подкрепа на наличните съществени предпоставки и 

условия за реализиране на хидрогеоложки проучвания на неизследваните извори на 

минерална води, и на тази основа, реализирането на НИРД и разработване, апробиране, 

и впоследствие внедряване на иновации в различни области на приложимост и сред 

различни заинтересовани страни съвместно (в партньорство) с релевантни 

организации-носители на научен капацитет, ноу-хау и идентифициран потенциал за 

технологичен трансфер, и генериране на върхови постижения.  

В допълнение, съгласно текущата и потенциална секторна специализация на 

българските региони, определена в Националната стратегия за малки и средни 

предприятия за 2021-2027г., приета с Решение №281 на Министерския съвет от 

01.04.2021г., секторната специализация е насочена към насърчаване на развитието и 

трансформацията на МСП към по-високотехнологични производства и към услуги с 

интензивно използване на знания. В основата ѝ са идентифицираните национални 

приоритетни икономически дейности, които включват релевантни към 

идентифицирания потенциал кодове по КИД-2008, сред които: високотехнологични 

производства (C21 - Производство на лекарствени вещества и продукти) и 

високотехнологични услуги с интензивно използване на знания (M71 - Архитектурни и 

инженерни дейности; технически изпитвания и анализи и M72 - Научно-

изследователска и развойна дейност). Съгласно определените в Стратегията 

регионални приоритетни сектори на ниво област, конкретно за област Пазарджик 

приоритетни и релевантни към идентифицирания потенциал кодове по КИД-2008, са: 

M71 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи и C10 - 

Производство на хранителни продукти, както и такива по специализация в сектори 

извън обхвата на Стратегията, попадащи в обхвата на код Q86 - Хуманно 

здравеопазване.  

От друга страна, в съответствие с интелигентната специализация по 

административни области на ниво NUTS III съгласно проекта на Иновационната 
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стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода 2021-

2027г., за област Пазарджик приоритетни са дейности, попадащи в тематична област 

„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, както и такива, попадащи в 

хоризонталната тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна 

икономика“, приоритетна за всички административни области, на национално ниво.  

Идентифицираният потенциал за развитие на общината, базиран на 

минералната вода е в съответствие и с планираното в релевантните стратегически 

документи, както на национално, така и на регионално (областно) ниво.  

 

СЗВ 2. ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ И РЕКРЕАЦИЯ  

 

Подзона СЗВ 2-1: Древност и стрелчански дух 

Акцент в подзоната е културно-познавателния, исторически и археологически 

туризъм. За археологическите обекти експониране практически липсва, с изключение 

на тракийската гробница „Жаба могила“. Въпреки отдалечеността от населените места 

и пресечения терен има значителен потенциал в това направление. Предстоящите 

интервенции следва да не насочат към консервация, реставрация и експониране на 

тракийска куполна гробница и светилище – „Жаба могила“; опазване на културно – 

историческото наследство и провеждане на открито на събития от културния календар 

на общината; развитие на туризма и интегриране на тематични маршрути на 

територията с възможности за пакетно и индивидуално предлагане.  

Стрелчанската крепост през 2021 г. е проведена процедура за статут и граници 

на опазване. Целта е започване на археологически проучвания и с консервация и 

социализация. 

 

Подзона СЗВ 2-2: Природни феномени 

Подзоната се включва Скални мегалитни светилища северно от град Стрелча, в 

местностите Качулата, Скумсале и Кулата, образуват уникален мегалитен комплекс 

върху площ от 300 дка, разположен на южния склон на Същинска Средна гора. 

Обособени са кътове за отдих и почивка, беседки, туристически заслон, паркинг, което 

допринася за удобството на посетителите за излет и разходка. Необходимо е да се 

насочат инвестиции за надграждане и постигане на устойчивост за развитие на 

екотуризма на основата на богатия и защитен природен ландшафт. Да се развие като 

цялостна познавателно – туристическа зона с образователни и екологосъобразни 

функции. 

Освен природните феномени в изброените местности след археологически 

проучвания, проведени през 2016 г., се откриват и археологически материали от 

времето на Каменно медната епоха V хил. пр. Хр. открити са пет цели съда от тази 

епоха, също и материали от времето на траките III в. пр. Хр., доказващи че тези обекти 

са използвани и преоткривани в различни периоди от човешката история. Тези 

доказателства и площта, която заемат ги правят единствените на територията България 

с такава голяма концентрация на скални мегалити. 
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ДРУГИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА КООПЕРИРАНЕ СЪС 

СЪСЕДНИ ОБЩИНИ 

 

Определянето на други зони за въздействие е предпоставка за разработване на 

концепции за реализиране на проекти за интегрирани териториални инвестиции. На 

този етап са идентифицирани възможностите за реализиране на възможностите за 

коопериране със съседни общини. При конкретен проект следва да бъде определян 

конкретната териториална идентификация за реализирането му. 
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ЧАСТ V. ПРОГРАМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 
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Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ПИРО и 

представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически 

предложения. Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните 

идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, 

обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово 

управление и предвиден синергичен ефект. 

 

Описание на прилагания интегриран подход  

 

При разработване на стратегическата част на ПИРО е приложен интегриран 

подход за планиране на регионалното и пространственото развитие на общината, 

чрез който се постига обвързване между целите и приоритетите се постига 

съгласуваност с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на 

общината, мрежата от населени места и отделните сектори, залегнали в устройствените 

планове за развитие на територията. 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на 

плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и 

техническа помощ за изпълнението му. 

Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по 

съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени по 

териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и 

предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща комплекс от 

дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, публично-

частни партньорства, средства от различни оперативни програми или от други 

източници.  

При изготвянето на програмата за реализация към ПИРО – Стрелча 

интегрираният подход за планиране на регионалното и пространствено развитие е 

налице чрез спазване на принципа за партньорство при дефинирането на основните 

проектни предложения чрез участието на заинтересованите лица при тяхното 

определяне; предвидените мерки са с конкретно пространствено измерение 

(изключение са мерките с хоризонтален характер, които носят ползи за цялата 

територия на общината). Мерките, заложени в програмата за реализация, са 

приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с 

индикативни източници на финансиране. Те представляват ангажимент от страна на 

общината и следва да бъдат реалистично постижими. Мерките са оформени след 

идентифициране на отделните проектни идеи, което от своя страна е постигнато чрез 

комуникация между заинтересованите страни и община Стрелча. 

Основни компоненти на програмата за реализация са описание на интегрирания 

подход и включени мерки, представени в частта цели и приоритети и в табличен вид по 

образеца на Приложение №1 към плана.  

Съгласно Методическите указания на МРРБ неразделна част на Програмата за 

реализация е Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 

разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение № 1А), изготвен по 
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образец от Методическите указания. Той може да се изготви по-късно, при 

актуализация на програмата за реализация на плана. Проектите включени в 

Приложение № 1А следва да се реализират приоритетно, но за да бъдат включени в 

него е необходимо общината да има известна степен на проектна готовност и общината 

заедно с партньорите да е преценила, че съответният проект е от особена важност за 

развитието ѝ. Важен и обективен фактор за определяне на приоритетните проекти е 

възможността за определяне на източникът за финансиране, което към изготвяне на 

настоящия момент е индикативно. За постигане на реалистичност, обективност и 

изпълнимост на ПИРО, се прилага възможността Приложение №1А да бъде добавен 

по-късно, при актуализация на програмата за реализация на плана. Включените в 

списъка проекти следва да бъдат тясно обвързани с ключовите приоритети за развитие, 

а в програмата за реализация да бъде обоснован приносът им към тях. Съгласно ППЗРР 

при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от ЕС се актуализира и програмата за реализация 

към ПИРО. Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се 

включват при спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от 

комуникационната стратегия. 

 

 

Вж. Приложение №1 Програма за реализация на ПИРО на община Стрелча 

за периода 2021-2027 г.: описание на предвидените мерки и дейности 
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ЧАСТ VІ. МЕРКИ ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ 

КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  
 

 

 
 

 



202 
 

В тази част от ПИРО на Община Стрелча е описана връзката между 

идентифицираните в анализите рискове и проблеми, формулираните цели и приоритети 

в стратегическата част на документа и идентифицираните в програмата за реализация 

мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите 

промени. 

През последните 100 години е регистрирано глобално увеличаване на скоростта 

на затопляне на океана и на земната атмосфера. В научната общност съществува 

консенсус, че основният двигател на изменението на климата е парниковият ефект. 

Някои газове в земната атмосфера пропускат слънчевата радиация, която затопля 

земната повърхност, но спират излъчването на тази енергия обратно  в космоса и така 

причиняват глобално затопляне. 

Тези т.нар. „парникови газове“ се натрупват в атмосферата по естествен път, но 

човешката дейност увеличава концентрациите на някои от тях в атмосферата, по-

специално: въглероден диоксид (CO2), метан, азотен оксид и флуорни газове. 

Според данни от IPPC (Между-правителствен панел по климатични промени) е 

налице стабилна тенденция към покачване на концентрацията на CO2 като нараства и 

скоростта на увеличение от 0.7 ppm година до 2.00 ppm на година. 

Увеличението на средната температура на земната атмосфера с 2°C в сравнение 

с температурата в доиндустриалните времена е свързана със сериозни отрицателни 

въздействия върху природната среда и човешкото здраве и благосъстояние, 

включително много по-висок риск от настъпване на опасни и евентуално 

катастрофални промени в глобалната среда. Поради тази причина международната 

общност призна необходимостта да се поддържа затоплянето под 2°C и да продължи 

усилията си да го ограничи до 1,5°C. 

Решения на проблемите, свързани с изменението на климата трябва да бъдат 

търсени в две основни посоки: смекчаване и адаптиране към изменението на климата. 

Смекчаване на изменението на климата: Смекчаването на изменението на 

климата цели най-вече намаляване на емисиите на парникови газове, като най-важен 

фактор за изменението на климата. Стратегиите за смекчаване включват както цели и 

мерки за намаляване на емисиите на парникови газове (напр. преход от въглеродни 

горива към ВЕИ), така и решения свързани с увеличаване на погълнатите парникови 

газове (чрез технологични процеси за улавяне и свързване на въглерод или трайното му 

свързване в растителна биомаса). 

Адаптиране към изменението на климата: Адаптацията представлява процес 

или система от действия и мерки, целящи намаляване уязвимостта на природните и 

човешките системи срещу действителните или очакваните ефекти от изменението на 

климата. Предвид многостранните въздействия от променящия се климат върху 

обществото и природните ресурси, адаптацията трябва да бъде планирана в много 

аспекти и да обхване почти всички икономически сектори и сфери на живота ни.  

Смекчаването и адаптацията са тясно свързани помежду си, въпреки че те често 

се разглеждат като отделни теми или области на политиката. 

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и 

европейско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на 

климата и адаптация към климатичните промени, които следва да бъдат интегрирани в 



203 
 

процеса на планиране на регионалното и пространствено развитие като бъдат 

съобразени с характерните особености и проблеми на всеки регион, област или община. 

Основната цел е да се определи до колко и по какъв начин процесите на регионалното и 

пространствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на 

живот в определена територия, какви са основните проблеми и възможните мерки за 

тяхното решаване, какви дейности и съответно ресурси ще бъдат необходими за това 

през съответния период на планиране. 

При разработването на ПИРО за периода 2021-2027г. е взета под внимание 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 

приета с Решение на МС №621 от 25 октомври 2019г. Рамковият документ очертава 

стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на 

климата на национално и секторно равнище в периода до 2030г., дефинира възможни 

мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните промени и за 

подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите 

системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от 

изменението на климата. В Плана за действие са предложени конкретни дейности по 

сектори, като е включена информация за техния приоритет, показатели за изпълнение, 

отговорни институции, партньори и т.н. и които биха могли да залегнат в ПИРО. 

Изготвянето на ПИРО е съобразено с Плана за управление на речните басейни в 

Източно беломорски район (2016-2021 г.) и Плана за управление на риска от 

наводнения на Източно беломорски район за басейново управление 2016 - 2021г., като 

са изведени релевантни за територията на община Стрелча мерки, чрез осигуряване на 

съгласуваност с всички други приложими планове и програми в областта на опазването 

на околната среда или адаптацията към изменението на климата, разработени на 

национално, областно или общинско ниво. 

Екологичната проблематика е неразделна част от формулираните цели и 

приоритети и имат конкретен израз в мерките, включени в програмата за реализация. 

В Програмата за реализация на ПИРО мерки за адаптиране към климатичните 

промени и за намаляване на риска от природни бедствия, е отчетена спецификата на 

територията. Изпълнението на посочените мерки са отразени в конкретни проекти, 

които са съотнесени към мерките в ПИРО и съответно са обвързани със системата от 

индикатори, позволяващи оценка на напредъка за периода на действие на документа. 

 

Сектор „Селско стопанство“ 

 

Община Стрелча притежава характеристиките на типичен селски район, който 

въпреки изобилието на природни ресурси, се характеризира с по-ниски доходи, 

ограничени възможности за работа, застаряващо население, по-високи нива на бедност 

и произтичащо от всичко това задълбочаване на разделението между градските и 

селските райони по отношение на социалния статус и стандарта на живот.  

Изменението на климата ще бъде важен фактор за бъдещото развитие на 

селското стопанство; първите негативни въздействия вече са реалност - по-дълги 

засушавания, горещи вълни, интензивни валежи и наводнения. Екстремните 

метеорологични явления и постепенните климатични промени могат да окажат силно 
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въздействие върху добивите и качеството на продукцията. Секторът на селското 

стопанство е силно уязвим от въздействието на изменението на климата като източник 

на адекватна храна, стълб за икономически растеж, доставчик на еко-системни услуги и 

на поминък за селското население. 

Мерки за ограничаване/адаптация 

- Мерки за намаляване на почвената ерозия и подобряване на почвеното здраве, 

мерки за опазване на почвената влага, подобряване и оптимизиране на 

ротациите на културите чрез избор на сортове или разновидности. 

- Подобряване на здравето на екосистемите чрез включване на практики като 

биологично земеделие и устойчиво управление на земите, които повишават 

устойчивостта, като същевременно намаляват емисиите. 

- В областта на животновъдството фокусът е върху повишаване на капацитета за 

адаптиране както чрез развъждане, така и чрез управление на водите, като 

същевременно се подобрят производствените практики, които могат да доведат 

до намаляване на емисиите от добитъка, доходите на земеделските 

производители и по-голяма продоволствена сигурност. 

 

Предвидените мерки на ниво ПИРО имат взаимодействие с Мярка 1.1. 

Инвестиции в инфраструктура и подобряване на икономическите дейности 

 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 

 

Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични 

явления се очаква да окажат въздействие на всички нива на голямото биологично 

разнообразие и съществуващите екосистеми в общината. Климатични промени и 

екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички нива на 

биоразнообразие: генетично, видово и еко-системно. 

 

Предвидените мерки на ниво ПИРО са включени в Мярка 2.8. Превенция на 

риска за опазване, възстановяване и използване на природното наследство и 

биологичното разнообразие  

 

Сектор „Енергетика“ 

 

Екстремните промени в климата представляват значителен проблем за 

енергийната сигурност не само поради прякото въздействие върху инфраструктурата и 

енергоразпределението, но и поради последващото въздействие върху други сектори и 

области, вкл. продоволствената сигурност и здравето. 

Община Стрелча има целенасочена политика за насърчаване и устойчиво 

използване на местния ресурс от ВЕИ, вкл. ефективно използване на минералната вода, 

които са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за 

развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти 
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в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво 

развитие.  

Мерки за ограничаване/ адаптация 

 Използването на възобновяемата енергия, въвеждането на мерки за енергийна 

ефективност на съществуващия сграден фонд се очаква да доведат до 

смекчаване на последиците върху енергийния сектор и да има съпътстващи 

ползи, като например подобрено качество на въздуха от увеличаване на 

енергията от възобновяеми източници и по-добър достъп до енергия. 

 Изпълнение на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Стрелча за 

периода 2020 - 2029 г. 

 

Предвидените мерки на ниво ПИРО са включени в: Мярка 1.1. Инвестиции в 

инфраструктура и подобряване на икономическите дейности: 1.1.2. Дейности, 

насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията; 

Мярка 2.6. Подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради, в които 

се предоставят обществени услуги; Мярка 2.7. Повишаване на енергийната 

ефективност на  жилищни сгради. 

 

Сектор „Гори“ 

 

Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, 

по-топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на 

екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър 

сняг и натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на дърветата, ще 

увеличат атаките от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и ще 

причинят сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури. В бъдеще 

те може да допринесат за много високи икономически загуби, за влошаване 

способността на горите да фиксират въглерода и да повлияят на качеството на живот в 

България чрез намаляване възможностите за изпълняване на ценни екосистемни 

услуги. 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

 Предотвратяване деградацията на почвите, подобряване опазването на 

биологичното разнообразие, повишаване производителността на ресурсите, 

както и подобряване на горското стопанство като икономическа дейност и 

потенциално важен източник на доходи. 

 Разработване на Програми за залесяване и повторно залесяване, които дават 

възможност да се запази един от най-важните природни ресурси, но също така 

да се предотврати ерозията на почвата и следователно да се намали рискът от 

наводнения и свлачища. 

 Агролесовъдството е интегрирана система, съчетаваща земеделието и горското 

стопанство, за създаване на продуктивни и устойчиви системи за земеползване 

чрез отглеждане на дървета и храсти покрай или между пасищата или полетата. 
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Когато се прилагат правилно, агролесовъдните системи допринасят за 

адаптиране, включително защита от наводнения, повишен капацитет за 

задържане на вода, като същевременно генерират ползи от действия за 

смекчаване на последиците като съхранение на въглерод и намаляване на 

загубата на органични вещества в почвата. 

 

Предвидените мерки на ниво ПИРО са включени в Мярка 2.8. Превенция на 

риска за опазване, възстановяване и използване на природното наследство и 

биологичното разнообразие - 2.8.2. Развитие на горските територии (държавна, 

общинска и частна собственост): залесяване. 

 

Сектор „Транспорт“ 

 

Най-значимите въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните 

събития в България са резултат от наводнения и свлачища и срутища. Най-уязвими са 

Републиканската пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура (улици, 

пътища и инфраструктура за обществен транспорт). 

Транспортът оказва негативно въздействие върху качеството на секторите 

градска среда, човешко здраве, туризъм и биологично разнообразие и екосистеми. 

 

Предвидените мерки на ниво ПИРО са включени в Мярка 2.1. Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища 

и съоръженията и принадлежностите към тях и Мярка 2.2.  Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях, вкл. улично осветление 

 

Сектор „Градска среда“ 

 

Градовете и селата са изпитали средно годишно повишаване на температурата и 

увеличен брой дни с интензивни валежи, често придружени от бури или градушка и 

свързани с нарастващ брой наводнения, които са причинили значителни щети през 

последните години. Градската среда в България е уязвима и е изложена на значителен 

риск от бъдещите климатични промени. Тези рискове се изострят от остарялата и често 

неадекватна инфраструктура както в големите, така и в малките населени места и от 

големия дял на застаряващото население, предимно с ниски доходи и под прага на 

бедността. Тази уязвимост се увеличава от слабото осъзнаване на проблемите, 

причините за тях и евентуалната им превенция и управление както сред лицата, 

отговорни за вземането на решения, така и сред широката общественост. 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

 Увеличаването на зелените площи осигурява намаляване на „топлинните 

острови“, увеличава капацитета за поемане на дъждовните води и подобрява 

качеството на въздуха и отдиха. 
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 Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците осигурява 

потенциал за производство на биогаз и торове, които могат да увеличат 

селскостопанските добиви, както и да намалят емисиите на метан в атмосферата. 

 По-доброто управление на отпадъците води също така до повишаване 

ефективността на ресурсите с широко положително въздействие върху 

материалните потоци. 

 

Предвидените мерки на ниво ПИРО са включени в Мярка 2.3. Подобряване 

качеството на парковата среда и местата за спорт в населените места; Мярка 2.5. 

Оптимизация на системата за управление на отпадъците; Мярка 2.6. Подобряване 

на енергийна ефективност на обществени сгради, в които се предоставят 

обществени услуги 

 

Сектор „Води“ 

 

Опасностите от наводнения и суша са идентифицирани като най-съществени за 

водния сектор. Община Стрелча с богатството от воден ресурс не е идентифицирана 

като територия с риск от наводнения, но Община Стрелча извършва превантивни 

дейности по почистване коритото на р. Стрелчанска Луда Яна и укрепване на брега с 

цел да бъде подсигурена пропускливостта на речното корито и да се избегне риска от 

наводнения и бедствия при екстремални валежи. Очаква се в районите, които използват 

подземни водни източници, да има по-малък риск от засушаване в резултат на недостиг 

на вода, поради наличието на подземни води, прогнозирания спад на населението и 

бавния растеж на промишлените и селскостопанските дейности.  

Мерки за ограничаване/ адаптация 

 Обновяване и поддържане инфраструктурата за водоснабдяване, канализация, 

мелиорация,  които към момента са в техническа готовност за справяне с 

изменението на климата. 

 Повишаване готовността на човешкия фактор, оператор или ползвател за 

справяне с възникването на природни рискове, защото населението и 

операторите на инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с добри 

практики при наводнения и суши и следователно са силно уязвими. 

 

Предвидените мерки на ниво ПИРО са включени в Мярка 2.4. Подобряване 

качеството на управление на водите; Мярка 2.8. Превенция на риска за опазване, 

възстановяване и използване на природното наследство и биологичното 

разнообразие  
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ЧАСТ VIІ. 

НЕОБХОДИМИ 

ДЕЙСТВИЯ И 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО 
 

; 
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Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им 

осигуряване. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално 

и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението 

на ПИРО. 

 

Системата за наблюдение 

 

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО. Системата 

за наблюдение обхваща: 

 източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране 

на информация; 

 индикаторите за наблюдение; 

 органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

 системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални 

данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната 

статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, 

регионални и местни източници на информация. 

 

Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община 

Стрелча 

 

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е 

Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите 

органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината. 

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или 

със средства от фондовете на Европейския съюз. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението 

на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад. 

 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на ПИРО 
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Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява 

от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се изготвя и 

внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща 

година. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в 

интернет. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и 

последващата оценка на плана. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за 

развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината 

и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените 

средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметските наместници, 
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общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

 

Изменение и актуализация на Програмата за реализация и приложенията към нея 

 

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

ППЗРР, в т.ч.: 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да 

бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие. 

Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към 

нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за включването на 

допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027г. 

или от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на 

програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни 

идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. 

Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в 

програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към 

постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на 

интегриран подход. 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за 

изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за 

реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се 

извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките 

от комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията на 

програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 

 

Наблюдение и оценка на ПИРО 

 

Наблюдението и оценката на ПИРО се осъществява, в съответствие с 

разпоредбите на ППЗРР.  Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на ПИРО 

извършва междинната и последващата оценка на изпълнението. 
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Междинната оценка включва
73

: 

 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

 

Междинната оценка се извършва в средата на периода на действие на ПИРО. На 

базата на така посоченото нормативно основание е предвидено междинната оценка на 

ПИРО Стрелча да бъде извършена през 2024 година. 

 

Последващата оценка включва
74

: 

 

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

2. Оценка на общото въздействие; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

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

местно развитие. 

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след 

изтичането на периода на действие на ПИРО, т.е. до края на 2028г.  

 

Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет 

доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие. 

Докладите се публикуват на страницата на общината в интернет и на 

портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

 

Индикатори за наблюдение 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и 

съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. 

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за резултат, 

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

измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. 

Двата вида индикатори са въведени в следствие на предписанията от „Методическите 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027г.“. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 

                                                           
73

 чл. 33 (2) от ЗРР 
74

 чл. 34 (2) от ЗРР 

http://www.strategy.bg/
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регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2021-2027г.
75

  

Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана 

информационна основа в България и наличните данни в община Стрелча. Така могат да 

бъдат посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде 

основно средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, 

междинната и последващата оценка на плана. 

По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е 

разработена система за наблюдение, оценка и актуализация, обвързваща функциите на 

участващите звена и времеви график за действие. Подробно описани са отговорностите 

и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност 

между отделните функции. Идентифицирани са ключови събития от процеса за 

наблюдение, оценка и актуализация на плана и конкретното участие и принос на 

въвлеченото звено. Ключовите събития са точно разположени във времето, за да се 

въведе управляема система от последователни и конкретно разписани стъпки. Посочен 

е начинът за интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и 

оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща 

оценка, както и на актуализация на ПИРО, когато това е необходимо. 

 

Приложение №3. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на 

община Стрелча за периода 2021-2027 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                           
75

 Бележка: Списък на общите индикатори, съгласно проектите на Регламенти на ЕС за периода 2021-

2027 г., е представен в Приложение № 3а към настоящите Методически указания. 
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ЧАСТ  VIII. 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Стрелча за периода 2021-2027 г.: описание на 

предвидените мерки и дейности 

 

Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРИОРИТЕТ  1. УСКОРЯВАНЕ РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

 

Мярка 1.1. 

Инвестиции в 

инфраструкту

ра и 

подобряване 

на 

икономически

те дейности 

1.1.1. Повишаване на 

конкурентоспособност

та на местната 

икономика чрез 

разнообразяване и 

алтернативни дейности 

Проекти в подкрепа на 

развиването на 

предприемачеството 

(новостартиращ бизнес в 

приоритетни сектори, 

семеен бизнес, 

бързоразвиващи се МСП и 

т.н.) с акцент върху новите 

технологии в тях, в т.ч. 

дейности за създаване на 

работни места; 

производствени инвестиции 

за растеж и повишаване 

конкурентоспособността на 

съществуващи местни 

предприятия. 

ЗВ1. 

Общински 

център 

200 

Частни 

инвестиции, 

СПРЗСР, 

ВОМР 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

1.1.2. Дейности, 

насочени към 

изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност 

в предприятията 

Реализиране на проекти за 

подобряване на енергийната 

ефективност на 

промишлените сгради и/или 

в промишлените системи; 

проекти за изграждане и 

експлоатация на инсталации 

за използване на ВЕИ за 

ЗВ1. 

Общински 

център 

200 

НПВУ, 

собствено 

финансиране, 

ФИ, 

Иновационен 

фонд  на ЕС, 

Частни 

инвестиции, 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

собствено потребление и др. ВОМР 

1.1.3. Развитие на 

модерно селско 

стопанство 

(съхраняване на 

традиционни култури, 

биологично земеделие, 

животновъдство  и 

преработвателен 

сектор) 

Създаване на условия за 

развитие на земеделие и 

животновъдство 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

350 

Частни 

инвестиции, 

СПРЗСР, 

ВОМР 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

 

Мярка 1.2. 

Създаване на 

условия за 

развитие на 

местния бизнес 

и привличане 

на  

инвеститори 

1.2.1. Разработване на 

стратегия за 

икономическо развитие 

на община Стрелча 

Създаване на общ 

стратегически документи, 

анализиращ и представящ 

модели за реализиране на 

общинската политика за 

управление на общинската 

собственост, създаване на 

публично - частни 

партньорства, вкл. концесии 

и др. 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

15 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

1.2.2. Разработване на 

маркетингов профил на 

община Стрелча 

Създаване на документална 

основа за популяризиране на 

дестинация Стрелча  

на  цялата 

територия 

на 

общината 

10 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021-

2027 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

 

1.2.3. Реализиране на 

съотносими пред 

проектни проучвания и 

подготвителни 

дейности за създаване 

на високотехнологичен 

индустриален парк на 

територията на 

Община Стрелча, 

базиран на потенциала 

за развитие на 

територията чрез 

оползотворяване на 

местните природни 

ресурси, в частност, 

минералната вода, за 

реализиране на НИРД 

и разработване и 

внедряване на 

иновации в различни 

области 

Осъществяване на пред-

проектни проучвания и 

анализи за целите на 

създаване на индустриален 

парк, разглеждани в 

контекста на приложимите 

нормативни изисквания и 

условия, с акцент върху 

Закона за индустриалните 

паркове (ЗИП); 

Създаване/образуване на 

юридическо лице – 

собственик на 

индустриалния парк, 

включително, при 

приложимост, и оператор на 

индустриалния парк; 

Създаване на индустриален 

парк (съгласно Глава втора 

на ЗИП) и вписването му в 

Регистъра на 

индустриалните паркове (по 

чл. 21, ал. 1 на ЗИП 

ЗВ1. 

Общински 

център 

200 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

 

Мярка 1.3. 

Подкрепа за 

осигуряване на 

заетост и 

работна ръка 

за уязвими 

групи 

1.3.1. Реализиране на 

проекти за осигуряване 

на устойчива и 

качествена заетост 

Създаване на условия за 

предприемачество и респ. 

заетост на територията на 

общината 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

200 

ПРЧР, ВОМР, 

общински 

бюджет, 

национални 

програми 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

1.3.2. Реализиране на 

проекти за насърчаване 

на заетостта и 

развитието на умения 

Проекти за активни мерки за 

достъп до пазара на труда: 

младежка заетост, женска 

заетост, квалификация и 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

200 

ПРЧР 

Приоритет 

1/ВОМР 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

преквалификация – „учене 

през целия живот“ и др. 

1.3.3. Социално 

включване и равни 

възможности 

Проекти за  квалификация за 

служители на доставчици на 

социални и здравни услуги; 

лица, заети в услуги в 

резидентна грижа, лица с 

увреждания и семействата 

им, лица в риск от бедност и 

социално изключване 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

200 

ПРЧР 

Приоритет 

2/ВОМР 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

ОБЩО ЗА ПРИОРИЕТ 3. УСКОРЯВАНЕ РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 1575 
   

 

ПРИОРИТЕТ 2.  ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

Мярка 2.1. 

Строителство, 

реконструкция 

и/или 

рехабилитация 

на нови и 

съществуващи 

общински 

пътища и 

съоръженията 

и 

принадлежнос

2.1.1 Реконструкция и 

рехабилитация на 

общински пътища в 

община Стрелча, вкл. 

чрез разширяване, 

подмяна на габарити, 

възстановяване и 

изграждане 

укрепителни и защитни 

съоръжения, пътна 

маркировка и знаково 

стопанство 

След изготвяне на 

технически проекти.  

Осигуряване териториална 

свързаност и среда, 

подкрепяща възможностите 

за развитие на конкурентна 

местна икономика и добро 

качество на живот на хората 

в община Стрелча 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

2 000 

СПРЗСР 2021-

2027г. / 

републикански 

бюджет/ 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021-

2027г. 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

тите към тях 

2.1.2. Подобряване на 

транспортния достъп 

до туристически 

обекти с висок 

потенциал. 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Мероприятия за 

инфраструктурно 

обезпечаване около обектите 

с културно-историческо 

наследство за по-доброто и 

пълноценно използване на 

туристическия потенциал. 

Възможност за реализиране 

на интегриран проект с 

граничещите общини 

ЗВ 2 2 000 

СПРЗСР 2021-

2027г. / 

републикански 

бюджет/ 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021-

2027г. 

общинска 

администрация 

 
Мярка 2.2.  

Строителство, 

реконструкция 

и/или 

рехабилитация 

на нови и 

съществуващи 

улици и 

тротоари и 

съоръженията 

и 

принадлежнос

тите към тях, 

вкл. улично 

осветление 

2.2.1. Реконструкция и 

рехабилитация улична 

мрежа в град Стрелча, 

вкл. отводнителни и 

защитни съоръжения, 

знаково стопанство и 

пътна маркировка 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Осигуряване на съвременна 

улична мрежа за хората и 

бизнеса като среда, 

подкрепяща възможностите 

за развитие на местна 

икономика и добро качество 

на живот 

ЗВ 1 1 500 

СПРЗСР 2021-

2027г. / 

републикански 

бюджет/ 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021-

2027г. 

общинска 

администрация 

2.2.2. Реконструкция и 

рехабилитация улична 

мрежа в селата 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Осигуряване на съвременна 

улична мрежа за хората и 

подобряване качество на 

живот 

друга 

територия 
500 

СПРЗСР 2021-

2027г./ 

републикански 

бюджет/ 

общински 

бюджет 

2021-

2027г. 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

2.2.3. Реконструкция и 

модернизация на 

уличното осветление в 

община Стрелча 

Проектна готовност - 

технически проект. 

Предвидено е реализирането 

на енергоспестяващите 

мерки предложени в доклада 

за енергийно обследване на 

системата за улично 

осветление в Община 

Стрелча. Предвиден е 

демонтаж на старите улични 

осветителни тела; монтаж на 

новите светодиодни улични 

осветителни тела; паркови 

осветители; въвеждане на 

системата за управление и 

наблюдение на уличното 

осветление 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

170 

ПВУ, стълб 2 

Зелена 

България 

2021-

2024 

общинска 

администрация 

 

Мярка 2.3. 

Подобряване 

качеството на 

парковата 

среда и 

местата за 

спорт в 

населените 

места 

2.3.1. Изграждане на 

детски площадки и 

места за отдих в 

населените места 

Изграждане на нови детски 

площадки, площадки за игри 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

80 

Общински 

бюджет/ПУДО

ОС/ СЕС 

2021-

2024 

общинска 

администрация и 

кметства, детски 

градини и училища 

2.3.2. Подобряване на 

парковата среда 

Изграждане на система за 

капково напояване и 

озеленяване. 

гр. Стрелча 800 
СПРЗСР 2021-

2027г. 

2021-

2027г. 

общинска 

администрация 

2.3.3. Изграждане на 

спортна площадка и 

прилежащата 

инфраструктура на 

територията на гр. 

Стрелча, община 

Стрелча (НУ) 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Подобряване на средата за 

живот в общината с цел 

задържане на младите хора и 

младите семейства с деца в 

родните им места и 

НУ 

"Паисий 

Хилендарс

ки" 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

на 

образованието 

и науката 

 

 

 

2021-

2027г. 

 

 

 

 

общинска 

администрация  и 

училища 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

 

 

 

2.3.4. Изграждане на 

поливна система на 

градски Стадион 

Стрелча и 

прилижащите зелени 

площи.  

 

 

 

 

 

преодоляване на миграцията 

към големите градове 

 

Изграждане на система за 

капково напояване и 

озеленяване. 

 

 

 

Градски 

Стадион - 

Стрелча 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Министерство 

на 

образованието 

и науката 

 

 

 

 

 

2021-

2027г. 

 

 

 

 

общинска 

администрация  и 

училища 

 

Мярка 2.4. 

Подобряване 

качеството на 

управление на 

водите 

2.4.1. Изграждане на 

ПСПВ към 

водоснабдителна 

система, снабдяваща с 

питейна вода град 

Стрелча 

При разработване на РПИП 

за новоконсолидиран район 

Пазарджик 

ЗВ1 3 000 ПУДООС 
2021-

2027 

ВиК, общинска 

администрация 

2.4.2. Реализиране на 

проект 

„Пречиствателна 

станция за отпадъчни 

води /ПСОВ/от гр. 

Стрелча и 

довеждащата 

инфраструктура/водоп

ровод, довеждащ 

колектор, ел. проводи и 

трафопост тип БКТП/ в 

гр. Стрелча “ 

Постигането на 

съответствие с директива 

91/271/ЕИО чрез 

представянето на 

екологично чисто заустване 

на отпадъчни води от 

агломерации между 2000 и 

10000е.ж.; 

гр. Стрелча 500 ПУДООС 
2021-

2027 

ВиК, общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

2.4.3. Проект 

„Реконструкция на 

вътрешна 

водопроводна мрежа в 

с. Дюлево, община 

Стрелча “ 

Решаване на проблемите с 

ефективността с качеството 

на питейната вода и 

предоставяне на вода за 

питейно - битови цели за 

населението и 

водоснабдителни системи. 

с. Дюлево 1 500 ПУДООС 
2021-

2027г. 

общинска 

администрация 

2.4.4.Проект 

„Реконструкция на 

вътрешна 

водопроводна мрежа в 

с. Смилец, община 

Стрелча“; 

Решаване на проблемите с 

ефективността с качеството 

на питейната вода и 

предоставяне на вода за 

питейно - битови цели за 

населението и 

водоснабдителни системи. 

с. Смилец 1 500 ПУДООС 
2021-

2027г. 

общинска 

администрация 

2.4.5. Проект 

„Реконструкция на 

вътрешна 

водопроводна мрежа в 

с. Блатница, община 

Стрелча“; 

Решаване на проблемите с 

ефективността с качеството 

на питейната вода и 

предоставяне на вода за 

питейно - битови цели за 

населението и 

водоснабдителни системи. 

с. Блатница 1 500 ПУДООС 
2021-

2027г. 

общинска 

администрация 

 

Мярка 2.5. 

Оптимизация 

на системата 

за управление 

на отпадъците 

2.5.1. Внедряване на 

съвременни 

технологии за разделно 

събиране, 

предварително 

третиране, 

компостиране на 

отпадъците 

След изготвяне на 

технически проекти. 

Повишаване на 

количествата рециклирани 

отпадъци и стимулиране на 

повторната употреба. 

Разработване и 

експлоатация на система за 

разделно събиране, 

ЗВ 1 800 

ОПОС 2021-

2027/ СЕС/ 

ПУДООС 

2021-

2027 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

транспортиране и 

преработка на битови 

отпадъци за последващо 

оползотворяване. Трайно 

решаване на проблема с 

животинските отпадъци 

2.5.2. Подкрепа за 

преход към "кръгова 

икономика" и  

подобряване 

управлението на 

отпадъците, резултат 

от производствената и 

селскостопанска 

дейност и тяхното 

екологосъобразно 

оползотворяване 

Изграждане на инсталация 

за предварително третиране 

на битовите отпадъци за 

използването им като ценна 

суровина (сепариращи 

инсталации). 

ЗВ1. 

Общински 

център 

400 

ОПИК 2021-

2027/ ВОМР/ 

ПУДООС 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 

 

Мярка 2.6. 

Подобряване 

на енергийна 

ефективност 

на обществени 

сгради, в които 

се предоставят 

обществени 

услуги 

2.6.1. „Внедряване на 

мерки за енергийна 

ефективност в 

административна 

сграда на общинска 

администрация град 

Стрелча 

Местонахождение: гр. 

Стрелча; Проектна 

готовност: извършено 

енергийно обследване на 

сградата, изготвен 

Технически паспорт и 

Доклад от енергиен одит. 

Предстои разработване на 

работен проект;  Обхват на 

дейностите: въвеждане на 

мерки за ЕЕ 

ЗВ1 700 

СПРЗСР 2021-

2027г./ ПВУ/ 

СЕС/ общински 

бюджет 

2021-

2027 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

2.6.2. „Внедряване на 

мерки за енергийна 

ефективност в сградата 

на здравно заведение - 

поликлиника; 

Местонахождение: гр. 

Стрелча; Проектна 

готовност: извършено 

енергийно обследване на 

сградата, изготвен 

Технически паспорт и 

Доклад от енергиен одит. 

Предстои разработване на 

работен проект;  Обхват на 

дейностите: въвеждане на 

мерки за ЕЕ 

ЗВ1 700 

СПРЗСР 2021-

2027г./ ПВУ/ 

СЕС/ общински 

бюджет 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

2.6.3. „Внедряване на 

мерки за енергийна 

ефективност в 

административни  

сгради в с. Дюлево, с. 

Смилец, с. Блатница, с. 

Свобода; 

В съответствие със 

стойността на бъдещите 

инвестиционни проекти, 

съгл. условията за 

допустимост на разходите 

по съответната 

финансираща програма 

(окончателни версии на 

програмните документи след 

приемането им от ЕК) 

ЗВ1 500 

СПРЗСР 2021-

2027г./ ПВУ/ 

СЕС/ общински 

бюджет 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

 

Мярка 2.7. 

Повишаване 

на 

енергийната 

ефективност 

на  жилищни 

сгради 

2.7.1. Въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност в 

многофамилни 

жилищни сгради 

В съответствие със 

стойността на бъдещите 

инвестиционни проекти, 

съгл. условията за 

допустимост на разходите 

по съответната 

финансираща програма 

(окончателни версии на 

програмните документи след 

приемането им от ЕК) 

ЗВ1. 200 

НПВУ, 

собствено 

финансиране, 

ФИ, заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

Мярка 2.8. 

Превенция на 

риска за 

опазване, 

възстановяван

е и използване 

на природното 

наследство и 

биологичното 

разнообразие 

2.8.1. Реализиране на 

проекти за 

предотвратяване риска 

от природни бедствия 

Укрепване и почистване на 

речни корита на река 

Стрелчанска Луда Яна и 

прилежащите притоци в 

границите на 

урбанизираната територия. 

гр. Стрелча 2000 

СПРЗСР, ПВУ, 

СЕС, 

Общински 

бюджет 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

2.8.2. Развитие на 

горските територии 

(държавна, общинска и 

частна собственост): 

залесяване 

Превантивни дейности и 

дребно-мащабни 

инвестиции, свързани с 

туризма, залесяване и 

плащания на площ за гори в 

Натура, и др.). 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

350 

Частни 

инвестиции, 

СПРЗСР, 

ВОМР, РБ 

2021-

2027 

частен сектор/ 

общинска 

администрация и 

Горско стопанство 

2.8.3. Реализиране на 

съвместни партньорски 

проекти с общините 

Панагюрище и 

Копривщица за 

развитие на 

инфраструктура за еко-

туризма и щадящо 

използване на 

природните ресурси 

Организиране на съвместни 

фестивали и провеждане на 

културно-исторически 

възстановки 

ЗВ2 100 
СПРЗСР, 

ВОМР 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

 

Мярка 2.9. 

Проучване, 

социализация 

и валоризация 

на културно - 

историческото 

наследство 

2.9.1. „Консервация, 

реставрация и 

експониране на 

тракийска куполна 

гробница и светилище 

– „Жаба Могила“ в 

землището на гр. 

Стрелча, община 

Стрелча, област 

Пазарджик “ 

Разработване на два етапа - 

проект, единият опазване на 

паметника и неговата 

социализация и вторият 

изработване на проект за 

паркинг, приемна зала, 

санитарни възли, осветление 

и озеленяване. 

гр. Стрелча 3 000 

СЕС, 

Общински 

бюджет, 

Републикански 

бюджет 

2021-

2027 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

2.9.2. „Изграждане и 

оборудване на 

туристически 

информационен център 

– град Стрелча“ 

ТИЦ - ще бъде разположен в 

централната част на гр. 

Стрелча в който ще се 

осъществява реклама на 

общината и местата за 

настаняване и връзка с 

туристически агенции и 

останали центрове в 

страната. 

гр. Стрелча 80 

МИГ 

Панагюрище, 

Стрелча, 

Лесичово 

2021 - 

2023 

общинска 

администрация 

2.9.3. Проучване и 

социализация на  

Късно антична крепост 

„Стрелчанско кале“, гр. 

Стрелча, общ. Стрелча 

Целта е да се стартира 

археологическо проучване 

на крепостта и 

едновременно да се 

извършва теренна 

консервация 

гр. Стрелча 100 

Общински 

бюджет, 

Министерство 

на културата 

2021 - 

2027 

общинска 

администрация 

2.9.4. Разработване на 

специализирана 

програма за опазване и 

социализация на 

недвижимото културно 

наследство. 

С цел осигуряване на 

финансиране и етапно 

прилагане на ОУПО за 

системата на недвижимото 

културно наследство, 

община Стрелча да 

инициира разработване на 

такава програма 

гр. Стрелча 20 
Общински 

бюджет 

2021 - 

2027 

общинска 

администрация 

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 2. ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ 
24 780 

   

 

ПРИОРИТЕТ 3. СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

 

Мярка 3.1. 

Осигуряване 

на достъп до 

3.1.1. Разработване и 

изпълнение на проекти 

за приобщаващо 

Разширяване обхвата на 

предучилищното и начално 

образование, чрез подкрепа 

ЗВ1 200 

Програма 

„Образование“ 

за програмен 

2021-

2027 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

образование и 

повишаване 

кичестото на 

образователни

я процес в 

съответствие с 

пазара на 

труда 

образование и 

образователна 

интеграция (Приоритет 

1 на Програма 

„Образование“ за 

програмен период 

2021-2027 г.) 

за механизма за съвместна 

работа на институциите по 

обхващане и включване в 

образователната система на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и училищна 

възраст 

период 2021-

2027 г. 

Приоритет 1 

/ВОМР 

3.1.2. Подкрепа за 

образователна 

интеграция на 

маргинализирани и 

уязвими групи, в т. ч. 

ромите 

Организиране и провеждане 

на курсове за ограмотяване 

на възрастни, и на курсове 

за усвояване на учебно 

съдържание за различните 

образователни етапи и 

степени за лица, с ниско 

образование или без 

образование в координация 

с Агенция по заетостта и 

МТСП, с цел последващо 

включване във възможности 

за придобиване на 

професионална 

квалификация 

ЗВ1 200 

Програма 

„Образование“ 

за програмен 

период 2021-

2027 г. 

Приоритет 1 

/ВОМР 

2021-

2027 

общинска 

администрация/ 

училища 

3.1.3. Отваряне на 

образованието и 

образователните 

институции към 

цифровите технологии  

Внедряване на нови 

решения за по-добро 

персонализирано обучение 

ЗВ1 300 

Програма 

„Образование“ 

за програмен 

период 2021-

2027 г. 

Приоритет 2 

2021-

2027 

общинска 

администрация/ 

училища 

3.1.4. Осигуряване на 

достъп до 

професионално 

Ранно кариерно и 

професионално ориентиране 

към професии, характерни за 

ЗВ1 50 

общински 

бюджет/ 

държавен 

2021-

2027 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

ориентиране на децата 

и подрастващите 

тенденциите в развитието на 

регионалната икономика с 

участието на представители 

на работодателите 

бюджет/ 

Програма 

„Образование“ 

за 2021-2027 г.  

3.1.5. Развитие на 

дуалната система на 

обучение, съобразено с 

потребностите на 

бизнеса на регионално 

и местно ниво. 

Увеличаване на броя 

паралелки с дуална система 

на обучение в 

професионалните гимназии 

ЗВ1 200 

училищни 

бюджети/ 

Програма 

„Образование“ 

за 2021-2027 г.  

2021-

2027 

общинска 

администрация/ СУ 

3.1.6. Подобряване на 

условията и качеството 

на образованието в 

учебните заведения 

чрез реализиране на 

проекти 

Участие с проекти по 

различни национални 

програми, съобразно 

тематичните им 

направления и допустимост 

ЗВ1 150 
Програми 

МОН, ЕСФ 

2021-

2027 

общинска 

администрация/учил

ища/ детска градина 

 

Мярка 3.2. 

Инвестиции в 

здравна 

инфраструкту

ра и по-добър 

достъп до 

здравно 

обслужване 

3.2.1. Реализиране на 

инициативи за 

сътрудничество с 

МБАЛ „УНИ 

ХОСПИТАЛ“ - 

Панагюрище, 

Подобряване обезпечеността 

от здравни услуги на 

местното население, 

осигуряване на лекари и 

медицински специалисти 

територият

а на цялата 

община 

100 

Общински 

бюджет, ПВУ, 

частни 

инвестиции 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

3.2.2. Подобряване 

обслужването от 

спешна медицинска 

помощ 

Подобряване качеството на 

спешната медицинска 

помощ чрез инвестиции в 

оборудване и материални 

активи 

територият

а на цялата 

община 

200 

МЗ, 

Републикански 

бюджет 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

 
Мярка 3.3.  

Разширяване 

на социалната 

инфраструкту

3.3.1. Създаване на 

нови социални услуги 

за резидентна грижа за 

възрастни 

изготвяне на анализ на 

нуждите и карта на 

социалните услуги, 

разработване на проект за 

територият

а на цялата 

община 

1000 
СПРЗСР /ПРЧР 

Приоритет 2 

2021-

2027 

общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

ра и 

социалните 

услуги и 

създаване на 

условия за 

социално 

включване 

изграждане на нова 

инфраструктура 

3.3.2. Разширяване 

обхвата на 

предоставяни в 

общността 

интегрирани здравно-

социални услуги за 

възрастни хора и лица 

с увреждания - 

патронажна грижа 

Проекти за подобряване на 

достъпа до здравни и 

социални услуги на лица с 

увреждания, техните 

семейства и на възрастни 

хора 

територият

а на цялата 

община 

300 
ПРЧР 

Приоритет 2 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

3.3.3. Реализиране на 

проекти за социално 

подпомагане на най-

уязвимите лица: 

„Топъл обяд“ 

Предоставяне на социална 

услуга за ежедневно 

приготвяне и предоставяне 

на топла храна на хора, 

които не могат да си я 

осигурят сами. 

територият

а на цялата 

община 

800 

Програма  за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

2021-2027 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

 

Мярка 3.4. 

Подкрепа за 

културни 

институции и 

дейности за 

съхраняване 

на културната 

идентичност 

3.4.1. Ремонт на 

читалища в общината 

Ремонт на читалището в с. 

Дюлево. Завършване на 

втори етап от ремонт на 

читалището в гр. Стрелча 

територият

а на цялата 

община 

500 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

3.4.2. Дейности в 

подкрепа на местни 

културни средища и 

обогатяване на 

културния календар 

Реализиране на 

проекти/инициативи/ 

дейности на читалища, 

библиотеки, при използване 

на достиженията на 

модерните (цифрови) 

технологии за повишаване 

на достъпността на 

създавания културен 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране/М

К, частно 

финансиране 

2021-

2027 

общинска 

администрация, 

читалища, училища 



230 
 

Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

продукт. 

3.4.3. Насърчаване на 

културното 

многообразие и 

съхранение и 

оползотворяване на 

богатото културно 

наследство като ресурс 

за устойчиво развитие 

на региона 

Реализиране на 

проекти/инициативи/ 

дейности чрез развитие на 

школи, извънучилищни 

дейности, реализиране на 

проекти 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране/М

К, частно 

финансиране 

2021-

2027 

общинска 

администрация, 

читалища, училища 

3.4.4. Проект 

„Достойно място на 

Стрелча в Априлското 

въстание от 1876г.“ по 

мярка 21 „Съхранение, 

развитие и 

валоризиране на 

специфични местни 

идентичности и местна 

култура“ от стратегия 

на ВОМР на МИГ 

„Панагюрище, 

Стрелча, Лесичово“ 

Проучване, издирване и 

съхраняване на исторически 

факти , събития и личности 

от подготовката, 

избухването и потушаването 

на Априлското въстание в 

гр. Стрелча; Издаване на 

сборник от документи F78 

Приносът на Стрелча в 

Априлското въстание; 

Мултимедийна възстановка-

спектакъл Свобода или 

смърт- Стрелча 1876г.L76 

гр. Стрелча 40 

МИГ 

„Панагюрище, 

Стрелча, 

Лесичово“ 

2021-

2023 

общинска 

администрация 

 

3.4.5. Обновяване на 

музеен комплекс - 

Исторически музей-

Стрелча 

Обновяване на сградният 

фонд и съществуващите 

експозиции на музейният 

комплекс. 

гр. Стрелча 100 

МИГ 

„Панагюрище, 

Стрелча, 

Лесичово“ 

2021 - 

2025 

общинска 

администрация 

исторически музей 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

Мярка 3.5. 

Обновяване на 

спортната 

инфраструкту

ра и 

стимулиране 

на масов спорт 

3.5.1. Насърчаване на 

масовия спорт сред 

младежите и 

организиране на 

масови спортни 

събития 

Осигуряване на условия за 

масови мероприятия 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

3.5.2. Повишаване на 

физическата култура на 

населението, създаване 

на условия за спорт в 

свободното време и 

спорт за всички и 

увеличаване на 

мобилността на 

населението от всички 

възрастови групи 

Създаване на условия за 

масов и ученически спорт 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

3.5.3. Подкрепа за 

спортните клубове и 

спортни инициативи 

Създаване на детско-

юношеска школа за футбол, 

волейбол и борба. 

на  цялата 

територия 

на 

общината 

100 

общински 

бюджет/ 

външно 

финансиране 

2021-

2027 

общинска 

администрация 

 

Мярка 3.6. 

Добро 

администрати

вно 

управление 

3.6.1. Дигитализация 

на административните 

услуги 

Свързване към ЕЕСМ, 

модернизиране на 

административния софтуер 

и хардуер, дигитализиране 

на архиви и обвързването им 

като база данни 

ЗВ1 50 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021-

2027 

Общинска 

администрация 

3.6.2. Повишаване на 

административния 

капацитет и 

насърчаване на 

партньорства 

Провеждане/ участие в 

обучения на служителите на 

общинската администрация/ 

Развитие и реализиране на 

инициативи, сътрудничества 

и партньорства между 

на цялата 

територия 

на 

общината 

20 
Общински 

бюджет/ СЕС 

2021-

2027 

Общинска 

администрация 
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Приорит
ет 

Мярка Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 

зона за 
прилагане на 

интегриран 

подход (зона 
за 

въздействие) 

Индикати

вен 
бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 

изпълнен

ие 

Административна 

структура (звено в 
общината), отговорно за 

реализация на мярката 

общини, неправителствени 

организации и др. 

3.6.3. Подкрепа за 

развитието на МИГ 

Панагюрище, Стрелча, 

Лесичово 

Финансово обезпечаване 

членството на Община 

Стрелча в МИГ 

Панагюрище, Стрелча, 

Лесичово 

на цялата 

територия 

на 

общината 

20 
Общински 

бюджет 

2021-

2027 

Общинска 

администрация 

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 3. СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 
4730 

   

 

ОБЩО ЗА ПИРО 31 020 
   

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в 

случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност. 

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за 

въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за 

прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната 

Към момента на попълване на Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО, за някои от включените проектни предложения и идейни  концепции 

към описаните мерки, основни и съпътстващи дейности, групирани в коплекси от проекти, не е налична по-висока степен на проектна готовност. 
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Приложение 2. Индикативна финансова таблица (хил.лв.) 

 

Период 2021 - 2027 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

Отн. 

дял (%) 

Републикански 

бюджет 

Отн. 

дял (%) 

Средства 

от ЕС 

Отн. 

дял (%) 

Други 

източници 

Отн. 

дял (%) 

ОБЩО 

в лв. 

ОБЩО 

в отн. 

дял 

(%) 

Приоритет 1. Ускоряване растежа на 

местната икономика 
79 5,02% 88 5,59% 1257 79,81% 151 9,59% 1575 5% 

Приоритет 2. Териториална 

свързаност и устойчиво развитие 
1360 5,60% 6676 27,51% 15829 65,23% 400 1,65% 24780 79% 

Приоритет 3. Социално 

приобщаване, съхраняване и 

развитие на човешкия капитал 

450 9,51% 928 19,62% 3052 64,52% 300 6,34% 4730 15% 

ОБЩО 1889 6,18% 7692 25,16% 20138 65,88% 851 2,78% 31 020 100% 
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Приложение 3. Матрица на индикаторите 

 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Приоритет 1. Ускоряване растежа на местната икономика 

Мярка 1.1. Инвестиции в 

инфраструктура и 

подобряване на 

икономическите дейности 

RCO201 - Предприятия, 

получаващи подкрепа 

(микро-, малки, средни и 

големи предприятия) 

брой ИСУН/ВОМР/ ДБТ 1 година 20 

Мярка 1.2. Създаване на 

условия за развитие на 

местния бизнес и 

привличане на  инвеститори 

RCO 97 — Брой на 

подкрепяните енергийни 

общности и общности за 

енергия от възобновяеми 

източници 

брой Община/ ИСУН/ ВОМР 1 година 2 

Мярка 1.3. Подкрепа за 

осигуряване на заетост и 

работна ръка за уязвими 

групи 

RCO 101 - МСП, 

инвестиращи в развитие 

на уменията 

брой Община/ ИСУН/ ВОМР 1 година 50 

 

Приоритет 2. Териториална свързаност и устойчиво развитие 

Мярка 2.1. Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях 

RCO 46 - Дължина на 

реконструираните или 

модернизирани пътища - 

други 

км Община/ АПИ/ ИСУН 1 година 12 
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Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Мярка 2.2. Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях, 

вкл. улично осветление 

RCO 46 - Дължина на 

реконструираните или 

модернизирани пътища - 

други 

км Община/ АПИ/ ИСУН 1 година 5 

Мярка 2.3. Подобряване 

качеството на парковата 

среда и местата за спорт в 

населените места 

RCO 26 - Зелена 

инфраструктура, 

изградена с цел 

приспособяване към 

изменението на климата 

брой Община/ ИСУН/ ВОМР 1 година 3 

Мярка 2.4. Подобряване 

качеството на управление 

на водите 

RCO 30 - Дължина на 

новите или 

консолидираните тръби 

за битови нужди 

км Община/ИСУН/ПУДООС 1 година 10 

RCO 32 — Нов или 

подобрен капацитет за 

пречистване на 

отпадъчни води 

брой Община/ИСУН/ПУДООС 1 година 1 

Мярка 2.5. Оптимизация на 

системата за управление на 

отпадъците 

RCO 34 - Допълнителен 

капацитет за 

рециклиране на 

отпадъци 

% РИОСВ/Община 1 година 10 

Мярка 2.6. Подобряване на RCO 19 - Обществени брой ИСУН/Община 1 година 3 
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Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

енергийна ефективност на 

обществени сгради, в които 

се предоставят обществени 

услуги 

сгради, получили 

подкрепа за 

подобряване на 

енергийните им 

характеристики 

Мярка 2.7. Повишаване на 

енергийната ефективност 

на  жилищни сгради 

RCO 18 - Домакинства, 

получили подкрепа за 

подобряване на 

Енергийните 

характеристики на 

жилището си 

брой 
ИСУН/Община/Национална 

програма 
1 година 30 

Мярка 2.8. Превенция на 

риска за опазване, 

възстановяване и 

използване на природното 

наследство и биологичното 

разнообразие 

RCO 25 -  

Новопостроени или 

консолидирани защитни 

съоръжения по 

крайбрежни ивици, 

речни и езерни брегове и 

свлачища за защита на 

хора, активи и 

естествената околна 

среда 

брой 
РИОСВ/ Басейнова 

дирекция/ Община 
1 година 2 

Мярка 2.9. Проучване, 

социализация и 

валоризация на културно - 

историческото наследство 

RCO 77 - Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура в 

областта на културата и 

брой Община 1 година 3 
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Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

туризма 

 

Приоритет 3. Социално приобщаване, съхраняване и развитие на човешкия капитал 

      

Мярка 3.1. Осигуряване на 

достъп до образование и 

повишаване кичестото на 

образователния процес в 

съответствие с пазара на 

труда 

RCO 19 - Обществени 

сгради, получили 

подкрепа за подобряване 

на енергийните им 

характеристики 

брой Община 1 година 2 

RCO 14 - Публични 

институции, получаващи 

подкрепа за 

разработване на 

цифрови услуги и 

приложения 

брой Община/ МОН 1 година 2 

Мярка 3.2. Инвестиции в 

здравна инфраструктура и 

по-добър достъп до здравно 

обслужване 

RCO 69 - Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура за 

здравни грижи 

брой Община/НСИ 1 година 300 

Мярка 3.3.  Разширяване 

на социалната 

инфраструктура и 

социалните услуги и 

създаване на условия за 

социално включване 

RCO 70 - Капацитет на 

подкрепяната социална 

инфраструктура 

(различна от жилищна) 

брой Община/ АСП 1 година 30 
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Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

Мярка 3.4. Подкрепа за 

културни институции и 

дейности за съхраняване на 

културната идентичност 

RCO 77 - Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура в 

областта на културата и 

туризма 

брой Община 1 година 250 

Мярка 3.5. Обновяване на 

спортната инфраструктура 

и стимулиране на масов 

спорт 

RCO 70 - Капацитет на 

подкрепяната социална 

инфраструктура 

(различна от жилищна) 

брой Община/ИСУН/ВОМР 1 година 200 

Мярка 3.6. Добро 

административно 

управление 

RCO 80 - Водени от 

общностите стратегии за 

местно развитие 

брой Община/ИСУН/ВОМР 1 година 1 
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Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

СЦ 1. Подобряване 

условията за развитие 

на бизнес, 

инвестиционна 

активност и 

разкриване на работни 

места; 

RCR301 - Работни места, 

създадени в подкрепяните 

структури 

брой ИСУН/ВОМР/ ДБТ 1 година 0 120 

RCR 02 - Частни 

инвестиции, допълващи 

публичната подкрепа 

(безвъзмездни средства, 

финансови инструменти) 

хил. лв. ИСУН/ВОМР/ ДБТ 1 година 0 200 

       

СЦ 2. Развитие на 

туризма чрез разумно 

оползотворяване на 

природните ресурси и 

подобряване 

качеството на 

околната среда 

RCR 55 - Ползватели на 

новоизградени, 

реконструирани или 

модернизирани пътища 

% Община/ АПИ 1 година 0 60 

RCR 95 - Жители, които 

имат достъп до нова или 

модернизирана зелена 

инфраструктура в градските 

райони; 

% НСИ/ Община 1 година 0 90 

RCR 41 - Жители, свързани 

към подобрени системи за 

снабдяване с вода; 

% НСИ/ Община/ИСУН 1 година 0 80 

RCR 42 - Жители, свързани 

поне към системи за 

вторично пречистване на 

отпадъчни води; 

% НСИ/ Община/ИСУН 1 година 0 70 



241 
 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

RCR 28 - Сгради с 

подобрена енергийна 

класификация (жилищни, 

частни нежилищни, 

обществени нежилищни) 

брой 
ИСУН/Община/Национална 

програма 
1 година 0 3 

RCR 46 - Жители, 

обслужвани от съоръжения 

за рециклиране на отпадъци 

и малки системи за 

управление на отпадъци 

% НСИ/РИОСВ/Община 1 година 0 100 

RCR 35 - Жители, които се 

ползват от мерки за защита 

от наводнения 

% НСИ/Община 1 година 0 60 

 

RCR 77 - Туристи/ 

посещения в подпомогнати 

обекти 

брой Община/ МТ/НСИ 1 година 2981 4000 

       

СЦ 3. Оптимизиране 

на средата за живот, 

труд и обитаване за 

развитие на местната 

общност; 

RCR 71 - Годишен брой на 

децата, използващи 

подкрепяната образователна 

инфраструктура 

брой Община/МОН/НСИ 1 година 230 260 

RCR 73 - Годишен брой на 

лицата, които използват 

подкрепяните здравни 

заведения 

брой Община/ МЗ/ НСИ 1 година 0 700 
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Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

RCR 74 - Годишен брой на 

лицата, които използват 

подкрепяните съоръжения за 

социални грижи 

брой Община/ АСП 1 година 0 30 

RCR 78 - Ползватели на 

подкрепяната културна 

инфраструктура 

брой Община/Читалища 1 година 0 300 

 


