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Увод 
 

 Планът за развитие на Община Невестино за периода 2007 – 2013 г. е разработен 

на основание чл. 14 от Закона за регионално развитие, обн. ДВ. бр. 14 от 20 февруари 

2004 г. и в съответствие с Методическите указания за разработване на общинските 

планове за развитие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

от м. юли 2004 г. 

 Планът за развитие на Община Невестино е съобразен с всички национални 

стратегически и планови разработки, имащи отношение към развитието на плановия 

район, както и с регламентите на Европейския съюз (ЕС) относно структурните 

фондове и Кохезионния фонд. В процеса на разработване на плана на Община 

Невестино бяха проведени редица консултации със заинтересованите страни – 

общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Бяха 

проведени работни срещи за идентифициране на външните и вътрешните фактори за 

нуждите на SWOT анализа, както и за уточняване на визията и приоритетите за 

развитие, с цел отчитането на обществения интерес в плана и осигуряване на 

обществена подкрепа при неговата реализация. 

Настоящият план за развитие на Община Невестино се намира в преки 

отношения на координация и субординация с останалите планови и програмни 

документи за регионално развитие. Връзката на плана с Националната стратегия за 

регионално развитие (2000г.-2015г.) е осигурена чрез съобразяване на плана с 

предвижданията на Националната стратегия, а с Областната стратегия за развитие на 

Кюстендилска област - чрез съгласуване на приоритетите на плана с тези на посочения 

стратегически документ.  

Индикативната финансова таблица на Плана за регионално развитие на Община 

Невестино е изготвена на базата на мерките, заложени в общинския план и 

предвидените проекти за реализация. 

При разработването на плана, са използвани следните методи: 

• Методът на системния анализ и синтез; 

• Методът на екстраполацията; 

• Индексният и коефициентния методи; 

• Методът на SWOT анализа; 
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• Методът на конверсията; 

• Метода на еквивалентността. 

 

С настоящият план се определя и дългосрочната визия за развитие на Община 

Невестино, а именно: 

Община Невестино да се превърне във високо развит аграрен и туристически 

център с ключово значение за транснграничното икономическо сътрудничество 

с разширяваща се и обновяваща се инфраструктура, със съхранени културно 

исторически и природни забележителности, с високо квалифицирана работна 

сила и висок индекс на човешко развитие. 

 

В резултат на извършения ситуационен анализ бяха определени средните 

приоритети за развитие на общината: 

ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на конкурентноспособността на местните 

предприятия и постигане на устойчив растеж, с приоритетно развитие на селското 

стопанство и туризма. 

ПРИОРИТЕТ 2. Развитие на техническата инфраструктура и екологията; 

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живота, социално и духовно 

развитие 

 

Развитието на Община Невестино в посока на очертаните приоритетите се 

гарантира чрез разработването на конкретни мерки, с предвидени необходими 

финансови средства по години, които са обхванати в Индикативна финансова таблица.  

 

Общинският план за развитие на Община Невестино за периода 2007 г. – 1013 г. 

е приет от Общинския съвет на Община Невестино с Решение №……………. от 

………………., на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за регионалното развитие.  
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І. Социално-икономически анализ на община 
Невестино 

1. Общи сведения за общината 

1.1. Природно-климатични условия 
 

Община Невестино се намира в Западна България и е една от съставните 

общини на Кюстендилска област и обхваща 442 кв. км (0,4 % от територията на 

страната). Тя е разположена в югозападната част на Кюстендилска област върху 

масивите на Осоговска и Влахина планина. В нейния обхват влиза по-голямата част от 

физикогеографската област Пиянец.  

В състава на общината с административен център с. Невестино влизат 23 села, 

някои от които са разпръснати в десетки махали, разположени сред живописна природа 

около реките и в заравнени местности по планинските терени. Невестино се намира на 

13 км от град Кюстендил, там където се разделят двете пътни трасета – едното е за гр. 

Дупница , а другото - по течението на р. Струма, през гр. Бобошево за Рилски 

манастир, или за международен път Е79 в посока Кулата. Невестинският край е един 

невероятен кът за отдих с красивата си и девствена природа, все още неоткрита за 

търсачите на самобитност, уединение и сливане с първичното творение. Тук всичко и 

навсякъде е потънало в сянката на неповторими, изпълнени с драматичност легенди за 

красиви девойки, смели и честолюбиви момци, всеотдайни майки, ненадминати 

майстори. 

Районът на община Невестино е богат в културно-историческо наследство с 

паметници от най-дълбока древност. В покрайнините на с. Невестино, в м. „Мощени” 

при сондажни проучвания е открито неолитно селище, разположено върху речна тераса 

на левия бряг на р. Струма – това е най-ниската и тясна източна част на 

Кюстендилската котловина. В района на с. Ваксево е регистрирано и по-цялостно 

проучено друго праисторическо селище в м. “Студена вода”, на левия бряг на р. 

Елешница. То е единственото известно досега на територията на Западна България, 

където са застъпени трите праисторически епохи – неолит, енеолит и ранна бронзова 

епоха, което го прави основен културно-хронологически обект в басейна на р. Струма. 

Територията на общината е осеяна с антични селища, могили, некрополи, крепости и 

градища, разпръснати в селата Невестино, Пастух, Ваксево, Смоличано, Пелатиково, 
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Рашка Гращица и др. От Средновековието е останала крепостта в м. Скалето до с. 

Пастух, средновековните църкви “Св. Иван” и “Св. Богородица” в с. Пастух, 

гробищната църква край с. Мърводол, църквата в м. Селище на с. Ваксево, църквата 

“Св. Троица” в с. Раково. Върху основите на средновековна църква в землището на с. 

Смоличано е изграден манастира “Св. Ана (Яна)”, разположен над скална ниша с 

водопад и аязмо (светена вода) – превърнал се в едно изключително атрактивно място 

за отдих.  

Най-стойностният архитектурен паметник на културата, на територията на 

общината, е съграденият през 1470 г. при с. Невестино над р. Струма, “Кадин мост”, 

обвит в легендите за Струма невеста. Архитектурата на моста е смесица от антични, 

средновековни и ренесансови форми. Мостът е изграден с пет свода, като във всеки 

стълб има по един засводен прозорец за оттичане на водата при пълноводие. По 

сводовете и стълбовете има украса от сталактитови орнаменти и розети. Мостът е дълъг 

100 м, издигнат в средната си част и застлан с големи гранитни плочи, оформени от 

двете му страни с бордюри. В източния парапет от южната страна на моста по 

нареждане на Исак паша е вградена гранитна плоча с надпис на турски език с 

информация за годината на изграждането му – 1470 г. Названието на моста Кадън 

кюпреси или Невестин мост е свързано с интересни легенди – едната за вградената в 

моста Струма невеста, а другата- мостът като сватбен подарък на смела българска 

невеста от султан Мурад. Името на Мурад е отъждествено с това на Мохамед ІІ, чийто 

велик везир Исак паша действително е минал през 1463 г. по тези места на път за Босна. 

За желаещите да посетят и отседнат в Невестински район, в землището на с. 

Пастух, на самият бряг на р. Струма е създаден къмпинг с бунгала за преспиване. 

Гостите могат да извършват риболов, да събират екологично чисти билки, да правят 

кратки излети до красиви местности, да се къпят в чистите води на реката. Хотели на 

територията на община Невестино няма, тъй като тя е само на 13 км от гр. Кюстендил и 

могат да се използват там наличните бази за нощувка. 

Общината има 23 населени места с общо население 3310 жители (15.09.2004). 

Административен център е с. Невестино. 

Населени места в община Невестино: 

• Ваксево  

• Ветрен  

• Длъхчево-Сабляр 

 Неделкова гращица

 Пастух  

 Пелатиково  
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• Долна Козница  

• Друмохар  

• Еремия  

• Згурово  

• Илия  

• Кадровица  

• Лиляч  

• Мърводол  

• Невестино  

 Раково  

 Рашка гращица  

 Смоличано  

 Страдалово  

 Тишаново  

 Църварица  

 Чеканец  

 Четирци  

 
 Релеф 

Релефът на общината се характеризира като полупланински. Полупланинският 

терен определя както заселването на населението, така и развитието на селското 

стопанство. 

 Климат 

Община Невестино попада в зоната на преходно-континенталния климат с 

известно средиземноморско влияние, главно по течението на р. Струма. Характеризира 

се с прохладно лято и не много студена зима. Обикновенно месеците януари и 

февруари са най-студени, а юли и август – най-топли. 

 Почви 

Почвите в района са важна предпоставка за трудово-производствената дейност и 

поминъка на населението.  

 Води 

Хидрографската мрежа е добре развита. През територията й преминава река 

Струма, където вливат водите си местните реки Елешница, Речица и Гращичка река.  

 В с. Невестино има минерална вода, с доказани лечебни свойства, която се 

използва за пиене. 

1.2. Население 
1.2.1. Брой и динамика 

 Основен фактор с първостепенно значение, който активно влияе върху 

равнището на териториалната концентрация и отрасловата специализация на 

производството, е демографският процес. Той включва броя, динамиката, трудово-

демографската активност, териториалната структура. 
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Демографският потенциал се изменя под влиянието на естественото движение на 

населението и миграционните процеси. Правилните пропорции в демографския 

потенциал стимулират пространственото съчетаване на различните отрасли и дейности 

в общината. 

Обобщените показатели, които характеризират демографския потенциал, са: брой 

и състав на населението и трудовите ресурси, заетостта, разпределението и 

използването на работната сила.  

 Числеността Основен фактор с първостепенно значение, който активно влияе 

върху равнището на териториалната концентрация и отрасловата специализация на 

производството, е демографският процес. Той включва броя, динамиката, трудово-

демографската активност, териториалната структура. 

Демографският потенциал се изменя под влиянието на естественото движение на 

населението и миграционните процеси. Правилните пропорции в демографския 

потенциал стимулират пространственото съчетаване на различните отрасли и дейности 

в общината. 

Обобщените показатели, които характеризират демографския потенциал, са: брой 

и състав на населението и трудовите ресурси, заетостта, разпределението и 

използването на работната сила.  

 Числеността като първа и най-обобщаваща характеристика на населението 

определя икономическата възможност на община Невестино, както и по-нататъшното й 

икономическо и социална развитие. 

Общото население към 2004 година е 3483 жители. През анализирания период то 

се е променяло, като тенденцията е намаляване. За периода 2001-2004 година е 

намаляло с 778 души, (18 %). През 1998 година населението на общината е било 5157 

души и за периода 1998-2004 г. е намалява с 1674 души, или с 32 %. 

За периода 2000-2004 година броят на населението се е променял както следва 

(намалява с 18,25 %): 

 

Таблица 1 Общ брой население 2000-2004 година 

Население към 31.12. 

2001 
година 

2002 
година 

2003 
година 

2004 
година 

4261 4032 3919 3483 
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Фиг. 1. Динамика на населението 

 

 Анализът на данните за периода 2001-2003 година откроява следните тенденции 

в демографското развитие и потенциала на община невестино: 

1. От общото население на областта в община Невестино живеят 3,12 % през 1990 

година, този дял намалява през 1998 на 2,99 % и през 2003 година намалява до 2,5 % от 

жителите на областта. 

2. Ясно е изразена тенденцията към депопулация, която протича със стойности, 

които са доста над средните за страната и за област Кюстендил. Броят на живеещото в 

общината население за изследвания период е намаляло с 8,02 %, при 1,14 % за страната 

и 2,69 % за областта; 

Таблица 2. Тенденции в броя на населението по региони 

Намаление/увеличениеРегион 2001 година 2003 година 

Общо  % 

България 7891095 7801273 -89822 -1,14 
Област Кюстендил 160702 156376 -4326 -2,69
Бобов дол 11621 11129 -492 -4,23
Бобошево 3591 3515 -76 -2,11
Дупница 51161 50250 -911 -1,78
Кочериново 6345 6220 -125 -1,97
Кюстендил 70010 67723 -2287 -3,27
Невестино 4261 3919 -342 -8,03
Рила 3804 3795 -9 -0,23
Сапарева баня 8818 8630 -188 -2,13
Трекляно 1091 1195 104 9,50

Източник: НСИ 

3. Броят на населението в общината се определя до голяма степен както от 

естественото демографско възпроизводство, от урбанизационните и административно-

териториални промени, така и от темповете на социално-икономическо развитие. 

 

Население към 31.12

0
1000
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население
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1.2.2. Структура на населението 

Етническа структура - Един от показателите, характеризиращ демографския 

процес, е етническата структура на населението. По данни на изследване на ПРООН 

община Невестино е една от общините с еднороден етнически състав на  населението. 

Гъстотата на населението е много ниска – около 10 души на кв. км при средна за 

областта 52,7 души и за страната 72,4 души. За изминалия период този показател се е 

променял по следния начин: 

 

Таблица 3. Площ, гъстота на населението и брой населени места в общината 
 

Години Площ Гъстота 
човека/кв. км 

Населени 
места 

Градове Села 

2001 439,7 9,7 23 0 23
2002 439,7 9,2 23 - 23
2003 439,7 8,9 23 - 23

Източник: НСИ 

 

Обяснението е в преобладаващия брой на малките села, които разполагат с 

поземлени ресурси, но населението непрекъснато намалява, поради миграция, ниска 

раждаемост и по икономически причини. 

• Половата структура на населението е в полза на жените – 52/48 за и тя запазва 

почти едно и също съотношение между жените и мъжете в общината за целия 

изследван период. За областта съотношението е също в полза на жените – 51/49. 

Съотношението в полза на жените се обяснява с характера и степента на 

изграденост на икономическата база, с преструктурирането на отраслите, опитите за 

съживяване на селското стопанство и другите дейности в общината, с миграционните 

процеси. 

 

1.2.3. Движение на населението: 

• Естествен движение на населението - Важен показател който характеризира 

демографският процес е естественият прираст на населението. За община Невестино 

този показател за последните години е отрицателен, т.е. броят на починалите 

превишава броят на родените. Коефициентът на естественият прираст съответно: за 

2001 година – минус 23,43 ‰, за 2002 година намалява до -12,23 ‰, а за 2003 година се 

увеличава -37,5 ‰, при средно за страната (–5,1 ‰) и за областта 9,73 ‰. За сравнение 

през изследвания период с общините от областта (които са от ранга на община 
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Невестино) Трекляно, Рила и Бобошево (съответно -40; -55; -112), общината е със 

значително по-високи отрицателни стойности. 

Неблагоприятната възрастова характеристика на населението и очертаващата се 

песимистична тенденция в бъдеще са резултат от намаляващата раждаемост. 

Коефициентът на раждаемост спада от 1,64 ‰ през 2001 г. на 1,02 ‰ през 2003 г. при 

7,29 ‰ за областта. 

Коефициентът на смъртност за 2003 г. е 39,30 ‰ при 17,03 ‰ за областта, което 

е повече от два пъти над средния за Кюстендилска област. 

На таблица 4 и фигура 2 можем да проследим тенденциите в естествения 

прираст на населението за периода 2001 – 2003 година: 

 
Таблица 4. Естествен прираст на населението  
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Фиг. 2. Естествен прираст 2001-2003 г. 

Тази статистика е много тревожна, но това се дължи на общоизвестни причини – 

ниска раждаемост, безработица, миграция към по-големите градове или в чужбина. 

Намалява броят и на сключените бракове. Желателно е да се инициират различни 

мероприятия за задържане на младите хора, като: 

Демографски процеси 
Починали под 1 

година 

Период Сключени 
бракове 

Разводи
родени починали

момчета момичета 

Естествен 
прираст 

2001 9 1 7 171 - - -164 
2002 2 2 13 172 - - -159
2003 - 4 4 154 1 1 -150
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1. Създаване на привлекателни програми за младежка заетост; 

2. Подобряване на условията и качеството на живот; 

3. Икономическо развитие и инвестиране в човешките ресурси; 

4. Оперативно развитие на региона с оглед овладяване на социалните, културните и 

екологичните ефекти. 

Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради 

влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, 

предполагат непрекъснато намаляване на броя на населението. Това има силно 

негативно влияние върху социално-икономическото развитие на общината. 

Подобряването на местната икономика и шансовете за заетост и устойчивост на 

работните места, както и социалната интеграция са основните ръководни принципи за 

включване на местните инициативи в общата рамка за развитие на общината. 

• Механично движение на населението има различни стойности. За първите две 

години от изследвания период механичният прираст е отрицателен, т.е. броят на 

изселените е по-голям от броя на заселените, но за последната година от периода 

показателят е положителен. За 2001 година той е минус 158 души, за 2002 г. е минус 63 

души, за 2003 г. имаме намаляване на миграционните процеси, и броят на заселените е 

по-голям от този на изселените (37 души), което е добра тенденция за общината.  

От анализа на данните в таблицата е видно, че броят на мъжете-мигранти е по-

малък от този на жените. Увеличаването на миграционните процеси е по различни 

причини, най-често те са икономически и са свързани с намирането на работа, или 

образование на младежите. Особено притегателна сила за младото поколение има 

областният център и столицата, главно с възможността за намиране на работа.  

 
Таблица 5. Механичен прираст на населението по пол за периода 2001-2003 година 

Период Заселени Изселени Механичен 
 Общо мъже жени Общо мъже жени Общо мъже жени 

2001 80 39 41 238 114 124 -158 -75 -83 
2002 41 20 21 104 47 57 -63 -27 -36 
2003 133 65 68 96 39 57 37 26 11 
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Фиг. 3 Механичен прираст 2001-2003 г. 

 

Миграционните движения са сложни обективно протичащи процеси, които 

оказват влияние върху количествените изменения на населението, върху формирането 

на трудовите ресурси и тяхното разпределение на територията на общината. Главните 

причини за миграцията са: недостиг или липса на достатъчно и с професионално 

разнообразие населени места, жизнената околна среда и стандартът на живот, 

характерът на мрежата от учебни заведения и др.  

Увеличаващите се миграционни процеси могат да бъдат ограничени с адекватни 

мерки от страна на общинската администрация, за осигуряване на заетост и възможност 

за осигуряване на постоянни доходи. 

В заключение може да се направи констатацията, че се утвърждават негативните 

тенденции в естественото развитие на населението, изразяващи се в ниската 

раждаемост и относително високата смъртност. Към тези фактори следва да се добави и 

въздействието на външната миграция, която пряко и косвено също допринася за 

влошаване на демографската ситуация у нас.  

 

1.2.4. Възрастова структура 

Възрастовата структура е основна, определяща величина за числеността и 

качествената характеристика на най-важната част от населението – т.н. активно 

население.  

Общината е с неблагоприятна възрастова структура. Застаряването на 

населението е ясно изразено. Невестино е една от общините в България с най-

неблагоприятна възрастова структура. Делът на възрастните хора постоянно нараства, 
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докато делът на най-младите намалява. Преобладаващо е населението във възрастовите 

групи над 63 години (мъже – 815 души; жени – 1287) , между 18 и 56 години за жените 

и 18 и 61 години за мъжете. В останалите възрастови групи – под 7 години, от 7-4 и от 

14-18 години тенденцията е намаляване. Значително е по-нисък делът на децата (около 

20 пъти от активното население), , а почти два пъти е по-малък делът на хората в 

активна възраст, в сравнение с тези над 63 години. Това застаряване се дължи най-вече 

на отрицателния естествен прираст и на миграционните процеси.  

Данните са показани в таблиците по-долу: 

 

Таблица 6. Разпределение на населението по възраст 
 

Период Под 7 
години 

7-14 
години 

14-18 
години 

18-56 г. 
жени 

18-61 г. 
мъже 

над 63 
години 

2004 50 97 71 396 766 2102 
 

 Съотношенията между отделните възрастови групи в общината откроява една 

висока степен на възрастова зависимост и очертава една доста песимистична 

демографска перспектива пред общината. Данните са показани в следващата таблица: 

 
Таблица 7. Възрастова структура на населението за общината 

 
Съотношения Период 

0-14/15-64 
 

65+/15-64 
 

0-14, 65+/ 
15-64 

65+/0-14 
 

60-64/ 15-19 

2001 13,8 119,4 133,2 865,9 363,3
2002 13,4 119,2 132,7 886,7 312,0
2003 11,8 116,9 128,6 991,6 286,4

 
Анализът на данните показва, че възрастовата структура на населението в 

община Невестино е “регресивен тип”, тъй като в съотношението между трите 

възрастови групи относителният дял на групата в над трудоспособна възраст е 

значително по-голям от този в под трудоспособна възраст, т.е. липсва 

възпроизводствен контингент за бъдещо демографско развитие. 

През наблюдавания период се забелязва намаление на абсолютния брой на 

всички възрастови групи. 

 Възрастови групи: 

• Под трудоспособна възраст 
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Съотношението между населението в трите възрастови групи също показва 

неблагоприятна тенденция – застаряване на хората и намаляване броя на лицата в под 

трудоспособна възраст (ТСВ) 

Към 31.12.2001 година от населението на общината в под трудоспособна възраст 

са 119 жени и 166 мъже или младите хора заемат 6,68 % от общото население, при 

средно за страната 16 %. За 2002 година населението на общината намалява в 

сравнение с 2001 година със 259 души, намалява и относителният дял на младите хора, 

те вече имат дял от 6,42 %. През следващия период – 2003 година, броят на населението 

в под трудоспособна възраст е 232 души, или с 27 души по-малко от предходния 

период, те заемат вече дял от 5,92 % от общото население. 

За областта този показател има стойност 14 %. 

 
Таблица 8. Население под, във и над трудоспособна възраст по пол за 2001-2003 

година 
 

Население – общо 
 

Под трудоспособна 
възраст 

В 
трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 
възраст 

Период 

Общо Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

2001 4261 2045 2216 166 119 814 437 1065 1660 
2002 4032 1932 2100 149 110 799 431 984 1559 
2003 3919 1889 2030 130 102 816 440 943 1488 

 

• Трудоспособното население към посочения период съответно е: за 2001 година 

1251 души, или това са 29 %, при стойности за страната – 60 % и 58 % за областта. С 

по-голям дял са мъжете. През 2002 година броят на населението в трудоспособна 

възраст се намалява на 1230 души, т.е. те заемат 31 % от общия брой, или с 21 души по-

малко, а през 2003 година спрямо предходната се увеличава с 26 души (32 %). Това 

увеличение е незначително, но все пак показва тенденция към подобрение. 

• Над трудоспособна възраст населението за 2001 година е 2725 души (64 %); за 

2002 – 2543 души (63 %); и за 2003 – 2431 души, или това са около 62 % от общия брой, 

като за страната делът им е 24 %, а за областта 28 %. И тук тенденцията е към 

намаляване. Броят на мъжете в тази възраст е значително по-малък от този на жените. 

Намалението на тази категория от населението се дължи не само на естественото 

движение на населението (смъртността), но и на изключването от тази категория на 

част от населението поради промяната във възрастовата граница за пенсиониране и 

отнасянето на тази част към трудоспособното население. 
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Върху обхвата на населението в и над трудоспособна възраст влияние оказва 

както остаряването на населението, така и направените законодателни промени в 

определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. Графически 

разпределението по възраст може да се проследи на фигура 4: 
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Фиг. 4. Разпределение на населението по възраст 

 

1.2.5. Благосъстояние на населението 

• Парични доходи и разходи 

Основният проблем в социалната област, с който се сблъска общината в 

условията на прехода (което е характерно и за цялата страна), е свързан с намаляването 

на реалните доходи на домакинствата и преструктурирането на потребителската 

кошница. Спадането на реалните доходи доведе до нарастване на броя на лицата, 

нуждаещи се от социална защита и подпомагане, както и до изострянето на 

проблемите, свързани с увеличаващата се бедност.  

Данните, предоставени от общината, показват, че средният месечен доход на 

човек от населението в общината е многократно по-нисък от 308,80 лв., който е средно 

регламентиран за страната.  

Средната годишна работна заплата (СРЗ) на населението от община Невестино 

се увеличава незначително - от 2240 лв. през 2001 г. на 2446 лв. през 2002 г., а през 

2003 г. намалява на 2286 лв., което е неблагоприятна тенденция по отношение 

благосъстоянието на населението. От таблицата се вижда, че заплатите в обществения 

сектор са значително по-високи от тези в частния сектор, почти един път и половина. За 

сравнение за област Кюстендил СРЗ за 2003 г. в частния сектор е 2430 лв., като най-
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висока е в сектор финансово посредничество (5743 лв.) и строителство (2315 лв.), доста 

по-високи от тези в община Невестино, а в обществения сектор 3082 лв. (с 621 лв. по-

вече – 25 %). 

По-голям дял от заетите са в обществения сектор (с около 51 % през 2003 г.), 

което показва, че условията и интересът към предприемачество в общината са 

неблагоприятни, развива се предимно дребният, семеен бизнес, но много вероятно е и 

част от него да се извършва в рамките на сивата икономика 

Положителна тенденция е увеличаването на заетите в двата сектора, което 

говори за добра социална политика на общината – намаляване на безработицата и 

увеличаване на заетостта. 

 

Таблица 9. Среднасписъчен състав и работна заплата на заетите  

Средно-списъчен брой Средна работна заплата Период 

Общо Обществен 

сектор 

Частен  

сектор 

Общо Обществен 

сектор 

Частен  

сектор 

2001 397 258 139 2240 2500 1765 

2002 457 284 173 2446 2853 1782 

2003 567 381 186 2286 2461 1929 

 

Съвсем очевидна е разликата в заплащането, която отразява една ниска цена на 

работната сила в общината. Трябва да се отбележи и намаляването на работната заплата 

в регионалния обществен сектор, което е явен индикатор за дълбока криза в него. 

И в случая с община Невестино се потвърждава общото правило, че 

декларираното заплащане в частния сектор е по-ниско от това в обществения. Вероятно 

е наемането на работна сила да става без трудови договори, или назначаване на 

минимална заплата, за да се избегне заплащането на данъци, с което се ощетява 

общината. 

Таблица 10. Общ разход и паричен разход на домакинствата 

Общ разход 2001 г. % 2002 г. % 2003 г. % 
Брой домакинства 120  87  60  
Брой лица 332  245  162  
Общ разход 3329  3524  3479  
Потребителски разход 2940  3187  3189  
Домашно стопанство 108  85  82  
Други 3530  180  144  
Общ разход на едно лице 1205 100 1254 100 1291 100, 
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Потребителски разход 1064 88,3 1134 90,4 1183 90,4 
Храна 1575 47,3 553 52,9 703 48,0 
Домашно стопанство 39 3,2 26 2,4 - 2,7 
Други разходи 68 5,7 30 5,7  4,8 
Паричен доход 3432 100 3766 100 3658 100 
Общ доход        
Брой домакинства 120  87  60  
Брой лица 332  245  162  
Средно на домакинство     3658  
Общо доход 4072  5072 100 1963 100 
Работна заплата 1720 42,2 1978  121 39 
Извънработна заплата 147  151  117 3 
Общо 4219  188 0,3 195 27,7 
Средно на едно лице       
Общ доход 1474 100 5136 100 1828 100 
Работна заплата 622 42,2 704 39 729 53,7 
Извънработна заплата 53 3,6 54 3 47 3,3 
От дом. стопанство 243 16,5 499 27,7 486 3,2 
Общо 1527 4,9 1827 3,7 1857 1,9 

  

Данните в таблицата за доходите и разходите на домакинствата и на едно лице 

показват, че основните доходи са от работна заплата и домашното стопанство, а 

разходите са за храна (48 %) и потребителски разходи (90,4 %). Разходите за културен 

отдих, развлечения и образование са 2,2 % за последната 2003 година. 

Не разполагаме с данни за сравнение с други сродни общини. 

• Снабденост със жилища 

Снабдеността на населението с жилища е много добро. Средно на човек от 

населението в общината се пада около 50 кв. м жилищна площ, а за страната този 

показател има много по-малка стойност - 19 кв. м, за областта 22,7 кв. м,. най-висока 

стойност този показател има в община Трекляно (70 кв. м),, а най-ниска – в община 

Дупница (19,1 кв. м). Община Невестино е на второ място, след община Трекляно. 

 

Таблица 11. Площ на жилищата в общината за 2001-2003 година (кв. м) 
Полезна площ Период Общо 

Жилищна Спомагателна Площ кухни 

Полезна 
площ на 
човек  

Жилищна и спом. 
площ на човек 

2001 289970 201795 34447 53728 65,24 45,40 7,75 

2002 289970 201795 34447 53728 71,9 50,0 8,5 

2003 289832 201735 34377 53720 74,0 51,5 8,8 
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За преодоляване на социалните различия сред населението на общината, 

бедността и безработицата, които са основен източник на тези различия,социалната 

политика трябва да се насочи към повишаване на жизненото равнище на населението, 

увеличаване и съхраняване на заетостта и осигуряване на добре функциониращ пазар 

на труда, и реална цена за него. 

От анализа на данните по-горе могат да се направят следните изводи: 

• Висок относителен дял в общия брой население имат пенсионерите, които 

получават ниски доходи; 

• Месечните доходи за по-голямата част от населението са далеч по-ниски от 

представените в официалната статистика, вкл. и необходимия минимум за 

преживяване. Това определя и ниската покупателна способност на хората от общината; 

• Голяма част от доходите са за сметка на домашното стопанство, което отразява 

неблагоприятната тенденция на доходите 

• Намаляването на работната заплата в обществения сектор е индикатор за криза в 

него; 

• По-голям дял от заетите са в обществения сектор, което показва, че условията и 

интересът към предприемачество в общината са неблагоприятни, развива се предимно 

дребният, семеен бизнес, но много вероятно е и част от него да се извършва в рамките 

на сивата икономика. 

Състоянието на макроикономическата среда намира най–общ израз в 

произведения брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението. За област 

Кюстендил за 2002 година той е 3597 лева (по данни на НСИ). Не разполагаме с данни 

за друг период и състоянието в момента. 

1.3. Територия 
 Община Невестино обхваща 14 % от територията на Кюстендилска област с 

относителен дял на населението около 3 %. Балансът на територията на община 

Невестино към 31.12.2003 г. има следната структура (по данни на НСИ): 

 Територията на общината към 12.12. 2004 г. включва различни по вид територии 

с обща площ 439686 дка, от която обработваема земеделска земя по данни от общината 

64896 дка, полезни горски площи 234190 дка, урбанизирани територии 8260 дка и 

водни площи 3016 дка. Данните с източник НСИ са за периода 2001-2003 година, 

поради което се различават от тези на общината. 
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Таблица 12. Баланс на територията на Община Невестино към 31.12.2003 година 
Територия по вид 

Земеделска 

Общо 

дка 
Общо в т.ч. 

обработв
аема 
площ 

От нея 
поливна 
площ 

Горска Населени 
места и др. 
урбанизира

ни 
територии 

Водни 
течения и 
водни 
площи 

За добив на 
полезни 
изкопаеми 

За 
транспо
рт и 

инфрас
труктур

а 
439686 187969 101071 5583 227883 10038 3048 9396 1352 

Източник: НСИ 

 Най-голям дял заемат горските площи, което е условие за развитие на отрасъл 

“Горско стопанство”. 

 Основни изводи: 

Анализът на демографското развитие на община Невестино показва следните 

тенденции: 

• Териториалното разположение на общината е благоприятно за развитие на 

стопанския сектор; 

• Демографските процеси са с неблагоприятни тенденции: 

• Населението на общината намалява, а заедно с това и репродуктивните и 

трудоспособните контингенти; 

• Демографската ситуация е неблагоприятна, общината е с големи загуби на 

човешки ресурси, влошена възрастова структура и възпроизводство с отрицателен 

естествен прираст; 

• По отношение на благосъстоянието на населението се оказва, че то е осигурено 

в достатъчна степен с жилищна площ, но по отношение на доходите е в по-

неблагоприятни позиции в сравнение с населението от областта и страната. 

 

2. Развитие на стопанския сектор 

2.1. Анализ на тенденциите и процесите в стопанския сектор на община 
Невестино 
 Икономиката на община Невестино е с изразена аграрна структура, 

единственият икономически ресурс е земята. Предпоставките за това са 

благоприятното географско положение на общината, природните ресурси, с който тя 

разполага, почвено-климатичните условия, близостта до областния център и столицата, 

транспортната инфраструктура, човешките ресурси, традициите и др. Възможности 
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обаче за интензивно земеделие притежават много ограничен кръг от собственици. Над 

1 % са притежателите на земя повече от 50 дка. По-голямата част, около 94 % от 

собствениците на земя, не извършват някаква икономически доходоносна дейност 

извън домашното си стопанство. Друга особеност е, че земята е на малки парцели и 

това не предполага нейното рационално използване. 

Основен поминък са земеделието и животновъдството, до момента като 

регистрирани земеделски производители; в това число: пчелари, земеделци и 

животновъди са 57 лица. 

Данните са последни актуални и са предоставени от ОСЗГ с.Невестино. 

 На територията на община Невестино през 2003 г. функционират общо    фирми, 

които според броя на заетите в тях се разпределят както следва: 

 
Таблица 13. Брой на бизнес субектите (нефинансов сектор) в община 

Според броя на заетите Години  
Общо До 10 Над 11 до 50 Над 51 до 100 Над 101 

2000 33 28 5 0 0
2001 40 36 4 0 0
2002 21 16 5 0 0
2003 36 31 4 1 0
 

 Както е видно от данните в таблицата, общият брой на фирмите през последните 

четири години се колебае от 33 на 36, т.е. увеличава се с три стопански субекта, но 

намалява с четири през 2003 година в сравнение с 2001, когато имаме най-много – 40 

бизнес субекти. Прави впечатление, че успоредно с увеличението на микрофирмите (до 

10 заети) с 3 броя от началото на анализирания период и намаление с 5 броя в 

сравнение с 2001 г., е налице тенденция на намаление на тези до 50 заети с 1 брой. 

регистриране е и една фирма с брой на заетите между 50 и 100 души. Явно в 

общинската икономика се установява тенденция на преобладаване на малкия бизнес, 

което съвсем не е негативна тентденция, тъй като за общини от ранга на Невестино, 

именно малките и средни предприятия се оказват най-ефективно функциониращи. 

 Представа за състоянието на икономиката в общината дава и групирането на 

бизнес субектите според техния законово регламентиран статут. Това е видно от 

данните в следващата таблица: 

 
 

Таблица 14. Стопански субекти в община Невестино 
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Данните, предоставени от община невестино са само за 2000година и това не ни 

дава възможност за анализ. Тенденцията, установена в стопанската конюнктура в 

общината, посочва, че за периода до 2000 г. броят на регистрираните стопански 

субекти е 33. Най-голям е относителният дял на субектите-еднолични търговци: 

техният брой е 10, те са около 70 % от общия брой на стопанските субекти.  

Както е видно от данните в таблицата, останалите сектори са представени с по-

малко на брой икономически субекти. 

Основните икономически показатели за дейността на стопанските субекти са: 

 
Таблица 15. Основни икономически показатели за община Невестино 

Период 
 

Брой 
единиц

и 

Брутна 
продук-
ция 

(хил. лв.) 

Прихо-
ди от 
деност-

та 
(хил. 
лв) 

Нетни 
приходи 

от 
продаж-

би 
(хил. 
лв.) 

Разходи 
за 

дейност-
та 

(хил. лв.) 

Печал-ба 
(хил. лв.) 

Загуба 
(хил. лв.) 

ДМА 
(хил. лв.) 

2000 33 828 1718 1590 1713 29 29 222 
2001 40 730 1713 1623 1767 36 100 595 
2002 21 2036 2901 2875 2946 36 81 537 
2003 36 2710 3897 3838 4113 85 374 2171 
 

• Относно обема на брутната продукция, произведена в общината - общият обем 

на брутната продукция през 2003 г. спрямо 2001 г. нараства почти три пъти, със 

значително увеличение, съответно 1882 хил. лв.; 

Сектори  
Общо 33 
Селско, ловно и горско стопанство 2 
Добивна промишленост 0 
Преработваща промишленост 2 
Електроенергия, газ и вода 2 
Строителство 0 
Търговия и ремонт 10 
Хотели и обществено хранене 1 
Транспорт и съобщения 1 
Финанси, кредит, застраховки 1 
Операции с имущество и бизнес услуги 0 
Държавно управление 1 
Образование 2 
Здравеопазване 5 
Други услуги 5 
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• Относно приходите от дейността - Въпреки намалението на приходите от 

дейността в някои сектори, общият им размер за общинската икономика бележи ръст с 

2179 хил.лв. през 2003 г. в сравнение с 2000 г., или със 126 %; 

• Относно нетните приходи от продажбите - тяхната тенденция следва тази на 

приходите от дейността; 

• Относно разходите за дейността - като цяло разходите за дейността през 2003 г. 

спрямо 2000 г. нарастват с 2400 хил. лв., 140 %; 

• Относно реализираната печалба - във всички отраслови сектори общо печалбата 

се увеличава през 2003 г. спрямо 2000 г. с 56 хил. лв., с около 190 %; 

• Относно реализираната загуба - установява се негативна тенденция за 

увеличение на загубата общо за всички сектори на общинската икономика от 29 хил. 

лв. на 374 хил. лв. Действително, увеличението е значително, освен това, разликата 

между печалбата и загубата и през 2000 г., и през 2003 г. е в полза на загубата и при 

това тази разлика през 2003 г. е доста по-голяма от 2001 г., трябва да се направи 

неприятният извод, че ефективността на бизнес субектите от община вместо да се 

повишава, тя напротив – намалява; 

• Относно материалните дълготрайни активи: 

 Очевидно увеличаването броя на фирмите от община Невестино е довело и до 

съответно увеличение на размера на материалните дълготрайни активи от 222 хил. лв. 

през 2000 г. на 2171 хил. лв. през 2003 г. (увеличение около 8 пъти).  

 

2.2. Аграрен сектор - тенденции в развитието на аграрния сектор 
 

 Селскостопанското производство в общината се осигурява от кооперации, 

сдружения и индивидуални стопани. Основен поминък на населението са земеделието 

и животновъдството. 

Общият брой на регистрираната земеделска техника е 146, от нея: 

 

 

 

Таблица 16. Земеделска техника 

Земеделска техника Брой 
Зърнокомбайни 5 
Трактор колесник 50 
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Самоходно шаси 3 
Тракторно ремарке 10 
Култиваторна сеялка 2 
Плуг 51 
Дискова брана 14 
Култиватор 9 
Браздилка 2 
Самоходна сенокосачка 6 
Тракторна косачка 2 

 

2.2.1. Растениевъдство 

 Аграрният сектор в община Невестино е с по-добре развито растениевъдство. 

Общината разполага с достатъчно добър и по количество, и по качество поземлен 

ресурс. Основната част от обработваемите земи са с много добри качествени 

характеристики и позволяват механизирана обработка. По показателя “обработваема 

земя на жител” община Невестино (16,5 дка) далеч надминава величината на този 

показател за страната (5,5 дка). 

 Приоритетно направление в земеделието има растениевъдството, а водещи 

позиции в него поддържа овощарството. Производството на зеленчуци (домати, 

краставици, пипер, кромид лук, картофи и др.) се осъществява преди всичко от частни 

стопани, но характерно е това, че за последните 4-5 години площите, заети от 

зеленчуци, намаляват поради редица причини, по-важни от които са следните: 

1. Големи материални разходи и висок относителен дял на живия труд; 

2. Липса на добра организация на изкупуването; 

3. Криза в консервната промишленост. 

 Площите, засети с царевица и ечемик, намаляват, което се дължи на намаляване 

на броя на отглежданите животни. Прави впечатление, че земеделските кооперации се 

ориентират в производството на култури, изискващи повече механизирана обработка на 

земята – пшеница, ечемик, картофи и царевица, а частните земеделски стопани 

произвеждат и фасул и тютюн. За последната година са произведени 6 тона тютюн. 

Засетите площи с тези култури са показани в следващата таблица: 

 

 

Таблица 17. Отглеждани култури 

Култури дка 
Царевица 618 
Фасул 50 
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Картофи 570 
Домати 120 
Пипер 270 
Пшеница 2540 

 

 Трайни насаждения  

От трайните насаждения (около 3 % от земеделските земи) се отглеждат овощни 

градини. Основната част от плодовете (ябълки, череши, и др.) в общината се 

произвеждат от частните земеделски стопани. Най-голяма е площта за череши (587 

дка), за ябълки (320 дка), круши (70 дка). 

 

Таблица 18. Трайни насаждения 

Плододайни насаждения дка 

1. Череши 587 

2. Млади трайни 50 

3. Ново засадени 30 

4. Сливи 72 

5. Кайсии 12 

6. Ябълки 320 

7. Круши 70 

 

 Овощарството е с важно икономическо значение за община Невестино. 

Традиционни и основни овощни култури в този район са , ябълките, сливите, черешите. 

Тук почвено-климатичните условия са най-благоприятни за отглеждането им и не 

случайно в миналото районът е произвеждал значителни количества плодове. В 

условията на преход към пазарна икономика размерът на площите и производството 

намаляха чувствително. Причините за резкия спад на производство на плодове са: 

забавения темп на възстановяване на земята, спиране дейността на консервния цех на 

територията на общината, занижените грижи или не полагането на никакви грижи по 

отглеждането на овощните видове. В резултат на това бяха унищожени 2/3 от 

насажденията, а останалите са застарели и с ниска продуктивност. Повече от 

половината налични насаждения са с изтекъл амортизационен срок (над 15 години). 

Най-чувствително са намалели площите на консервните сортове и на лозята, чието 

възстановяване трябва да е задача номер едно пред общинското ръководство. 



 25

 Кооперациите и частните стопани от общината трябва да се насочат към 

отглеждането на орехови и лешникови насаждения, за което почвено-климатичните 

условия са извънредно благоприятни, а продукцията е търсена на вътрешния и най-вече 

на международните пазари. Освен това подходящи за природните условия в региона и 

ефективни от икономическа гледна точка са такива трайни насаждения, като малини, 

къпини, шипки, арония и др. Поминък с бъдеще и с търсене на неговата продукция е 

също така гъбопроизводството, за което подходящи свободни помещения в общината 

има и то би създало работа и доходи на не малък брой в община Невестино. 

 Положително влияние върху трайните насаждения в община Невестино ще 

окаже изграждането на нейната територия на: плодохранилище с капацитет от 1000 т.; 

Технологична линия за консервиране на плодове, зеленчуци, гъби и др.; сушилня за 

сушене на кромид лук, чесън, пипер, гъби, плодове и др. 

 Основните проблеми при производството на зърнените и техническите култури, 

зеленчуците и плодовете са следните: 

• Неизползването на качествени и сертифицирани семена; 

• Неспазването на агротехническите мероприятия по отглеждане на културите; 

• Липса на средства в периода на извършване на агротехническите мероприятия; 

• Липсата на навици от страна на земеделските стопани да провеждат 

консултации с аграрни специалисти по въпроси, свързани с технологията по 

отглеждане на културите; 

• Остаряла и амортизирана техника, водеща до некачествена обработка на 

почвата, големи загуби при прибирането на продукцията и повишаване на нейната 

себестойност. 

 

2.2.2. Животновъдство 

 Животновъдството е представено от млечно говедовъдство, овцевъдство и по-

слабо – птицевъдство. През последните години селскостопански животни се отглеждат 

основно в частния сектор, но техният брой значително намалява. Отглеждат се свине, 

овце, кози, птици, пчели.  

 

Таблица 19. Брой животни 2004 г. 

Наименование брой 
Говеда – общо, в т.ч. 635
Крави 490
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Овце - общо 1820
Овце - майки 1760
Кози - общо 1910
Кози - майки 1850
Свине - общо 630
Свине - майки 90
Птици - общо 12600
Кокошки носачки 10100
Пчелни семейства 1100

 

 За да настъпи поврат в сферата на животновъдството, за което са налице всички 

благоприятни ресурси в общината, е необходимо да се вземат мерки за насърчаване на 

месо-млечното говедовъдство, овцевъдство и козевъдство; птицевъдството; 

свиневъдството; коневъдството; зайцевъдството; пчеларството; рибовъдството и др. На 

свой ред увеличеното производство на животинска продукция ще способства за 

изграждането на нови производствени мощности за преработка на млякото, месото, 

яйцата, меда, кожите и др. Последица от подобно развитие на животновъдството ще 

бъде снижаване нивото на безработицата в общината, осигуряването на доходи за 

голяма част от нейното население и постъпването на значителни собствени приходи в 

общинския бюджет, които пък на свой ред ще способстват за подобряване облика на 

общината, на инфраструктурата, на нейните финансови възможности. 

 Земеделските кооперации и частните стопани се ориентират към отглеждането 

на все по-малък брой животни. Това е свързано с негативното въздействие на много 

фактори, но най-важните от тях са: 

• Трудоемкият процес на отглеждане на животните, в който се влага голямо 

количество жив  ръчен труд; 

• Несъвършената система за изкупуване на млякото, месото, вълната, яйцата и 

меда, както и ниските изкупни цени; 

• Липсата на добре организирани пазари (борси) за пласиране на животинската 

продукция и др. 

 Броят на отглежданите говеда намалява от 1046 броя през 1998 г. на 635 броя 

през 2004 г., в това число на кравите – от 738 броя на 490 броя. Овцете намаляват от 

6175 броя на 1820 броя, в т.ч. овцете-майки – от 4930 на 1760 броя. 

 Изводи: 

 Ситуацията в община Невестино по отношение на животновъдството е такава, че 

поражда редица проблеми и предизвикателства: 
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• Броят на животните намалява; 

• Ниска е концентрацията на животните във фермите; 

•  Лоша е технологията за производство на качествено мляко поради малкия 

брой на отглежданите животни във фермите; 

• Липса на механизация при основните технологични процеси – хранене, 

доене, почистване на торта; 

• Не са застъпени съвременни технологии при отглеждането на животните и 

добиването на качествено мляко; 

• Няма научност при храненето и отглеждането на животните; 

• Налице е примитивизъм при отглеждане на младия разплоден материал и 

производството на месо; 

• Ниска е квалификацията на фермерите по въпросите на хранене, гледане, 

зоо- и ветеринарна профилактика; 

• Не се работи по въпросите на селекцията и изкуственото осеменяване – само 

% от кравите се заплождат изкуствено; 

• Ниски са изкупните цени на млякото и месото, което е причина за липса на 

инвестиции в отрасъла; 

• Раздробеното фуражно производство е причина за ниската концентрация на 

животни във фермите на общината; 

• Липсва производство на качествени комбинирани фуражи, обуславящи по-

висока продуктивност; 

• Не е застъпено достатъчно добре месодайното животновъдство за използване 

на богатите планински пасища. 

 Главна цел в този подотрасъл следва да бъде създаването на ефективно, модерно 

и конкурентноспособно на световните пазари животновъдство, осигуряващо добър 

жизнен стандарт на фермерите. Основен приоритет при реализацията на тази цел е 

подпомагане развитието на производството, селекцията и пазарната реализация на 

животинската продукция. 

 Необходими мерки: 

• Научно-техническо и консултантско подпомагане на фермерите; 

• Сключване на договори с чуждестранни съюзи и организации за доставяне на 

генетичен материал и ноу-хау при производството на животинска продукция; 
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• Подпомагане на браншовите организации за тяхното утвърждаване в процеса на 

производството и реализацията на качествена продукция; 

• Утвърждаване на общината  като център за изграждането на Регионален млечен 

борд; 

• Създаване на пазар за живи животни с цел подпомагане развитието на 

животновъдството; 

• Финансово подпомагане за изграждането на средни и едри ферми в общината. 

 Аграрна реформа 

 Един от основните моменти в аграрното развитие е свързан с установяването на 

новите форми на стопанисване за земята след приключване на процеса на нейното 

раздържавяване: 

• Частни земеделски стопанства (семейни и едростокови ); 

• Земеделски кооперации, изградени на базата на частната собственост върху 

земята и капитала; 

• Земеделски сдружения. 

 На настоящия етап от развитието на селското стопанство у нас, основна форма 

на стопанисване на земеделската земя е кооперацията. Тя ще заема все по-важно място 

в земеделието на община Невестино и в близко бъдеще, поради следните основни 

причини: 

1. Установяване на дребно земеделие (малки по размер и разхвърляни на 

различни места частни поземлени участъци). При това, продължаващата делба на 

наследствени имоти води до намаляване на средната площ на имотите, и то не може да 

бъде компенсирано от твърде слабото окрупняване на земята чрез замени и закупуване. 

Делът на изоставените земеделски земи на територията на общината е значителен.  

 2. Неадекватна държавна политика - чл. 10 б от ЗСПЗЗ –големи масиви 

общинска земя (400- 500 дка ) ще бъдат раздробени на десетки парцели; чл. 19 от 

ЗСПЗЗ - след изтичането на 10 годишния срок от влизането на плана за земеразделяне, 

земеделските земи не се възстановяват на общините; 

3. Липса на необходимите материално - технически условия за ефективно частно 

земеделско стопанство - техника, инвентар, сгради, парични средства. 

4. Налице е почти напълно разрушен сграден фонд, техниката е в частни ръце, 

но не е ефективна, тъй като е много остаряла. 
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 Анализът на аграрния сектор показва, че изграждането на нова материално - 

техническа база на селското стопанство изисква много средства, които стопаните не 

притежават. Голям брой от работниците в селското стопанство не притежават земя. 

Предоставянето на работа на тях от страна на различните кооперации и 

едноличните частни стопани ще ги съхрани за селското стопанство. 

 Значителна част от земята след възстановяване на собствеността стана  

собственост на хора (наследници на реалните собственици), които не са се занимавали 

и нямат намерение да се занимават със земеделие. Те предпочитат да оставят земята в 

кооперация срещу заплащане на рента, или да я продадат, но след създаване на реален 

пазар на земята. 

 За земеделието в общината един от проблемите е и това, че голяма част от 

собствениците със земеделски опит не са в състояние, или не желаят да организират 

сега частно земеделско стопанство поради напреднала възраст, липса на начален 

капитал, високите лихвени проценти. 

 В този смисъл е много важно да се изясни ролята на държавата при 

утвърждаването и стимулирането на новите форми на стопанисване на земеделската 

земя, която може да се изрази в следното: 

• Преференциална кредитна и данъчна политика; 

• Ефективна ценова политика; 

• Информационно обслужване; 

• Сортоподдържане. 

 За новите форми на стопанисване на земята, от гледна точка на държавните 

интереси, е необходимо съобразяване със следните основни изисквания, чието спазване 

на настоящия етап представлява сериозен проблем в аграрното развитие на общината: 

• Правилен подбор на култури и дейности, отговарящи на природните и 

икономически условия; 

• Стимулиране развитието на аграрните центрове в общината; 

• Опазване на земеделската земя от замърсяване; 

• Стимулиране производството на екологично чиста продукция. 

 За преодоляване на негативните процеси и за стимулиране на позитивните по 

отношение на аграрното развитие е необходимо да бъдат използвани най- рационално 

възможностите, които предоставя територията на общината, за развитието на 

земеделието и животновъдството за производството на: 
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• Отглеждане на слънчоглед - много добри възможности за биогенните ресурси в 

общината; 

• Зеленчукопроизводство - добри възможности за развитие, но при наличието на 

подходящи поливни площи; 

• Овощарство - с много добри биогенни ресурси, като стратегическо направление 

в овощарството е отглеждането на ябълки, вишни и череши; 

• Овцевъдство - много добри условия за развитие и в трите направления (за мляко, 

месо и вълна); 

• Говедовъдство - много добри условия, особено в полупланинските и планински 

райони, едни от най-чистите в екологично отношение на територията на страната; 

• Свиневъдство - много добри, но неизползвани  възможности за цялата община; 

• Птицевъдство - много добри възможности;  

• Гъбопроизводство, за чието развитие има наличен сграден фонд и свободна 

работна ръка; 

• Билкопроизводство, за което също са благоприятни почвено-климатичните 

условия и са налице основните необходими ресурси; 

• Пчеларство, тъй като всички предпоставки за производство на екологично чист 

пчелен мед са налице на територията на общината; 

Необходима е нова териториална организация на инфраструктурата в 

земеделието. Досега съществуващата производствена структура следва да бъде 

усъвършенствана и развита в посока към изграждане на агро- и зоо- станции, нова 

система от земеделски борси - в посока към осигуряване реализацията на продукцията. 

По този начин се създават предпоставки за развитие на модерно земеделие. 

 Необходимо е да се създадат оптимални условия за усвояване потенциала на 

земеделските земи, чрез: 

• Разработване на ограничители за максимално опазване на земеделските земи по 

предназначение; 

• Преоценка на застроителните планове на селата с оглед удовлетворяване на 

земеделските стопани; 

• Подобряване на инфраструктурата и обществения транспорт с цел подобряване 

условията на живот в земеделските райони; 

• Създаване на условия за по-ефективно усвояване на средствата от 

предприсъединителните фондове; 
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• Регистрация на земеделските производители съгласно евростандартите за 

получаване на европейски сертификати за своята продукция. 

 Изводи: 

 От гореизложеното за състоянието на отрасъла в общината следва, че трябва да 

бъдат увеличени площите от традиционно отглежданите култури, а именно трайните 

насаждения. Трябва да се работи за създаването на условия за разширяване на 

зеленчукопроизводството и за по-пълната реализация на продукцията. Приоритет на 

общината следва да бъде отдаването на земеделски земи от общинския поземлен фонд  

под аренда за срок от 20 - 40 години с цел създаване на трайни насаждения. 

Недостатъците в развитието на селското стопанство може да се обобщят по 

следният начин: 

1. Раздробеност на земеделските участъци; 

2. Липса на мотивация и икономически интерес за сдружаване на отделните 

собственици; 

3. Намаляване на производството на традиционните култури; 

4. Липса на селскостопанска техника, ниска степен на механизация; 

5. Липса на средства за нови инвестиции в растениевъдството за стопанисване, 

обработване, торене и химическа защита; 

6. Липса на система за защита на производителите, на агресивна маркетингова 

политика и стратегия за завладяване на пазари; 

7. Липса на последователна стратегия за развитие на отрасъла като перспективен и 

традиционен за района; 

8. Последователното преструктуриране на аграрния сектор и освобождаването на 

работна сила ще постави въпросът за тяхната подходяща изпреварваща 

преквалификация и интегриране към регионалните пазари на труда. 

Селското стопанство като сектор, за който е характерен голям брой дребни 

селскостопански производители, се нуждае от специален подход, от научно-технически 

услуги. Приемането на България в ЕС налага европейските стандарти за качество в 

хранително-вкусовата промишленост. Това налага изграждане на клъстери в областта 

на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. 

 

2.2.3. Горското стопанство  
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Дървесният запас в горите на община Невестино е от върби, бук, зимен и летен 

дъб, бял и черен бор, бреза и ясика. За нуждите на горското стопанство се използват 

234190 дка от общата площ или това са 88 % от територията на общината. 

На територията на общината се намира резервата „Габра”, в който на 89,5 ха се 

намира естествено гора от черен бор. Повечето то природните забележителности на 

общината са защитени вековни дървета. 

Важен горски ресурс са билките. В общината има значителни находища от жълт 

кантарион, равнец, миши уши, орлови нокти, риган и др. Има и ядливи гъби, които 

напоследък са добър източник на доходи за селата Ваксево, Църварица, Друмохар и др. 

 Гори и туристически пунктове 

Горите дават добра възможност за добив на дървен материал. През последната 

година има известно намаление на достигнатия добив. В същото време е твърде 

вероятно дърводобива да бъде спрян, предвид предстоящото връщане на горите на 

собствениците. Добитият дървен материал се изнася извън пределите на общината , с 

изключение на дърообработващия цех на село Згурово. В общината не са констатирани 

незаконни сечи, така че се осигуряват необходимите дърва за огрев на населението. 

За желаещите да посетят и отседнат в Невестински район, в землището на с. 

Пастух, на самият бряг на р. Струма е създаден къмпинг с бунгала за преспиване. 

Гостите могат да извършват риболов, да събират екологично чисти билки, да правят 

кратки излети до красиви местности, да се къпят в чистите води на реката. Хотели на 

територията на община Невестино няма, тъй като тя е само на 13 км от гр. Кюстендил и 

могат да се използват там наличните бази за нощувка. 

Горите и горските площи дават възможност тук да живеят редица животни, 

които са обект на ловния туризъм, като яребици, зайци, лисици, вълци, диви прасета, 

сърни и чакали. на практика това е и възможност за развитие на ловен туризъм на 

територията на общината, докато за развитие на селски екологичен туризъм са 

необходими доста инвестиции. 

Посочените представители са само малка част от биоразнообразието на 

разглеждания район. Липсват актуални данни както за видовия състав, така и за 

състоянието на животинските популации. Слабата екокултура и непознаване на 

защитените обекти от фауната са причина тези животни често да стават жертва на 

бракониери, домашни капани, отрови за мишки и др. средства за химическа защита. 

В бъдеще сектор горско стопанство трябва да развива дейност в следните 

посоки: 
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1. Отглеждане на младите горски насаждения до 20 годишна възраст с 

едновременен материален добив. 

2. Залесяване в гори с ниска плътност и ново залесяване върху непродуктивни 

терени и свободни площи от горския поземлен фонд. 

3. Превръщане на ниско-продуктивни насаждения във високо-стъблени чрез 

подходящи лесо-културни мероприятия. 

4. Извършване на отгледни сечи в гори на възраст под 10 години, за които се 

предвижда производство на реализуема дървесина. 

5. Залесяване във високо-стъблени и издънкови гори с ниска плътност. 

6. Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високо-стъблени. 

7. Залесяване с широколистни и иглолистни горско-дървесни видове на слабо-

продуктивни и наклонени терени, които не могат да се ползват за селскостопански 

цели. 

8. Ловното и рибното стопанство на територията на общината могат да окажат 

положително влияние върху развитието на туризма. 

9. Полагане на подходящи грижи за увеличаване на популациите от диви 

животни, което ще способства за създаване на по-благоприятни условия за 

практикуване на ловен туризъм и за постъпления на значителни средства в общинската 

икономика. 

10. Наличието на билки и гъби е потенциал за развитие на билкарството и 

гъбарството, като алтернативен поминък на населението от общината. 

 Защитени видове растения 

Флората на района е слабо проучена. Съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и приложение 3 към чл. 37, единично в горите на общината се срещат 

черен бор в резервата „Габра” и вековни дървета. 

Растенията от тревния етаж почти не са проучени. 

 Билки с търговско значение, находища, използване 

От билките с търговско значение в горите се срещат: мащерка, бял имел, червен 

и черен глог, червен и черен бъз, глухарче, дрян, сребролистна липа, леска , живовляк, 

жълт кантарион и равнец.  

В бъдеще сектор горско стопанство трябва да развива дейност в следните 

посоки: 

11. Отглеждане на младите горски насаждения до 20 годишна възраст с 

едновременен материален добив. 
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12. Залесяване в гори с ниска плътност и ново залесяване върху непродуктивни 

терени и свободни площи от горския поземлен фонд. 

13. Превръщане на ниско-продуктивни насаждения във високо-стъблени чрез 

подходящи лесо-културни мероприятия. 

14. Извършване на отгледни сечи в гори на възраст под 10 години, за които се 

предвижда производство на реализуема дървесина. 

15. Залесяване във високо-стъблени и издънкови гори с ниска плътност. 

16. Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високо-стъблени. 

17. Залесяване с широколистни и иглолистни горско-дървесни видове на слабо-

продуктивни и наклонени терени, които не могат да се ползват за селскостопански 

цели. 

18. Ловното и рибното стопанство на територията на общината могат да окажат 

положително влияние върху развитието на туризма. 

19. Полагане на подходящи грижи за увеличаване на популациите от диви 

животни, което ще способства за създаване на по-благоприятни условия за 

практикуване на ловен туризъм и за постъпления на значителни средства в общинската 

икономика. 

 

 2.3. Тенденции в развитието на промишлеността в община Невестино 
2.3.1. Количествена и качествена характеристика 

Община Невестино не разполага с добре оформен индустриален комплекс. 

Поначало икономиката на общината е с аграрно-промишлена структура. Като 

действащи предприятия са: 

• ДЛ „Невестино”, отрасъл дърводобив и лесокултурни мероприятия; 

• Два дървообработващи цеха – с. Невестино и с. Згурово. 

Характерно за промишлеността в общината е: 

1. Много по-малък относителен дял спрямо селското стопанство; 

2. Еднообразна подотраслова структура и специализация – застъпени са 

предимно дейности, свързани с хранително-вкусовата и леката промишленост; 

3. Недостатъчно добре подготвени кадри. 

 Всичко това, заедно със сравнително недобре изградената инженерна и 

техническа инфраструктура, определя общинският промишлен комплекс като 

недостатъчно добре развит и не заемащ полагащото му се място. 
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 Като неразделна част от икономиката на страната, общинската промишленост е 

сериозно засегната от развиващите се през последните години негативни процеси - 

рязко спадна производството, други практически не работят или работят неритмично. 

 Приходите от дейността общо за общината за 2003 год. са 3897 хил. лв., 

реализирани от общо 33 фирми. 

 Основните проблеми в икономиката на общината са характерни и за цялата 

българска икономика: 

• Липса на пазари; 

• Финансови трудности по обслужване на кредитите; 

• Несъвършена законово-нормативна база: 

• В областта на хранително-вкусовата промишленост - липса на 

протекционистична политика на държавата по отношение на селското стопанство и 

защитата на българското производство и т.н. 

 

2.3.2. Перспективи за развитието на индустрията 

 Преходът към пазарна икономика, извършван в условията на валутен борд и 

обща стагнация, оказва силно влияние върху икономиката на общината . Това влияние, 

от една страна, откроява и задълбочава съществуващата в началото на реформата 

териториална диференциация, от друга – генерира нови значителни диспропорции, 

доказателство за което е териториалното различие в равнището на безработицата. 

 Преструктурирането на икономиката на общината не е въпрос, който може да 

бъде решен в рамките на няколко години. Не достигат нови технологии, финансови 

ресурси, маркетингова информация, квалифицирани управленски кадри. Основните 

структурни промени в промишлеността на общината са свързани главно с влиянието на 

следните фактори: 

• Различна степен на влияние на кризисната ситуация върху структурата на 

общинската икономика. 

• Различия във възможностите за навлизане на частния капитал. 

• Недостатъчна местна инициатива за преструктуриране и стабилизация на 

индустриалния сектор. 

 В същото време, спецификата на общината – географско положение, поземлени 

ресурси, аграрна специализация на общинската икономика, свободни терени и 

мощности в ареала на общината, свободни трудови ресурси със съответния опит - 
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определят възможностите на местния бизнес в перспектива като благоприятни. 

Приоритетно решение би трябвало да получат проблемите за пазарите и защитата на 

местното производство. Основен проблем, който трябва да се разреши в тази посока, е 

намирането на стратегически инвеститори, които да съживят икономиката на 

общината. Вливането на свежи капитали ще доведе до обновяване на производствените 

мощности, което ще рефлектира положително върху конкурентоспособността на 

произвежданата продукция. 

 Приоритетно решение трябва да получат и проблемите за оптималното 

използване на сградния фонд, който в момента не се използва, създаването на 

микропромишлена зона и на бизнес–инкубатор за малки и средни предприятия, като 

алтернатива на сегашната икономика. 

 Преценката по отношение на конкурентоспособността на продукцията и 

експортния потенциал сочи най-добри перспективи за преработващата промишленост, 

млекопреработването, шивашкото производство, консервната индустрия и др. Относно 

други клонове на промишлеността, с умерен оптимизъм може да се прогнозира, че при 

определени условия, които зависят от държавата и от местната самоинициатива, също 

може да се очаква развитие. 

 

2.3.3. Възможности за разкриване на малки и средни предприятия 

 Като се отчита интереса на населението и възможностите на общинския 

потенциал, могат да се определят следните приоритети за развитието на малките и 

средни предприятия: 

1. Хранително- вкусова промишленост – предприятия (цехове) за производство 

на месни продукти, млечни произведения, брашно и хлебни изделия, за преработка и 

консервиране на зеленчуци, плодове и др.; 

2. Текстилна и шивашка промишленост - фирми за производство на 

трикотажни изделия , бельо, работни облекла, други шивашки изделия; 

3. Занаятчийски производства – железарски, дърводелски, сувенири и др.; 

4. Цехове за сглобяване и сервиз на електроуреди, за производство на 

пластмасови изделия и др.; 

5. Балнеоложки услуги; 

6. Строителство и т.н. 
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 Малкият и среден бизнес и предприемаческата активност играят важна роля в 

преходния период на болезнени промени. Той е единственият надежден генератор на 

нови работни места, особено пък, когато се касае за общини от ранга на Невестино. 

 Основните мерки за стимулиране на малкия и среден бизнес включват: 

• Подкрепа на частната инициатива при кандидатстване за кредитиране пред 

съответните инвестиционни фондове – програма САПАРД и други 

предприсъединителни и структурни фондове на Европейския съюз; 

• Подкрепа при повишаване квалификацията и преквалификацията на персонала и 

свободните трудови ресурси; 

• Съдействие на общината за създаване на бизнес инкубатори; 

• Медийна реклама на малкия и среден бизнес, с цел да се мотивират стопанските 

субекти. 

 Изводи: 

  В контекста на националните проблеми в произтичат и проблемите на Община 

Невестино, свързани с преструктурирането на икономиката. Наличието на 

незначителен индустриален потенциал в общината налага следните изводи: 

• Община Невестино изостава в своето индустриално развитие спрямо останалите 

общини в областта и страната; 

• Недостигът на инвестиции в икономиката през последните години е в основата 

на нейното изоставане. Ето защо политиката за привличане на инвестиции в общината 

е от първостепенно значение; 

• Незначителният процент приходи и заети в микро, малки и средни промишлени 

предприятия в общината доказва необходимостта от набелязване на мерки за стабилен 

растеж на индустриалния сектор. 

• Алтернатива на сегашната икономика в общината е може би  създаването, с 

помощта на местните и държавни власти, на мини-промишлена зона за развитие на 

малки и средни предприятия (цехове, работилници, лаборатории и др.); 

• Стимулиране създаването на малки и средни предприятия, като единствено 

надежден генератор на нови работни места. 

 В този смисъл приоритетни мерки за развитието на индустрията следва да бъдат: 

1. Създаване на условия за привличане на инвестиции, като се извърши най-малко 

следното: 

• Маркетинг на икономическия потенциал на общината; 
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• Изготвяне и разпространяване на презентационни и рекламни материали за 

общината; 

2. Създаване и подържане в актуално състояние на база данни с информация, която 

представлява интерес за потенциални инвеститори. 

3. Създаване на партньорски взаимоотношения с региони и общини от ЕС за 

изпълнение на съвместни проекти. 

4. Изграждане на бизнес- паркове върху терени, които са общинска или държавна 

собственост. 

5. Намаляване на административните бариери пред развитието на бизнеса и 

подобряване на информационното осигуряване за тенденциите в развитието на 

общинската икономика, като се извърши следното: 

• Усъвършенстване на административното обслужване “на едно гише” чрез 

въвеждане на нови форми - едно място за достъп до няколко администрации, различни 

канали за достъп и т.н.; 

• Повишаване капацитета на местно ниво за проучване на състоянието, 

проблемите, инвестиционните намерения на производствените предприятия и оценка 

на техния потенциал, потребности, конкурентни предимства. 

6. Подкрепа на малките и средни предприятия за повишаване на тяхната 

конкурентоспособност и експортна ориентация, като се извърши следното: 

• Създаване на бизнес център, бизнес инкубатори и други организации, 

подпомагащи бизнеса; 

• Подкрепа на регионалните сдружения на браншови принцип или на свързани 

производства и услуги; 

• Осигуряване на по-широк достъп до информация за: гаранционни и лизингови 

схеми, за кредитиране на малките и средни предприятия, безвъзмездно финансиране на 

проекти за малки и средни предприятия, техническа и консултантска помощ и пр.; 

• Обучение на работната сила и мениджърите за придобиване на съвременни  

технически и бизнес умения; 

• Насърчаване създаването, защитата и развитието на собствени търговски марки, 

защитата на патенти и прилагане на правилата на индустриалната собственост; 

• Насърчаване въвеждането на международните стандарти за качество и 

безопасни условия на труд; 



 39

2.4. Състояние на туризма 
 

Общината залага основно на алтернативни форми на традиционния туризъм – 

селски, културно-познавателен, ловен, екотуризъм и др. Маркетинговата стратегия на 

община Невестино трябва да бъде значително подобрена както на националния, така и 

на международния пазар, за да отговори адекватно на промените, извършени вече в 

инфраструктурата, и по-конкретно от страна на частната инициатива. 

Специфичните природни ресурси на общината създават благоприятни условия за 

развитието на екологичен и устойчив туризъм. 

Община Невестино има потенциал за развитието си като туристически 

ваканционен район с развито селско стопанство, представляващо самостоятелна, 

териториално обособена група от реставрирани селски къщи във възрожденски стил, 

хижи и мотели за индивидуално или семейно настаняване с комплексно изградена 

инфраструктура и с широка гама от услуги – спортни, развлекателни и др. Това ще 

създаде динамика в населените места на общината, иницииране на гражданска 

активност, сдружаване и единна работа за съхраняване на природните и културно-

исторически ресурси, създаване на трудова заетост, изграждане на модерна 

туристическа инфраструктура и устойчиво развитие на района. 

Бъдещето развитие на туризма на територията на общината може да бъде в 

следните направления: 

• Селски туризъм; 

• Екотуризъм; 

• Културен туризъм; 

• Спортен туризъм (туризъм с велосипед и др.) – провеждане на спортни 

състезания; 

• Риболовен и ловен туризъм; 

• Къмпингов туризъм; 

• Интернатен туризъм – организира се от учебни заведения за обучение на 

подрастващото поколение (момчешки и момичешки скаутски групи и др.); 

 Развитието на тези алтернативни форми на туризъм могат да се реализират чрез 

следните мероприятия: 

• Възстановяване на стари селски къщи (във възрожденски стил); 

• Реставрация на улици в стар стил; 
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• Реставрация на културно-исторически паметници – фабрики, механи, ханчета, 

изби, гробове, казани за ракия, мелници, музеи, кладенци, чешми; 

• Ремонт или строеж на хижи, мотели и в бъдещ период на хотели; 

• Изграждане на туристически спортен център, включващ: SPA-център (солариум, 

фитнес зала и сауна), басейн (вътрешен и външен), стрелбище, тенис корт, конна база, 

детски парк, мини-голф игрище с изграждане на осветени алеи; 

• Изграждане на туристически информационен център; 

• Създаване на условия за риболовен туризъм; 

• Обвързване на културната дейност с туризма като приоритет за развитието на 

общината. 

Туристическият потенциал в селата може да се разработи като цялостен 

туристически продукт и да бъде обвързан като туристическа дестинация в оферти на 

туристически агенции. 

За да се развива туризмът в бъдеще като приоритетен отрасъл е необходимо: 

• Наличието на донори (особено международни) и подходящи програми за 

финансиране. 

• Съществуване и предаване на кnow-how в дадената сфера от вече установени 

подобни практики в други региони; 

• Следване на европейските модели и прилагане на европейските стандарти; 

• Работа в партньорства - позволява по-широк кръг дейности да бъдат покрити 

и по-голямо количество интелектуален потенциал да бъде включен; 

• Наличието на кадри и специалисти; 

• Отвореност към иновации - В периода на присъединяване към Европа 

иновации е ключова дума. Отвореността на общината към иновации ще донесе част от 

необходимите ресурси за развитие на отрасъла; 

• Постигане на високо качество на услугите и конкурентоспособност на 

продукта. 

Независимо от потенциалните възможности туристическата дейност на 

територията няма принос в икономическото и социално развитие на общината. 

Основните проблеми са; че не са разработени и рекламирани възможностите на летния 

туристически сезон; инфраструктурни проблеми. 
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Развитието на отрасъла ще динамизира икономическото развитие на района. При 

определянето на стратегическите цели и насоки за развитието на община Невестино 

приоритетно място трябва да заема екотуризмът и селският туризъм.  

 

2.5. Общински бюджет 
2.5.1. Финансово състояние на община Невестино 

 Обобщена представа за финансовото състояние на община Невестино може да се 

получи от данните в следващата таблица: 

 
Таблица 20. Приходи и разходи за периода 2002-2004 г. 

  

Години 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Собствени приходи и субсидии 1 050 909 824 680 940312 
Структура на собствените приходи: 196 232 286 014 192 585 

• данъчни 97 840 175 176 27 450 
• неданъчни 98 392 110 838 165 135 

в т.ч.,   свързани с ООС 20 300 17 678 18 661 
Трансфери  143 869 279 585 

Заеми  19 657  

Разходи по функции    
Общи държавни служби 305657 300283 633330 
Отбрана и сигурност 12574 14914 51522 
Образование 174718 139679 209594 
ЦДГ ? 47912 57015 
Здравеопазване 3539 2483 ? 
БКС 232221 228588 ? 
Социални дейности ? 186903 ? 
Култура 23323 25895 ? 
Икономически дейности и услуги 201594 68553 ? 

Общо разходи по функции: 1332321 967298 ? 
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Фиг. 5. Разходи по функции 
 

Както е видно от данните в таблицата, размерът на собствените приходи и 

субсидиите, формиращи приходите в общинския бюджет, свидетелстват за една 

непостоянна тенденция: през 2003 г. те намаляват с 226 229 лв., а през 2004 г. отново се 

повишават със 115 632 лв. в сравнение с 2003 г. Субсидиите от държавния бюджет от 

854 677 лв. през 2002 г. намаляват на 747 727 лв. през 2004 г. Приходите от собствени 

източници през 2003 г. се увеличават с 46 %, а през 2004 г. намаляват (вместо да се 

увеличават), от 196 232 лв. през 2002 г. на 192 585 лв. през 2004 г., т.е. намалението е от 

1,86 % (увеличение с 46 %, т.е. намаление -44,14 %). Приходите, предназначени за 

опазване на околната среда, намаляват с 1639 лв. (8 %), което е неблагоприятна 

тенденция, свързана с опазването на природните компоненти, а следователно – с 

опазването на здравето на населението на общината. Увеличение отбелязват разходите 

за общи държавни служби с 327 673 лв., за отбрана и сигурност с 38 948 лв., за 

образование – с 34 876 лв. 

 Данните сочат, че общината разчита преди всичко на субсидиите от 

Републиканския бюджет, т.е. повече от издръжката е за негова сметка. Необходимо е 

общината да потърси възможности да увеличи извънбюджетните средства и другите 

собствени приходи, защото националната стратегия на правителството е именно такава 

– да се намаляват субсидиите от държавата към общините. 

 Данните, посочени в следващата таблица дават малко по-разгърната представа за 

видовете приходи в общинския бюджет. Освен това те са относителни величини, т.е. 

изчислени са като отношения на самите приходи към броя на населението на общината. 
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На един жител приходите в общинския бюджет са 256,39 лв., показател далеч под 

средния за страната и областта. Основната част от този показател се формира за сметка 

на държавните субсидии и затова този индикатор има най-висока стойност – 88,84 лв. 

Най-малък е показателят “местни данъци на жител” – 6,41 лв. Това е обяснимо, като се 

има предвид състоянието на бизнеса в общината, изпитващ особено болезнено 

трудностите на прехода. Прави впечатление, че общината не ползва заемите като 

приходно перо в своя бюджет. Няма да е зле да се проучи опитът на някои други 

общини, които именно с помощта на заеми решават успешно доста проблеми. 

 Придобити ДМА в община Невестино  

През 2003 год. Са инвестирани 51 хил. лв. в т.ч. 43 хил. лв. не жилищни сгради и 

8 хил. лв. машини, оборудване и транспортни средства  

 Проблеми на общинските финанси 

 Анализът на данните показва, че в общината се формират определени 

неблагоприятни тенденции по осигуряване на финансови ресурси, които се свеждат до 

следното: 

• Наблюдава се изпреварващ ръст на бюджетните разходи, спрямо ръста на 

приходите за държавните и общинските дейности; 

• Увърдените от Министерството на финансите размери на взаимоотношенията на 

общината с Републиканския бюджет в частта им за целевата субсидия за капиталови 

разходи не удовлетворява потребността на общината и създава предпоставки за 

формиране на необвръзка на средствата за инвестиционната програма; 

• С въвеждането на винетната такса за ползване на пътната инфраструктура се 

очаква постъпленията от пътен данък да бъдат намалени с около 40 на сто. Очаква се 

през следващите години още по-голямо намаление на постъпленията по тази позиция, 

поради повсеместното въвеждане на винетните такси; 

• Съгласно плановите разчети е постигната пълна обвръзка между планираните 

приходи за държавните дейности и разходите за тяхната издръжка; 

• Между планираните приходи за общинските дейности и разходите за тяхна 

издръжка. 

 

• Насоки за развитие на общинските финанси 

 Насоките за развитие на общинските финанси до голяма степен зависят от 

общото икономическо и социално развитие на страната, защото именно държавата е 
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тази, която определя обхвата на местните отговорности. Тя прехвърля на общините 

задълженията за предоставяне на права за определяне и осигуряване на публични 

услуги, които да задоволяват потребностите на живеещите в съответната община. Част 

от тях имат задължителен характер за общината и задоволяват нуждите на нейните 

жители. Такива са образованието, част от здравеопазването, социалното подпомагане и 

др. Тук дейността на общината трябва да бъде насочена към подобряване на 

организацията и управлението на финансовите средства и към засилване на 

финансовата дисциплина в бюджетните дейности и получаването на достатъчно 

средства за издръжката им от републиканския бюджет. 

 Голяма част от услугите, предоставяни от общината, подлежат на заплащане под 

формата на такси. Приходите от тях обаче, в различна степен покриват разходите за 

предоставяне на съответната услуга. Затова дейността на общинската администрация 

трябва да бъде насочена към възможно най-точно определяне на съответните такси. 

Общинската администрация трябва да проучи положителния опит на някои други 

общини и да се разработи и утвърди методика за калкулиране на себестойността на 

предоставяните публични услуги от общината на населението и определяне на цените 

им. Първа стъпка в това отношение е необходимостта от въвеждане на местна методика 

за калкулиране на пълните разходи за производство и предоставяне на съответните 

услуги, с цел подобряване на финансовата отчетност. 

 Тъй като част от местните приходи се формира в резултат на дейности по 

стопанисване и продажба на общинско имущество, е необходимо да се работи за 

подобряване на финансовите условия за управление и стопанисване на общинската 

собственост. Заедно с това е наложително да се внедри комплексната система за 

финансово управление, за да се постигне висока отговорност и дисциплина при 

управлението и ефективното използване на финансовите ресурси на общината. 

 Във връзка с провеждащата се реформа в данъчната система, общинската 

администрация трябва да избере най-подходящата организация за събиране на 

местните данъци и такси. 

 За да се осигурят необходимите финансови средства за финансиране на 

присъщите на общината дейности, е необходимо да се създадат всички ефективно 

работещи предпоставки за развитие и утвърждаване на местното самоуправление в 

областта на финансите, за разширяване на автономността и самоиздръжката на община 

Невестино. Това безспорно е свързано с: 
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• Подобряването на организацията и управлението на финансовите ресурси, чрез 

засилване на финансовата дисциплина в бюджетните дейности и заведения; 

• Подобряване на дейността по съставяне и приемане на общинския бюджет в 

съответствие с прогнозите за развитието на общината; 

• Създаване на по-добра нормативна основа за развитие на общинските финанси, 

за оптимизиране на размера на местните данъци и такси; 

• Създаване на благоприятни условия за увеличаване приноса на общинската 

собственост в нарастването на бюджетните приходи; 

• Разширяване на формите за финансиране на общинския бюджет, чрез заеми от 

финансови институции, предприсъединителни фондове, емисии на ценни книжа и др.; 

• Подобряване на оперативното ръководство и осигуряване на необходимите 

условия за ефективно събиране на местните данъци и такси; 

• Подобряване на финансовите условия за управление и стопанисване на 

общинската собственост и др. 

Обобщавайки всичко изложено по отношение на бюджета на общината, могат да се 

формулират следните изводи: 

• Намаляването на собствените приходи не гарантират съживяване на общинската 

икономика; 

• Очертава се влошаване на финансовото състояние на общината не само поради 

намаляване на собствените приходи, но и поради намаляване на държавните субсидии; 

• “Свитият” финансов ресурс, с който разполага общината не й позволява да 

инвестира в по-крупни общински проекти и да подпомага развитието на общинската 

икономика; 

• Въпреки че в структурата на общинските разходи преобладават тези за социални 

помощи, очертава се тенденция на тяхното намаление в абсолютен размер; 

• Намаляването на държавните субсидии и на собствените приходи не позволява 

на общината да заделя по-големи суми за издръжка на здравеопазването; 

• Общината няма опит и традиция в използването на кредитни ресурси, които 

могат с успех да позволят осъществяването на по-сериозни проекти; 

• Структурата на общинските приходи и разходи, на общинската икономика и на 

възможностите за  осигуряване на растеж на бизнес показателите в общината са в по-

неблагоприятни позиции в сравнение с тези от страната и областта. 
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3. Търговия 

 Търговията и услугите се извършват от 34 еднолични търговци и три кооперации 

- с. Ваксево, с. Невестино, с. Рашка Гращица. Всяка от тях снабдява определен район 

със стоки от първа необходимост, като се има в предвид, че районите са предимно с 

възрастно население, което е с ниска покупателна способност, което дава отражение 

върху стокооборота. 

Търговската мрежа е сравнително добре развита. Магазините предлагат стоки от 

първа необходимост и стоки от друг характер. Магазините на еднолични търговци са 

съсредоточени повече около централната част на с. Невестино, с. Ваксево, с. Лиляч, 

като села с повече население.  

В с. Друмохар има действаща мандра за производство на кашкавал. На 

територията на общината има 6 фурни за хляб - в селата: Пелатиково, Ваксево, 

Друмохар, Рашка Гращица и Невестино– 2 броя. Фурните са собственост на 3-те 

кооперации, а останалите са на еднолични търговци.  

Кооперациите за периода 2002 – 2004 година са реализирали стокооборот както 

следва: 

Таблица 21. Реализиран стокооборот от ПК 

Потребителни кооперации 2002 2003 2004 

ПК’6 септември” -с. Невестино 220 000 205 000 208 000 

ПК „Напредък” - с. Ваксево 321 284 304 792 289 050 

ПК ”Бреза”- с. Рашка Гращица 317 365 279 150 267 928 

 

Данните от горната таблица сочат, че най-висок е бил реализираният 

стокооборот през 2002 година, след това през последните две години значително 

намалява. Това се дължи на ниската покупателна способност на населението и на 

възрастовия му състав – предимно възрастни хора, които купуват само стоки от първа 

необходимост. Другата причина са високите цени в тези кооперации, доста по-големи 

от тези в магазините на ЕТ. 

 

Основни изводи: 

1. Икономическото развитие на общината е все още на ниско ниво, липсва частна 

инициатива; 
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2. Недостатъчен е размерът на инвестициите за обновяване на технологичното 

оборудване; 

3.  Ниска е степента на диверсификация на производствения сектор; 

4. Необходимост от маркетингова стратегия за развитие на алтернативни форми на 

туризъм; 

5. Необходими са програми за обучение за повишаване на професионалната 

квалификация на работна ръка, така че тя да отговори на изискванията на съвременната 

икономика. 

 

3. Човешки ресурси и развитие на социалния сектор 

3.1. Трудова заетост и безработица - динамика на безработните лица 
 В настоящия момент несъответствието между професионалната квалификация и 

пазара на труда е следствие от преструктурирането на икономиката. Наблюдава се 

дефицит на квалифицирана работна ръка на регионално ниво (в райони намиращи се 

далеч от индустриални и административни центрове, планинските райони) и на 

подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и професии). Несъответствието 

между предлаганите и търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи: 

незавършилите училище, млади хора, завършващи средно образование и тези без или с 

много ниско ниво на професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава 

също така в групите от хора с образование и професионални квалификации, но без 

стаж, както и в групата на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от 

квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови 

производствени технологии, информационни и комуникационни технологии. 

 За да се повиши благосъстоянието на населението в община Невестино, особено 

това на младите хора, се налага да се полагат ежедневни сериозни грижи за разкриване 

на нови работни места, да се търсят възможности за намаляване на броя на 

безработните чрез различни програми и проекти, така че младите хора да не напускат 

родните си места, а да работят за развитието на общината. Нашето разбиране е това да 

стане в търсенето на нови пазари и възможности за развитие традиционните 

селскостопански производства и в областта на туризма, за които има прекрасни 

природни дадености. 
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В резултат на структурните реформи в икономиката на страната се отбелязва 

относителен спад в търсенето на работна сила. Това, наред с други социално-

икономически фактори, води до стабилизиране на високото ниво на безработица. 

Необходими са по-големи инвестиции за развитието на икономиката и човешките 

ресурси от страна на държавата, за да се подпомогнат местните власти. 

Стратегическите цели за преодоляване на ситуацията са: 

1. Подобряване състоянието и изграждане на мрежи за развитие на 

професионалните умения в съответствие със съвременните изисквания за развитие на 

бизнеса, пазара на труда и подготовката за информационното общество; 

2. Повишаване на гъвкавостта и подобряване на капацитета на системата за 

професионално образование и обучение, за да се реагира адекватно на променящото се 

търсене на пазара на труда; 

3. Подкрепа на инициативите за използване на професионалното обучение, 

технологичния и изследователския капацитет за постигане на икономически растеж; 

4. Достъп до продължително професионално обучение и обучение по време на 

работа чрез осигуряване на стимули за работодателите и работещите; 

5. Разработване на ефективни и новаторски програми, ориентирани към 

потребителите съвместно със социални партньори; 

6. Интервенции, отнасящи се до активно включване на социални партньори 

(дружества, асоциации и др.) в продължително професионално обучение, провеждане 

на проучвания за нуждите на пазара на труда, работа в мрежа и др.; 

7. Професионална преориентация, в съответствие с осъществяваните структурни 

промени; 

8. Помощ за индивиди за самонаемане; 

9. Стаж за млади хора. 

 Преходът към пазарно стопанство закономерно наложи дисбаланс на трудовия 

пазар. През последните години трайното несъответствие между предлагането и 

търсенето на работна ръка започна да се променя в полза на търсенето, но на 

квалифицирани работници. Това е следствие от активизирането на икономическите 

процеси, което оказва положително влияние върху пазара на труда, но тази тенденция 

все още не може да се прояви осезаемо в община Невестино. 

 Структурата и динамиката на заетостта за периода 2001-2003 г. сочи, че наред с 

увеличаване на приходите от продажби се увеличават и заетите лица спрямо 

предходните години. Въпреки това значително нарастване, търсенето на работна сила в 
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количествен аспект не е адекватно на предлагането й. Това се дължи в опредНевестино 

степен и на промяната в методиката и обема на отчитаните стопански единици. 

Тенденцията на движение на работната сила от обществения към частния сектор 

продължава. Причините за тези промени са свързани с продължаващия процес на 

преструктурирането в обществения и в частния сектор. В останалите форми на заетост 

(по граждански договор и договор за управление) също се отчита нарастване спрямо 

предходната година. 

 Данните за средносписъчния брой на заетите лица в община Невестино за 

периода 2001-2003 г. са представени в следващата таблица: 

Таблица 22. Наети лица по трудово и служебно правоотношение  
в община Невестино (среден годишен брой) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В повечето сектори се наблюдава намаляване броя на заетите. Както е видно от 

данните в предходната таблица, в икономиката на община Невестино през 2003 г. са 

заети 567 души, което е със 170 души повече (43 %), отколкото през 2001 г. Най-малък 

е броят на наетите лица в сектор “Селско, ловно и горско стопанство” (23), в който те 

Сектори 2001 2002 2003 

Общо 397 457 567 

Селско, ловно и горско стопанство 25 63 23 

Добивна промишленост 0 0 0 

Преработваща промишленост 7 47 65 

Електроенергия, газ и вода 6 10  

Строителство 0 0 0 

Търговия и ремонт 96 99 93 

Хотели и обществено хранене 4 0 3 

Транспорт и съобщения 22 23 24 

Финанси, кредит, застраховки 4 0 0 

Операции с имущество и бизнес услуги 0 0 0 

Държавно управление 91 82 135 

Образование 75 68 63 

Здравеопазване 26 26 70 

Други услуги 41 39 77 

Домакинства с наети лица 0 0 0 
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представляват 4,05 % от общия брой наети през 2003 г., а през 2001 г. те са били 6,30 %. 

Най-голям е броят на заетите в държавното управление (24 % от общия брой заети), 

търговия и ремонт, образование, услуги и здравеопазване (12 %). 

 На следващо място по средногодишен брой на наетите лица се нарежда сектор 

„Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване” с 44 души 

(48 % увеличение). В момента в този сектор са наети 135 души, които са 24 % от общия 

брой наети в общината.  

По показателя “средногодишен брой на наетите лица” в общината на трето 

място се нарежда сектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 

мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството”, в който обаче броят на 

наетите намалява от 96 на 93 души (с относителен дял 16 %). Явно причините могат да 

се търсят в застоя на този вид бизнес или в преминаването на част от оказващите този 

вид услуги в сенчестия сектор, за да избегнат плащането на данъци, патентни такси и 

др. Трудовият пазар в община Невестино през 2004 година се характеризира с 

тенденция към увеличаване на регистрираната безработица спрямо предходната 

година. Въпреки това нивото на безработица остава по-високо от средните за страната 

стойности, като особено висок е относителният дял на безработните с основно и по-

ниско образование, които нямат никаква специалност.  

Формирането на заетостта се обуславя и от движението на заетите лица, като от 

съществено значение е и заетостта в частния сектор, чийто относителен дял е нараснал 

на 33 % от общата заетост (абсолютен размер – 186 души през 2003 г.). В обществения 

и кооперативния сектор заетостта е 67 % (381 души през 2003 г.). Продължава 

тенденцията на увеличаване на заетостта в частния сектор с оглед влиянието, оказвано 

от приватизацията и продължаващия процес на преструктурирането в обществения и в 

частния сектор. В заключение може да се каже, че заетостта на населението е важен 

фактор, който красноречиво говори за състоянието на икономиката в съответната 

териториална единица и има силен социален резонанс. Това налага планиране и 

изграждане на цНевестиносочена политика в дългосрочен план, предмет на която са 

действията на Общинския съвет по заетостта. 

 Равнището на безработицата е изключително динамичен и важен показател, 

характеризиращ пазара на труда. През наблюдавания период този показател се изменя в 

посока на увеличение (до 2001 г.). Тя е следствие от значително по-голямото 

предлагане на работна сила в сравнение с търсенето, което се дължи на: 

• Относителния застой в индустрията; 
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• Липса на алтернатива за търсещите работа; 

• Голяма част от търсещите работа се насочват извън територията на общината, 

областта и страната; 

• Увеличаване групата на лицата, не спазили предписанията на Дирекция „БТ” – 

Невестино. 

 Динамиката на безработицата за периода 1999 – 2001 г. е представена в табл.  

 

Таблица 23. Динамика на безработицата в общината 

 Безработни 
лица (бр.) 

Равнище на 
безработицата (%) 

1999 236 19,2  
2000 255 20,7 
2001 259 21,1 

 

Безработни лица 
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Фиг. 6. Регистрирани безработни  

 
Броят на регистрираните безработни за анализирания период се увеличава 

незначително. Поради липса на конкретни данни за община Невестино, ще цитираме 

данни за област Кюстендил. 

Показателите икономическа активност, заетост и безработица през 2004 г. в 

област Кюстендил са били както следва: 

• Лица, извън работна сила – 70,5 ‰; 

• Заети – 8,1 ‰; 

• Коефициент на икономическа активност – 48,3% 

• Коефициент на заетост – 42,3%; 

• Коефициент на безработица – 12,4%. 
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 Наблюдението върху динамиката на абсолютните стойности за регистрираните 

безработни лица показва не толкова влияние на сезонните фактори, колкото прилагане 

на различни мерки от страна на общинското ръководство за намаляване на 

безработицата. 

Анализът на данните от предходната таблица дава основание да се направят 

следните изводи относно средногодишните показатели, характеризиращи 

безработицата в община Невестино: 

Средногодишният брой на регистрираните безработни в общината се увеличава 

незначително от 236 през 1999 г. на 259 през 2001 г. За периода 2001 – 2003 година 

намалението е със 111 души, 43 %, което се дължи на адекватна политика на общината 

по заетостта и различни програми за увеличаването й. 

Намалява относителният дял на средногодишния брой на регистрираните 

безработни младежи на възраст до 29 г.: за 2001 г. той е 19 % от общия брой на 

безработните, а за 2003 г. – 13 %; прави впечатление, че е налице намаление с 61 %, а в 

абсолютен размер – с 30 души; безспорно това е положителна тенденция по отношение 

осигуряването на заетост на младежите в общината. 

 

Таблица 24. Регистрирани безработни и равнище на безработицата за 2001-2003 г.  
Регистрирани безработни лица 
 

Период 

Общо До 29-годишна 
възраст 

Равнище на 
безработица 

С продължителност 
на регистрацията 
повече от 1 година 

2001 259 49 142 21,1
2002 162 25 83 16,95
2003 148 19 64 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Равнище на безработицата, в т.ч. до 29-годишна възраст 

0

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002 2003

Регистрирани
безработни лица
до 29-годишна
възраст

Регистрирани
безработни лица
общо



 53

Средногодишният процент на безработицата в община Невестино варира в 

различна посока, но в крайна сметка е налице намаление през 2003 г. спрямо 2000 г. с 

43 %, което за една малка община, със слабо развит индустриален сектор е сериозно 

постижение. 

Ако проследим тенденциите на безработицата по възрастов признак, 

регистрираните безработни и равнището на безработица сред населението до 29-

годишна възраст, ще установим следното: 

• От общо регистрираните безработни за 2001 година 19 % са на възраст до 29 

години, за 2002 г. –те са 34 % и през 2003 г. спадат до 13 %, т.е. имаме висок 

относителен дял на безработни младежи, като тенденцията е към намаляване; 

• Намалява относителния дял на безработните с продължителност на регистрация 

за повече от една година за 2003 година в сравнение с 2001 година с 28 %. 

В заключение може да се каже, че намалението на безработните е в резултат на 

различни програми и мерки за обучение и заетост, което доведе до: 

• Снижаване равнището на безработица; 

• Намаление на броя на регистрираните безработни лица; 

• Намаление на регистрираните безработни лица без професия; 

• Намаление на продължително безработните лица; 

• Увеличение на устроени на работа безработни лица от рискови групи; 

• Намаляване на натискът на трудовия пазар. 

Обобщавайки резултатите от краткия анализ на заетостта и безработицата в община 

Невестино, може да се направят следните по-важни изводи: 

• Налице е спад в нивото на безработицата в общината за периода 2000-2004 г. 

• По отношение на нивото на безработица общината запазва статуквото на 

почти два пъти по-високи стойности в сравнение с областта и страната като цяло. 

• Добра алтернатива за осигуряване на работни места за част от населението са 

Националните програми по Закона за насърчаване на заетостта. 

• Положително е това, че през изследвания период намалява младежката 

безработица (на лицата до 29 годишна възраст). 

• В състава на регистрираните безработни преобладава относителният дял на 

жените и то на тези с основно и по-ниско образование, нямащи специалност. 
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• Пазарът на труда функционира при неблагоприятна стопанска конюктура, 

като не са налице предпоставки за преодоляване в близка перспектива на това 

негативно състояние; 

• Като трайна тенденция се явява дисбалансът между търсенето и 

предлагането на работна сила; 

• Оформят се рискови групи на трудовия пазар, които са неравностойни по 

отношение на останалите субекти, предлагащи работна сила; 

• Средногодишният брой на безработните с право на обезщетение намалява 

вследствие икономическото състояние на стопанските субекти и поради това, че част от 

трудоспособните работят без договор и осигуровки.  

 Направените изводи обуславят необходимостта от въздействие на държавните, 

общинските и обществените институции на общинския трудов пазар за оптимизиране 

на неговата структура. Това въздействие намира конкретен практически израз в 

разработването и реализацията на проекти и програми в общински мащаб , свързани 

със следните основни приоритети: 

• Създаване на подходяща бизнес-среда, която да повишава 

конкурентоспособнстта на съществуващите и да насърчава създаването на нови малки 

и средни предприятия; 

• Развитие на вторичен трудов пазар и алтернативна трудова заетост чрез 

улесняване достъпа на жителите до информация и услуги, стимулиращи трудовата 

заетост и непрекъснатото развитие на човешките ресурси; 

• Концентриране на средства за изграждане на съвременна инфраструктура, 

осигуряваща предимства за бизнеса и живота в общината. 

• Програми и мерки за заетост 

 Новата стратегия в социалната политика промени акцента на реализираната 

политика – от въздействие върху резултатите от социалното изключване и 

безработицата, към въздействие върху причините за тях. Това доведе до преход от 

пасивна социална защита към активна социална политика, допринесла за постигане на 

социална кохезия. 

 Подходът на преориентиране на безработните от получаване на обезщетения и 

помощи към осигуряване на трудова заетост, доказа своята ефективност и се прилага 

успешно от Дирекция ”Бюро по труда” – Невестино. 
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 Приоритет в общината трябва да се дава на Националната програма “От 

социални помощи към осигуряване на заетост” и на местна Програма за временна 

заетост “Зима”, чрез които може да се осъществява взаимодействие между общинската 

администрация и частни и държавни фирми, за осигуряване на частична заетост на част 

от безработното население. Началото е поставено и вече дори може да се твърди, че 

има известен положителен опит в тази насока. Временната заетост е в областта на 

комунално-битовото обслужване, благоустройството на населените места, 

поддържането и опазването на общинската собственост, на околната среда и др. 

Независимо от това, че подобна заетост е временна и с минимално заплащане, все пак е 

една възможност да се “елиминират” до известна степен негативите на безработицата. 

  В съответствие с чл. 10, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за защита 

при безработица и насърчаване на заетостта, работата по програмите се извършва в 

рамките на ежегодно утвърждаваната за всички общини квота от ръководителя на 

Националната служба по заетостта. 

 Основна цел на подобни програми е осигуряване на заетост и социална 

интеграция на дълготрайно безработни лица, които са обект на месечно социално 

подпомагане, чрез целево разкриване на работни места в общополезни дейности. 

 Изводи: 

• Очертават се няколко основни извода, които са най- характерни за промените в 

нивото на безработица в община Невестино: 

• Регистрираните младежи с право на обезщетение при безработица намаляват. 

Спадът в броя на разглежданата група безработни е резултат в голяма степен на 

действието на програми за заетост на безработни лица. Ниското професионално и 

образователно ниво на младежите, както и липсата на мотивация за активно участие в 

местния трудов пазар, води до продължителната безработица на лицата до 29 години; 

• През последните години нивото на безработица е намалява. Достъпът до пазара 

на труда е труден. Ефектът от многобройните активни мерки за защита при 

безработица и насърчаване на заетостта, въпреки че облекчават положението на 

засегнатите от безработица лица и снижават дела на безработните, е все още 

недостатъчен и нетраен; 

• Стимулирането на работодателите да разкриват работни места е слабо 

ефективно, тъй като трудно се гарантира трайността на работните места; 
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• Съществува тенденция на трайно нарастваща продължителна безработица, 

особено сред най-уязвимите групи от населението. Техните официални възможности за 

постъпване на работа са минимални и те са принудени да прибягват до неформални 

възможности за припечелване; 

• Преобладаващото търсене на работна сила с по-ниска квалификация ще доведе 

до деквалификация на лицата с професия и специалност; 

• Най-сериозен е проблемът с ниското образование, респективно безработицата и 

бедността, което може да се преодолее с програми за обучение и придобиване на 

специалност. 

 Препоръки: 

 Въпреки значителното намаление на броя на безработните лица, техният брой 

все още е висок, особено по отношение на продължително безработните, младежите и 

възрастните работници. Високото ниво на не активност следва да бъде адресирано. 

Равнището на включените в различните форми на учене през целия живот е все още 

много ниско. 

 Необходимо е да се подобрят средата, възможностите и стимулите за разкриване 

на работни места на първичния пазар на труда, както и: 

1. Подобряване насочеността на активните програми към най-уязвимите групи 

на пазара на труда; 

2. Реализиране на мерки и програми, подпомагащи интеграцията на младежите 

на пазара на труда; 

3. Стимулиране на ученето през целия живот за повишаване на пригодността за 

заетост на работната сила; 

4. Стимулиране развитието на стажуване и чиракуване на безработни лица на 

работни места, специално разкрити от работодателите; 

5. По-нататъшно реформиране на данъчната система, системите за обезщетения 

при безработица и за социално осигуряване; повишаване на стимулите за търсене и 

приемане на работа; преодоляване на проблемите, свързани с неформалния сектор; 

6. По-нататъшно реформиране на Агенцията по заетостта, с оглед осигуряване 

на модерна обществена служба по заетостта, разполагаща с капацитет за провеждане на 

активна политика на пазара на труда. 
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3.2.Здравеопазване 

 Здравното обслужване на населението е приоритет на общината Цялата 

социална сфера, с нейните обекти и дейности, в община Невестино е подложена на 

неблагоприятни въздействия и неизбежни за прехода деформации, каквито се 

наблюдават и в останалите общини в страната. В същото време са налице и някои 

специфични процеси, които определят възможностите за преодоляване на сегашното 

кризисно състояние , особено при предварително очертани стратегически параметри.  

По отношение на здравеопазването възможностите на общината да въздейства 

върху протичащите в тази сфера процеси, са минимални поради протичащата и 

контролирана на национално ниво здравна реформа. 

Здравното обслужване в общината е организирано в следните обекти: действащ 

център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/, които обслужва цялата територия на 

Общината. 

След въвеждане на здравната реформа в РБ през 2000 г. се регистрира една 

медицинска практика и тя е в с. Невестино.. До 2001 г. нещата не се промениха. През 

2002 г. се регистрира още една лекарска практика в с. Рашка Гращица, така районът на 

личните лекари се раздели, което улесни и даде възможност на голяма част от 

пациентите да избират своя личен лекар. През 2003 г. в с.Ваксево е регистрирана още 

една лекарска практика. Така последно броя на лекарските практики – общо 

практикуващи лекари на територията на Общината е три броя. 

Отделно трябва да отбележим, че наред с лекарските практики има регистрирани 

и двама зъболекари, като и двата кабинета са в с. Невестино. От 2002 г. до края на 2004 

г. имаше действащ зъболекарски кабинет в с. Рашка Гращица, който работи много 

малко време. 

Броят на медицински кадри е 26 бр., в които влизат и персоналът на ЦСМП, 

общо практикуващите лекари, фелдшери, акушерка, медицинска сестра. Броят им се 

разпределя както следва:  

1. ЦСМП – фелдшери – 9 бр.; мед. сестра – 1 бр.; лекар завеждащ - 1бр. 

2. Общо практикуващи лекари – 3 бр.; мед. сестра -1 бр.; акушерка – 1бр.; 

фелдшери – 10 бр. 

Общината е отдала под наем кабинети на общо практикуващите лекари, където 

да обслужват пациентите. Предназначението на лекарските здравни служби и 

фелдшерските здравни пунктове в общината е максимално да доближат медицинското 
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обслужване до населението, дори и в най-малките селища. Териториалното им 

разпределение е съобразено с квалификационната характеристика на населените места, 

изготвена преди всичко по демографски признак. 

В общинското здравеопазване са заети 77 души медицински персонал, от които 

5 са висш медицински персонал (3 лекари и 2 стоматолози). Останалите са полувисш и 

среден медицински персонал, както и необходимият помощен персонал. 

 Тревожно е състоянието в някои села, където поради липса на общо 

практикуващи лекари, пациентите са избрали личен лекар от съседна лекарска практика 

или от града. Това създава проблеми с обслужването, лишавайки пациентите от 

своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично 

лечение. 

 Основните слабости и недостатъци на системата за извън болнична помощ в 

община Невестино са следните: 

1. Неравнопоставеност по отношение на достъпа до извън болнична помощ –

неравномерно разпределение на първичната и специализирана медицинска помощ на 

територията на общината; 

2. Недостатъчна квалификация и подготовка на общо практикуващите лекари, 

за да осъществяват пакета дейности по първична медицинска помощ и липса на 

система за контрол на тази квалификация; 

3. Липса на добре организирана неотложна помощ в лечебните заведения за 

първична и специализирана извън болнична помощ; 

4. Лимитирането на медицинските направления за специализирана медицинска 

помощ ограничава и затруднява достъпа на пациентите до специалисти; 

5. “Комерсиализация” на медицинската професия и срив на етичните основи на 

съсловието; 

6. Нарастваща неудовлетвореност на пациентите. 

7. Перспективите за териториалното развитие на здравеопазването в общината 

са свързани с: 

8. Преминаване към по-малки, но по-мобилни здравни центрове, ориентирани 

към профилактика и диагностика на заболяванията; 

9. Използване на наличната материална база на детски ясли, детски градини, за 

постепенно изграждане на няколко хосписа; 

10. Оборудване всяка година на медицинските центрове с медицинска 

апаратура. 
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 Подобряването на здравния статус на населението на общината се очертава като 

важна цел в настоящия  план и в бъдещите планове за развитие на общината. Тази цел 

следва да намери изражение в следните подцели и мерки със стратегическо значение: 

1. Преодоляване и преустановяване негативните тенденции в здравето на 

етническите малцинства в неравностойно положение на общинско ниво и създаване на 

условия за неговото подобрение, чрез: 

• Намаляване на детската смъртност;  

• Намаляване на майчината смъртност;. 

• Ограничаване заболеваемостта от заразни и паразитни заболявания;  

• Намаляване заболеваемостта от някои широко разпространени социално- 

значими заболявания, водещи до преждевременна смърт; 

• Осигуряване по-добро здравно обслужване и по-добро качество на живот на 

болни с хронични заболявания и инвалиди; 

• Укрепване на сексуалното и репродуктивното здраве. 

2. Осигуряване ефективно равенство в достъпа на малцинствата в неравностойно 

положение до здравни услуги и здравна информация, отваряне на здравеопазната 

система към нуждите на най-бедните и най-уязвимите групи и общности: 

• Утвърждаване длъжността на здравния медиатор като координираща фигура 

между здравните институции и малцинствените групи и общности. Развиване на мрежа 

от здравни медиатори на общинско ниво; 

• Постоянно повишаване  квалификацията на общо практикуващите лекари и 

медицинските сестри, работещи с малцинствени общности в неравностойно положение 

и обучението им  в дух на толерантност. Придобиване на знания и умения за работа с 

пациенти с различна култура и начин на живот; 

• Подобряване на техническото оборудване на практиките за доболнични 

медицински услуги; 

• Подобряване качеството на специализирана медицинска помощ на селското 

население и на населението от планинските райони, на бедните и на другите групи в 

неравностойно положение, чрез осигуряване на ефективни системи за контрол на 

качеството на медицинските услуги и на справедлив от разпределение на финансовите 

ресурси за публично здраве, осигурявайки свободен, доброволен и информиран избор 

на здравните услуги, уважение към пациента, конфиденциалност и удобство. 
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• Развиване на иновативни програми за намаляване на бедността и за подпомагане 

на бедните семейства; предприемане на инициативи и осигуряване на политики и 

програми, насочени към осигуряването на ниво на консумация, което посреща 

основните нужди на бедните и уязвимите групи от населението и особено на децата. 

 

3.3. Социални грижи 

 Социалните услуги са част от системата за социално подпомагане, чиято цел е 

преодоляване на социалната изолация на най–уязвимите групи от населението. 

Независимо от постигнатия напредък по отношение на предоставянето на социални 

услуги в общината, остава проблема за подобряване качеството на предоставянето им и 

облекчаване на обществения достъп до тях. Наскоро измененото социално 

законодателство е солидна основа за осъществяване на прехода от институционални 

грижи към услуги, позволяващи на ползвателите да останат в своите общности и 

семейната си среда, както и за възприемане на подход, ориентиран към клиента при 

предоставянето на услуги, създаване на нови алтернативни социални услуги, 

разработване на социални услуги за най-бедната част от населението, и услуги, 

насочени към хората, застрашени от социална изолация.  

 В общината следва да се обърне специално внимание на хората с ментални 

увреждания и социалното им включване. Необходимо е да се предприемат 

допълнителни мерки за подобряване условията на живот в специализираните 

институции за хора с ментални увреждания и акцентиране върху прехода от грижи в 

институции към предоставяне на услуги в общността. 

 Необходимо е да се оптимизира координацията между системата за социално 

подпомагане и системата за активни програми на пазара на труда, здравни услуги и 

учене през целия живот, което ще доведе до намаляване на броя на пасивните 

потребители на социални услуги и ще създаде възможност за пренасочване на 

ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда от тях. 

 На територията на общината функционира домашен социален патронаж. От 

персонала на общински център за домашен социален патронаж се оказват социални 

услуги на възрастни и самотни хора от селата на общината при това в обичайна 

домашна среда. 

 Изводът, който се налага да бъде формулиран, въз основа на краткия анализ на 

социалната дейност в община Невестино, е следният: Социалните грижи за 
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нуждаещите се жители на общината се осъществяват от организиран Общински център 

за социален патронаж. Редовно се изплащат социалните помощи на правоимащите 

граждани, въпреки финансовите затруднения в страната като цяло и в частност - в 

общината. Услугите се свеждат преди всичко до разнасяне на храна по домовете и 

оказване на извънболнична медицинска помощ в домашна среда. Дейността по 

оказването на социални услуги на населението от общината се нуждае от 

рационализиране и усъвършенстване, за да отговаря все по-добре на нарастващите 

нужди на гражданите. 

 

3.4. Образование  
В сферата на образованието в община Невестино функционират 2 целодневни 

детски градини, - на територията с. Невестино функционира ЦДГ „Райна Княгиня” и 

ЦДГ - с. Ваксево. Броят на децата и персоналът в тях по години са били както следва: 

4. За 2000 г. – брой групи – 3 бр.; 

5. Брой деца – 48 бр.; 

6. Персонал: педагогически – 6; непедагогически – 7 бр. 

7. За 2001г. – брой групи – 3 бр.; 

8. Брой деца – 42бр.; 

9. Персонал: педагогически – 6; непедагогически – 7 бр. 

10. За 2002г. – брой групи – 3 бр.; 

11. Брой деца – 41бр.; 

12. Персонал: педагогически – 6; непедагогически – 6 бр. 

13. За 2003г. – брой групи – 2 бр. (остава да работи само ЦДГ – с. Невестино); 

14. Брой деца – 31бр.; 

15. Персонал: педагогически – 4; непедагогически – 4 бр. 

Поради намаляващия брой на децата през последните години в повечето села от 

общината училищата са закрити. Децата пътуват с организиран превоз до с. Невестино 

(ОУ ”Хр. Ботев”), с. Ваксево (ОУ ”Отец Паисий”) в които има по едно основно 

училище. По данни от общината за анализирания период те се характеризират по 

следния начин: 

16. За 2000 г. – брой класове 8+8; 

17. Брой деца – 118 бр.; 

18. Персонал – педагогически – 19; не педагогически – 6 бр. 
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19. За 2001 г. – брой класове 8+4; 

20. Брой деца – 107 бр.; 

21. Персонал – педагогически – 15; не педагогически – 5 бр. 

22. За 2002 г. – брой класове 8; 

23. Брой деца – 119 бр.; 

24. Персонал – педагогически – 15; не педагогически – 5 бр. 

25. За 2003 г. – брой класове 8; 

26. Брой деца – 110 бр.; 

27. Персонал – педагогически – 12; не педагогически – 3 бр. 

Разходите за сферата на образованието за периода 2000 - 2003 г. са както следва: 

• Общо разходи за 2000 г. - 112 833 лв., в т.ч. издръжка от 22 000 лв.; 

• Общо разходи за 2001 г. - 145 565 лв., в т.ч. издръжка от 33 370 лв.; 

• Общо разходи за 2002 г. - 159 324 лв., в т.ч. издръжка от 33145 лв.; 

• Общо разходи за 2003 г. - 139 582 лв., в т.ч. издръжка от 36 920 лв. 

 От началото на 2003 година ЦДГ в с. Ваксево е закрита и остава само тази в с. 

Невестино, която задоволява нуждите на населението. Има пътуващи деца от съседните 

населени места. При евентуална трудова заетост на родителите ще възникне 

необходимост от откриване на детски градини и в други населени места. 

 При евентуално оптимизиране на мрежата от детски градини ще се изгради по-

добра МТБ. Проблемите ще възникват от транспорта и с нежелание на родителите 

децата им в тази възраст да пътуват. 

 Поради непрекъснатото намаляване на децата в общината в бъдеще навярно ще 

се затрудни провеждането на нормален учебен процес. Организираният транспорт за 

извозване на децата от родните им села до районните учебни центрове, ще утежни 

издръжката и ще разстрои нормалното протичане на учебния процес. Понастоящем 

ученици и учители пътуват ежедневно от родните си места до местоработата си. За 

целта общината е инвестирала в автобуси, които действително “поглъщат” голяма част 

от издръжката на сектор “Образование”. 

 В момента детската  градина се посещава от малък брой деца (31). В 

перспектива може да се очаква още по-голямо намаляване на децата. Това 

потвърждават данните за родените в общината деца през периода 2001 – 2003 г. 

Общият брой на родените деца през периода показва тенденция на намаляване от 7 на 4 

деца. 
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 Не всички деца посещават детска градина поради високата безработица сред 

населението, което води до невъзможност на родителите да плащат такси. Цели 

семейства се изселват в големите градове. Тенденцията по отношение на броя на 

групите в детските градини и броя на децата в тях се характеризира с постоянно 

намаление. 

Сградният фонд на детската градина е в добро състояние и отговаря на 

санитарно–хигиенните изисквания за организация на образователно-възпитателния 

процес. Общината редовно заделя средства за текущ ремонт, но МТБ е остаряла и има 

нужда от подновяване. 

Учителите в детските градини са с необходимото образование. Броят на 

педагогическия и не педагогическия персонал в ДГ през последните години се е 

изменял по следния начин: 

 
Таблица 25. Персонал в детските градини на общината 

 
 
 Броят на персонала в детските градини на общината се почти се запазва: 

учебната 2000/2001 г. те са 11 души, а учебната 2003/2004 г. те са 8, т.е. само с трима 

по-малко. Намалението е по обективни причини – детската градина в с. Ваксево е 

закрита поради липса на деца. 

 Въпреки затрудненията по отношение на общинския бюджет и намалението на 

децата в тях, ръководството на община Невестино отделя все повече средства за 

издръжка на детската градина. Въпреки това заделяните за тази цел средства са 

недостатъчни за пълно задоволяване на всички нужди и най-вече за извършването на 

основни ремонти. 

Сградният фонд на училищата в общината е в сравнително добро състояние. 

Ежегодно се заделят средства за текущи ремонти, но липсват средства за основен 

ремонт, от какъвто се нуждаят повечето училища, тъй като МТБ е остаряла и се нуждае 

от модернизация. 

В училищата няма организирано столово хранене. Всички училища разполагат 

със спортни салони и площадки, но не достигат средства за обновяването им. 

 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Педагогически персонал 6 6 6 4 
Не педагогически 
персонал  

7 7 6 4 

Общо 11 11 12 8 
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 Общината разполага със собствен транспорт и осигурява извозването на 

учениците. Училищата на общината са кадрово обезпечени с правоспособни учители. 

Персоналът, зает в образованието, през последните учебни години се е променял 

по следния начин: 

 
 Таблица 26. Персонал в училищата на община Невестино 
 
 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Педагогически 
персонал 19 15 15 12 

Не педагогически 
персонал  6 5 5 3 

Общо 25 20 20 15 
 
 Общият брой на училищния персонал в общината през последните учебни 

години намалява от 25 на 15 души. При това намалява броят както на педагогическия (-

7 души), така и на не педагогическия персонал (-3 души). За периода на изследване 

намалението на целия персонал е 40 %. 

 Задълбочаващите се демографски процеси водят до спад в пълняемостта на 

групите и паралелките, което налага обучение в слети паралелки. Това от своя страна е 

пречка за постигане на качествено образование. Ежегодно общинският съвет 

утвърждава маломерни паралелки. 

Броят на паралелките и учениците през последните години в общинските 

училища по учебни години за периода 2000-2005 г. е както следва: 

 

Таблица 27. Брой паралелки и ученици в училищата на община Невестино 
 
 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Брой 
паралелки 

16 12 8 8 

Брой 
ученици 

118 107 119 110 

 
 Данните от таблицата показват намаление на броя на паралелките в общинските 

училища с 8, и на учениците също с 8. По такъв начин намаление бележи показателят 

“среден брой ученици, падащи се на една паралелка” от 7,38 на 13,75. 

Издръжката на училищата е делегирана от държавата дейност. Тя се формира 

въз основа на стандарти, приети с постановление на МС. През годините тя се променя 

по следния начин: 



 65

 
 Таблица 28. Разходи за издръжка на училищата в община Невестино (лв.) 
 

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Общо разходи, в 
т.ч. 

112 833 145 565 159 324 139 582 

Издръжка 22 000 30 370 33 145 36 920 
 
 Данните от таблицата показват тенденция към увеличение или намаление през 

учебната 2003/2004 г. спрямо учебната 2000/2001 г.: 

28. Разходите за заплати се увеличават с 23,70 %; 

29. Разходите за издръжка се увеличават със 67,82 %; 

 Тази тенденция със сигурност ще се запази, така че общината трябва отсега да 

търси възможности за акумулиране на финансови средства, за да посрещне бъдещото 

увеличение. 

 Изводите, които могат да се направят, след като се синтезират резултатите от 

извършения анализ, са следните: 

1. Функциониращите на територията на община Невестино детска градина и 

училища са достатъчни, за да задоволят потребностите от подобни услуги. 

2. Материалната база в областта на образованието е амортизирана и се нуждае от 

ремонт и поддържане. 

3. Общината отделя значителни финансови средства за издръжка на детската 

градина и училищата, но те все още не са напълно достатъчни. 

4. Сферата на образованието е обезпечена с необходимите кадри, които отговарят 

по отношение на изискуемия за целта образователен ценз. 

5. В бъдеще се очаква намаление на контингента на децата в детската градина и на 

учащите се, което ще доведе до закриване на паралелки и дори на училища. 

 

3.5. Младежки дейности и спорт 

 Политиката на администрацията на община Невестино е насочена към децата и 

младежите, независимо от това дали са ученици, студенти, работещи, безработни, 

млади хора в неравностойно положение, без разлика на техните социални, 

имуществени, образователни, политически, етнически или религиозни различия. 

Всички общински институции работят активно за повишаване и мотивиране желанието 
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към образование на младите хора. За напред работата с младите хора трябва да се 

насочи в следните направления: 

• Подпомагане на създаването, работата и дейността на младежките организации; 

• Създаване и подпомагане на читалищни и ученически клубове, като алтернатива 

на асоциални прояви сред децата и младежите; 

• Поддържане на контакти със сродни организации, клубове, сдружения на 

територията на други общини и разработване на съвместни проекти за кандидатстване 

през различни донорски организации; 

• Подпомагане и оказване на съдействие при организиране на младежки прояви на 

НПО и неформални групи от млади хора; 

• Развитие на младежкото творчество; 

• Създаване на взаимодействие на не членуващите в организацията млади хора за 

пряк контакт и участие в проекти; 

• Увеличаване на информираността и постигане на съпричастност на младите 

хора към проблемите на съвременния обществено-политически и културен живот; 

• Съхраняване и развитие на индивидуалния талант и потенциал на младите хора; 

• Повишаване на квалификацията на младите хора чрез организиране на курсове и 

семинари; 

• Увеличаване на информираността сред младите хора за възможностите им на за 

работа, обучение, младежки обмен в страната и чужбина, социални придобивки и 

други; 

• Активизиране на дейности по запознаване на младите хора с европейските 

ценности и култура; 

• Стимулиране на културни и образователни прояви, допринасящи за процеса на 

евроинтеграцията; 

• Организиране на проявите и празниците на територията на общината; 

• Приобщаване и интегриране на децата и младежите от специалните групи и 

социалните домове чрез изкуството и спорта; 

• Включване в учебния план в училищата обучение по гражданско образование; 

• Превантивна работа с децата по безопасност на движението. 

 За да се гарантира в сравнително висока степен изпълнението на тези задачи 

през предстоящия планов период, е необходимо да се работи упорито, отговорно и 

насочено най-малко в следните области: 
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• Осъществяване на политика и създаване на условия за задържане на младите 

хора в общината.Осигуряване на възможности младите хора да участват в социално-

икономическия живот на общината; 

• Разширяване на разнообразието от младежки дейности, съобразени с качествата, 

интересите и творческите способности на младите хора, както и дейности, ориентирани 

към младежите в неравностойно положение; 

• Изграждане и осъществяване на модели за младежка информация, консултация, 

партньорство, услуги и мобилност, популяризиране на успешни европейски младежки 

практики сред новосъздадените младежки организации и институции; 

• Изготвяне и разпространение на общински справочник за организираните 

младежки дейности в общината; 

• Сформиране на младежки парламент; 

• Оборудване на младежка сграда със съвременна техника за създаване на 

съвременен консултативен център; 

• Създаване на информационна банка за възможностите на младежки културно-

исторически и еко туризъм в общината; 

• Разработване и прилагане на програми с практическа насоченост за обучение и 

квалификация за разработване на проекти с младежка насоченост и др.; 

 По отношение на младежките дейности в общината могат да се формулират 

следните изводи: 

1. Да се разработи, обсъди и приеме разгърната програма за работа с младите хора 

от община Невестино, с цел подобряването на тази сфера от социалната политика. 

2. Работата с младите хора не е пренебрегвана и досега от общинското 

ръководство, но тя трябва да се пренастрои в други посоки и да се осъществява с други, 

съвременни и разнообразни методи и похвати. 

3. Да се създаде база за осъществяване на младежки инициативи, младежки 

мероприятия, обучение и възпитание на младото поколение на общината – сгради, 

кабинети, компютри и т.н. 

4. Да се разнообразят младежките дейности в унисон със съвременните тенденции 

на младежките дейности у нас и в Европа. 

5. Все още не е на необходимото ниво работата по пълноценното интегриране на 

ромското малцинство в обществото, поради което в плановия хоризонт до 2013 г. е 
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необходимо и този проблем да стои на предни позиции в ежедневната работа на 

общинската администрация. 

 Дейностите в областта на спорта са пряк изразител на обща политика за 

повишаване на здравния статус на населението и имат за цел подобряване и 

активизиране на физическото възпитание, спорта и туризма. В общината се 

организират и провеждат ежегодно спортни състезания и прояви. Към момента с 

особени успехи се отличава футболът. От спортната инфраструктура са изградени в 

цялата община футболни терени. 

Спортът е ефективно средство и възможност за: 

• Превантивна борба срещу редица заболявания 

• Борба с нетолерантността, расизма, насилието, алкохола и злоупотребата с 

лекарствени средства и наркотиците; 

• Спортът допринася за интегриране на хората в неравностойно социално 

положение; 

• Индивидуално и колективно развлечение; 

• Осигуряване на балансирано личностно развитие за всички възрастови 

групи; 

• Съхранява спортните традиции, реализации на таланти и интереси, изяви на 

младите хора, както и стимулиране на тяхната активност в обществения живот. 

 Ученическият спорт е съсредоточен главно в училищата. 

 Отчитайки значимостта на спорта като механизъм за въздействие, както и 

тревожните демографски характеристики, акцентите тук трябва да се насочат към 

създаване на условия за системни спортни занимания на младите хора, които да 

изградят у тях уважение към здравето и живота, силен характер, воля за победа, 

чувство за отговорност и умения за работа в екип. 

 За целта е необходимо в следващия планов хоризонт общинското ръководство 

да решава приоритетно следните по-важни задачи: 

1. Създаване и поддържане на зони за отдих, пътеки на здравето, детски спортни 

площадки, велосипедни алеи и др. 

2. Реализиране на проекти за подпомагане, подобряване и активизиране на 

физическото възпитание и спорта в училище и извънкласни форми. 
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3. Осъществяване на работни срещи със специални институции, имащи отношение 

към масовия спорт, с цел координиране на дейността, оптимизиране на работата и 

повишаване на ефективността. 

4. Засилване на връзките в обществото с цел увеличаване на спонсорите и 

дарителите.  

5. Разработване на реалистични проекти, съвместно с други институции, имащи 

отношение към спорта, с цел осигуряване на допълнителни финансови средства. 

6. Подпомагане на местни и училищни спортни клубове. 

 Това предполага система от грижи от страна на общината за възстановяване и 

ремонт на спортните обекти, насърчаване на инвестициите в спорта и определяне на 

ред за цялостно ползвани или частично от гражданите, практикуващи спорт и туризъм.  

На хората с трайни увреждания също трябва да се създадат условия за ползване на 

спортните бази, чрез изграждане на общодостъпни спортни обекти, оказване на 

организационна, методическа и финансова помощ за реализация на спортни 

мероприятия за хората с увреждания и т.н. 

 От краткия анализ могат да се извлекат следните по-важни изводи: 

1. Спортната дейност се организира и провежда предимно в училищата, като се 

ползва училищната спортна база. 

2. Не се организират и провеждат достатъчно спортни състезания между 

училищата в рамките на областта. 

3. Необходимо е да се възстановят ученическите спортни школи. 

4. Липсват квалифицирани треньори, а наличните  рез последните години  е са 

участвали в обучителни програми или семинари, които да повишат техните знания и 

подготовка. 

5. Необходимо е да се възстанови спортния туризъм под мотото “Спорт за 

здраве”. 

6. Да се изградят нови и да се реконструират съществуващите спортни 

съоръжения с цел осигуряване на подходящи условия за нормална спортна дейност. 

 

3.6. Култура 

Духовният и културният живот е съсредоточен в читалищата. Народните 

читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни 

сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. 
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Читалищата на територията на общината са десет и са регистрирани както 

следва: 

• с. Невестино – читалище „Просвета”; 

• с .Ваксево – читалище „Просвета”; 

• с. Еремия – читалище „Максим Горки”; 

• с. Згурово – читалище „Иван Вазов”; 

• с. Илия – читалище „Димитър Каляшки”; 

• с. Кадровица – читалище „Просвета”; 

• с. Неделкова Гращица – читалище „Наука”; 

• с. Пелатиково – читалище „Никола Й.Вапцаров”; 

• с. Рашка Гращица – читалище „Пробуда”; 

• с. Църварица – читалище „Черна скала”; 

Библиотеки има в следните селата: 

• с. Невестино; 

• с. Ваксево; 

• с. Еремия; 

• с. Згурово; 

• с. Илия; 

• с. Кадровица; 

• с. Неделкова Гращица; 

• с.Пелатиково; 

• с.Рашка Гращица; 

• с.Църварица; 

• с.Мърводол. 

В община Невестино има 10 действащи читалища. Всички те са регистрирани 

като юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерството 

на културата според изискванията на Закона за народните читалища, обнародван във 

в.„ДВ”, бр.8 9 от 22.X.1996 година.  

Според ПМС № 743 от 29.Х.2003 година финансирането на читалищата е 

делегирана от държавата дейност. Бюджетът на функция култура за 2003 година е 

25396 лв., включващ заплати, хонорари и издръжка. Читалищата набират средства от 

членски внос, наеми от недвижимо имущество и други. 
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Целта на народните читалища е да задоволяват потребностите на гражданите, 

свързани с развитие и обогатяване на културния им живот, запазване на обичаите и 

традициите на българския народ, възпитаване и утвърждаване на националното 

самосъзнание. За постигане на тази цел читалищата извършват следните основни 

дейности: 

• Уреждане и поддържане на библиотеки; 

• Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 

• Организиране на школи, празненства, концерти и чествания; 

• Създаване и съхраняване на музейни сбирки. 

Друга основна дейност на читалището е развиване и подпомагане на 

любителското художествено творчество. В читалищата в общината работят 41 

самодейни колективи.  

Проблемите на читалищата не са малко. Единият от тях е липсата на достатъчно 

средства. Законът за народните читалища дава възможност да се използва 

възстановената собственост върху сгради и земя за развитието на дейности, които носят 

допълнителни приходи. Някои от читалищата отдават помещения под наем и земи под 

аренда.  

Друг проблем е липсата на средства за ремонт на читалищните сгради. Някои от 

сградите са в окаяно състояние – покривите текат, липсват стъкла на прозорците, няма 

осветление. 

 Насоки за развитие на културата в общината: 

• Масово участие на детската и младежка публика в образователните програми и 

прояви в сферата на културата. Интегриране на подрастващото поколение към богатата 

фолклорна традиция в областта. Развитие и увеличаване многообразието на детските 

школи. Създаване на условия за развитие на млади дарования  чрез достъпни школи, 

клубове и провеждане на конкурси, викторини и състезания  на културни теми с 

подрастващите; 

• Възстановяване, развитие популяризиране на местното фолклорно богатство и 

традиции. Разработване на програми и проекти за съхраняване на културната 

идентичност и стимулиране на културното многообразие; насърчаване на културата на 

малцинствените общности чрез музикални и културно- информационни центрове; 
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• Разработване и изпълнение на съвместни проекти между сродни културни 

организации, организиране на съвмести културни прояви и включване в Балканската 

културна мрежа. 

• Внедряване на съвременна техника и технологии в културните институции и 

включването им в научно и културно- информационна мрежа на местно и национално 

ниво; 

• Разширяване на традицията на художествената самодейност при читалищата и 

създаване на клубове по интереси, насочени не само към детската, но и към възрастната 

аудитория. Превръщане на читалищата и библиотеките в центрове за подкрепа и 

насърчаване на културното образование и възпитание на младите хора и за интеграция 

на малцинствата в структурите на гражданското общество, както и утвърждаване на 

ролята им като културно- информационни центрове; 

• Необходимо е културната политика да се основава на широко разбиране за 

културата, което включва взаимовръзките и със социалните сфери като работата с хора 

в неравностойно социално положение.  

• Необходимо е създаването на устойчива система, която да стимулира всички 

участници в процеса на разработване на програми за социални интеграции със 

средствата на изкуството. Намалява броя на участниците в любителското творчество 

поради демографския срив, липсва система за стимулиране на концертната дейност на 

любителското творчество, което демотивира участниците и намалява интереса към 

него.  

Тенденцията към намаляване на младежката читателска аудитория в 

читалищните библиотеки ще продължи, ако не се осигурят средства за обновяване и 

обогатяване на книжните фондове, за въвеждане на съвременни компютърни 

технологии в читалните. 

 Читалищна дейност – насоки и проблеми: 

• Концертната дейност на съставите в читалищата е съсредоточена предимно в 

региона, поради липса на средства за турнета и участия в конкурси и фестивали в 

страната и чужбина. 

• Съществуването на школи, кръжоци и клубове е проблематично заради 

невъзможността на населението да плаща такси за участие. 
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• Библиотечните фондове в читалищата са остарели, няма средства за 

обновление с новоизлязла литература и абонамент за периодични издания, към които 

има подчертан интерес. 

• Недостатъчна специализирана и енциклопедична литература, 

компютъризиране на библиотечна дейност, достъп до Интернет, чрез които да се 

привлече младата читателска аудитория, предоставяне на унифициран програмен 

продукт за библиотечен каталог. 

• Традиционните празници да се обогатяват със съвременни форми на 

представяне, в културния календар на общините да се утвърждават нови празници, 

свързани с културата и традициите на всички етноси. 

 Източници на финансиране 

• Бюджетните субсидии да се обвържат с цялостните резултати от дейността и 

конкретното състояние на базата; 

• Ритмично осигуряване на реално необходимите средства за поддръжка на 

сградния фонд и МТБ, стимулиране дейността на културните организации с целеви 

средства по програми със значим социо-културен ефект; 

• Осигуряване на навременна информация за обявени конкурси по донорски 

програми и търсене на потенциални възможности за увеличаване на приходите от 

собствена дейност; 

• Обмяна на опит между читалищата за споделяне на успешни практики и 

устойчиви резултати от спечелени проекти за алтернативно финансиране. 

 Стратегически цели и задачи за развитие на сектор “Култура” на 

общината: 

• Превръщане на общините в активни субекти със собствена културна политика в 

зависимост от специфичните особености на живеещата в тях общност; 

• Опазване на културно- историческото наследство в региона; 

• Съхраняване на културната идентичност на региона в цялото многообразие на 

малцинствените общности; 

• Мобилизиране на бюджетните и алтернативни източници на финансиране с цел 

тяхното ефективно изразходване с възможно най- голям ефект за местната общност; 

• Популяризиране на постиженията в сферата на художественото творчество в 

регионален, национален и международен мащаб; 
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• Усъвършенстване на човешките ресурси в дейност “Култура”, като се развиват в 

тях приоритетно компетенции в сферата мениджмънт и маркетинг на културните 

проекти; 

• Насърчаване на дейностите, свързани с приобщаване на децата и младежите към 

местните традиции и ценности и активното им участие в културните процеси; 

• Осъществяване на трайно партньорство между местната власт, 

неправителствения сектор и бизнеса за решаване на конкретните проблеми и 

реализация на съвместни проекти; 

• Стабилизиране на дейността на културните организации и индивидуално 

художествено творчество чрез осигуряване на необходимия материален, финансов и 

кадрови ресурс и усъвършенстване нормативната уредба, синхронизиране с 

европейските стандарти; 

• Разработване на комплексна програма от финансиращи органи за цялостно 

поддържане на сградния фонд, обновяване и развитие на материално-техническата 

база, отговарящи на съвременните изисквания и стандарти; 

• Определяне на ясни правила за финансово участие на местните власти в 

бюджетите на читалищата, на базата на качествени проекти и конкретни творчески 

резултати; 

• Запазване, развитие и подкрепа на традиционните за областта общински 

фестивали, празници и инициативи; 

• Превръщане на библиотеките в модерни информационни центрове чрез 

осигуряване на по-широк достъп на младите хора, малцинствените групи и хората с 

увреждания; 

• Институционално укрепване на читалищата чрез прилагане на съвременни 

форми на управление и превръщането им в многофункционални културно-

образователни центрове в общините, компютъризация и достъп до глобалната мрежа; 

• Съхраняване на българския фолклор и традиционните обичаи чрез стимулиране 

на любителското творчество в читалищата. 

  
 Изводи: 

• Наличието на богата мрежа от културни институции формира творческата памет 

и националното самочувствие на населението. Тя е една от предпоставките за опазване 

и обогатяване на културното наследство и развитие на туризъм в общината; 
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• Проблем е недостатъчната финансова обезпеченост за развитието на културата и 

поддържане на базата. Необходимо е да се търсят алтернативни финансови източници . 

Необходимо е осъществяване на довършителни и ремонтни дейности; 

• Нужно е решаване на проблема с отоплението на сградите на читалищата. Като 

общ проблем за богатото културно–историческо наследство следва да се посочат 

недостатъчните грижи за поддържане на паметниците на културата поради недостига 

на средства и подходящи механизми. Включването в оборот на културните ресурси на 

региона ще създаде мултипликационен ефект и в други сфери на местната икономика, в 

частност туризма; 

• Поради ограничени финансови средства читалищните настоятелства са силно 

затруднени при реализирането на традиционни дейности, свързани с поддържане и 

обогатяване на библиотечните, осъществяване на художествена самодейност, 

съхраняване и популяризиране на местните фолклорни традиции и обичаи, 

провеждането на нови местни инициативи, отбелязване на годишнини, чествания и др. 

Дейностите се провеждат изключително на самодейни начала, не са достатъчни и 

средствата за обогатяване на библиотечния фонд; 

• Читалищните сгради са в незадоволително състояние. Отпуснатите от 

държавния бюджет средства са недостатъчни дори за покриване на разходите за 

заплати на персонала; 

• Повечето от читалищата нямат в наличност съвременни информационни и 

технически средства. Демографският срив и липсата на млади хора, особено в по-

малките села, влияе крайно негативно върху активността на читалищата и културния 

живот на населеното място. По тази причина по- голяма част от читалищата имат 

предимно библиотечна дейност и за огромно съжаление - затихващи функции; 

• Сградният фонд е стар и се нуждае от ремонт. Проблеми с отоплението има  в 

сградите на почти всички читалища.  

• Недостатъчни са връзките между съставите и дейците на културата, от една 

страна, учениците и образователните институции - от друга. Малко са “изнесените” 

учебни часове в залите, в библиотеката, не са масови организираните посещения на 

културни прояви, не са практика посещенията на дейци на културата в училищата. Тези 

форми могат да имат съществен принос в осъществяването на приемственост в 

културния живот- издирване и подпомагане на талантливи деца и младежи и създаване 

на условия и възможности за тяхната изява. 
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• Недостатъчна квалификация на кадрите - работещите в библиотеките нямат 

осигурени възможности за подобряване на квалификацията си за работа със 

съвременните технологии и новите библиотечни практики; 

• В малките населени места е недостатъчен броят на местните кадри с необходим 

образователен ценз; 

• Недостатъчни са програмите за квалификация на читалищни кадри, свързани с 

културен мениджмънт, изготвяне и управление на проекти, курсове на компютърна 
грамотност. 

 
В резултат на извършения анализ на състоянието на човешките ресурси и 

развитието на социалния сектор могат да се направят следните изводи: 

1. Диференциацията в динамиката на процесите на общинското развитие се 

увеличава през последните години. Обект на положителни промени са всички 

дейности, но мащабите на промените са различни.  

2. Продължават и се задълбочават процесите на застаряване и намаляване броя на 

населението. До голяма степен тези негативни процеси са обусловени от икономически 

причини.  

3. Наблюдава се тенденция на нарастване на заетостта през последните години. Все 

още е висок делът на заетите в селското стопанство, което е характеристика за все още 

слаборазвита общинска икономика. 

4. Продължителното запазване на високото равнище на дълготрайна безработица 

се превръща в остър социален проблем. Като се има предвид ситуацията със заетостта и 

растежа в общината, може да се смята, че има нужда в най-голяма степен от 

цНевестиносочени действия на общинската политика за постигане на устойчиво 

дългосрочно развитие. 

5. Териториалната мобилност на работната сила е сравнително ниска. Дисбалансът 

между търсенето и предлагането на работна сила на регионалните пазари на труда се 

дължи на наследената структура на регионалните икономики, засегнати от процесите 

на преструктуриране, различните възможности за развитие на малкия и среден бизнес в 

съответните региони. 

6. Националният план за действие по заетостта, приет от правителството, не е 

осигурен финансово, в резултат на което не са стартирали утвърдени регионални 
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програми за заетост и обучение. 

7. Конкурентоспособността на общината, оценена в европейски план, е 

изключително ниска. Независимо от добрите образователни характеристики на 

човешките ресурси, качеството на работната сила е недостатъчно, за да отговори на 

предизвикателствата на икономиката, основана на знанията и на глобализационните 

процеси. 

8. Капацитетът за усвояване на Структурните фондове и Фонд “Сближаване” в 

общината е със сериозни дефицити, което налага прилагането на специални мерки за 

тяхното преодоляване.  

4. Състояние на инфраструктурата и екологията 

4.1. Инфраструктура 

Община Невестино има изградена добра инфраструктура, която в годините се 

осъвременява и модернизира. Това осигурява на общината възможности за бъдещо 

социално-икономическо развитие и за привличане на нови инвестиции. За да се 

реализират тези намерения е необходимо да се работи в следните направления: 

1. Изграждане на инфраструктурната среда за създаване и развитие на бизнеса, 

чрез ремонт, реконструкция и изграждане на пътнотранспортната инфраструктура, 

свързваща бизнес обекти с главните пътища и с по-големите бизнес центрове и пазари; 

2. Подобряване на услугите за ефективно енергозахранване, водоснабдяване, 

екологична инфраструктура и телекомуникации, които са необходими за развитието на 

бизнеса; 

3. Координирано, устойчиво и в съответствие с очакваното търсене развитие на 

различните видове инфраструктура; 

4. Потенциални бенефициенти са местни и областни бизнес организации, МСП, 

регионални агенции за развитие, местни органи за планиране и развитие на 

икономиката; 

5. Инфраструктурните проекти, свързани с бизнеса, не трябва да съществуват сами 

за себе си. Те трябва да бъдат оформени и прилагани в съответствие с всички текущи 

програми, по-специално ИСПА, САПАРД и програмите, насочени към повишаване 

конкурентоспособността на икономиката; 
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6. Управленско партньорство: трябва да се положи усилие с цел мотивиране на 

всички заинтересовани страни (националните власти, регионалните и общински 

структури, неправителствените организации, частния сектор) да приложат най-добрия 

опит при подбора и изпълнението на проекти. 

 
4.1.1. Пътна мрежа в община Невестино 

Националните пътища са отговорност на Изпълнителна Агенция “Пътища” 

(ИАП), докато местните пътища могат да бъдат общински. На ИАП е възложена ролята 

на координатор на цялата пътна мрежа в страната, включително свързването на 

местните пътища с националната мрежа. Общините се занимават с изграждането, 

реконструирането и поддържането на общинските пътища. Централната власт е 

отговорна за поддържането и разширяването на републиканската пътна мрежа с 

помощта на ИСПА. Установено е, че повече от 28 % от цялата пътна мрежа е в лошо 

състояние. Този процент ще бъде значително по-висок, ако се отчетат и пътищата от 

нисък клас.  

 

Таблица 29. Републикански пътища на територията на община Невестино 
 

№ на 
пътя 

Наименование на пътя от км…. до км…. Дължина 
/км/ 

II-62 о.п. Кюстендил-о.п. Дупница-Клисура 10+200-20+100 9,900 
 Всичко IIри клас 9,900 

III-104 (о.п. Дупница-о.п. Благоевград)-Бобошево-
Четирци 

15+000-25.530 10,530 

III-621 (о.п. Кюстендил-о.п. Дупница) Невестино-
Катрище-Горна Гращица 

0+000-2+800 2,800 

III-622 (о.п. Кюстендил-о.п. Дупница) Невестино-
Четирци-Църварица-Черна скала-Граница 
Македония 

0+000-31+400 31,400 

III-
62222 

(Четирци-Църварица) Ваксево-Смоличано-
Пелатиково-Рашка Гращица-Згурово-
Берсин-Граница-(о.п. Кюстендил-о.п. 
Дупница) 

0+000-22+400 22,400 

III-
62224 

(Четирци-Църварица)-Ветрен-Раково-Горно 
Раково-Ново село-Слокощица 

0+000+24+800 24,800 

Всичко III-ти клас: 91,930 
Общо: 101,830 

 
Общинските пътища в частност се нуждаят от поддръжка или рехабилитация (63 

км са асфалтирани, но разбити) и имат лоши технически показатели. Освен това, 

съществуват важни регионални различия по отношение гъстотата на общинската пътна 

мрежа, което води до изолиране на определени участъци, по-специално селски и 
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планински райони. През зимата тези участъци са практически откъснати от останалата 

част на страната. Тези проблеми правят пътната мрежа неефикасна за осигуряване на 

бързо, продължително, удобно и сигурно превозване на хора и стоки. Ето защо е 

необходимо да се модернизира и завърши третокласната и четвъртокласната пътна 

мрежа, за да се осигури предимно достъп за хора и товари до места, където се развиват 

производствени дейности. За да се направи това, трябва да бъдат построени или 

модернизирани свързващи пътища от тези места с националните пътища от по-висок 

клас. 

Слаба страна по отношение на шосейната мрежа е нейната поддръжка предвид 

това, че финансовите възможности на общината са ограничени. По –голяма част от 

пътищата са в добро техническо състояние, но има отделни участъци от 

четвъртокласната пътна мрежа, които се нуждаят от среден и основен ремонт. 

Няма изградени обходни пътища за селищата, а пътищата от републиканската 

пътна мрежа преминават направо през тях. Това показва, че за голяма част от селищата 

в общината основен източник на вредни вещества в атмосферния въздух са именно 

МПС. 

Не е правена преценка на влиянието на автобусите за извънградски превози и на 

товарния трафик. Независимо от това може да се обобщи, че подвижните източници на 

емисии оказват значимо отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния 

въздух в населените места. Този източник би следвало да е на особено внимание от 

страна на общината, поради реалните възможности местната власт да взема решения по 

организацията на транспорта в населените места. 

Основният извод, който може да се направи за транспорта в Община Невестино 

е, че този отрасъл през последните години търпи непрекъснато развитие в положителна 

посока, изразяващо се в следното: 

• Добре развито транспортно обслужване, редовни автобусни връзки; 

• Ежедневни транспортни връзки до всички села в общината. 

 

4.1.2.Зелени площи в населените места  

Селищните и крайселищни зелени площи на територията на община Невестино 

предоставят условия за развитие на ежедневен и периодичен отдих за жителите на 

областта. Те се поддържат в по-голямата си част в добър вид. В с. Невестино се намира 

малък парк с иглолистни и широколистни дървета:  
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В малките населени места също има озеленени площи – училищни дворове, 

улици и др., определени от устройствените планове за зелени площи.  

Поддържането на зелените площи се извършва периодично от работници, 

назначени по програмите за временна заетост. Средствата по поддръжката на 

зНевестинота система са крайно недостатъчни и въпреки усилията на общинските 

власти текущото състояние на парковете не е на нужното ниво.  

 

4.1.3. Електроснабдяване  

Всички населени места от общината са електроснабдени. Поддръжката на 

енергийните мрежи и системи се осъществява от ЕАД “Електроразпределение” гр. 

Кюстендил и има възможност да осигури всяка вградена мощност, съобразно 

изискванията на производството. 

Захранването на населените места се осигурява по ел. проводи 20 kv с обща 

дължина 150 км. Понижаването на напрежението 20 kv/0,4 kv на територията на 

общината се осъществява от 58 броя трафопостове. Уличното осветление на населените 

места се осъществява с В.Т. 0,4 kv с дължина 160 км, престои пълната му 

реконструкция с енергоспестяващи осветителни тела. 

 

4.1.4. В и К мрежа  

Районът разполага с водоизточници за питейни нужди, използват се подпочвени 

води чрез сондажи и изворни води. Поради планинският характер на общината, 

населените места са добре снабдени с питейна вода от собствени източници. 

Потреблението на вода по данни на НСИ е както следва: 

 

Таблица 30. Потребление на вода в община Невестино 
Период Доставена вода 

общо (хил. м3) 
От която за 
домакинствата 

Доставена вода 
общо на човек 

От която за 
домакинствата 

Дял на 
водоснабденото 
население от 
общото на 
страната 

2001 95 81 58 51 97.6 
2002 143 92 104 68 98.0 
2003 100 84 68 58 97.7 

Източник: НСИ 

От таблицата се вижда, че доставяната вода през анализирания период се 

колебае, с тенденция към намаляване (95, 143, 100 куб. м). Водоснабденото население е 

около 98 %, което е добър показател. За 2004 г. по данни на общината са извършени 
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капиталови разходи в различни дейности, свързани с В и К, в селата Ваксево, Илия, 

Невестино и Пелатиково на стойност 58 600 лева.  

По данни на общината потреблението на вода е следното: 

• Водоснабдени населени места – 21 бр.; 

• Дължина на водопроводната мрежа – 96 км; 

• Дължина на външния водопровод – 83 км; 

• Водопроводни отклонения – 2575 бр.; 

• Подадена вода – 310 куб. м/на година. 

Степента на изграденост на канализацията е минимално, само частично в 

общинския център, а спазването на санитарно-хигиенните норми налага нейното 

доизграждане. Използват се преди всичко септични ями и попивни кладенци, което 

води до замърсяване на подземните води. Липсват пречиствателни съоръжения за 

отпадни води. В селата не са изградени канализации. Не са проучвани възможностите 

за изграждане на канализационни мрежи, колектори и/или изграждане на 

пречиствателни станции за битови отпадъчни води, които да обслужват малките 

населени места в общината. 

 

4.1.5. Съобщения 

Съществуващата структура на телефонната мрежа в община Невестино 

осигурява обслужване на населените места през аналогови централи с общ капацитет - 

2080 абонати. Пощенски станции – 7 бр. са разпределени така, че да обслужват 

максимално населението на общината. В по-големите села има пощенски станции – с. 

Невестино, с. Ваксево, с. Църварица, с. Згурово, с. Рашка Гращица, с. Пелатиково и с. 

Еремия. Тук е мястото да отбележим, че в с. Ваксево в пощенската станция има 

изграден действащ интернет клуб, който се посещава от деца и възрастни имащи 

желание за контакти в мрежата. В с. Невестино предстои да бъде пуснат също 

Информационен център. Двата центъра са разположени или в самата пощенска станция 

или в близост до нея.  

Телеграфни станции няма на територията на общината. 

Телефонните станции са 5 бр., разпределени както следва: с. Невестино, с. 

Еремия, с. Църварица, с. Рашка Гращица. Всяка една от тях управлява определен брой 

телефонни постове, а те са разпределени така: с. Невестино – 750 бр., с.Еремия -330 бр., 

с. Ваксево – 350 бр., с. Църварица – 150 бр., като тази телефонна станция обслужва и с. 
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Г. Раково и с. Д. Раково; с. Рашка Гращица – 500 бр. Това приблизително прави около 

2080 бр. телефонни поста на територията на Общината. 

Монтираните междуселищни телефонни централи са включени към 

националната мрежа за автоматично телефонно избиране. Това дава възможност 

всички населени места да бъдат избирани от страната и чужбина. 

На територията на общината има покритие и на мобилните оператори – 

Мобилтел, Глобул и Мобиком.  

 

4.2. Екология 

4.2.1. Състояние на екологичната обстановка 

Основните фактори на средата - почви, въздух, водни ресурси, радиационен фон 

и др. на територията на община Невестино позволяват производството на земеделска 

продукция. На територията й няма крупни промишлени обекти, които силно да 

влошават санитарната обстановка и хигиенните качества на посочените фактори. 

Екологичните проблеми на селските населени места се обуславят от липсата на 

достатъчно развита канализационна мрежа, разделно събиране на ТБО, финансови 

средства, места за депониране на умрели животни, които често се изхвърлят в 

местности, разположени в близост до водоизточници и вододайни зони. 

Промишленото замърсяване на въздуха в общината няма. Не е установено 

наличие на азотни окиси, оловни аерозоли, други аерозоли и феноли, което е предмет 

на изследване от страна на подвижната лаборатория за фоново замърсяване на РИОСВ -

Кюстендил. По данни от тези замервания нe са констатирани отклонения от ПДК 

/пределно допустимите концентрации/. 
В таблицата са показани данните с източник НСИ, от която е видно, че няма 

наличие на вредни емисии във въздуха, а това предполага добра екологична среда. 

 
Таблица 31. Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горива и 

производствени процеси 
 
Години Серни 

оксиди 
Азотни 
оксиди 

Неметанови 
летливи 
органични 
съединения 

Метан Въглероден 
оксид 

Въглероден 
диоксид 

Двуазотен 
оксид 

Амоняк 

2001 1,54 0,12 0,83 0,01 0,07 83,43 0,01 - 
2002 1 0 1 0 0 75 0 0 
2003 1,50 0,11 0,61 0,06 0,07 62,76 0,01 0,00 

Източник: НСИ 



 83

По данни на общината основни източници на замърсяване на атмосферния 

въздух с емисии на вредни вещества са:  

• Селското стопанство: 
 Земеделието е основен източник на прахови частици, които се отделят 

във въздуха при обработката на земята. Чрез ветровата ерозия се изземва 

повърхностния почвен слой. В резултат на торенето със самолети, както и използването 

на химически средства за защита са също често пъти подценявани замърсители на 

приземния въздух. Палежите на стърнища през лятото са сериозен източник на прах, 

сажди, СО, СО2 и други замърсители. Тази нецелесъобразна практика у земеделските 

стопани унищожава почвата, лишавайки я от нейното най-важно качество – 

плодородието; 

 Животновъдните ферми са източници на неприятни миризми; 

• Селищната система: 
На територията на общината има малък брой действащи горивни инсталации.  

Основен замърсител на приземния въздух на територията на общината са 

битовите отоплителни тела, като все още населението се отоплява в зимния сезон 

приоритетно с дърва и по-ограничено с въглища и ел. енергия. 

Атмосферният въздух в района на общината е в рамките на кондиционните 

изисквания поради липсата на големи промишлени и енергийни замърсители.  

Ниският потенциал на замърсяване на въздуха има голямо значение за 

хигиенната обстановка на областта. 

 Бензиностанцийте са основен източник на летливи органични 

съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух. На територията на общината има 

една бензиностанция на “Петрол” АД. 

Летливите органични съединения се емитират от инсталации и съоръжения за 

съхранение и товарене или разтоварване на бензини. 

 Автомобилен транспорт - представя голямата група на подвижни 

източници, които чрез отработeните газове замърсяват атмосферния въздух с СО2, СО, 

сажди, въглеводороди,  азотни оксиди и др. 

Контролът върху замърсяването от моторните превозни средства се осъществява 

от органите на КАТ по показатели: димност, въглероден оксид, азотни оксиди, 

въглеводороди. Веднъж годишно МПС се подлагат на преглед за проверка на 

техническата им изправност. 
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Анализа на този вид източник може да се направи след точна оценка на броя, 

вида и характеристиките на автомобилите за личен и обществен превоз в населените 

места. Такава информация няма, а и тя трудно би могла да оцени реалното въздействие 

на транспорта върху качеството на въздуха.  

Важни предпоставки за нивото на замърсяване от МПС са гъстотата на пътната 

мрежа, наличието на пътища от висок клас и съответно интензивността на трафика. 

Няма изградени обходни пътища за селищата, а пътищата от републиканската 

пътна мрежа преминават направо през тях. Това показва, че за голяма част от селищата 

в общината основен източник на вредни вещества в атмосферния въздух са именно 

МПС. 

Не е правена преценка на влиянието на автобусите за извънградски превози и на 

товарния трафик. Независимо от това може да се обобщи, че подвижните източници на 

емисии оказват значимо отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния 

въздух в населените места. Този източник би следвало да е на особено внимание от 

страна на общината, поради реалните възможности местната власт да взема решения по 

организацията на транспорта в населените места. 

Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните изводи: 

1. Община Невестино се характеризира с климатични фактори обуславящи 

малък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух от местни източници; 

2. Не са констатирани наднормени стойности на замърсявания от 

производствените предприятия;  

3. Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са 

автотранспорта и битовите отоплителни източници; 

4. Липсват данни, въз основа на които би могло да се констатира наличието или 

отсъствието на наднормено замърсяване от неподвижните битови и производствени 

източници и от автомобилния транспорт. 

 

4.2.2. Битови отпадъци  

Количествената и качествената характеристика на ТБО зависи от мястото на 

генериране, от стандарта на живот на населението, неговата култура, степен на 

благоустрояване, начин на отопление на сградите и жилищата. 
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Около 90 % от отпадъците в селата са от животинско-фекален и растителен 

произход. Това дава отлична предпоставка за разделно сметосъбиране: биоразградими 

и неразградими отпадъци; оползотворяване на биоразградимата органика по метода на 

аеробно компостиране и/или анаеробно производство на биогаз. И в двата случая 

получениятт /аеробно или анаеробно/ продукт - компост или съответните 

ферментационни продукти, са отличен заместител на минералните торове, използвани в 

селското стопанство. 

Понастоящем смесените битови и строителни отпадъци се изхвърлят на 

сметищата, които периодично се подравняват и запръстяват. Организираното 

сметоизвозване се извършва от общинско звено.  

Общо събрани и депонирани отпадъци на територията на община Невестино по 

години са както следва: 

• За 2001 г. са събрани и депонирани – 770 т битови отпадъци общо от 

домакинства, почистване на улици и паркове от биоразградими отпадъци; 

• За 2002 г. са събрани и депонирани – 885 т – от смесено битови отпадъци; 

• За 2003 г. са събрани и депонирани - 910 т – битови отпадъци и 10 т – 

строителни отпадъци; 

• За 2004 г. са събрани и депонирани – 1098 т – смесено битови отпадъци и 3 т – 

строителни отпадъци. 

На територията на общината за периода от 2003 г. до края на 2004 г. няма 

образувани производствени отпадъци. 

Заустените отпадни водиса 162 хил. куб. м годишно, по последни актуални 

данни  

Основен замърсител на територията на общината са битовите отпадъци – 

опаковки от пластмаса, хартия и картон; 

 Състояние и капацитет на сметищата 

Отпадъците от населените места в община Невестино се отстраняват на две депа 

– в землището на с. Ваксево (в местността „Ковачки дол”, източно от р. Речица – 

приток на р. Струма) с площ от 3 дка. И при с. Невестино (с. Четирци, в местността 

„Лесков дол”) с проектна площ от 5 дка. 

За 11 от населените места отстраняването на отпадъците се извършва на депо в 

м. ”Лесков дол”, недалеч от с. Невестино, и за 4 населени места на депото в м. 

”Ковачки дол” в землището на с. Ваксево. 
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Депото в с. Четирци – м. ”Лесков дол” се експлоатира от 1970 г. и е с капацитет 

от 27000 куб. м при обемна плътност на отпадъците от 0,6-0,7 т/куб. м. До момента 

фактически заетата площ на депото е 2 дка, на която от началото на експлоатацията до 

момента са депонирани общо 18000 куб. м смесени битови отпадъци. Два пъти 

годишно се прилага методът на запръстяване на натрупаните отпадъци. 

Депото в с.Ваксево – м.”Ковачки дол” се експлоатира от 1975г. и е с капацитет 

от 11 700 куб.м. при обемна плътност на отпадъчното тяло от 0,6-0.7 т./куб.м. До 

момента фактически заетата площ на депото е 1,5 дка. На която от началото на 

експлоатацията до момента са депонирани общо 18000 куб.м. смесени битови 

отпадъци. Два пъти годишно се прилага метода на запръстяване на натрупаните 

отпадъци.  

Поради изграждането на Регионално депо за отпадъци в гр. Кочериново двете 

депа на територията на община Невестино до края на 2008 г. ще бъдат закрити, като 

отпадъците, натрупани през периода им на експлоатация ще бъдат предепонирани на 

претоварна площадка в с. Горна Гращица и в гр. Кюстендил. Преди да стартира 

процеса на предепониране и след неговото приключване ще бъде необходимо да се 

направят предварителни изследвания на водни и почвени проби на регистриране 

актуалното състояние на повърхностните води и почвите. 

 Оценка на старите замърсявания 

На територията на общинския център Невестино и около всяко село има 

изхвърлени отпадъци на произволни места – стари замърсявания; край пътища, дерета, 

по зелените площи, върху земеделските и горски земи, който представляват риск с 

трудно  

• Риск за замърсяване 

По-голямата част от нерегламентираните сметища се намират в опасна близост 

до обработваеми площи. Налице е реална заплаха от разнасяне на замърсителите от 

вятъра, безстопанствените кучета или диви животни. Самите сметища са с 

преобладаващ депониран отпадък от животинско-фекален произход, а това е опасна 

предпоставка за развитие на ентеро-патогенни инфекций. Друга част са в близост до 

горски масиви и водоеми, което също представлява заплаха за нарушаване на 

равновесието в посочените екосистеми. 
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4.2.3. Екологично състояние на водните ресурси 

Поради слабата промишлена дейност не се наблюдават трайни и мащабни 

замърсяващи производства, които да окажат съществено отрицателно влияние върху 

надземните и подземни води в разглеждания район.  

Локални замърсители в района са: по-голямата част от земеделските стопани, 

фекалните води от кравеферми и овцеферми. Основен замърсител на водите в общината 

представляват канализационните отпадни води, които постъпват в околната среда 

директно, поради липса на пречиствателна станция. Заплаха за хората и околната среда 

представляват също дренажните води от нерегламентираните сметища. 

 

4.2.4. Питейни води и ефективност на пречиствателните съоръжения 

 Водоизточници за питейни и битови нужди 

В района на общината са налице следните водоизточници за питейни и битови 

нужди: 

• Каптажи; 

• Шахтови кладенци; 

• Регистрирани - индивидуални кладенци за питейни нужди и за битови нужди. 

Може да се отбележи, че добиваните количества вода намаляват, поради 

намаляване на притока на подпочвените води.  

За нормализиране на водоснабдяването за питейни и битови нужди общината 

през последната година е инвестирала в различни дейности 56 800 лева. 

Разработен е проект за ремонт на съществуващия водопровод  

На територията на Община Невестино няма пречиствателнои съоръжения.  

Съгласно изискванията на Наредба 6/9.11.2000 г. за емисионни норми за 

допустимото съдържание на вредни и опасни в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти, качествата на пречистваните води в дома трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

• БПК5 до 25 mg/l O2; 

• ХПК до 125 mg/l О2; 

• НВ до 60 mg/l. 

Необходимата степен на пречистване в дома по тези показатели, при максимален 

брой на обслужваните посетители и служители, е съответно: 
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• БПК5 = 95.1 %; 

• ХПК = 87.8 %; 

• НВ =  0 %. 

Основни елементи на пречиствателната станция на дома са: 

1. По пътя на водата: 

• Междинен резервоар за отпадъчна вода; 

• Биобасейн–утаител; 

• Смесител с контактен резервоар. 

2. По пътя на утайките: 

• Силоз за стабилизирана утайка. 

Като цяло община Невестино е с добра екологична характеристика, която се 

определя от благоприятните почвени, микроклиматични и санитарно-хигиенни 

условия. Качеството на питейните води е добро, хлорирането им е на необходимото 

ниво и се извършва редовно в границите на нормите. 

 

4.2.5. Замърсяване на почвите 

 Няма данни от общината за замърсяване на почвата. 

 

4.2.6. Шумово замърсяване 

През територията на общината автомобилният поток, който преминава не е 

фактор за установяване на шумово замърсяване над допустимите норми и поради 

факта, че е направена околовръстна пътна артерия. 

Изградените производствени предприятия и цехове са с малък капацитет и 

внедрените в производството машини и материали са съобразени с нормите на 

шумовото замърсяване в населените и извън населените места определени от 

Министерство на Околната среда и водите.  

 

4.2.7. Радиационен фон 

На територията на общината радиационният фонд е под границата на 

допустимите норми на екологичното законодателство в Р.България. 

В разглежданата територия не съшествуват реални и потенциални 

производствени единици, които да провокират йонизиращи лъчения. Не съществуват и 
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военни обекти с такова предназначение. Несъществени единични нарушения може да 

се регистрират от активиране на естествения атмосферен фон от външни въздействия. 

Не са констатирани отклонения от нормите Не разполагаме актуални данни за 

последните години от анализирания период. 

 

4.2.8. Бъдещи проекти в сферата на Опазване на околната среда на територията 

на община Невестино: 

• Подобряване на организацията на сметосъбиране и сметоизвозване; 

• Закриване на нерегламентираните сметища; 

• Закриване на съществуващите общински депа до 2008 г.; 

• Подобряване на селищната и извън селищната зНевестино система на 

територията на общината; 

• Опазване чистотата на населените места на територията на общината; 

• Създаване на предпоставки за развитие на еко-туризъм и селски туризъм; 

• Изграждане на канализация в селата – Невестино, Четирци, Ваксево, Рашка 

Гращица, Лиляч и др. 

• Изграждането на водопроводи за питейно-битови цели на населението на 

селата Невестино, Пастух, Лиляч, Друмохар и др. 

• Обособяване на индустриални зони извън населените места на територията 

на общината; 

• Поддържане на резерват „Габрата”; 

• Опазване местообитанията на редки или застрашени от изчезване растителни 

и животински видове покрай реките и в планинските местности на територията на 

община Невестино; 

• Правилната експлоатация на водните ресурси на територията на общината; 

• Създаване на мобилна лаборатория за нуждите на околната среда в 

общината. 

 

 Основни изводи: 

• В Община Невестино е изградена съответната инфраструктура, която в годините 

се осъвременява и модернизира; 

• Общинските пътища в се нуждаят от поддръжка или рехабилитация и имат 

сравнително добри технически показатели; 
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• През зимата някои участъци са практически откъснати от останалата част на 

страната. Тези проблеми правят пътната мрежа неефикасна за осигуряване на бързо, 

продължително, удобно и сигурно превозване на хора и стоки; 

• Водоснабдяването в общината, както за питейно-битови нужди, така и за 

напояване на земеделските земи е добро; 

• Община Невестино се характеризира с климатични фактори, обуславящи малък 

потенциал на замърсяване на атмосферния въздух от местни източници; 

• Не са констатирани наднормени стойности на замърсявания на околната среда. 

• Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са 

автотранспортът и битовите отоплителни източници; 

• Екологичните проблеми на селските населени места се обуславят от липсата на 

канализационна мрежа, организирано събиране на ТБО, инсенератори за опасни 

отпадъци; 

• За територията на общината няма данни за замърсяване на почвата; 

• Повишаване ефективността на дейностите, свързани с управлението на 

отпадъците: въвеждане на безотпадни технологии, разделно сметосъбиране и 

рециклиращи производства, оползотворяване по пътя на аеробно компостиране; 

• Благоустройство на селищната система, в това число - обогатяване на зелените 

площи; 

• Подобряване състоянието на водопреносната и канализационна мрежа; 

• Мерки за опазване и възстановяване на биоразнооразието; 

• Екологично образование на населението; 

• Липсват данни, въз основа на които би могло да се констатира наличието или 

отсъствието на наднормено замърсяване от стационарните битови и производствени 

източници и от автомобилния транспорт. 

 

 Обща оценка на състоянието на екологията 

Община Невестино се отнася към общините с добри екологични условия, с 

възможност за развитие на чиста селскостопанска продукция. Не разполагаме с данни 

за тотално замърсяване на въздуха и почвите с опасни за здравето на населението 

химически вещества и препарати. 

Подходящо ще бъде да се насърчава бизнеса за разкриването на малки и средни 

предприятия, свързани със селскостопанското производство. Близостта на общинския 
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център до селата е фактор, който трябва добре да се използва в бъдеще, тъй като 

създава възможности за подобряване връзките и за превръщането му в опорен център 

на селищната мрежа. 

 

5. SWOT анализ на община Невестино 
 

 Идентификацията на външните фактори, разглеждани като благоприятни 

възможности и потенциални заплахи, както и на вътрешните фактори, разглеждани 

като силни и слаби страни на общината, е извършена по метода на мозъчната атака с 

участието на специалисти от община Невестино на експертите от разработващия екип. 

В резултат на обсъждането бяха получени следните експерти оценки на факторите: 

 
Сегменти на средата В Ъ Н Ш Н И  Ф А К Т О Р И Оценка от 

1 до 10 

Политическа стабилност или нестабилност и отражението й върху 
работата на общините 8 
Финансови взаимоотношения между държавата и общините и степен на 
финансова децентрализация 7 
Развитие на формите на пряката демокрация и гражданското общество 4 
Наличие на международни и национални програми за подпомагане на 
общините 6 

Политическа среда 

Приобщаване на страната към ЕС 5 
Национално законодателство в областта на местното самоуправление и 
отражението му върху дейността на общините 10 Правна среда 
Международно законодателство и отражението му върху дейността на 
общините 5 
Състояние на макроикономическата среда - ръст на БВП, инвестиционна 
активност, инфлация 5 
Инвестиционна активност в страната и региона 3 
Равнище на доходите в страната и региона 3 
Преки чужди инвестиции в страната и региона 5 

Икономическа среда 

Рентабилност и производителност на труда на предприятията от страната 
и региона 3 
Образователна система – нормативна база, състояние, успешност на 
реформите 5 
Здравеопазна система – нормативна база, състояние, успешност на 
реформите 4 
Развитие на обществените услуги – качество, достъпност, обхват 6 
Качество на битовата среда – осигуреност с жилища, състояние на 
жилищния фонд 6 
Качество на работната среда – наличие на норми регулаторни механизми 4 

Социална среда 

Наличие или отсъствие на етническо напрежение и конфликти в страната 
и района. Държавна политика в областта на етническата толерантност 8 
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Държавна политика в областта на равнопоставеността на половете 8  
Държавна политика в областта на развитието на формите за отдих, спорт 
и туризъм 3 
Природо-географски потенциал за развитието на туризма 8 
Природни богатства, благоприятстващи развитието на промишлеността 5 
Почвено-климатични условия за развитие на селското стопанство 6 

Природно-
географска 

Степен на уязвимост от природни рискове 
8 

Възрастова структура на населението 4 
Естествен прираст 1 
Миграционни процеси 3 Демографска 
Урбанизация на населените места и отражението й върху развитието на 
общината 3 
Транспортна инфраструктура – състояние на националните и регионални 
транспортни артерии. Капацитет и използваемост. 5 
Комуникационна инфраструктура – пощи, далекосъобщения, радио и 
телевизионни мрежи 6 
Състояние на В и К мрежата и качество на обслужването 3 
Мелиоративни съоръжения – наличност и състояние 2 

Инфраструктурна 

Енергийни мрежи – наличност и състояние 5 
Развитие на промишлеността в района  1 
Развитие на селското стопанство 2 Отраслова среда 
Развитие на услугите 1 
Състояние на финансовите институции, партниращи с общината 6 
Състояние на неправителствения сектор 3 Институционална 

среда Състояние на бизнес-структурите – икономическо състояние, стабилност, 
отношение към местната власт, намерения за дългосрочно пребиваване в 
района 3 
Качество на нормативната уредба в областта на културата 4 
Държавна политика в областта на културата – подпомагане, финансиране, 
инвестиции 3 Културна среда 
Културна и образователно равнище на населението, степен на 
задоволеност на културните потребности 3 
Национална политика в областта на екологията и отражението й върху 
състоянието на общините – функции на органите, системи за мониторинг 
и контрол, ефективност на мерките 4 
Ограничения в земеползването, в резултат на наличие на санитарно-
охранителни зони 3 
Наличие и достъпност на национални и международни програми за 
финансиране на общински проекти в областта на екологията 3 
Наличие на трансгранични замърсявания 8 

Екологична среда 

Степен на съдействие от страна на обществото по отношение спазването 
на екологичните норми 

4 
СРЕДНА ОЦЕНКА НА ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ 4.57 

 

 

 Както се вижда, експертите оценяват външната среда на общината по-скоро като 

неблагоприятна, макар и не толкова категорично (оценка 4,57 по десетобалната 
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система). С най-висока оценка от външните фактори са природно-географската, 

правната и политическата среда. Ниски са и оценките на икономическата среда. 

Образователната реформа не е с висок рейтинг, налице е разминаване между 

потребностите на пазара на труда и учебните програми. Качеството на битовата и на 

работната среда е оценено под средното, тъй като се забелязват значителни нарушения 

на нормите за условия на труд. Демографската среда е с най-ниска оценка, т.е. тя 

представлява реална заплаха за развитието на общината, тъй като естествения прираст е 

отрицателен, миграцията – също, и се забелязва обезлюдяване на малките населени 

места. Инфраструктурата има по-високи оценки само в частта на комуникационните 

съоръжения и енергийните мрежи, но що се отнася за пътната инфраструктура и 

особено – за мелиоративните съоръжения – те са остарели и разбити. С най-ниска 

оценка е отрасловата среда, т.е. развитието на основните отрасли на икономиката – 

промишленост, селско стопанство, търговия, туризъм и услуги е изключително слабо. 

Оценките по отделни елементи на външната среда са представени на следващата 

таблица и от графиката след нея: 

 

Средни оценки на отделните 
сегменти на околната среда ОЦЕНКИ

Политическа среда 6.00
Правна среда 7.50
Икономическа среда 3.80
Социална среда 5.50
Природно-географска 6.75
Демографска 2.75
Инфраструктурна 4.20
Отраслова среда 1.33
Институционална среда 4.00
Културна среда 3.33
Екологична среда 4.40
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Профил на външните фактори
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  Оценката на вътрешните фактори на общината са представени по-долу и в 

зависимост от техните стойности могат да се определят като нейни силни (с оценки от 

6 до 10) или слаби страни (с оценки от 1 до 5).  

 

  
Характеристики на 

общината 
В Ъ Т Р Е Ш Н И  Ф А К Т О Р И  Оценки от 

1 до 10 

Степен на използване на почвено-климатични предпоставки за развитие 
на отраслите на икономиката 

2 
Използване и опазване на водните ресурси на общината 

2 
Използване, опазване и възпроизводство на горските ресурси на 
общината 3 

Степен на 
използване на 
природо-
географския 
потенциал на 
общината  

Степен на използване на полезните изкопаеми 1 
Икономическо състояние на общинските предприятия и дружества с над 
50 % общинско участие 

1 
Състояние на материалната база на предприятията от общината 

3 
Развитие на разнообразни формина обществено-частно партньорство 

3 
Развитие на разнообразни форми на обществено-частно партньорство в 
бизнеса 2 
Развитие на частния сектор и на МСП 2 
Степен на коректност на икономическите субекти по отношение 
финансовите им ангажименти към общината 3 
Наличие на разнообразни форми на сдружения на бизнес структурите 
като търговски камари, палати, комитети и др. и партньорството им с 
общинската администрация 1 
Успешност на приватизацията – състояние на приватизираните 
предприятия 1 

Развитие на 
икономиката 

Състояние на селскостопанските кооперации и фирми – финансова 
стабилност, инвестиционна активност, продукция 2 
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Качество на бюджетния процес – ориентирането му към стратегическите 
цели, използване на съвременни форми за разработване, привличане на 
обществеността 

8 
Наличие на действаща и адекватна система за финансово управление и 
контрол 8 
Наличие на методики за остойностяване на публичните услуги и 
прилагането им при определяне на местните такси и цени на услуги. 
Въвеждане на общински стандарти за финансиране на общинските 
дейности 7 
Потенциал за увеличаване размера на местните приходи 3 
Тенденции в събираемостта на местните приходи 9 
Оценка на инвестиционните възможности на общината 9 
Привличане на средства от алтернативни приходоизточници – съвместни 
обществено-частни инициативи, лизинг, банкови и облигационни заеми и 
ефекта върху общинския бюджет 

1 

Финансова 
политика 

Наличие на неразплатени разходи 2 
Степен на инвестиционна активност на общината в областта на 
благоустройството и комуналното стопанство 9 
Наличие на общински програми и проекти за благоустройство 9 
Състояние на вертикалната планировка 5 
Състояние на уличната мрежа 3 
Състояние на ВиК мрежата 3 

Благоустройство и 
комунално 
стопанство 

Състояние на чистотата 4 
Достатъчност на лекарските практики в до болничната помощ 6 
Степен на покритост на населените места с лекарски и стоматологични 
практики 6 
Осигуреност на лекарските практики със съвременна амбулаторна 
апаратура, екипировка и компютри 6 

Развитие на 
здравеопазването в 
общината 

Физическо състояние на сградния фонд на болничните заведения и на 
транспортните средства 8 
Състояние и използваемост на сградния фонд в образованието 6 
Физическо състояние на оборудването 3 
Квалификация на педагогическия персонал 7 
Финансова издръжка, достатъчност на средствата по линия на 
държавните стандарти за издръжка на образованието 8 
Наличие на общински програми за развитие на образованието 2 

Развитие на 
образованието в 
общината 

Успешност на мерките за оптимизиране на мрежата от учебни заведения  
3 

Физическо състояние на материалната база  4 
Квалификация на персонала, работещ в областта на културата 4 
Финансова осигуреност и възможност за генериране на собствени 
приходи на културните заведения 5 
Наличие на визия за бъдещето и на общински програми за развитие на 
културата в общината 3 

Развитие на 
културните 
дейноости 

Международни и национални изяви и признание на културните състави 
3 

Развитие на 
социалните 
дейности в 

Степен на застъпеност на социалните дейности в населените места от 
общината – социален патронаж, кухни за социално слаби, диабетици, 
млечни кухни и др. 3 
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Физическо състояние на сградния фонд на специализирания дом за деца и 
младежи с умствена изостаналост 6 
Възможност за достъп на инвалидите до обществени места 2 
Наличие на общински програми за работа с деца в риск, за приобщаване 
и социализация на маргинализирани групи и хора с увреждания 5 
Наличие или отсъствие на етническо напрежение в общината 9 
Наличие на спортни бази в общината и съответствието им на 
съвременните норми и изисквания  2 
Спортни изяви, признания и национални отличия 1 

общината 

Участие на общината във финансирането издръжката на спорта и 
инвестирането в спортни съоръжения 2 
Адекватност на общинската програма по опазване на околната среда  7 
Организация на дейностите по събиране и обработка на ТБО. Състояние 
на сметищата в общината по оценки и стандарти на РИОСВ. Успешност 
на мерките по ограничаване и ликвидиране на нерегламентираните 
сметища. Обоснованост/ достатъчност на таксата за събиране и обработка 
на ТБО 5 
Качество на въздуха, почвите и водите 6 
Шумово замърсяване 8 
Радиационен фон 2 
Наличие на големи замърсители 1 
Наличие и състояние на защитените територии 10 
Наличие и състояние на пречиствателните съоръжения за отпадни води 1 

Екологично 
състояние на 
общината 

Реализиране на програми за енергийна ефективност 1 
Средна оценка на вътрешните фактори 4.25 

 
 
 Оценките на вътрешните характеристики на общината са разнообразни. 

Средните стойности на оценките на отделните вътрешни фактори (4,25) показват, че 

слабостите преобладават над силните страни. Най-ниски оценки имат финансовата 

политика на общината, развитието на икономиката и степента на използване на 

природно-географските дейности. Финансовата политика на общината е добра, полагат 

се грижи за здравеопазването и образованието. В по-ниска степен се развиват културата 

и социалните дейности. Общината няма голям потенциал за увеличаване размера на 

местните приходи, а средствата, осигурявани по линия на държавните стандарти за 

финансиране на държавните отговорности са недостатъчни. Екологичното състояние на 

общината е на средно равнище. По-високи оценки имат факторите на екологичната 

среда и по-специално чистотата на въздуха и почвите. 
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От общо идентифицираните 106 броя външни и вътрешни фактори, 33 бр. или 

31,13% се определят като външни заплахи, 14 бр. или близо 13,21% - като 

благоприятни възможности, 39 бр. или 36,79% като слабости на общината и 20 бр., 

което прави 18,87% от всички фактори – като нейни силни страни. Това е представено 

и на следващата таблица: 

 
 
 
 
 
 

Средни оценки на вътрешните 
характеристики ОЦЕНКИ

Степен на използване на 
природо-географския потенциал 2.00
Развитие на икономиката 2.00
Финансова политика 5.88
Благоустройство и комунално 
стопанство 5.50
Развитие на здравеопазването 6.50
Развитие на образованието 4.83
Развитие на културата 3.80
Развитие на социалните 
дейности 3.75
Екологично състояние на 
общината 4.56
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сума на 
оценките

средна 
оценка 

Силни страни 152 7.60
Възможности 101 7.21
Слаби страни 99 2.54
Заплахи 114 3.45
   
 Брой Процент
Силни страни 20 18.87%
Възможности 14 13.21%
Слаби страни 39 36.79%
Заплахи 33 31.13%

ОБЩО 106 100.00%
 
 
 Смисълът на оценяването на факторите е да се прецени на какво може да 

разчита общината в бъдеще, кои свои страни да развива, от какво да се предпазва и на 

какво може да разчита. От следващата графика се вижда, че сред общия брой на 

идентифицираните вътрешни и външни фактори по-голямата част от тях са с негативно 

действие, т.е. определят се като вътрешни слабости или като заплахи на външната 

среда. По-малката част са позитивни – силни страни и благоприятни възможности.  
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 На следващата графика е представен SWOT профила на община Невестино, 

очертан от оценките на външните и на вътрешните фактори. Той е позициониран в 

четвъртия квадрант на SWOT матрицата, което означава, че трябва да се предприемат 

стратегии, преди всичко към предпазване от външните заплахи и преодоляване на 

вътрешните слабости:  
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SWOT профил на община Невестино
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 По подобен начин може да се очертае SWOT профила на общината като се 

използва броят на идентифицираните възможности, заплахи, силни и слаби страни. На 

координатната система се очертава четириъгълник съставен от четири триъгълника, 

разположени в четирите отделни квадранта на матрицата. Този от тях, който е с най-

голяма площ определя профила на общината. В следващата таблица са представени 

площите на триъгълниците в четирите квадранта, изчислени като произведения на 

техните страни. Отново позицията на община Невестино е в четвъртия квадрант, което 

личи от следващата графика. 

 
Първи квадрант 280
Втори квадрант 546
Трети квадрант 1287
Четвърти квадрант 660
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Извършеният SWOT анализ дава възможност да се направи извода, че 

приоритетите, които трябва да следва общината в своето развитие трябва да се 

обособят в три базисни стратегии: подсилваща (О↔S), на завладяването (О→W; 

S→W) и мобилизационна (O→T; S→T). Те активират и комбинират различни 

елементи от SWOT анализа. По подробно, стратегиите комбинират елементи 

(благоприятни възможности и рискове)- външни за общината с вътрешни елементи 

(силни страни и слабости). Тази вътрешно- външна дихотомия се приписва на 

множество силни страни, действия и лица, действащи в и извън общината. 

Благоприятни възможности, произхождащи от предстоящото приобщаване на 

страната към ЕС, държавната политика, макроикономическата стабилност и др. са 

външни елементи; опасностите, причинени от влошената демографска картина, 

състоянието на пазара на труда, лошата конкурентноспособност на икономиката и 

ниската инвестиционна активност също са външни елементи. Доброто 

месторазположение на общината, природно-географските дадености, културно-

образователното равнище на населението и др. (силни страни) са вътрешни елементи, 

както и недоброто състояние на основните отрасли, застъпени в общината – 

промишленост, селско стопанство и туризъм, екологията, отлива на работна сила, 

ниските доходи на населението (слабости). 

Стратегиите изтъкват ролята на външните благоприятни възможности; 

всъщност те подсилват силните страни на общината (подобряване на инфраструктурата 

за по-добро функциониране на икономиката), прекратяват слабостите (използване на 

чужди инвестиции за разработване на частния сектор), неутрализират рисковете и 

опасностите (включването в процеса на разширяване на Европа). Ролята, изиграна от 

външните благоприятни възможности не изключва възможността за развитие, 

произлязло изключително от фактори и ресурси в рамките на общината, но също тя 

(ролята, изиграна от външните благоприятни възможности) може да подсили и ускори 

процеса на развитие, като осигурява предпоставки за използването на ресурсите 

Трите стратегии произлизат от външно/вътрешни връзки (подсилваща 

стратегия), външно/вътрешни - във вътрешността на общината (завладяваща стратегия) 

и външно/вътрешни - извън общината (мобилизационна стратегия). Първата 

стратегия включва фактори и ключови ресурси, които вече съществуват в или извън 

общината. Тази стратегия цели да подсили силните страни на общината с външни 

ресурси и да използва тези силни страни за привличане на чужди инвестиции. 
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Втората стратегия използва вътрешни и външни средства, за да обхване 

слабостите (модернизацията на индустрията, подобряване на местната инфраструктура, 

обучаване на административни служители и т.н.) или да редуцира техния ефект 

(недоверието и стереотипите, произлизащи от липса на опит и познания за пазарните 

механизми или др.п.). 

И накрая, третата стратегия използва същите инструменти като предишните 

две, но е насочена към преценяване на тези рискове и опасности, които могат да 

затруднят развитието на общината. Тя мобилизира вътрешни и външни фактори и 

ресурси, за да предпази онези дейности, които спомагат за това развитие. 

 Графично прилагането на трите стратегии чрез комбиниране на външните и 

вътрешните фактори е показано на следващата фигура: 
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ІІ . Визия, основни приоритети на развитие и 
мерки за тяхното осъществяване 

 

В резултат на общественото обсъждане и на базата на изводите от социално-

икономическия анализ, гражданите на община Невестино се обединяват около 

следната визия за бъдещето на своята община: 

Община Невестино да се превърне във високо развит аграрен и туристически 

център с ключово значение за транснграничното икономическо сътрудничество 

с разширяваща се и обновяваща се инфраструктура, със съхранени културно 

исторически и природни забележителности, с високо квалифицирана работна 

сила и висок индекс на човешко развитие. 

 

За да стане Община Невестино такава, е необходимо да се работи за създаване 

на благоприятен инвестиционен климат с цел стимулиране на инвестиционната 

активност за създаване на нови работни места и допълнителни източници на приходи за 

нейните жители, за развитие на туристическия бизнес в съответствие със съвременните 

критерии и изисквания, за технологично и структурно обновяване на икономиката и 

повишаване на нейната ефективност, за възстановяване на традиционните 

селскостопански производства, за развитието на техническата и социалната 

инфраструктура, за създаване на благоприятна жизнена среда, гарантираща здравето, 

безопасността и удобството на всички граждани и гости на общината и високо качество 

на живота им. За изпълнение на тази мисия е нужно да се използват възможно най-

ефективни, социално справедливи икономически, етични и демократични средства и да 

се насърчава поведение, което води до устойчиво развитие и хармония между човека и 

природата. 

 С цел изпълнение на декларираната визия са разработени приоритети, мерки и 

конкретни проекти за развитие на община Невестино, които са представени по-долу: 

 

В резултат на извършения ситуационен анализ бяха определени средните 

приоритети за развитие на общината: 
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ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на конкурентноспособността на местните 

предприятия и постигане на устойчив растеж, с приоритетно развитие на селското 

стопанство и туризма. 

МЕРКИ: 

1.1. Пълноценно оползотворяване на природните богатства чрез изграждане на  

предприятие за минерална вода и безалкохолни напитки 

1.2. Развитие на билкопроизводството 

1.3. Засаждане на нови овощни масиви и развитие на овощарството 

1.4. Създаване на ловни бази за развитие на ловен туризъм 

1.5. Развитие накооперативно и фамилно животновъдство 

1.6. Изграждане на малки водни електрически централи 

 

По този първи приоритет са предвидении проекти на обща стойнст 27890000 

лева, от които 25 % се осигуряват от частни инвестиции, общинския и републиканския 

бюджет и 75% от Европейските структурни фондове. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Развитие на техническата инфраструктура и екологията. 

МЕРКИ: 

2.1.Модернизиране на комуналното стопанство (реконструкция на уличната 

мрежа, изграждане на пешеходни зони); 

2.2.Подобряване на системата за събиране и обработка на ТБО; 

2.3. Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа; 

2.4. Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води; 

2.5. Изграждане на ГКПП с. Ветрен общинската пътна мрежа; 

2.6. Доизграждане и поддържане на четвъртокласната пътна мрежа 

2.7. Развитие и рационално използване на горите и горските ресурси 

 

Предвидените средства по втория приоритет възлизат на  25378000 лева, от 

които 25% национално съфинансиране и 75% от Европейските структурни фондове. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живота, социално и духовно 

развитие 

МЕРКИ: 

3.1.Стабилизиране и нарастване на заетостта 
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3.2.Усъвършенстване на социалните услуги за населението 

3.3. Запазване и преоценяване на културно-историческото наследство 

3.4. Подобряване състоянието на училищните, социални и читалищни сгради; 

3.5. Подобряване обслужването на населението и на взаимодействието между 

гражданите и местните власти 

 

Предвидените средства за реализиране на третия приоритет възлизат на 1885000 

лева , в т.ч. 25% от общинския и от републиканския бюджет и 75% от Европейските 

структурни фондове. 

 

 



ІІІ . Индикативна финансова таблица 
 Предвидените мерки за реализацията на основните приоритети за развитие на общината, с предвидените средства по източници 

на финансиране и индикатори за изпълнение са представени в следващите таблици: 

 
Приоритет 1 – Повишаване на конкурентноспособността на местните предприятия и постигане на устойчив растеж, 

с приоритетно развитие на селското стопанство и туризма. 
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Източници на 
финансиране 

 

1.1. Пълноценно оползотворяване на 
природните богатства чрез изграждане на 
предприятие за минерална вода и 
безалкохолни напитки 

40 нови работни места 2007-2013 Частни фирми 2450 Фондове на ЕС и 
частни инвестиции 

1.2. Развитие на билкопроизводството 50 дка засадени черничеви 
насаждения; 40 души заети в 
билко-производството 

2007-2013 Община Невестино; 
частни фирми 

350 Фондове на ЕС и 
частни инвестиции 

1.3. Засаждане на нови овощни масиви и 
развитие на овощарството 

……… дка нови овощни 
масиви 

2007-2013 Община Невестино; 
земеделски стопани 

4400 Фондове на ЕС и 
частни инвестиции 

1.4. Създаване на ловни бази за развитие на 
ловен туризъм 

2 бр. ловни бази; Дивечова 
станция в с. Раково 

2007-2013 Община Невестино 5100 Фондове на ЕС и ДБ 

1.5. Развитие накооперативно и фамилно 
животновъдство 

……бр. животновъдни ферми 
в района на с. Лиляч, с. 
Еремия, с. Пелатиково и с. 
Долна Козница 

2007-2013 Частни 
животновъдни 
стопани 

1090 Фондове на ЕС и 
частни инвестиции 

1.6. Изграждане на малки водни 
електрически централи 

Изградени 3 броя микро ВЕЦ 
на р. Елешница и 2 бр. на р. 
Струма 

2007-2013 Частни 
животновъдни 
стопани 

14500 Фондове на ЕС и 
частни инвестиции 
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Приоритет 2 – Развитие на техническата инфраструктура и екологията 
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Източници на 
финансиране 

 
2.1.Модернизиране на комуналното 
стопанство (реконструкция на уличната 
мрежа, изграждане на пешеходни зони); 
 

5 160 м. реконструирани улици, 
…. Кв.м. изградени пешеходни зони; 

2007-2013 Община 
Невестино 

4200 Фондове на ЕС и 
ДБ 

2.2.Подобряване на системата за събиране 
и обработка на ТБО; 

….бр. новозакупени съдове за смет, 
Закриване на две депа за ТБО; 

2007-2013 Община 
Невестино 

1803 Фондове на ЕС и 
общински бюджет 

2.3. Реконструкция и доизграждане на 
водопроводната мрежа; 
 

…..бр. нови водохващания, 
 …. м. нова водопроводна мрежа,  
изградена помпена станция в с. Илия, 
изграден резервоар за допълнително 
водоснабдяване на с. Ваксево; 

2007-2008 Община 
Невестино 

850 Фондове на ЕС и 
ДБ 

2.4. Изграждане на пречиствателни 
станции за отпадни води; 
 

Изградени пречиствателни станции за 
отпадни води в с. Невестино и с. Рашка 
Гращица, 
Изградени колектори за отвеждане на 
отпадни води в с. Невестино 

2009-2010 Община 
Невестино 

15500 Фондове на ЕС и 
ДБ 

2.5. Изграждане на ГКПП с. Ветрен 
общинската пътна мрежа; 
 

Изградено ГКПП, 
…..бр. ползватели на пункта годишно 

2009-2013 Държавата, 
Община 
Невестино 

700 Фондове на ЕС и 
ДБ 

2.6. Доизграждане и поддържане на 
четвъртокласната пътна мрежа 
 

Реконструиран път 62046 «Неделкова 
Гращица – Кадровица» (9,8 км), път 62212 
«Страдалово-Раково» (14,4 км.), път 62102 
«Лиляч-Таваличево» (7,4 км.), път 62206 
«Друмохар – Еремия – Невестино» (10,8 
км.) 

2007-2013 Община 
Невестино 

2125 Фондове на ЕС и 
ДБ 

2.7. Развитие и рационално използване на 
горите и горските ресурси 
 

Залесени нови …… дка с горски 
насаждения, 
Съхранено биологично разнообразие 

2007-2013 Горско 
стопанство 
Невестино 

200 Фондове на ЕС и 
ДБ 
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Приоритет 3 – Подобряване качеството на живота, социално и духовно развитие 
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Източници на 
финансиране 
 

3.1. Стабилизиране и 
нарастване на заетостта 

Създаден Център за квалификация и 
преквалификация,  
…....броя преквалифицирани безработни 
годишно, 
……броя проведении семинарии годишно 

2007-2013 Община Невестино 490 Фондове на ЕС 
и ДБ 

3.2. Усъвършенстване на 
социалните услуги за 
населението 

Изградени домове за стари хора в с. Ваксево и 
с. Згурово, 
…….броя домуващи стари хора годишно 

2007-2013 Община Невестино 150 Фондове на ЕС 
и ДБ 

3.3. Запазване и преоценяване 
на културно-историческото 
наследство 

Създадени …. бр. творчески състави, 
Съдаден комплекс за занаятчийски дейности, 
 

2007-2013 Община Невестино, 
Читалищни 
настоятелства 

190 Общински 
бюджет, 
Фондове на ЕС 

3.4. Подобряване състоянието на 
училищните, социални и 
читалищни сгради; 
 

Обновени …..бр. училища и 10 бр.читалища 2007-2013 Община Невестино 600 Фондове на ЕС, 
общински 
бюджет и 
държавен 
бюджет 

3.5. Подобряване обслужването 
на населението и на 
взаимодействието между 
гражданите и местните власти 
 

Повишаване квалификацията на …. броя 
общински служители годишно, намаляване 
броя на жалбите, съкращаване времето за 
административно обслужване 

2007-2013 Община Невестино, 
Неправителствени 
организации 

455 Фондове на ЕС 
и общински 
бюджет 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 
 

 
Финансова таблица на План за развитие на община Невестино за периода 2007-2013 година 

 
 

Европейски съюз 
 

Национално съфинансиране (лв.) 
  

Структурни фондове 
 

 
Общо 

 

 
Държавно 

 
Приоритет/ 
Мярка/ 
Година 

 
Общо 
финан-
сиране 

(лв.) 

 Общо Републикан- 
ски бюджет 

Общински 
бюджет 

Държавни 
търговски 
дружества 

 
Частни 
търговски 
дружества 

 
Общо 

 
Структурни  
фондове 

 
Кохезионен 

фонд 

 
Друго 
безвъз-
мездно 
финан-
сиране 

 
Привле- 
чени 
сред- 
ства 

от заеми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Приоритет 1 
Мярка 1 

 
2450000 

     612500  1837500    

2007 700000      175000  525000    
2008 500000      125000  375000    
2009 500000      125000  375000    
2010 300000      75000  225000    
2011 150000      37500  112500    
2012 150000      37500  112500    
2013 150000      37500  112500    
Приоритет 1 
Мярка 2 

 
350000 

     87500  262500    

2007 100000      25000  75000    
2008 100000      25000  75000    
2009 30000      7500  22500    
2010 30000      7500  22500    
2011 30000      7500  22500    
2012 30000      7500  22500    
2013 30000      7500  22500    
Приоритет 1 
Мярка 3 

 
4400000 

     1100000  3300000    

2007 800000      200000  600000    
2008 800000      200000  600000    
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2009 800000      200000  600000    
2010 500000      125000  375000    
2011 500000      125000  375000    
2012 500000      125000  375000    
2013 500000      125000  375000    
Приоритет 1 
Мярка 4 

 
5100000 

  1275000   3825000      

2007 900000   225000     675000    
2008 900000   225000     675000    
2009 900000   225000     675000    
2010 600000   150000     450000    
2011 600000   150000     450000    
2012 600000   150000     450000    
2013 600000   150000     450000    
Приоритет 1 
Мярка 5 

 
1090000 

     272500  817500    

2007 300000      75000  225000    
2008 300000      75000  225000    
2009 200000      50000  150000    
2010 200000      50000  150000    
2011 30000      7500  22500    
2012 30000      7500  22500    
2013 30000      7500  22500    
Приоритет 1 
Мярка 6 

 
14500000 

     3625000  10875000    

2007 2500000      625000  1875000    
2008 3000000      750000  2250000    
2009 2500000      625000  1875000    
2011 3300000      825000  2475000    
2013 3200000      800000  2400000    
Приоритет 2 
Мярка 1 

 
4200000 

  1050000     3150000    

2007 600000   150000     450000    
2008 600000   150000     450000    
2009 600000   150000     450000    
2010 600000   150000     450000    
2011 600000   150000     450000    
2012 600000   150000     450000    
2013 600000   150000     450000    
Приоритет 2     450750    1352250    
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Мярка 2 1803000 
2007 18000    4500    13500    
2008 448000    112000    336000    
2009 725000    181250    543750    
2010 130000    32500    97500    
2011 182000    45500    136500    
2012 150000    37500    112500    
2013 150000    37500    112500    
Приоритет 2 
Мярка 3 

 
850000 

  212500     637500    

2007 325000   81250     243750    
2008 275000   68750     206250    
Приоритет 2 
Мярка 4 

 
15500000 

  3875000     11625000    

2009 4000000   1000000     3000000    
2010 7500000   1875000     5625000    
2011 4000000   1000000     3000000    
Приоритет 2 
Мярка 5 

 
700000 

  175000     525000    

2007 100000   25000     75000    
2008 100000   25000     75000    
2009 100000   25000     75000    
2010 100000   25000     75000    
2011 100000   25000     75000    
2012 100000   25000     75000    
2013 100000   25000     75000    
Приоритет 2 
Мярка 6 

 
2125000 

  531250     1593750    

2007 300000   75000     225000    
2008 300000   75000     225000    
2009 300000   75000     225000    
2010 300000   75000     225000    
2011 300000   75000     225000    
2012 300000   75000     225000    
2013 325000   81250     243750    
Приоритет 2 
Мярка 7 

 
350000 

    87500   262500    

2007 50000     12500   37500    
2008 50000     12500   37500    
2009 50000     12500   37500    
2010 50000     12500   37500    
2011 50000     12500   37500    
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2012 50000     12500   37500    
2013 50000     12500   37500    
Приоритет 3 
Мярка 1 

 
490000 

  122500     367500    

2007 70000   17500     52500    
2008 70000   17500     52500    
2009 70000   17500     52500    
2010 70000   17500     52500    
2011 70000   17500     52500    
2012 70000   17500     52500    
2013 70000   17500     52500    
Приоритет 3 
Мярка 2 

 
150000 

  37500     112500    

2007 20000   5000     15000    
2008 20000   5000     15000    
2009 20000   5000     15000    
2010 20000   5000     15000    
2011 20000   5000     15000    
2012 20000   5000     15000    
2013 30000   7500     22500    
Приоритет 3 
Мярка 3 

 
190000 

   47500    142500    

2007 25000    6250    18750    
2008 25000    6250    18750    
2009 25000    6250    18750    
2010 25000    6250    18750    
2011 25000    6250    18750    
2012 25000    6250    18750    
2013 40000    10000    30000    
Приоритет 3 
Мярка 4 

 
600000 

  60000 90000    450000    

2007 85000   8500 12750    63750    
2008 85000   8500 12750    63750    
2009 85000   8500 12750    63750    
2010 85000   8500 12750    63750    
2011 85000   8500 12750    63750    
2012 85000   8500 12750    63750    
2013 90000   9000 13500    67500    
Приоритет 3 
Мярка 5 

 
455000 

  113750     341250    

2007 65000   16250     48750    
2008 65000   16250     48750    
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2009 65000   16250     48750    
2010 65000   16250     48750    
2011 65000   16250     48750    
2012 65000   16250     48750    
2013 65000   16250     48750    

 
 
 



ІV. Ред и начин за осигуряване на информация и 
публичност на плана. Индикатори за наблюдение и 
оценка. 

 
Общинският план за развитие на Община Невестино се разработва с широко 

участие на местната общност и на практика включва всички заинтересовани страни. 

Предварителната подготовка по разработване на плановия документ е стартирана от 

общинската администрация още през 2004 г. Започнало е събиране на документи и 

консултации с някои заинтересовани страни. В началото на 2005 г. ръководството на 

Община Невестино създава работни групи и привлича консултантски екип по 

разработването на плана. Беше приет график за разработване на плана, в който беше 

залегнало включването на различните заинтересовани страни, институции, организации 

и граждани в разработването. Проведоха се поредица от срещи с представители на 

заинтересованите страни за разглеждане на отделни елементи на плана: 

- за извършване на SWOT анализа; 

- за представяне на анализа на ситуацията, основните изводи и тенденции, както и 

за дефиниране на потребности и приоритети, както и за първоначално 

определяне на визията на общината; 

- за представяне на завършения план; 

Едновременно с това  през целия процес на планиране местната общност беше 

информирана за статуса на разработване на плановия документ и за очакванията за 

мнения и коментари. Този подход определя плановия процес като достатъчно отворен и 

публичен за всички, които са желаели и са могли да изкажат мнение, да препоръчат и 

защитят потребностите на своята група, институция или заинтересована страна.  

 

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 
 

Изпълнението на планов документ от средносрочен тип, каквото се явява 

Общинският план за на Община Невестино представлява продължителен, сложен и 

моногообхватен процес, който зависи от фактори и промени във вътрешната и 

външната среда. Ето защо той подлежи на постоянно наблюдение и контрол на 

изпълнението на предвидените приоритети, цели и мерки. 
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Непосредственият контрол и отговорност по изпълнение на Плана е на Кмета на 

Общината. В рамките на тази отговорност Кмета определя Група за наблюдение 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Невестино Групата е в състав: 

- заместник кмет на община; 

- двама общински специалиста; 

- трима общински съветника; 

- двама представители на НПО; 

- двама представители на бизнеса и/или на браншови организации; 

- един представител от гражданите. 

 

Кметът определя конкретния състав на Групата със своя заповед, като 

представителите на Общинския съвет в групата за наблюдение се определят на 

заседание на Съвета.  

 

Групата за наблюдение има следния обхват на работа: 

 наблюдава процеса на реализация на Общинския план за развитие; 

 на база на по-долу посочените оценки изготвя различен тип документи, основно 

доклади с оценка, препоръки и предложения; 

 групата ще извърши четири вида оценки: 

1. Ежегодни за оценка на изпълнението и напредъка по реализация на плана. 

Тази оценка се извършва като се сравни Програмата за реализация на 

Общинския план за развитие за съответната година с изпълнението на 

поставените в ней цели, използването на финансовите ресурси, 

необходимост от актуализация, препоръки и предложения за актуализация и 

за следващата ПРОПР и др.; Групата изготвя ежегоден доклад. 

2. При необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при задание от 

Общинския съвети други, Групата изготвя документ, съгласно поставената 

задача. 

3. При влизане на България в ЕС в края на 2006 г. или началото на 2007 г. 

Групата изготвя доклад за изпълнението на Общинската стратегия 2000 – 

2006 г. с препоръки и предложения за актуализация на Плана. 

4. В края на периода Групата изготвя доклад за цялостното изпълнение на 

Общинския план за развитие с оценка на постиженията и въздействието от 

реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ на 
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изпълнението, изводи и препоръки за новия ОПР и др. Препоръчва се 

включването на външни експерти. 

 

Основни резултати и индикатори за оценка реализацията на Общинския план 

за развитие на Община Невестино: 

• Разкрити 40 нови работни места в предприятие за безалкохолни напитки; 

• 50 дка засадени черничеви насаждения;  

• 40 души заети в билко-производството 

• ……… дка нови овощни масиви 

• 2 бр. ловни бази; Дивечова станция в с. Раково 

• ……бр. животновъдни ферми в района на с. Лиляч, с. Еремия, с. 

Пелатиково и с. Долна Козница 

• Изградени 3 броя микро ВЕЦ на р. Елешница и 2 бр. на р. Струма 

• 5 160 м. реконструирани улици, 

• …. Кв.м. изградени пешеходни зони; 

• ….бр. новозакупени съдове за смет, 

• Закриване на две депа за ТБО; 

• …. м. нова водопроводна мрежа,  

• изградена помпена станция в с. Илия, изграден резервоар за 

допълнително водоснабдяване на с. Ваксево; 

• Изградени пречиствателни станции за отпадни води в с. Невестино и с. 

Рашка Гращица, 

• Изградени колектори за отвеждане на отпадни води в с. Невестино 

• Изградено ГКПП, 

• …..бр. ползватели на пункта годишно 

• Реконструиран път 62046 «Неделкова Гращица – Кадровица» (9,8 км), 

път 62212 «Страдалово-Раково» (14,4 км.), път 62102 «Лиляч-

Таваличево» (7,4 км.), път 62206 «Друмохар – Еремия – Невестино» (10,8 

км.) 

• Залесени нови …… дка с горски насаждения, 

• Съхранено биологично разнообразие 

• Създаден Център за квалификация и преквалификация,  

• …....броя преквалифицирани безработни годишно, 
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• ……броя проведении семинарии годишно 

• Изградени домове за стари хора в с. Ваксево и с. Згурово, 

• …….броя домуващи стари хора годишно 

• Създадени …. бр. творчески състави, 

• Създаден комплекс за занаятчийски дейност 

• Обновени …..бр. училища и 10 бр.читалища Повишаване квалификацията 

на …. броя общински служители годишно, намаляване броя на жалбите, 

съкращаване времето за административно обслужване 

 

Планът за развитие на Община Невестино е приет на открита сесия на 

Общинския съвет, като в съответствие с достъпа до информация той е достъпен за 

всички граждани. Отделни части на плана са публикувани и разпространени чрез 

медиите. 

Пълният текст на Общинския план за развитие на Община Невестино е изпратен 

на Областния управител на Кюстендилска област. 
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