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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Общинският план за развитие на Община Сапарева баня е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от  

Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., 

публикуван в ДВ, бр.  14 от 20.02.2004г. 

Той    определя целите и приоритетите за развитието на община 

Сапарева баня като елемент на развитието на страната и в частност на 

Югозападния район за развитие. Неотменима част от Плана за развитие е 

индикативната финансова таблица за  реализация. 

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с 

предвижданията за Областната стратегия и схема за развитие и устройство на 

област Кюстендил и приетата Националната стратегия за регионално развитие 

2005-2015. Неговата структура позволява той да бъде координирано 

управляван и да допринесе за реализацията на  Плана за развитие на 

плановия район на Република България и за осъществяването на общата 

регионална политика на страната. 

Основополагащи при разработване на Плана за  регионално развитие са 

целите и принципите на кохезионната политика на ЕС, която е насочена  към 

намаляване на регионалните различия. Съгласно чл. 158 от Договора за ЕС, 

Общността ще насърчава нейното цялостно хармонично развитие чрез 

създаване и провеждане на действия, водещи до засилване на социалното и 

икономическото й сближаване. В частност, Общността си е поставила за цел да 

намали различията между равнищата на развитие на различните региони и 

изостаналостта на най-необлагодетелстваните райони, включително и на 

селските.  

Планът отчита целите на Структурните фондове и Фонд “Сближаване”1, 

като основни инструменти за финансиране на дейностите на регионалната 

политика, а така също целите и приоритетите на ключовите документи на 

Общността- Стратегията от Лисабон  и Стратегията от Гьотеборг.  

                                                 
1 Отчетени са сега действащите цели на Структурните фондове, както и предложенията на Комисията за 
нови цели през следващия програмен период 2007-2013 г. 
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Друг важен фактор, който е отчетен в разработването на Плана, е 

ускореният процес на икономическо преструктуриране в рамките на ЕС, като 

резултат от глобализацията, технологичната революция, развитието на 

икономика и общество основани на знанието при отчитане на принципите на 

устойчивото развитие. Стремежът за по-балансирано разпределение на 

икономическите дейности на територията на ЕС понижава риска от пречки при 

растежа, запазване на европейския обществен модел и поддържане на 

социално сближаване. Всички тези предизвикателства стоят и пред 

българските региони и се конкретизират в Плана за развитие на Община 

Сапарева баня.   

Отчетени са основните цели и приоритети на разработените 

стратегически документи, попадащи във времевия хоризонт на Плана за 

развитие като: Стратегията по заетостта (2004-2010 г), Стратегията за 

насърчаване развитието на малки и средни предприятия (2002-2006 г.), 

Иновационната стратегия, Стратегията за насърчаване на инвестициите (2005-

2010 г.), Националната стратегия за околната среда (2005-2014 г.),  

Националната жилищна стратегия, Стратегията за въвеждане на 

информационни и комуникационни технологии в средното образование, 

Националната стратегия за продължаващото професионално обучение (2005-

2010 г.), Националната здравна стратегия (2001-2006 г.) и др.  

  Планът има дългосрочен характер и обхваща периода 2007-2013 г. През този период 

- България да се подготви за членство в Европейския съюз и да изгради 

административен капацитет за успешна интеграция в структурите на ЕС 

и прилагане на структурните инструменти на национално, регионално и 

местно ниво, 

- ефективно да прилага политиката за  икономическо, социално и 

териториално сближаване като страна – членка на ЕС, в периода след 

2007 г. 

Главната цел на регионалното развитие според Националната стратегия 

за регионално развитие за периода до 2015 г. е постигане на устойчиво и 

балансирано развитие на районите в Република България.  

Тази цел съответства изцяло на целите на регионалното развитие, 

определени със Закона за регионално развитие на Република България.  
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Предвид предстоящото членство на Република България в ЕС, тази цел 

съответства и на основната цел на политиката за социално-икономическо 

сближаване на ЕС.  

Устойчивото и балансирано развитие на районите изисква нови 

количествени и качествени изменения в регионалното развитие, обхващащи 

всички елементи на това развитие и водещи до хармонично и балансирано 

интегриране на цялата територия на страната. Този подход е намерил мястото 

си във всички основни компоненти на Плана за развитие на Община Сапарева 

баня. 

Общинският план за развитие на Община Сапарева баня е изготвен за 

периода 2007 – 2013 година, но заедно с това определя основните 

краткосрочни направления за развитие на общината до 2006 година, период, в 

който ще се осъществи прехода към пълноправно членство и участие в 

регионалната и секторни политики на Европейския съюз. През този период ще 

започне и осъществяването на конкретни проекти, които ще продължат 

реализацията си през следващите години след 2007 години и ще предпоставят 

някои от основните специфични цели и мерки в основната част на Плана.  

Общинският  план за развитие  на Община Сапарева баня съдържа: 

анализ на икономическото и социалното развитие на общината; анализ на 

силни и слаби страни,предимства и заплахи; приоритетите и специфичните 

цели и мерки за развитие  на общината;  индикативна финансова таблица, 

обобщаваща възможните  ресурси за реализация на дейностите и проекти;  

реда и начина за осигуряване на информация, публичност, мониторинг и 

контрол на изпълнението, оценка на реализацията на  плана. 

Основните методи, използвани при разработването на Общинския план 

на развитие на община Сапарева баня са: 

• балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ 

на ситуацията и постигнатите през последните 4 години резултати; 

• интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, 

традициите, националната и регионална рамка за развитие; 

• идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на 

ресурсите и дейностите в посока нейното развитие. 

 Принципите, на които се базира Планът на развитие са изцяло 

подчинени на принципите на балансираното развитие; на политиката на 
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Европейския съюз за регионално развитие - единен подход; концентрация на 

ресурсите; партньорство, публичност и прозрачност, допълняемост на 

финансирането, координация на дейностите, съгласуваност  на политиките, 

инструментите и дейностите, спазване на законовата и под-законова 

нормативна уредба на страната и регулациите на Европейския съюз. 

 Екипът от специалисти, изработил Плана за развитие на Община 

Сапарева баня се състои от високо квалифицирани експерти в областта на 

планиране и програмиране на Регионалната политика, селско стопанство, 

базисна и социална инфраструктура, Европейски предприсъединителни 

инструменти и Структурни политики и фондове, околна среда, култура и 

образование, паметници на културата. Те имат опит  както в разработването на 

подобни планове, така и в разработването на национални планови и 

стратегически документи. Всеки един от тях в своя профил  се съобразява с 

регулациите и тенденциите за развитие на политиките на Европейския съюз на 

базата на опита си от работа в съвещателни международни органи на 

Европейския съюз.  

Екипът от специалисти, изработил Плана за развитие на Община Сапарева 

баня по тематични сектори е: 

Искра Михайлова  - сектори – Човешки ресурси; Социална и спортна 

инфраструктура 

Доц. Мартин Банов – сектори – Климатична характеристика, Геоложка и 

геоморфоложка характеристика; Почви; Селско стопанство 

Доц. Валери Цветанов  

 Доц. д-р инж. Николай Пипков – сектор - Горско стопанство  

Александър Паличев – сектор – Културно наследство 

Владислав Георгиев – сектори – Водни ресурси; Инфраструктура; 

Промишленост; Икономическо развитие; Бюджетно осигуряване  

  Цветелин Цеков – сектор – Полезни изкопаеми; Туризъм 

 

 Водещ партньор на  екипа, разработил проекта, е кметът на Община 

Сапарева баня  и неговият екип, чрез включване в плана на актуална 

статистическа информация и своята визия за развитието на общината.  

  



Община Сапарева баня - Общински План за Развитие 2007- 2013г. 

 
 

 7

2. РЕЗЮМЕ 
 

Община Сапарева баня е разположена в Югозападна България, 

Кюстендилска  област, като общинският център град Сапарева баня се намира 

75 км. югозападно от столицата София.   

 Община Сапарева баня осъществява транспортна връзка със съседните 

общини и останалата част от страната чрез направлението Самоков –Дупница, 

където се свързва с международен транспортен коридор №4.   

Общата територия е 180,8 кв.км., и се формира от 5 населени места. 

 Сред основните природни ресурси на територията на общината са 

геотермалните води, горския фонд, няколко защитени територии и част от 

Национален Парк “Рила”. 

Населението на общината е концентрирано в общинския център 

Сапарева баня, което се отразява и на предоставянето на социални услуги в 

сферата на здравеопазването, образованието, културата, комуникациите.  

Общината се развива като център на дърводобивната и 

дървопреработващата промишленост, балнеологията. Природните ресурси – 

геотермални води, запазени екологично чисти планински и горски масиви са 

предпоставка за развитие на туристическия сектор.    

 В настоящия план  ясно са дефинирани  тенденциите в общата политика 

за развитие на Общината – развитие на туризма, подобряване на социалната и 

техническа инфраструктура, създаване на условия за реализация 

инвестиционния потенциал на общината, настройване на професионалното 

образование и подготовка спрямо бъдещите очаквания за развитие и 

необходимостите на пазара на труда. 

3. СОЦИО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
 
3.1 Географско положение 
Община Сапарева баня е разположена на площ от 180.8 кв. км. в 

Югозападна България  в североизточната част на Кюстендилска област и 

граничи с общините Самоков /Софийска област/, Рила и Дупница. Общият брой 

на населението в общината е 8981 хил. жители.  
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Център на общината е град Сапарева баня. Градът е разположен на 75 

км. югозападно от столицата София и на  56 км. от областния център 

Кюстендил.  

В близост до община Сапарева баня минава една от основните пътни 

артерии в страната – международен път Е79, част от международен 

транспортен коридор №4, чието икономическо значение за общината ще се 

увеличи  след построяването на моста при Видин – Калафат.   

Община Сапарева баня е разположена на територия с разнообразен 

релеф, включващ  равнинна част от Дупнишката котловина и част от долината 

на река Джерман, стръмните склонове на Рила към Сапарева баня и с.Овчарци 

и ниската планинска верига със заоблени и лесно достъпни склонове на 

Верила. Сапарева баня попада на една от разломните линии, пресичащи 

Краището, в резултат на което са се появили минералните извори в града. Тук 

се намира единственият в България и континентална Европа гейзер-фонтан 

(103°С). Надморската височина варира в големи граници, от 600 до над 2600 

метра, което е причина за разнообразния физикогеографски облик на 

общината. 

Природните богатства, климат и местоположение на общината са 

предпоставка за развитието на балнеолечение, екологичен и селски туризъм.  

 

3.2 Климатична характеристика   
 Европейско континентална климатична област 

Европейско континенталната климатична област обхваща Северна и 

Средна България (без Черноморието) заедно с прилежащите им планини. Тя е 

в най-тясна връзка с източноевропейските райони и същевременно е 

отдалечена от Средиземно море и не се чувства осезателно смекчаващото му 

климатично влияние. Поради това климатът в тази област носи типичните 

белези на източноевропейския: сравнително студена за съответната 

географска ширина зима и относително горещо лято, като средната годишна 

амплитуда на температурата е предимно между 23 и 240, а на места достига до 

250. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през зимата, като 

амплитудата в годишния ход на валежите (разликата между лятната и зимната 

им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. 
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Главно по направление север-юг в европейско континенталната област 

се забелязват редица изменения в климатичните условия, което обуславя 

разделянето и на две подобласти: умерено континентална и преходно 

континентална. 

 

Умерено континентална климатична подобласт 
Обхваща Северна България и западната част на Средна България, т.е. 

общо взето, северната половина на частта от европейско континенталната 

климатична област, която влиза в пределите на нашата страна. В тази 

климатична подобласт континенталният характер на климата е най-добре 

изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в 

страната, а лятото е горещо поради преобладаването на субтропични 

въздушни маси от по-южните географски ширини или формирани на място под 

въздействие на силното лятно слънце. 

В климатично отношение района на Община Сапарева баня попада в 

умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-

континенталната климатична област. Климатът е сравнително мек поради 

частичното проникване на въздушни маси от Средиземноморието. 

За изясняване на годишния ход на по-важните климатични елементи - 

температура и валежи са използвани многогодишни усреднени данни от 

метеорологичната станция в гр. Дупница. 

 Континенталният характер на климата проличава в годишния ход, както 

на температурата, така и на валежите (Таблици № 1 и №2). Поради 

котловинния характер на релефа през зимата съществуват условия за 

образуване на температурни инверсии, които причиняват измръзване на 

овощните дръвчета. 

 Валежите са неравномерно разпределени по сезони. Наблюдават се 

засушавания през август и септември, което налага напояване на земеделските 

култури – предимно на късните пролетни. Засушаванията се отразяват 

неблагоприятно и на есенната обработка на почвата и навременната сеитба. 
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Средна месечна и годишна температура на въздуха  

          Таблица № 1 

 

М   е   с   е   ц   и 

 

Сре

дно 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

годи

шно 

 

 

-0,4 

 

1,8 

 

5,9 

 

11,1 

 

15,8 

 

18,6

 

22,1

 

21,8

 

17,4

 

11,5

 

6,2 

 

1,2 

 

11,1 

 

 

Средна месечна и годишна сума на валежите в мм. 

          Таблица № 2 

 

М   е   с   е   ц   и 

 

Средна 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

годишна 

сума 

45 39 41 68 72 70 56 38 41 70 66 50 656 

 

 

3.3 Геоложка и геоморфоложка характеристика 
В геоморфоложко отношение проучваната територия попада в 

котловинното дъно на Дупнишката котловина – североизточната част (Горно 

поле) и спускащите се към него склонове на Северозападна Рила (Сегменския 

дял и Сапаревската планина) и Верила планина. В котловинното дъно се 

очертават две форми – подножие в южната му част и котловинно равнище в 

североизточната част. Подножието е продължение на Сегменския дял. Тук се 

намира и термалния сапаревски извор. 

Територията на общината се пресича в посока югоизток-северозапад-

запад от р.Джерман. По пътя си тя приема няколко рилски притока – р.Горица, 

р.Отовица, р.Скакавица. Друга речна единица е р. Джубрена. 
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В долината на р.Джерман се наблюдава съвременно и старо речно 

корито. Съвременното речно корито променя често своето положение и 

големина. На север от него се наблюдават още няколко успоредни по-стари 

речни корита, които са разделени от незначителни по височина вододели. 

Главната причина за тази миграция на речното корито може да се приеме, че е 

тектонска – съвременните негативни движения в тази част на котловината. 

В долината на р. Джубрена левия склон представлява заливна тераса, 

която на юг постепенно преминава в акумулативна повърхнина. Десният склон 

на долината се е развил в непосредствен допир с планинския склон на Верила. 

Долината на реката се е развила по тектонска линия. Нивото на подпочвените 

води в заливната тераса на р. Джубрена е близо до повърхността. 

Долната граница на подножието се очертава от долината на р.Джерман, 

а за горна граница служи равната повърхност между подножието и стръмния 

склон на Рила. Покрай планинския склон реките и потоците образуват цяла 

система от наносни конуси, най-големи от които са тези на реките Сапаревска, 

Джерман и др. 

Подножието е изградено от делувиални материали, съставени предимно 

от гнайси и в по-малка степен от гранити, гранитогнайси и др. Подножието има 

слаб наклон към р.Джерман. 

Планинският склон на Северозападна Рила е стръмен и силно пресечен. 

Той е изграден от кристалинни шисти – предимно гнайси, гранит, гранитогнайси 

и др. 

Склонът на Верила е по-полегат и е изграден от кристалинни шисти – 

гнайси, слюдени шисти и др. Среща се и гранит. 

Дупнишката котловина има тектонски произход. Котловинното равнище 

(полето) има плосък релеф и се характеризира с преобладаващ акумулативен 

процес. Полето е изградено от алувиални и делувиални материали 

(кватернерни чакъли и пясъци), които са изградени главно от кристалинни 

шисти – гнайси. Срещат се и гранити, гранитогнайси и др. Те представляват 

акумулативна повърхнина, която в по-голямата си част е заета от реките 

Джерман и Джубрена и вододела между тях. 

 



Община Сапарева баня - Общински План за Развитие 2007- 2013г. 

 
 

 12

3.4  Полезни изкопаеми с национална значимост  
На територията на община Сапарева баня няма открити находища на 

полезни изкопаеми с национална значимост и стопанско приложение.  

 

3.5  Водни ресурси 
 Водните ресурси на община Сапарева баня имат определящо 

въздействие върху нейното развитие.  

Най-голямата река, преминаваща през територията й е река Джерман. Тя 

пресича общината в посока югоизток-северозапад-запад, като по пътя си 

приема няколко рилски притока – р. Горица, р Отовица и р. Скакавица. Водният 

дебит на реката е непостоянен, с пролетен максимум и минимум през юли и 

август.  

Общината разполага с два микроязовира и каскадата “Джерман-

Скакавица“, които осигуряват достатъчен ресурс за напояване, но поради 

амортизирани и разрушени поливни съоръжения и отсъствие на организирани 

площи за напояване той не се оползотворява пълноценно.  

Богатият воден ресурс на общината е благоприятна предпоставка за 

организирането на спортен риболов, но към момента няма създадени условия и 

основното му предназначение е водоснабдяване на населените места.  

Сапарева баня е изключително богат на термални води. На територията 

на общината се намират две термални зони - източна и западна, отстоящи една 

от друга на 250 - 300 м. В източната зона има един минерален извор - 

“Парилото”, който се намира около старата баня наречена на извора, а в 

западната зона има три минерални извора, намиращи се  в района на парка 

над банята. Почти всички извори са каптирани и са с дебит 12 л./сек. Водите са 

най - богатите в България по съдържание на сероводород /15,5 мг на 1л. вода /. 

Характеризират се като слабо минерализирани, хипертермални, сулфатно - 

натриеви, сероводородни и флуорни, с обща минерализация – 678 мгл./л. Със 

своето съдържание минералните извори имат широк диапазон на лечение на 

различни заболявания - на опорно - двигателния апарат, на периферната и 

централна нервна система, кожни, гинекологични и др.  

Изключително ценен ресурс за общината представлява Гейзерът, чиято 

температура достига 103°С и е най-горещият извор в континентална Европа.    
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Въпреки уникалните си природни богатства община Сапарева баня не 

използва пълноценно потенциала на горещите минерални води. В момента 

основното предназначение на минералните извори е за нуждите на 

балнеоложкия комплекс - частично отопление и балнеолечение, но предвид 

лошото му състояние той се използва само за социални нужди.  

Находището на горещите минерални извори са благоприятна 

предпоставка за развитието на здравен туризъм и балнеолечение в общината. 

Тук могат да бъдат изградени лечебни центрове, плувни басейни, комплекси за 

отдих и спортни центрове. Освен за развитието на туризма горещите води 

могат да бъдат използвани за отопление на здравни заведения, училища, 

детски градини, обществени сгради. Има възможности за изполването им за 

селскостопански цели - отопление на оранжерии.  

Община Сапарева баня предвижда изграждането и на геотермална 

електроцентрала, която да задоволява частично нуждите от ел.енергия в 

региона.  

За по-ефективно използване на горещите води е необходимо да се 

извърши сондаж на още един кладенец, както и да се прокопае 

съществуващия, тъй както през годините отвора му значително се е стеснил от 

минералните отлагания, което е довело до намаляване на дебита на 

извиращата вода и затрудняване на използваемостта му.   

На територията на общината се намират и изключително ценната и 

живописна група на Седемте Рилски езера и ез. Паничище. Те имат предимно 

туристическо значение и са атрактивна част от туристическите маршрути на 

Национален парк «Рила».  

В близост до езерата е туристическото селище Паничище, което е 

разположено на 1350 - 1450 м.н.в. На територията на селището се намира най-

ниското и единственно безотточно езеро в Рила. Неговата площ е 12 дка., а  

дълбочината му достига 4м.. Поради уникалността си езерото е определено 

като своеобразен природен феномен. В съседство е Сухото езеро, чието 

заравнено дъно се използва за спортни занимания. Тук могат да се практикуват 

спортове като футбол, волейбол, баскетбол.  
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3.6  Национални природни паркове и защитени територии 
На територията на община Сапарева баня се намират редица природни 

забележителности. Част от тях са обявени за защитени територии и 

национални паркове.  

Част от Национален парк “Рила” се намира на общинска територия. 

Общата площ е 4309,9 ха, като залесената част е 3191,8 ха., а незалесената 

1118,1 ха. Паркът Рила е създаден поради голямото разнообразие на 

растителен и животински свят.  Наличието на застрашени от изчезване видове 

– малък орел, египетски лешояд, сокол скитник – записани в Червената книга 

на България, както и богатата дървесна растителност  са наложили 

обособяването му в Национален парк. 

Паркът е обект на активна туристическа дейност.  Има условия за 

организиране на ловен туризъм и други форми на природосъобразен отдих. 

Като защитени територии са определени следните обекти:  

- Природен резерват “Скакавица”. Общата площа на резервата е 83,0 ха. и е  

създаден с цел да се запазят беломуровите насаждения.  

- Водопад “Горица” /39 м./. Водопада е природна забележителност и се намира 

на река Горица на 900 м.н.в. и е най-ниско разположения водопад в Рила. 

Общата незалесена площ на защитената територия е 1,1 ха. Включен е като 

природна атракция в туристическите маршрути.  

- Вододайна зона “Овчарци”. Зоната се намира в землищата на селата 

Ресилово и Овчарци и е източник на вода за селата Овчарци, Ресилово, 

Самораново и гр. Дупница. Общата площ на вододайната зона е 919,3 ха, от 

която залесена 815,3 ха и незалесена 104,0 ха.  

Като нови възможности за разширяване и разнообразяване на 

предлаганите туристически услуги би могло да се организират повече и 

разнообразни туристически походи до природни забележителности, културни и 

исторически паметници, да се организират планински спортове – ориентиране, 

ски състезания, ловен туризъм.  

Възможно е така обособени защитените територии да се включат в 

програмата за развитие на туризма, като се осигурят туристически маршрути 

запазващи природните дадености и околната среда. Подновяване на старата  и 

изграждане на нова инфраструктура между туристическите обекти, поставяне на 

обозначителни знаци, ще позволи провеждането на подходяща реклама и 
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промотиране на природните богатства и туристически възможности в региона 

като цяло. 

 

3.7 Почви 
 Община Сапарева баня не се отличава с особено разнообразие по 

отношение на установените почвени различия. Най-високите части от 

територията й са покрити с кафяви горски почви. В по-ниските части 

обикновено са разположени канелени горски почви, делувиални почви, 

делувиално-ливадни почви, алувиално-делувиални почви и алувиално-

делувиално ливадни. 

 

Кафяви горски почви 
Кафявите горски почви имат широко разпространение, заемайки всички 

по-високи части от територията на общината. 

Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, 

кафявите горски почви се характеризират с маломощен хумусно-елувиален 

хоризонт, който варира от 5 до 30 см., като средно не надвишаващ 20 см. 

дълбочина. Той се отличава с тъмнокафяв до светлокафяв цвят. 

Характеризира се с рохкав строеж и троховидна структура. Хумусно-

елувиалният хоризонт постепенно преминава в хоризонт В2. Този хоризонт е 

слабо уплътнен или често неуплътнен, слабо глинясъл с троховидно-

лешниковидна структура. Под 60-80 см. лежи почвообразуващата скала 

(хоризонти С и D). 

Реакцията им е кисела и силно кисела. Поглъщателната способност е 

ниска и води до голяма опасност при замърсяване. 

Кафявите горски почви, общо взето, са леко до средно песъчливо-

глинести по механичен състав. В повечето случаи съдържат висок процент 

скелет в профила си. Съдържанието на хумуса се движи в твърде широки 

граници: 2-5-7%, дори над 10%. Над 30-60% от количеството на хумуса се 

намира в хоризонт А. Тези почви имат ниска влагоемност и добра 

водопропускливост. 

В агрономическо отношение кафявите горски почви се характеризират 

със сравнително високо съдържание на хумус и азот в повърхностните 

хоризонти, което бързо пада по дълбочината на профила. По-киселата реакция 
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при тези почви подтиска нитрифициращите процеси и азотът се превръща във 

форма, достъпна за растенията. Ограниченият брой полски опити с картофи и 

овес, провеждани върху кафяви горски почви, потвърждават незадоволителния 

азотен режим. Наблюдава се голям положителен ефект от торене с този 

елемент, особено когато се употребява в комбинация с фосфорни торове. 

Лекият състав на кафявите горски почви и във връзка с това добрата им 

водопропускливост, както и по-големите валежи в района на тяхното 

разпространение създават сериозна опасност от измиване и загуба на лесно 

разтворими торове. Затова те трябва да се внасят изключително и само като 

подхранване. 

Фосфорният режим на кафявите горски почви е също много лош. 

Въпреки това самостоятелното фосфорно торене не дава задоволителни 

резултати, тъй като растенията изпитват голям недостиг на азот. Кафявите 

горски почви показват недостиг на калий. Високоефективен е оборският тор с 

прибавка на фосфор и калий. 

Обработката на кафявите горски почви трябва да е съобразена с 

планинския релеф и с това, че в района на разпространението им ерозията е 

силно развита. Обработката трябва да се извършва по посока на 

хоризонталите. Дълбока есенна оран не бива да се прилага при кафявите 

горски почви, тъй като тя довежда до засилване на процесите на ерозия. 

 

Излужени канелени горски почви 
Излужените канелени горски почви са широко разпространени. Развити 

са върху различни почвообразуващи материали и са формирани при различни 

физикогеографски условия, което ги прави много разнородни. 

Тези почви са със средно мощен хумусно-акумулативен хоризонт до 30 

см., на места с допълнително отложен фин почвен материал. Хумусният 

хоризонт има канелен цвят, сбит до плътен строеж с буцеста структура. 

Глинясалият (илувиално-метаморфен) хоризонт е ясно изразен с червенокафяв 

или кафявочерен цвят, плътен строеж, с призматично-буцеста структура. 

Мощността му се движи в границите от 70 до 80 см. Карбонатите са измити на 

дълбочина 80-100 см, а при силно излужените и под 100 см. 

Съдържанието на хумус в сравнение с типичните канелени горски почви 

е по-ниско. Освен това по-голямата част от него се намира в хумусно-
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акумулативния хоризонт, като в по-ниско разположените хоризонти процентът 

му рязко намалява. В хумусният хоризонт хумусът е 1.5-2.5%, а в глинясалия - 

0.9-1.5.%. 

В съответствие с ниското съдържание на хумус се намира и ниското 

съдържание на общ азот - 0.08-1.11%. 

Добре изразеният процес на излуженост при разглежданите почви е 

довел до сравнително дълбоко изнасяне на карбонатите в профила. 

Киселиността на почвата (рН във вода) е от слабо кисела и кисела до силно 

кисела. 

Сорбционният капацитет на излужените канелени горски почви е твърде 

висок и диференциран по дълбочина на профила в зависимост от механичния 

състав. Той варира в границите 30-35 mequ на 100g почва. Тези почви са 

наситени с бази, в които доминиращо участие има калцият. 

Излужените канелени горски почви имат високо обемно и относително 

тегло. Обемното тегло в хумусният хоризонт е от 1.5 до 1.6, а в алувиалния - 

1.6 до 1.8. То свидетелствува за плътния строеж, който имат тези почви. 

Относителното тегло се колебае в границите от 2.60 до 2.75. Порьозността в 

орния хоризонт в сухо състояние е добра (36-40%), докато в алувиалния тя е 

ниска (25-30%). 

Продължителното селскостопанско използване на излужените канелени 

горски почви е довело до разпрашаване на структурата им в орните хоризонти, 

до намаляване на органичното вещество и др. 

Разглежданите почви реагират на самостоятелното азотно торене. Най-

подходящи от азотните торове са нитратните (натриева селитра, варова и 

варово-амониева селитра). 

Запасите на фосфор са средни до ниски, което обуславя твърде оскъдно 

фосфорно хранене. 

Хранителният режим, а също и някои физични свойства могат 

съществено да се подобрят чрез разширяване площите на фуражните бобови 

растения, които са особено подходящи за поливни условия. 

Системата на обработка при излужените канелени горски почви се 

обуславя от относително тежкия механичен състав, малката мощност на 

хумусните хоризонти и склонността им към уплътняване (сбиване) на орницата 
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и образуване на кора. Относителното им съпротивление при обработка е 

високо. Те се обработват трудно и некачествено. 

 

Алувиално-ливадни почви 
Образувани са от ситно частичен алувиален материал донесен от 

р.Джерман и нейните притоци. Образуването на тези почви протича при високи 

подпочвени води, нивото на които е свързано с нивото на реките. Обикновено 

подпочвените води са близко до повърхността - около 0.5 до 1.0 м. за 

заливната и 1.0 до 3.0 м. за надзаливната тераса, като нивото им значително се 

колебае в зависимост от колебанията на речното ниво. Високите подпочвени 

води спомагат за развитието на буйна ливадна растителност, която е един от 

основните фактори за образуване на алувиално-ливадни почви. 

Профилът на алувиално-ливадните почви не е изравнен. Хумусният им 

хоризонт е средно мощен до мощен  от 30 до 80 см. В много случаи е припокрит 

с нови наносни материали. По цвят той е тъмносив с по-светли или по-тъмни 

нюанси в зависимост от степента на хумусираност. Той има най-често 

зърнесто-троховидна структура за целинните и разпрашена за разораните 

площи. Под него следват пластовете с различен механичен и петрографски 

състав, строеж и уплътняване. Някои от тези пластове (бивши хумусни 

хоризонти) са по-интензивно хумусирани. На определена дълбочина в профила 

много често се наблюдават ръждивосинкави петна от оглеяване поради 

високото ниво на подпочвените води или на периодичното им повдигане през 

определени периоди на годината. 

По механичен състав почвите са средно до тежко песъчливо глинести. 

Алувиално ливадните почви са бедни на хранителни вещества, но 

притежават добри водни и въздушни качества и затова при торене реагират 

много добре. Реакцията им е слабо кисела до кисела. На замърсяване реагират 

много бързо и силно.  

Алувиално-ливадните почви имат сравнително високо плодородие и 

благоприятни водни и физични свойства. Те са рохкави, проветриви, не 

образуват кора. В случаите, когато подпочвените води са на около 1.5-2 м. от 

повърхността, растенията в значителна степен могат да използват капилярната 

вода. 
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Хумусното съдържание на повърхностния хоризонт е в границите от 1.5 

до 6% за целинните площи. Почвената реакция най-често е неутрална до слабо 

алкална. Поради голямото разнообразие на алувиално-ливадните почви по 

механичен състав и съдържание на органично вещество трудно е да се даде 

обща препоръка за водене на земеделие върху тях. За по-пълното използване 

на оптималните възможности на алувиално-ливадните почви е необходимо 

редовно да се внасят азотни торове. Даването обаче на големи количества 

лесно разтворими торове е свързано с известна опасност от загуба поради 

измиването им. Ето защо е необходимо те да се внасят под формата на 

подхранване. 

Поради относително високата нитрификация фосфорните запаси на 

разглежданите почви са подложени на силно извличане от растенията и 

почвите често показват фосфорен недостиг. Не са редки случаите, когато и 

самостоятелното фосфорно торене дава задоволителен резултат. 

 

Алувиално-делувиално ливадни почви  

Заемат твърде обширни площи в делувиалните и пролувиални 

шлейфове в подножията на склоновете, там където се разливат реките и 

потоците при проливни дъждове. Образувани са  от разнороден, включително и 

грубочастичен наносен материал. Ясно се откроява хумусния хоризонт, под 

който следват почвообразуващите  материали .  

По механичен състав са предимно леко песъчливо глинести, на отделни 

места и средно песъчливо глинести. Реакцията им е различна и зависи от 

донасяните почвообразуващи материали. 

 

Делувиални и делувиално-ливадни почви  

По морфология и химичен състав приличат на алувиално-делувиално  

ливадните почви. Срещат се съвсем ограничено. 

 

 На базата на извършеното изследване на климатичните, геоложки и 

почвени характеристики в района на община Сапарева баня може да се каже, 

че земите са подходящи за отглеждане на широк набор от култури – 

зърненожитни, фуражни, зеленчукови, бобови, технически (тютюн) и др. 
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Съществуват много добри условия за създаване на овощни насаждения – 

ябълки и лозови масиви. 

 
 

3.8 Инфраструктура 
 

Пътна мрежа  и услуги 
Община Сапарева баня е разположена на територия от 180,8 кв.км, 

представляваща 5,93 % от територията на Кюстендилска област ( 3 051  кв.км.), 

докато общинските пътища и тези от републиканската мрежа представляват 

около 3,04 % от общата дължина на пътната мрежа на територията на 

административната област (1216км). Този дисбаланс е породен от 

планинския релеф и малкото населени места, които да бъдат обхванати от 

пътната мрежа. 

Основната пътна артерия, която преминава през територията на 

община Сапарева баня  е път ІІ-62 Дупница –Самоков. Той пресича общината 

и осъществява връзка с общинския център чрез четвъртокласен път с дължина 

3км. Останалите пътища са от общинско значение и са определени като 

четвъртокласни. Най-важният от тях е гр.Сапарева баня – Паничище. Другият 

път със значение за развитието на общината е този свързващ гр.Сапарева 

баня с две от населените места в общината – с.Овчарци и с.Ресилово. 

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 57 км., от които 

второкласен път с дължина 15 км, четвъртокласни пътища с дължина 22 км., и 

местни пътища с обща дължина от 20 км. Състоянието на общинските 

пътища не е добро, като това особено е валидно за местните пътища. Път ІІ-62 

като част от републиканската пътна мрежа е в добро състояние и осигурява 

необходимите характеристики за бързо и безопасно пътуване.   

Необходимо е извършването на рехабилитация и частична реконструкция 

на двата основни общински пътя, които осигуряват комуникацията с останалите 

селища от общината.  

Уличната мрежа в населените места е с обща дължина от 97,5 км., и не е 

в добро състояние, част от улиците не са асфалтирани и благоустроени. Това 

налага изпълнение на дейности свързани с общо подобряване състоянието на 

уличната мрежа в населените места от общината. 
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Предвид малкото населени места и ориентацията за развитие на 

туризма, акцента за развитие на транспортната инфраструктура ще се 

постави върху двете основните артерии, свързващи общинския център с к.с. 

Паничище и селата Овчарци и Ресилово.  

Общината посредством път ІІ-62 има директна връзка с международен 

път Е-79 при гр.Дупница, който е част от международен коридор №4. Това 

улеснява достъпа до общината, както и осигурява надеждна връзка по 

направлението София – Кулата. 

Транспортното обслужване е организирано много добре като са ракрити 

редица транспортни линии които осигуряват редовно и качествено превозване 

за населението от общината към областния център, столичния град и 

съседните по-големи градове. 

 Редовна автобусна линия обслужва направлението Дупница-Сапарева баня-

с.Сапарево, поддържат се  ежедневни автобусни връзки Сапарева баня-София, 

ежедневна линия   върви по направлението Дупница-Сапарева баня (през 

селата)-Самоков, като едната линия е до Пловдив. Има линия по направление 

Самоков-Сапарева баня-Дупница-Сандански. Маршрутни таксита осигуряват 

връзката Сапарева баня-к.с.Паничище. 

Връзката с ж. п. транспорта се осигурява чрез маршрутно такси от 

Паничище до ж. п. гара Дупница, съобразено с разписанието на влаковете от и 

за София. 

 

Ж.п. транспорт 

Железопътен транспорт в общината не е изграден. Най-близката връзка 

е ж.п. гара гр.Дупница, част от международно направление София – Солун. 

 

Водоснабдяване и канализация 
Всички селища в община Сапарева баня са водоснабдени, като 

водоснабдяването на населените места от общината се осигурява чрез 

водохващания от минаващите през територията й реки Скакавица, Валявица, 

Черни Искър, Горица и Фудиня, както и изворите “Лаго”, “Извора” и “Белите 

ели”. 

Общата дължина на външната водопроводната мрежа е 44 км., 

оценява се като остаряла и амортизирана. Това води до чести аварии, при 
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отстраняването на които се стига до сериозно нарушаване на пътната настилка 

и необходимостта от цялостен ремонт на уличната мрежа.  

 Необходимо е да се извърши ремонт на съществуващите водопроводи, 

като старите етернитови тръби се заменят със съвременни материали. За 

различните населени места в общината се предвиждат мероприятия по 

рехабилитация, реконструкция и доизграждане на водопроводната 

инфраструктура. Препоръчително е това да се съчетае със строителните 

работи по изграждане на канализацията. 

Канализацията е изградена частично в гр.Сапарева баня и с.Сапарево, 

изцяло е изградена канализационната инфраструктура в к.с.Паничище.  

Започнато е изграждането на канализация в с.Овчарци и се предвижда нейното 

довършване и изпълнението в с. Ресилово. Структурата на канализационната 

мрежа е представена в таблица № 3.  

 

Таблица № 3 

Водоснабдяване Улична 
мрежа 
дължина 

подавано 
водно 

количество 

улична канализационна 
мрежа/общо ул.мр. Населено място 

км л/сек метра 
Сапарева баня 48,5 21                   20 744
Сапарево 18 13 8 636
Овчарци 9,5 11 300
Ресилово 19 4
Паничище 2,5 3 4 590
ОБЩО 97,5 34 270

 

Необходим е ремонт и доизграждане на  канализационна 

инфраструктура, както и изграждане на модулни ПСОВ за нуждите на всяко от 

населените места.   

Във връзка с инфраструктурата за водоснабдяване и канализация е 

наложително изпълнението на проектиране и строителни дейности  за 

рекултивация на р. Джерман. 

 

Хидромелиорации 
На територията на общината се намират два микроязовира за напояване, 

които се захранват от река Джубрена - единият е в землището на с. Сапарево, а 
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другият - в землището на гр. Сапарева баня. Те са се използвали за напояване 

чрез помпи на ябълковите овощни градини, но след унищожаване на 

насажденията тяхното предназначение е отпаднало. 

Има идейна готовност за възстановяване на напоителните съоръжения, 

което ще повиши конкурентноспособността на селскостопанската продукция и 

ще стимулира възстановяването на масивите трайни насаждения, които могат 

да се превърнат в сериозен източник на временна заетост за местното 

население. 

  

Телекомуникации 
Общината се обслужва от две телефонни централи тип А 29. Едната е 

разположена в Сапарева баня, и включва с.Сапарево, а другата - в с.Ресилово, 

като обслужва и с.Овчарци. 

Инсталираните АТЦ – “А – 29” позволяват ползването на автоматични 

селищни, междуселищни и международни телефонни разговори. Използваният 

тип АТЦ обаче е морално остарял и не позволява използването на 

високоефективните съвременни технологии в телекомуникациите.  

На територията на общината действа добре изградена “GSМ” система, 

която осигурява добро покритие. Няма изградена  оптична връзка. 

  

Електроснабдяване 
На територията на община Сапарева баня липсват електроенергийни 

източници. Общината получава  електрозахранване от националната 

електроенергийна система чрез районната подстанця «Марек” 110/20 кв, 

намираща се в гр. Дупница. Общината се захранва на средно напрежение 

посредством извод “Сапарева баня” с работно напрежение 20 кв. Състоянието 

на съоръженията е добро, като се извършват планови ремонти с цел 

поддържане на системата и безаварийното й функциониране. 

Препоръчително е Общината да стартира проект за подмяна на 

уличното осветление с енергоспестяващи крушки.  Практическите ползи ще са 

подобряване качеството на предоставяната публична услуга при намаление 

на разходите. В страната вече има изпълнени подобни проекти, при които се 

извършва инвестиция, която се разсрочва във времеви интервал от няколко 

години, и разходите намаляват с около 15 %, а след окончателното 
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изплащане на инвестицията разходите за улично осветление са около 1/3 от 

настоящия размер. Възможно е Общината да участва в този процес, като за 

целта е необходимо да се създаде съвместно дружество между Община 

Сапарева баня и фирмата инвеститор, където дружеството да бъде създадено с 

цел монтаж на енергоспестяващи осветителни тела за улично осветление на 

територията на Община Сапарева баня. 

   

Газификация 
През северната част на общината, успоредно на пътя Самоков-Дупница, 

минава транзитния магистрален газопровод за Гърция в участъка от 

компресорна станция “Ихтиман” до Дупница. Въпреки плановете за връзка с 

магистралния газопровод, такава все още не е изградена.  

Необходимо е да се разработи план за газифициране на гр.Сапарева 

баня и к.с.Паничище в краткосрочен план, а впоследствие и за останалите 

населени места. 

При наличието на суровинна обезпеченост с природен газ, 

преминаването към цялостно отопление на сградите на територията на 

общината ще доведе до значителни икономии както за производствените 

предприятия, така и за населението на общината. Ползите от подобна 

инвестиция ще бъдат: 

• подобряване сигурността на електроснабдяването в общината; 

• задоволяване нуждите на промишлените и битови потребители с по-

евтина топлинна енергия; 

• разкриване   на   временни  работни   места   при   строителството   на 

инсталацията; 

• разкриване на постоянни работни места за квалифицирани работници 

и специалисти от общината. 

За финансирането на проекта би могло да се разчита на външен 

инвеститор, като общината може да участва със собственост върху земята. 

Инвеститорският интерес може да бъде привлечен от: 

• близост до газопровод за природен газ  

• наличие на изградена инфраструктура - пътища,  електропроводи от 

РЕС 
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• наличие на предприятия с възможност за директна продажба на 

произвежданата топлинна енергия; 

• сигурен пазар за произвежданите електроенергия и топлоенергия   с 

възможности за нормална възвръщаемост на капиталовите разходи. 

 

Твърди битови отпадъци  
Сериозен проблем за общината е депонирането и преработването на 

твърдите битови отпадъци. В момента се използват няколко 

нерегламентирани сметища, които не отговарят на санитарните и технически 

норми. Използва се метода на запръстяване на слоеве отпадък, след което 

продължава натрупване на отпадъци в следващ слой. Съгласно 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 

общината попада в една група с общините Кочериново, Рила, Бобовдол, 

Кюстендил, Невестино, Благоевград, Симитли,Бобошево, Дупница, Трекляно за 

които ще бъде изградено общо депо за битови отпадъци. Предварителните 

разчети предвиждат изпълнението на проекта да приключи през 2006г., като 

средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Определено е депото 

да бъде изградено на територията на община Кочериново. 

Поради сравнително голямата отдалеченост на община Сапарева баня от 

бъдещото депо е необходимо да се изгради претоварна площадка, което ще 

намали значително транспортните разходи на общината, свързани с превоза 

на отпадъците до депото. 

  

Топлоснабдяване 
Ресурсите от геотермални води създават условия за използването им 

при постигане на ниска себестойност на отоплението за битови и обществени 

абонати. Отделно от тях, отопление може да се осигури и на оранжериите в 

района, като това ще стимулира възстановяването на използваните в миналото 

съоръжения. 

Съществува проект за изграждане на геотермална централа (ГТЦ) в 

гр. Сапарева баня, като потенциала на резервоара се оценява на 10-12 Мвт. На 

първия етап се предвижда общият инсталиран капацитет на ГТЦ да бъде 

10,9 Мвт, с възможност за последващо разширение. Това ще даде възможност 

за комплексно използване на геотермалната енергия на няколко нива - до 36° 
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за лечебни нужди, а другата - за отопление и топла вода   на обществени и 

жилищни сгради.  

Необходимо е да се извърши ново проучване и евентуално да се 

направи нов сондаж, който да осигури вода с дебит, необходим за 

функционирането на геотермалната електроцентрала. 

 

Анализ Силни / Слаби страни / Предимства / Заплахи 

сектор Инфраструктура 
Таблица № 4 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Компактно разпределение на 

населените места, изискващо по-

ниски разходи при изграждане на 

нова инфраструктура 

• Относително добра 

инфраструктурна осигуреност – 

пътища,  комуникации и близост до 

столичния град 

• Стратегическо място за развитие 

на алтернативен зимен курорт в 

близост до столицата (освен 

Боровец) 

• Лошо състояние на общинската 

пътната мрежа 

• Амортизирани водопровод и 

канализация, или липсата на 

такива във всички населени места 

• Липса на техническа документация 

и проектна готовност за 

изпълнение на определени обекти 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Наличие на инвеститорски интерес 

за развитие на туристическия 

потенциал в общината и 

свързаното с това изграждане на 

необходимата инфраструктура  

• Използване на геотермалните 

ресурси за отопление и 

производство на електроенергия 

• Близост на магистрален 

газопровод 

• Минимален бюджет за капиталови 

разходи 

• Зависимост от външно 

финансиране при изграждане или 

реконструкция на основните 

инфраструктурни артерии 

• Липса на икономическа 

ефективност при инвестиции в 

населените места извън тези с 

туристически потенциал 
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3.9 Човешки ресурси   
Местоположението на община  Сапарева баня до голяма степен 

определя  малкия брой населени места  и тяхното разположение в близост до 

общинския център. В общината има 4 населени места. Най-голямото е 

общинският център Сапарева баня с население 4 418 жители. Общият брой на 

населението е 8 557 жители за цялата община. Този брой остава относително 

стабилен през последните години, което прави общината едно от малкото 

изключения на фона на общо за сраната отрицателни демографски показатели. 

Специфично за общината е относително равномерното разпределение 

на жителите в отделните населени места. Няма населени места с под 100 или 

под 500 жители. Населението и на трите населени места извън общинския 

център е над 1000 жители, което предполага развита социална 

инфраструктура, гарантирано здравно обслужване поради компактността и 

концентрация на учебни заведения, които да отговарят на нуждите на всички 

възрастови групи учащи се. 

Такова разпределение на населението в населените места позволява и 

устойчиво планиране и програмиране за периода, предмет на този план. 

По данни, подадени от Общината разпределението на населението в населени 

места и по възрастови групи е както следва: 
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Таблица №5 

 

Като възрастово разпределение най-висок е процентът на населението в 

активната възраст от 18 до 57 за жените и 62 за мъжете години. Те са общо 

4 733 човека и съставляват 55,3% от населението. Това дава относителна 

устойчивост на човешкия ресурс, но за кратък период от време.  Групата от 

населението на възраст над 57 за жените и над 62 години за мъжете, т.е. 

групата на пенсионираното население съставлява 28,2% от населението, а 

групата на младите – до 18 години е само 16,5%.  

Тези показатели  подсказват бъдещ проблемен период в развитието на 

общината от гледна точка човешки ресурси, особено ако се осъществят 

заложените в настоящия план мерки за постигане на приоритети и цели. 

Съмненията в  стабилността на базата на човешкия ресурс в перспектива 

изисква специално внимание в конкретните мерки в посока задържане на 

младите хора на територията на общината и привличане на още млади хора с 

професионални компетенции и мотивация да работят в секторите на развитие, 

приоритетни за общината. Най висок е процентът млади хора в общинския 

център – 17% и най-нисък в най-малкото населено място – 15,8% - естествено 

разделение, което очертава тенденция. Близостта на по-големия град – 

Населени 
места 

Общо 
население 

0- 18 г. Жени  от 18 до 57 г. 
и мъже от 18 до 62 г.  

Жени  над 57 г. и   
мъже над  62 г.       

 Брой Брой    

% 

Брой                

% 

Брой              

% 

Сапарева 

баня 

4 418  758      

17,0  %   

 2 559                    58%  1 101                     

25% 

Овчарци 1 241  225      

18,0  %   

   667                    55  

% 

    339                     

27% 

Ресилово 1 331  210      

15,8  %   

    715                    

53,7% 

    406                     

30,5% 

Сапарево 1 567  222      

14,0  %   

    782                    50%     563                     

36% 

Общо за 
общината 

8 557 1415    

16,5  %   

  4733                    55, 

3% 

 2 410                     

28,2% 
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Дупница, е предизвикателство пред общинската политика за работа с младите 

хора. 

Според данни на общинската управа етническият състав на населението 

е подчинен на една от най-опростените формули, необичайни за територията 

на България като цяло - 95 % българи, 5 % роми. Общината има свои виждания 

и програма за интеграция на ромското население, като си поставя ясни цели и 

параметри за постигането им в основните направления – образование и 

професионално обучение, здравеопазване и здравна култура, трудова заетост, 

жизнен стандарт, идентификация и представяне на самобитната култура на 

ромското малцинство. 

 

Образователното ниво в % на населението на община Сапарева баня е както 

следва: 

 - хора с начално образование – 17 % 

 - хора с основно образование – 34 % 

 - хора със средно образование – 38 % 

 - хора със висше или полувисше образование – 11 % 

Наблюдава се почти 50% присъствие на група от населението със 

средно и висше образование, която е в състояние на базата на 

образователното си ниво да развива приоритетите за развитие и осъществява 

мерките, заложени в плана за развитие.  Останалите 51% от населението  са с 

начално и основно образование, което предполага при бъдещо развитие на 

приоритетите на общината да се достигне до недостиг на квалифициран 

човешки ресурс и необходимост за преквалификация, допълнително 

професионално обучение и политика за привличане на квалифицирани кадри. 

             
3.10 Социална инфраструктура   
Общината разполага с развита социална инфраструктура, която като 

брой съответства на броя на население на общината и тенденциите за 

развитие. На територията на общината има 4 детски градини, 4 начални 

училища и 1 средно образователно училище. Няма техникуми или филиали на 

висши училища. Училищата  и детските градини са разположени балансирано 

на територията и в населените места, което позволява  провеждането на 

последователна политика. 
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Извеждането на приоритет туризъм в развитието на общината ще постави 

редица изисквания пред общообразователното, езиково и професионално ниво 

на подготовка на младите хора от общината. 

 Здравни заведения на територията на общината няма. Липсата на 

общинска болница и спешен център се компенсира от услугите на тези в най-

близкия по-голям град. Относително добрата пътна инфраструктура позволява 

да се гарантира добра болнична и спешна помощ без наличието на собствени 

общински структури. В бъдеще обаче развитието на спортния туризъм ще 

постави въпроса за наличието на спешен център или друга форма на здравно 

обслужване на туристите, които се предполага, че ще бъдат повече от самото 

население на общината. Броят на индивидуалните практики на общо-

практикуващи семейни лекари и стоматолози е в рамките на нормите приети за 

средни за страната и не показват особени отклонения. Компактността на 

населените места и малкият им брой гарантират добро ниво на доболничното 

здравно обслужване чрез достатъчен брой заети индивидуални практики. 

 Перспективите за развитие на балнеологията в общината предполага 

създаване на условия за привличане на медицински кадри, които да обслужват 

съвременните комплекси за балнеолечение. 

 

3.11 Спортна инфраструктура 
Спортната инфраструктура се характеризира с амортизираност на 

съоръженията и ниската приложимост за развитие на масов и представителен 

спорт. Стадионът в гр.Сапарева бансе нуждае от ремонт, а този в с.Ресилово 

се нуждае от основен ремонт за да бъде годен за използване. 

Политиката на Общината разглежда бъдещото поддържане и създаване 

на нова спортна инфраструктура като част от развитието на туризма, което ще 

се използва и от местното население за поддържане на необходимия жизнен 

стандарт на населението . 
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Анализ Силни / Слаби страни / Предимства / Заплахи 

сектор Човешки ресурси 

Таблица № 6 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Висок процент от населението е в 

активна трудова възраст - над 50%, 

повече от 16% са млади хора; 

• Развита образователна 

инфраструктура 

• Възможност за дългосрочна визия 

за професионално обучение и 

ориентация на населението в 

зависимост от приоритетите за 

развитие. 

• Малка на брой малцинствена 

ромска група от населението 

• Балансирано разпределение на 

населението в малък брой 

населении места 

• Висок процент на население с 

ниско образователно ниво 

• Липса на профилирано 

професионално образование, 

подготвящо кадри в приоритетните 

направления за развитие на 

общината. 

• Липса на дефинирана политика за 

развитие на човешкия ресурс 

• Липса на развит граждански сектор 

ПРЕДИМСТВА ЗАПЛАХИ 

• Наличието на малко на брой 

населени места с развита 

социална инфраструктура 

предполагат провеждането на 

дългосрочна устойчива политика 

за развитието им. 

• Понижаване на образователното 

ниво на населението 

• Застаряване на квалифицираната 

група на населението и 

намаляване на броя на младите 

хора 

• Недостиг на капацитет от 

професионално подготвени млади 

хора за работа в приоритетните 

направления за развитие на 

общината. 
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3.12 Промишленост   
 Като част от Югозападен район за планиране, Сапарева баня е 

разположена в района с най-високи показатели по ниво на продукция и 

ефективност на производството, брутен вътрешен продукт на глава от 

населението.  

На територията  на общината функционират   208 фирми  и търговски 

дружества.   Структуроопределящи отрасли за развитието на общината са 

шивашката, хранително-вкусовата и дървопреработвателната промишленост, 

които са основните промишлени сектори в общината.  В тези отрасли освен  

базата от предишни години се правят и нови инвестиции, разкриват се и се 

разработват  нови предприятия с изцяло частна структура на капитала. 

Добрите условия за развитие на леката промишленост са дали 

предимство на тези отрасли  - близост до голям пазар и потребител каквато е 

столицата, добро професионално ниво на човешкия ресурс за нуждите на тези 

отрасли. 

Запазени са народните занаяти като дърворезба, тъкачество. Добре 

развити са сферата на социалните и транспортни услуги. Добре са развити 

услугите, като те са ограничени основно в общинския център. 

 
3.13 Икономическо развитие 
На територията на Община Сапарева баня има 208 действащи фирми и 

търговски дружества. Няма държавни или общински фирми. 

Общината има сериозен потенциал в областта на дървообработването и 

дървопреработвателната промишленост. Общината попада в списъка на 

общини с горски фонд над 50% от територията си. Това е добра предпоставка 

за разработване на съвременни модели за развитие на горското стопанство и 

прилежащите му дейности. Разрастването на строителните процеси, особено в 

столичния град, и добрата транспортна инфраструктура са допълнително 

условие за намиране на пазари и възможности за реализация. 

Изграждането на съвременни условия за туризъм и балнеология ще 

провокират създаването на нови туристически продукти и изграждането на 

обслужваща туризма инфраструктура. Това ще генерира създаване на 

икономическа активност, при което се очаква малки семейни фирми в областта 
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на обслужването – хотели, ресторанти, производство на сувенири да получат 

поле за развитие. С оглед на това, че балнеологията не зависи от сезонен 

интерес, а к.с.Паничище ще предлага и условия за културен, етно-, и 

екотуризъм постоянната заетост ще се повиши. 

 Текстилната и шивашка промишленост все повече намират своето място 

в икономиката на общината. Наличната работна сила, свободни терени и 

помещения за производство, ниската  капиталоемкост на началната инвестиция 

обусляват развитието на сектора. С оглед на новите тенденции за развитие на 

текстилната и шивашка промишленост на територията на общината е добре да 

се развие образователна програма към подготовка на кадри за съответните 

производства. 

Развитието на хранително-вкусовата промишленост е насочено към 

производство  на крайни продукти, като   преработвателна дейност не е добре 

развита.  Местното потребление в голямата си част се задоволява със стока, 

произведена извън общината. 

По численост на персонала предприятията се разпределят, както следва: 

Таблица № 7 

Брой Процент Брой Процент
Общо 64903 100,00 208 100,00
Микро - до 10 заети 58480 90,10 184 88,46
Малки - до 50 заети 4853 7,48 19 9,13
Средни - до 250 заети 1292 1,99 4 1,92
Големи - над 250 заети 278 0,43 1 0,48

Югозападен район за 
планиране

Тип предприятие
Община Сапарева баня

 

Структурата на разпределение по отношение размера на фирмите е 

сходна с тази на ниво район за планиране. Отчита се леко завишение в 

малките предприятия с персонал до 50 души, което се обяснява с 

производствата изискващи човешки ресурс, при наличие на природен ресурс 

(горско стопанство) или масово производство (шивашка промишленост).  

Секторното разпределение на икономическия сектор в % по брой 

предприятия е както следва: 

-лека промишленост –  16,35% , в това число: 

хранително-вкусова – 3,85 % 

шивашка – 3,37 % 
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дървообработване – 4,33 % 

други – 4,81 % 

-тежка промишленост – 1,44 % , в това число: 

машиностроене – 0,48 % 

строителна промишленост – 0,96 % 

-селско стопанство – 4,81 % 
-туризъм – 12,98% 
-услуги – 52,88 % 
-транспорт – 11,54 % 

Данните за Югозападен район за планиране по показател “Брой предприятия от 

нефинансовия сектор на икономиката по икономически сектори” показват 

следното разпределение: 

Таблица №8   

Югозападен район за 
планиране 

Община Сапарева баня Икономически 
сектор 

Брой 
предприятия 

Процент Брой 
предприятия 

Процент 

Аграрен 715 1,10% 10 4,81%
Индустрия 9759 15,04% 37 17,79%
Услуги 54429 83,86% 161 77,40%
ОБЩО 64903 100,00% 208 100,00%
 
 Показателна е ориентацията към развитие на селското стопанство, 

въпреки загубените през последните 10-15 години позиции. Възстановяването 

на оранжериите, овощните градини и развитието на туризма само ще засилват 

тенденциите. Тъй като в сектор индустрия са представени и предприятия от 

области, които ще са пряко свързани с развитието на туризма – дърводобив и 

дървообработване, строителство. 

 

3.14 Туризъм 
Предвид географското си разположение, природните дадености и 

богатото си културно - историческо наследство община Сапарева баня 

разполага с висок потенциал за развитие на туризъм, рекреативни дейности и  

балнеолечение.  
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Общината е разположена в северното подножие на Рила в Югозападна 

България и 1/3 от територията й влиза в пределите на създадения през 1992 г. 

Национален парк Рила. Разнообразните форми на  планинският релеф - 

стръмните склонове на Кабулския дял на Северозападна Рила, долините на р. 

Джерман и р. Горица, циркусите със Седемте рилски езера, троговите долини и 

челни морени са благоприятна среда за различни рекреационни дейности –

планински и екотуризъм, ски спортове. Основните курортно-туристически бази в 

общината са се обособили в районите около град Сапарева баня, курортното 

селище Паничище и високопланинската част на курорта.  

Туристическата база на град Сапарева баня предлага около 500 места за 

почиващи и гости. Най-големият хотел в града е хотел «Детелина», който 

разполага с около 180 места. Тук се намира и известния балнеоложки 

санаториум, предлагащ възможност за настаняване и лечение на около 180 

души. Той е собственост на частна фирма и работи с НОИ, има статут на 

болнично заведение, но в момента обслужва само социални нужди. Причина за 

това е че санаториума не е в състояние да предложи туристически услуги, тъй 

като сградата не е ремонтирана от построяването си преди 60 години и е в 

лошо състояние. Инсталациите са амортизирани, а нивото на обслужване е 

занижено. В град Сапарева баня се намират още хотел «Германея», 

ваканционно селище «Верила», две частни вили, предлагащи туристически 

услуги.  

Туристическата база в района на града не може да бъде определена като 

атрактивна за международния туризъм. Необходимо е да се извършат ремонти 

на туристическите обекти, да се повиши нивото на обслужване, да се 

предложат нови труристически услуги – спортни центрове, балнеолечебни 

заведения.  

Най-голяма част от туристическата база на общината е локализирана в 

курортното селище Паничище.    Курортно селище Паничище се намира на 

1300 – 1600 м.н.в.  Капацитета на курортната база е около 1500 легла, като 

сред най-големите хотели и почивни станции са хотел «Планински езера» - 200 

легла, почивни станции «ЖПУ – София» – 150 легла, ТП “ЦНИКА”, 

“Енергоремонт” с около 100 легла.  Курорта е забележителен със природните 

си богатства и благоприятни условия за развитие на туризма в региона. На 

територията на Паничище се намира и най-ниското и единственото безотточно 
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езеро в Рила, което е уникално по рода си. Езерото не е разработено за 

туристически цели, но  би могло да се изполва за практикуването на водни 

спортове, риболов. В съседство е “Сухото езеро” пред хотел “Бор”, чието 

заравнено дъно се използва за спортни занимания. Тук могат да се практикуват 

спортове като футбол, волейбол, а също плуване и тенис, ползвайки плувния 

басейн и тенис корта на хотел "Енергоремонт". Високопланинската част на 

Паничище предлага и подходящи условия за зимни спортове - ски-спускания и 

пързаляне с шейни. Тя е застроена общо с 4 хижи /”Скакавица”, “Пионерска”, 

“Ловна”, “Рилски езера”/ и 2 хотела – хотел “Скакавица” и хотел “Зелени 

Преслап”. Хижа “Скакавица” е известна с това, че е първата хижа в България. 

Най-голямата хижа в Паничище е х. “Рилски езера” с капацитет от 120 легла, 

намираща се и на най-голяма височина 2100 м., а най-малката е х.“Ловна” – 50 

легла. Към всички хижи има изградени ски писти, като техният брой общо е 7. 

Средната им дължина е около 500 м., а денивелацията им варира от 120 до 

600м. Най-дългата и стръмна писта е при х.”Рилски Езера” – 1100 м. и 

денивелация 500 – 600 м. Всички писти в селището разполагат със ски влекове 

с изключение на тази при х. “Ловна”. Тук се намира и единствената у нас писта 

за спортни шейни, която отговаря на международните стандарти, а ски-пистата 

при местността «Аждера» се изполва за регионални състезания.  

За подобряване условията за практикуване на зимни спортове е 

необходимо изграждане на нови съоръжения – писти, лифтове и влекове, както 

и ремонт на съществуващите.  Възможно е сегашните писти да бъдат 

продължени и дообработени в техническо отношение и с оглед безопасността 

на туристите.  

През 1996 г. е създаден Посетителски център "Паничище" към 

Национален парк «Рила». Паничище е изходен пункт на туристически маршрути 

към високопланинската част на Рила. В тази част на парка минава Европейски 

туристически маршрут Е – 4, /Сапарева баня – х.Пионерска – х.Скакавица – 

х.Рилски езера – х.Мальовица/. В този дял на Рила се намират природните 

забележителности Урдини езера и Скакавишки водопад. Интересна природна 

забележителност е и Овчарченския водопад на река Горица / 39 м. /, който се 

намира на 900 м. надм. в. и е най-ниско разположения водопад в Рила. 

Предназначението на центъра е да предоставя на посетителите всякакъв 

вид информация за НП "Рила", да показва богатството от растителни и 
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животински видове в него, да осъществява определени образователни и 

възпитателни програми и задачи, свързани с опазването на природната среда, 

както и да съдейства за развитието на екотуризма в границите на парка. 

Въпреки природните условия и туристическата база, с която разполага 

“Паничище” посещаемостта е ниска и през последните години не се наблюдава 

особен ръст на туристическия поток. Материалната база и съществуващата 

инфраструктура са амортизирани, а предлаганите туристически услуги и 

условия не отговарят на съвременните туристически изисквания. Липсва 

достатъчно опит и подходяща квалификация на кадрите за работа в туризма, 

търсенето на туристически услуги е сезонно и продължителността на престоя и 

заетостта на легловата база е слаба. Друга причина за ниската посещаемост е 

недостатъчната рекламата и популяризиране на туристическите обекти и 

услуги.  

За подобряването на условията за туризъм е  необходимо да се поднови 

и доизгради съществуващата инфраструктура особено в планинските дялове 

на общината, да се дадат под аренда хижите, да се поставят обозначителни 

знаци за почивните обекти, хотели, историческите забележителности, базите за 

спорт, туристическите маршрути. Необходимо е също така да се разработят 

възможностите за използване  на богатия воден ресурс на общината. Все още 

не са оползотворени атрактивният и познавателен потенциал на 

биоразнообразието и на уникалните природни композиции и детайли в 

среднопланинския пояс на общината. Този ресурс може да бъде база за нови 

туристически продукти и постепенно съживяване на тази туристическа 

дестинация.  

Друг изключително важен фактор за формирането на туристическия 

облик и особено за развитието на балнеолечебния туризъм в България е 

находището на горещи минерални извори на територията на община Сапарева 

баня.      

Двете термални зони - източна и западна, са предпоставка за развитие 

на балнеологията. По настоящем тя е организирана само в бившия 

балнеоложки комплекс, но инвеститорския интерес към създаване на нови 

комплекси за отдих, лечение и плувни басейни показва потенциала за развитие 

на туризма. Тези възможности могат да бъдат реализирани при условие, че 

Общината съдейства на инвеститорите да осъществят своите намерения, като 
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наред с икономическата ефективност се постигне и повишаване качеството на 

живот на местното население.   

Не използван за развитието на туризма в общината до този момент е 

минералния извор Гейзера. Неговата температура достига 103 градуса по 

Целзий и това го определя, като най-горещият извор в континентална Европа. 

Той е особенно атрактивен с това, че изтласква 18 метрова струя минерална 

вода на всеки 20 секунди. Гейзера е разположен в центъра на града и е 

заобиколен от обширен градски парк.  

Наличието на такъв природен феномен е задължително условие за 

неговото използване и експониране при създаване и налагане на Сапарева 

баня като дестинация с уникални условия за туризъм. Използването на факта, 

че «най-топлата вода в Европа извира в Сапарева баня» би могло да се 

използва в основата на рекламната кампания, която следва да се провежда за 

изграждане на съвременния имидж на общината.   

Като цяло общината не оползотворява пълноценно ресурсите си от 

горещи минерални извори. Използването на водите се свежда основно до 

нуждите на единствения балнеосанаториум в общината, който поради 

състоянието си не може да представлява туристическа атракция.  

За съживяването на балнеолечението и здравния туризъм в региона е 

необходимо да бъдат изградени нов балнеоложки комплекс в гр. Сапарева 

баня, да се извърши ремонт на съществуващия, да се изградят плувни басейни 

и обслужваща инфраструктура. Особено важно за да се пополяризират 

находището и свойствата на минералните води. Задължително условие за 

развитието на туризма е да се сертифицира водата, съгласно международните 

стандарти за химически състав и качество.   

Допълнителен  туристически ресурс за Община Сапарева баня 

представлява и богатото й културно-историческо наследство.  

На територията на общината се намира праисторическото селище 

Кременик, където са намерени богати археологически находки, доказващи че 

на това място е имало селище и през ранния, средния и през късния неолит, 

както и през по – късните исторически епохи.  

Около Сапарева баня се намират и останки от древноримския град 

Германея, възникнал около лечебните минерални води. В парка на 

санаториума и в градината на средновековната църква "Св. Никола” могат да 
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се видят каменните стени на древния римски град, останките от римската баня 

и редица други археологически находки. Черквата “Свети Никола” /12 -13 век / е 

една от най-старите в община Сапарева баня. Запазени са и черквите “Свети 

Георги”, построена 1853 г., "Св. Черидесет мъченици" /1859 г./, “Свети Йоан Богослов” / 

1881 г./, “Света Богородица” манастирчето “Свети Стефан” и действащия 

женски метох “Покров на Пресвета Богородица”. 
Интерес представлява и Сапаревската черква, построена на върха на хълма край центъра на с. 

Сапарево. Черквата е най-голямата в общината и е изключително красива. Към антропогенните 

ценности на общината могат да се добавят запазените валявици и воденица, 

песенния и художествен фолклор, запазени някои народни занаяти. Като цяло 

обаче, културните забележителности не могат да се разглеждат като база за 

развитие на културния туризъм. Те биха били допълнителен продукт към 

основните туристически ресурси на общината. Културно-историческият ресурс 

може да бъде използван като реклама за предлаганите туристически услуги и 

почивни бази на общината. Те са важни за атрактивното разнобразяване на 

туристическите продукти и е необходимо да бъдат включвани в туристическите 

програми и туристическите маршрути. За тяхното популяризиране и достъпност 

е необходимо да се поставят, обозначителни табели, да се разпространяват 

рекламни брошури.  

Развитието на туризма в община Сапарева баня силно зависи от 

привличането на финансови стимули и преки инвестиции. Kъм момента има 

заявен интерес за изграждане на туристическия комплекс в к.с.Паничище, както 

и на хотелска и възстановителна база в гр.Сапарева баня от различни частни 

инвеститори. Търсят се схемите за участие и евентуално партньорство с 

Общината, които да обезпечат обществения интерес.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Силни / Слаби страни / Предимства / Заплахи 
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сектор Икономическо развитие 
Таблица № 9 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Уникални природни ресурси – 

геотермални извори, горски фонд, 

условия за зимен спорт 

• Запазена околна среда и 

суровинен ресурс за 

дървообработващата и 

дървопреработващата 

промишленост 

• Отсъствие на тежка промишленост 

и замърсяване, специализация в 

лека промишленост 

• Новостартирали дейности на 

територията на общината –   

шивашка промишленост 

• Относителна близост до 

консуматорските центрове  

• Осигурена   транпортна и 

комуникационни връзки към тях 

• Свободен човешки ресурс в 

трудоспособна възраст 

• Уникален обект - Гейзера 

• Недостатъчно използване на 

геотермалните води за туризъм, 

отопление, производство на 

електричество 

• Лошо състояние на техническата 

инфраструктура във и към 

курортно селище Паничище 

• Липса на целенасочена политика 

за привличане на инвестиции и 

откриване на бизнес възможности   

• Липса на газификация   

• Липса на кадастрална карта и 

план-програма за съчетаване на 

общинска и частна собственост за 

нуждите на инвестиционни проекти 

• Недостатъчно  промотиране на 

общината като туристическа 

дестинация 

• Неизградена маркетингова 

платформа 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Инвеститорски интерес за развитие 

на туризъм и балнеология 

• Възможност за разкриване и 

развитие на нови МСП свързани с 

обслужване на туристическия 

сектор  

• Държавна политика, провеждана в 

подкрепа на туризма в България 

• Минимален общински бюджет за 

капиталови разходи, поддръжка на 

съществуващата техническа 

инфраструктура и изграждането на 

нови съоръжения 

• Слаба професионална подготовка 

на кадрите 
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3.15 Селско стопанство 
Земеделие 

От цялата територия на общината 41 121 дка. (или 22,7%) са частна 

собственост, заета от ниви, трайни насаждения, ливади, мери и пасища и др. 

Държавна собственост са 126 387 дка. или 69,9 % от територията на общината. 

Това са земите на държавния горски фонд, държавния поземлен фонд, реките, 

каналите, пътищата, летище и др. 

Общинска е собствеността върху 6 972 дка. – обработваеми земи, мери и 

пасища, полски пътища, негодни земи и др. Част от ливадите (25 дка. на 

територията на общината са собственост на религиозни организации). В 

групата “друга собственост” (6 416 дка., са включени селищните територии на 

населените места, курортния комплекс “Паничище”, промишлени и складови 

зони и застроени обекти извън населените места, част от мерите и пасищата. 

Растениевъдство 
Свързано е с отглеждането на следните земеделски култури: зърнено–

хлебни (пшеница, ръж), зърнено–фуражни (ечемик и овес), фуражни, 

технически (тютюн), зеленчуци (домати и зелен пипер), картофи и овощни 

насаждения. Зърнено-хлебните култури заемат около 10 000 дка. на 

територията на общината, като се наблюдава значително нарастване на 

посевната площ и на общия добив. Площите за добив на овес са се увеличили 

почти осем пъти, а също и средните добиви от декар. Ечемика показва 

обратната тенденция по отношение нарастването на заетите площи, но 

продуктивността е нараснала почти двойно, вследствие на което общия добив  

е запазил своята стойност. Естествените ливади, които са основен източник за 

производство на фураж, са 7 900 дка.. Използваната агротехника дава 

незадоволителни в качествено отношение фуражи. 

Едно от големите преимущества на общината е наличието на минерална 

вода, което допринася за развитието на оранжерийното производство. 

Оранжериите са на обща площ от 19,5 дка. като са разделени на три блока. От 

тази площ 3,5 дка. са парници. За затопляне се използва термалния извор, а 

студената вода се черпи от р.Валявица. Отглеждат се лук, марули, домати, 

краставици и др. Има всички условия за увеличаване на оранжерийната площ и 
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това следва да бъде една от основните насоки на развитие на селското 

стопанство в общината. 

Общината има създадена традиция в тютюнопроизводството, но 

намаляването на изкупните цени, липсата на гарантирани премии за изкупуване 

и забавеното им изплащане, а също и изискванията по отношение на 

отглеждането и преработката (сушене на открито, засаждане на определени 

сортове дребнолист тютюн и др.) пречи за увеличаването на тютюневите 

площи. През 1997 г. тютюневите насаждения са заемали 215 дка. през 1998 г. – 

120 дка. а през 2000 г. спадат до 33 дка. 

Съществуващите трайни насаждения са негодни за експлоатация с 

изключение на 50 – 80 дка. сравнително млади смесени овощни градини и 260 

дка. череши. 

 

Хидромелиорации 
На територията на общината се намират два микроязовира за напояване, 

които се захранват от река Джубрена - единият е в землището на с. Сапарево, а 

другият - в землището на гр. Сапарева баня. Те са се използвали за напояване 

чрез помпи на ябълковите овощни градини, но сега вече насажденията са 

изкоренени.Тъй като не е възможно гравитачно напояване, на места тръбите 

вече се демонтират и се ползват за канализация. Изградените някога 

напоителни полета вече не съществуват, но вода за напояване има в 

достатъчно количество. 

Основните проблеми при развитието на растениевъдството на 

територията на общината се изразяват в следното: 

- намаляване на поливните площи с около 50%, тъй като 

хидротехническия фонд е почти напълно разрушен, особено 

отвеждащите канали и вътрешно каналната мрежа; 

- морално остаряла и амортизирана земеделска техника;  

- слаба осигуреност на производителите със семена и  посадъчен 

материал;  

- използване на некачествени торове при недостатъчни количества и 

неправилно комбиниране; 
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- изменение в структурата на площите и ликвидиране на традиционни 

растениевъдни производства; 

- затруднение при намиране на пазари за реализация на продукцията; 

- ограничен достъп до земеделските кредити при преференциални 

режими поради високи лихвени проценти и неблагоприятни условия 

от страна на заемодателите. 

По отношение развитието на селското стопанство в района на община 

Сапарева баня се наблюдават следните неблагоприятни тенденции, 

независимо от подходящите природни условия: 

1. Липса на модерна високоефективна селскостопанска техника за този 

етап на земеделие. 

 2. Липса на национална и общински стратегии за растителна защита. 

3. Липса на селскостопански борси, което силно деформира цените в 

селскостопанския сектор. 

4. Унищожаване на хидромелиоративните съоръжения изградени за едро 

земеделско производство. 

5. Изменение в структурата на площите и ликвидиране на традиционни 

земеделски производства. 

 

Животновъдство  
Състоянието на животновъдството и неговото развитие в бъдеще се 

определя от два фактора: - от една страна обективните условия на 

присъединителната фаза  на страната към структурите на Европейския съюз, а 

от друга от конкретните агроекологични условия на района на общината. 

Полупланинският и планински характер на територията на общината, 

възможността за производство на груби и зърнени фуражи, както и 

съществуващите мери и пасища (особено алпийските) позволяват развитието 

на животновъдство и най-вече на смесено направление в говедовъдството – за 

мляко и месо, както и развитие на овцевъдството в направление месо и вълна. 

Обширните високопланински пасища дават възможност за лагеруване на 

животните през летния сезон. Съществуващите условия позволяват 

отглеждането на около 1300 говеда и на около 7000 овце. 



Община Сапарева баня - Общински План за Развитие 2007- 2013г. 

 
 

 44

 Понастоящем животновъдството се развива в условията на малки 

стопанства, които реализират продукция предимно за задоволяване на 

собствените си нужди. Главният лимитиращ проблем на млечното 

животновъдство в района  е липсата на преработващи предприятия, 

колекционни точки за събиране, оценка и първична преработка на млечната 

суровина, съгласно стандартите на ЕС. Другият определящ фактор с 

приоритетен характер  е практическата липса на директен достъп на 

производителя до реалната пазарна  реализация.  

 Наличните животни в община Сапарева баня са както следва: 

- Говеда -1155 бр., в това число крави 900 бр. 

- Свине - 2700 бр., в т.ч. свине-майки 43 бр. 

- Овце- 5660 бр., в т.ч.овце-майки 4870 бр. 

- Птици- 8700 бр., в т.ч. носачки 7880 бр. 

- Кози -1790 бр., в т.ч. кози-майки 1490 бр. 

- Пчелни семейства – 196 бр. 

Средна продуктивност: 

- Млеконадой от крава  - 3000 литра 

- Млеконадой от овца – 46 литра 

- Настриг на вълна – 2800 кг. 

- Носливост на кокошка 180 бр. 

Развитието на овцевъдството и козевъдството  е обособено от 

планинския и полупланински  характер на района.  Развитието на интензивно 

свиневъдство и птицевъдство е ограничено поради относително слабия 

продуктивен капацитет за производство на фуражни култури /царевица/ на 

територията на община Сапарева баня. 

 При тези условия животновъдството в близки перспективи ще се развива  

в следните насоки: 

- корпоративно сдружаване на производителите. 

- създаване на организация на производителите за директен достъп до 

пазара. 

- перманентно обучение за изискванията и стандартите на ЕС по 

отношение на произвежданите продукти. 

- изграждане на цехове първична преработка и пакетаж, на 

произведеното мляко,  
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- “прифермски” тип на отглеждане на овце и кози в полупланинската 

част на общината. 

 
 

3.16 Горско стопанство 
Горите в териториалния обхват на община Сапарева баня са в 

структурата на Държавно лесничейско стопанство гр. Дупница, Горско 

стопански участък- ІІ Сапарева баня, с обща площ 5 522,8 ха. 

Лесоустройствения проект на тази територия включва отделите с номера от 85 

до 147 включително, и от 149 до 180 включително.  

Освен горите със стопанско предназначение тук попадат част от 

Националния парк /НП/  “Рила” с резерватите “Скакавица” и “Седемте рилски 

езера”, курортната местност “Паничище” и природната забележителност 

“Водопад Горица”. 

Релефът върху който са разположени горите в общината е твърде 

разнообразен. Типично планински е релефът в частта на Рила, с ясно изразени 

склонове с големи наклони- подчертани най- силно в спускането към гр. 

Сапарева баня и с. Овчарци. 

Планинският релеф има изключително важно значение за формирането 

на различните типове горски месторастения и от там, за съществуващите 

типове гора. В хълмисто- предпланинския подпояс на смесените широколистни 

гори /500- 700 м. н.в./ са включени 23, 2% от площа на горите в община 

Сапарева баня. Преобладаващата част от площта на  горите - около 73,0%, 

попада в Средния планински пояс /700- 2000 м. н.в./ на горите от бук и 

иглолистни. В него са включени: 

- подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела /700- 1200 м.н.в./ и 

заема 44,5 % от площта на горите в общината; 

- подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч/1200- 1700 м.н.в./ 

и заема 22,4 % от площта на горите в общината; 

- подпояс на горнопланинските гори от смърч /1700- 2000 м.н.в./ и заема 

6,1 % от площта на горите в общината; 

Във високопланинския пояс /2000- 2500 м.н.в./ се намират само 4, 6% от 

площта на горите в общината. По разположение на горите по наклона на 

терена, преобладават тези на стръмните- 55,6% и много стръмните наклони- 
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27, 3%. Горите на сенчестите изложения/с.з.,с.,с.и.,и./ са 58, 5%, а на 

припечните изложения/ю.и., ю., ю.з., з./ са 41,5%. Горите в районите на 

общината с по- малка надморска височина са подложени на постоянни 

ерозионни процеси, които на места заемат сериозни размери. За развитието на 

тези процеси допринасят, както силно пресечения терен, така също и 

неправилното стопанисване на горите. На места, особено в землището на гр. 

Сапарева баня- отдели 122, 123 и 126 естествената горска растителност, почти 

е загубила своите почвозащитни функции. 

 

Растителни формации 
Ниската част от терена на община Сапарева баня, попада в Долния 

равнисто- хълмист и хълмисто- предпланински пояс на дъбовите гори /0- 300 

м.н.в./. Растителните формации са главно от зимен дъб, благун, цер, космат 

дъб, келяв габър, клен, мъждрян и съпътстващата ги храстова растителност. 

Това са предимно издънкови формации с ниска производителност- ІV - V 

бонитет. Посредством възстановителна лесокултурна дейност, част от тези 

формации е реконструирана, като са създадени култури от черен и бял бор, 

червен дъб и др. с добро общото състояние. По - високата част от територията 

на общината е в Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни 

дървесни видове/ 700- 2000 м.н.в./. Тук са формирани различни чисти и 

смесени насаждения от бял бор, смърч, ела и бук. Тяхната производителност е 

висока- І до ІІІ бонитет. В следствие на антропогенната стопанска дейност, част 

от тези насаждения са подмладени. В новосъздадените култури са внесени и 

някои инстодуцирани дървесни видове- зелена дугласка ела, лиственица и 

веймутов бор. Най- високата част от територията на общината е разположена 

във високопланинския пояс/2000- 2500 м.н.в./. Тази територия е заета главно от 

клекови формации и мурово- смърчови насаждения. Тук се намират 

субалпийските и алпийските високопланински пасбища и ливади. Тази част от 

територията на общината попада в НП “Рила” и има защитни и ландшафтни 

функции. 

Съгласно  действащия Лесоустройствен проект, не се предвижда 

значителна промяна в съотношението на съществуващите дървесни видове. 

Основните- бял бор, смърч, ела, бук и бяла мура, запазват доминиращото си 

присъствие, което отговаря на потенциалните възможности на горските 
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месторастения. Тези  дървесни видове ще изпълняват защитните, 

водоохранителните, стопанските и ландшафтно- рекреационните функции  на 

горите в територията на общината. 

За целите на регионалното развитие е важен факта, че частта от 

територията на община Сапарева баня обхващаща Рила планина е 

екологически чиста. Красивите местности “Паничище”, “Седемте рилски езера” 

и др., които съчетани с благоприятния климат и минералните извори, създават 

отлични условия за развитие на балнео- лечебна дейност в съчетание с 

екологичен, опознавателен и спортен туризъм.  

С разработването на План за управление на НП “Рила”, в чиито граници 

попада и резерват “Скакавица”, условията ще се подобряват с повишените 

здравно- украсни функции на горите. 

 

Основни насоки и направления за стопанисване на горите 
Направлението за стопанисване на горите в община Сапарева баня е в 

тясна зависимост от  предназначението им. Горите със стопанско 

предназначение заемат 73, 1% от залесената площ на общината. Горите със 

специално предназначение заемат 26,9 % от залесената площ на общината. 

В групата гори със стопанско предназначение стопанисването следва да бъде 

насочено към разширено възпроизводство на дървесина с високи 

технологически качества. Съгласно потенциалните дървопроизводителни 

възможности на месторастенията, чрез лесоустройствения проект следва да се 

проектират подходящи сечи. 

 По вид на сечта, следва да  бъдат изведени: 

- главни сечи-      около 13 %; 

- отгледни сечи-     около 65 %; 

- санитарни сечи-     около 14 %; 

- реконструктивни сечи-    около   6 %; 

- котли за залесяване-     около   2 %. 

Залесяванията в горите със стопанско предназначение следва да имат 

предимно дървопроизводителна цел. За насажденията със затруднено 

възобновяване, преди извеждане на сечта да се предвиди подпомагане със или 

без залесяване. 
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 Залесяване да се предвиди: 

- след гола сеч; 

- след окончателна сеч; 

- при реконструкция на насажденията; 

- при попълване на редили; 

- при подпомагане на естественото възобновяване; 

- при презалесявани или ново залесяване. 

При залесяването да се предвидят дървесни видове съобразно техните 

екологически изисквания и съществуващите условия за месторастене. 

В групата гори със специално предназначение стопанисването следва да 

бъде насочено към повишаване на техните функции, според категоризацията 

им. В тези гори ползването на дървесината следва да бъде второстепенна 

задача, а проектираните мероприятия да бъдат диференцирани. 

 

 Странични ползвания в горите 
За пашата следва да се разработи проект по землища, в който да се 

посочи разрешената площ и допустимият брой едър или дребен добитък.  

Като се има в предвид специфичният характер на община Сапарева баня, паша 

на кози не бива да се допуска. 

На територията на общината, разрешената площ за паша в горския фонд 

на едър и дребен добитък следва да бъде около 1350 ха., което представлява 

около 25 % от горския фонд.  

За избягване на екологически проблеми от пашата в общината, 

допустимият брой добитък следва да бъде: 

- едър –  около    900 бр.; 

- дребен- около 5 500 бр. 

На територията на общината в горския фонд съществуват благоприятни 

условия за добив на билки, гъби, боровинки, малини, шипки, дренки, диви ягоди 

и др. За осигуряване на нормалното възпроизводство, следва да се осигури 

контрол над ежегодния  им добив. 

На територията на общината съществуват благоприятни условия за лов и 

риболов в горите, за което следва да се разработи специална Програма. 
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Пожарна опасност 
По пожарна опасност горите в общината са разделени на два класа: 

- І клас с голяма пожарна опасност - в този клас са около 85 % от горите на 

територията на общината. Тук се включват отделите, в които 

преобладават иглолистните насаждения и култури, както и 

широколистните насаждения на много сухи и сухи месторастения; 

- ІІ клас с малка пожарна опасност - в този клас са около 15 % от горите. В 

него са отделите, в които преобладават широколистните насаждения и 

култури на свежи и влажни месторастения.  

С оглед предотвратяване на масови пожари и тяхното разрастване в 

горите на общината, следва да има: 

 -  бариерни огради-    около 15 км. 

 -  минерализовани ивици-   около   4 км. 

 -  площадка за авиационна техника-   1 бр. 

 -  предупредителни знаци-   около  70 бр. 

Едновременно с това следва да има противопожарни санитарни 

мероприятия около пътищата в горите, както следва: 

- окосяване и изнасяне на окосената трева преди настъпване на 

пожароопасния сезон; 

- създаване на минерализовани ивици от двете страни на пътя и покрай 

населените места с ширина  5 м.; 

- организиране на патрулно- наблюдателна служба. 

Всички гори на територията на община Сапарева баня следва да се 

стопанисват в следващото десетилетие въз основа на стриктно изпълнение на 

лесоустройствения проект. В проектираните мероприятия като главна сеч, 

отгледна сеч, санитарна сеч и сеч за реконструкция следва около 75% да имат 

отгледните и санитарните сечи. 

Специално внимание да се обърне на добива на сортименти от 

лесосечния фонд. Добива на едра строителна дървесина може да бъде около 

5,0%, на средна около 13,0% и на дребна около 15,0%. Начина на 

възобновяването на зрелите насаждения трябва да се определя конкретно за 

всяко насаждение в зависимост от типа месторастене, възобновителната му 

способност, бъдещия видов състав, водените до сега мероприятия от 

икономическа гледна точка. 



Община Сапарева баня - Общински План за Развитие 2007- 2013г. 

 
 

 50

В горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции 

залесяването трябва да има предимно производствена цел. В горите със 

социални функции залесяването следва да се проектира с оглед увеличение на 

защитно – водоохранните, защитно – противоерозионните и здравно – 

украсните им функции. 

Естествено възобновяване да се предвиди като основен метод в зрелите 

насаждения от всички стопански класове и видове гори. 

Страничните ползвания в горите на община Сапарева баня е възможно да 

включва пашата на добитък, добив на сено, добив на листников фураж, добив 

на билки и горски плодове. 

За правилното реализиране на лова и риболова на територията на общината е 

необходимо да се разработи програма за лова и риболова в горите. 

За да се предотвратят ерозионните процеси в териториалния обхват на 

община Сапарева баня е необходимо да се направи анализ на протичащите 

ерозионни процеси и се предвидят мерки за борба с ерозията. Като основен 

метод за борба с ерозията е необходимо да се използва зеленото укрепване. 

Като следствие на посочените мерки трябва да се предвидят мероприятия за 

овладяване разпространението на площната ерозия в общината. 

Необходимо е да се предвидят мероприятия за противопожарно 

устройство на горите в територията на общината. 

 

Анализ Силни / Слаби страни / Предимства / Заплахи 

сектор Селско и горско стопанство 

Таблица № 10 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Възможност за ефективно 

разширяване на съществуващото 

оранжерийно производство чрез 

използване на хидротермални води

• Възможност за производство на 

екологична селскостопанска 

продукция. Реализация на 

продукцията чрез използване 

• Сравнително малка по обем 

земеделска площ 

• Липса на модерна селскостопанска 

техника за този етап на земеделие 

• Липса на квалифицирана (обучена) 

работна ръка за развитие на 

високоефективно земеделско 

производство 
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потенциала на курорта 

«Паничище» 

• Общината попада в списъка на 

общини с горски фонд от над 50 % 

от общинската територия 

• Действащ актуален 

лесоустройствен план 

• Сериозен масив гори с 

промишлено предназначение 

• Недостатъчна техническа 

осигуреност по отношение на 

пожарна безопасност в горите 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
ЗАПЛАХИ 

• Близост до голям туристически 

обект с потенциал за раширяване и 

увеличаване броя на 

консуматорите на земеделска 

продукция 

• Възможност за възстановяване и 

развитие на хидромелиоративната 

система чрез използване на 

изградените микроязовири 

• Големи потенциални възможности  

за развитие на млечно и месно 

говедовъдство и овцевъдство 

• Условия за развитие на ефективен 

селски и ловен туризъм 

• Условия за ускорено разрастване 

на дървообработвателната 

промишленост  

• Намаляване на обработваемите 

площи на територията на 

общината поради липса на интерес 

за тяхното използване 

• Неефективно използване на 

националните и международни 

инвестиционни програми в 

областта на земеделието 

• Потенциална възможност за 

разширяване на почвената 

деградация (ерозия) 

• Липса на национална и общински 

стратегии за растителна защита 

• Незаконна сеч и бракониерство в 

горите, водещи до невъзстановими 

щети  

 

 
3.17 Културно наследство 
Културното наследство на територията на общината е резултат от 

ранното заселване по тези земи. Населяването на територията на общината се 
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обуславя от наличието на горещите минерални извори и започва още в епохата 

на неолита. Доказателство за това е откритото Праисторическо селище на 1 км. 

западно от гр. Сапарева баня в местността Кременик и Късноантичния 

некропол /обявени за археологически паметници от местно значение в ДВ бр. 

39/18.05.1973 г./. 

Траките основават селището Герма, което римляните превръщат по - 

късно в укрепен крепостен град Германея и място за балнеоложко лечение и 

отдих на легионите. Арабският географ Идриси споменава градът “.. като 

красив град сред плодородна околност.”. Материален израз на този период е 

обявения за археологически паметник от национално значения Античен град 

“Германея” /ДВ бр. 77/ 04. 10. 1968 г./. 

Втората Българска държава /ХІІ- ХІV век/ с нейното богатство на 

архитектурната и художествена традиция присъствува на територията на 

общината чрез средновековната църква “Св. Никола” обявена за паметник от 

национално значение /ДВ бр.77/1968г./ 

През османския период селището е преименувано на Сярово. Споменава 

се от пътешественици през 1660 и 1662 г. След 1828 г. е преименувано на с. 

Баня, след 1892 г. е с. Горна баня, а от 1943 г. се нарича Сапарева баня.  

Богатата история, култура и културни традиции живеят в многообразието 

на недвижимите паметници на културата на територията на общината. Те са 

обявени в Държавен вестник декларирани в списъците на Националния 

институт за паметниците на културата, София и Археологическия институт с 

музей към БАН, София. По - важните паметници, са както следва: 

          Таблица №11 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НАС.МЯСТО ОБЯВЕН ДЕКЛАРИРАН 

1. Праисторическо 

селище 

Сапарева 

баня 

ДВ39/73 - 

2. Късноантичен 

некропол 

“ “  

3. Античен град 

“Германея” 

“ ДВ 77/68  

4. Средн.ц-ва 

”Св.Николай” 

“ ДВ 77/68  



Община Сапарева баня - Общински План за Развитие 2007- 2013г. 

 
 

 53

5. Ц-ва “Св. Георги” “ ДВ 35/74  

6.  Лобно място Н. 

Чуковски  

“ ДВ 35/74  

7. Ц-ва “Св.Николай” “ - НИПК/ 1978 г. 

8. Ц.ва “Св. 40 

мъченици” с 

камбанария 

 

“ 

 

- 

 

НИПК/ 1978 г. 

9. Възрожденски къщи 

- 7 бр. 

 

“ 

 

- 

Списък НИПК 

25.01. 1977 г. 

10. Възрожденски къщи 

- 7 бр. 

 

“ 

 

- 

Списък18.08.1981г. 

пис. № 3041/НИПК 

11. Гробищна църква 

“Св. Николай” 

с. Сапарево ДВ 57/69 - 

12. Ц-ва 

“Усп.Богородично” 

с. Сапарево - НИПК /1972г. 

13. Вада за 

напояване/ХІХв./ 

“ - НИПК /1972г. 

14. Ц-ва “Арх.Михаил”-

параклис 

 

“ 

 

- 

 

НИПК /1993г. 

15. Ансамбъл към ц-ва 

“Усп. Богородично” 

училище и часов. 

кула /камбанария/ 

 

“ 

 

- 

 

НИПК /1994г. 

16. Ц-ва “Св. Йоан 

Богослов” 

с. Овчарци - НИПК /1978г. 

17. Ц-ва “Св. Николай” с. Ресилово - НИПК /1978г. 

18. Възрожденски къщи 

- 2бр. 

 

“ 

 

- 

 

НИПК /1978г. 

19. Възрожденски къщи 

- 3бр. 

 

“ 

 

- 

 

НИПК/1982г. 

 



Община Сапарева баня - Общински План за Развитие 2007- 2013г. 

 
 

 54

Обявените и декларирани недвижими паметници на културата са в лошо 

състояние. Липсва Програма за тяхната реставрация и включване в 

национални и регионални маршрути  на културния и познавателен туризъм.  

На територията на общината има четири читалища. Към тях има 

библиотечни сбирки. Читалище “Просветен лъч” в гр. Сапарева баня освен 

библиотека, поддържа фолклорна група и детски танцов състав. То е включено 

в Проект “Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата” на 

Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. 

В община Сапарева баня  през м. август се провежда Фестивал за 

изпълнители на детски песни “Рилски звънчета”. Провеждат се и традиционни 

кукерски празници и конни надбягвания на Тодоров ден. 

С цел използването на културното наследство като допълнителна 

атракция при развитието на общитата в туристически аспект и заради самото 

запазване на паметниците от разрушаване е неободимо да се направи 

паспортизация на недвижимите паметници на културата, което ще се състои в 

установяване на състоянието, документиране на паметниците и предписание 

на мерки за тяхното опазване или възстановяване, степенуване по значимост и 

връзка с националната и регионална  Програма за развитие и използване на 

културно - историческото наследство. 

Необходимо е също така да се извърши реставрация на най- значимите 

паметници на територията на общината. 

В рамките на интензивното развитие на трустическата индустрия е 

необходимо да се разработят общински маршрути за опознавателен и културен 

туризъм и включването им в регионалния и националния  каталог на 

маршрутите, като следните дейности свързани с културното наследство са 

задължителни: 

- разработка на карти на маршрутите; 

- разработка на указателни и информационни табели; 
- разработка на информационни и рекламни материали; 
- обучение на екскурзоводи, водачи и др.; 
- разработка на Проект за информационно обслужване, чрез електронната 

страница на общината. 
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Анализ Силни / Слаби страни / Предимства / Заплахи 

сектор Културно наследство 

Таблица № 12 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

•  Разнообразен и богат 

стратиграфски разрез на 

културното наследство 

• Транспортен достъп до 

недвижимите паметници на 

културата, близост до населени 

места. 

• Непълно проучване и 

документиране на недвижимите 

паметници на културата; 

• Липса на програми и дейности за 

популяризиране и използване на 

паметниците; 

• Лошо състояние на паметниците; 

• Липса на политика и програма на 

Общината за развитие на 

културните институти - музейни 

сбирки, читалища, библиотеки, 

любителски състави. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Концентрация на недвижими 

паметници на културата, които 

допълват културната карта на 

област Кюстендил и предполагат 

експониране в рамките на 

организирания туризъм. 

• Постепенно изчезване на 

недвижимите паметници на 

културата; 

• Обезличаване на културния живот 

на общината. 

 

 

 

3.18 Бюджетно осигуряване 
Бюджетът на Община Сапарева баня за 2004 г. възлиза на 1 724 764 лв., 

като приходната част се формира от собствени приходи и субсидии от 

републиканския бюджет. 

Собствените приходи за 2004 г. са в размер на 608 000 лв. Субсидията от 

републиканския бюджет е в размер на 1 116 764 лв. Дефицит не се предвижда, 

като предварителните прогнози сочат излишък в размер на 143 009лв., който 

обаче може да бъда използван за покриване на неотложни нужди за ремонт и 
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възстановяване на социалната и техническа инфраструктура в общината. 

Общината е изключително зависима от субсидията, получавана от централния 

бюджет, тъй като тя формира почти 65% от общинските приходи. Това се 

отразява на изпълнението на социалните функции, делегирани на общината и 

от друга страна не позволява осъществяването на инвестиционна дейност за 

изграждане на нова пътна и ВиК инфраструктура.  

Наличието на слаба икономическа активност и малък брой 

работоспособно население не допринася за високи постъпления в общинския 

бюджет в частта данъчни приходи.  

Поле за развитие биха дали заявените инвестиционни намерения за 

развитие на туризма и балнеологията в общината. Тяхното осъществяване ще 

доведе до повишаване на заетостта, реализиране на по-високи печалби от 

местния бизнес и създаване на условия за дребен и среден бизнес, свързан с 

обслужването на туристическата индустрия. 

Община Сапарева баня по силата на своето географско положение има 

предимството да бъде приемлив кандидат в редица от проектите по 

предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД. За да може да участва 

успешно и да усвоява средства от тези фондове, Общината следва да отдели 

човешки и финансов ресурс за подготовка на бъдещите проекти, така че да се 

постигне висока степен на готовност за кандидатстване. 

Изграждането на капацитет в рамките на Общинската администрация за 

подготовка и управление на проекти и предварителната подготовка на 

необходимата техническа документация ще позволи да се финансират редица 

проекти, които не са по силата на общината и нейния бюджет. Следва да се 

предвидят обаче и необходимите средства за съ-финансиране на проектите, 

което е едно от изискванията на тези програми. 

Таблица № 13 

Приходи 
 
 Бюджет 2003 (в лева) Бюджет 2004 (в лева) 
Собствени приходи 493 961 608 000

Данъчни 307 771  260 890 
- данък върху доходите 
на физическите лица 

182 199 145 200

- данък върху печалбата 
- данък за общините 
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- имуществени данъци 125 572 115 690
- други данъци 
Неданъчни приходи 186 190  347 110 
- приходи и доходи от 
собственост 

14 950 51 000

- други неданъчни 
приходи 

157 334 246 110

- приходи от продажба 
на държавно и общинско 
имущество 

13 906 50 000

Получени субсидии от 
ЦБ 

1 252 032 1 116 764

ВСИЧКО ПРИХОДИ 1 745 993 1 724 764
 Дефицит (излишък) + 286 + 143 009
  
 

Разходната част на общината има следната структура: 
Таблица № 14 

 
   Бюджет 

2003 (в 
лева) 

% Бюджет 
2004 (в 
лева) 

% 

ОБЩО РАЗХОДИ 1 745 607 100,00 1 581 755 100,00
Здравеопазване 61 604 3,53 77 080 4,87
Образование 767 858 43,99 757 250 47,87
Социално осигуряване и грижи 215 014 12,32 39 030 2,47
Жилищно строителство и БКС 201 969 11,57 322 833 20,41
Общинска администрация 348 401 19,96 287 745 18,19
Отбрана и сигурност 27 549 1,58 30 508 1,93
Почивно дело и култура 33 840 1,94 34 669 2,19
Физкултура и спорт 4 840 0,28 8 640 0,55
Икономически дейности и 
услуги 

84 532 4,84 24 000 1,52

Други 0 0,00 0 0,00
 

Разходната част на бюджета на Община Сапарева баня е структурирана 

за обслужване на първостепенните задачи – поемане на социални функции 

като образоване, здравеопазване, социални грижи.  За изпълнение на тези свои 

задължение общината разходва 55,21% от всички разходи. 322 833 лв. са 

определени за благоустрояване, но в основната си част те се използват за 

ремонт на социалната  и техническа инфраструктура. Почти не се отделят 

средства за физкултура и спорт, което се отразява негативно на младото 

поколение. За него не са създадени условия за пълноценно развитие, което на 
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по-късен етап съчетано с ниското ниво на предлагане на работа рефлектира в 

търсене на по-добри възможности и насочване на младите хора към по-

големите градове. 

Разходите по издръжка на Общинската администрация също заемат 

висок относителен дял от общинския бюджет, което е резултат от ниската 

стойност на общия бюджет.  

 

4. ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ 
 

4.1. Визия за развитие 
 

Община Сапарева баня  разглежда своите дългосрочни възможности за 

развитие при стимулиране обособяването и налагането на общината като 

привлекателна дестинация за балнеоложки, риболовен и екотуризъм.   

Приоритетни за развитието на общината ще бъдат дейностите, 

подкрепящи   развитието на туристическия сектор и стимулиращи привличане 

на нови инвестиции, което ще допринесе и за повишаване на заетостта – 

постоянна и сезонна.  

Ще се подкрепят дейности, които осигуряват условия за създаване на 

малък и среден бизнес, свързан с основните ресурсни дадености – горско 

стопанство и дървообработваща промишленост, лека промишленост.  

Образователната структура ще се адаптира към съвременните 

изисквания на пазара на труда и специфичните местни икономически условия.  

Ще се подкрепи  експонирането и социализацията на недвижимите 

паметници на културата на територията на общината,  даващи добавена 

стойност към развитието на туристическия сектор. 

Ще се извършат необходимите инвестиции в локалната и междуселищна 

инфраструктура, с оглед  отговаряне на съвременните изисквания за качество 

на средата за живот. Ще се предприемат действия за повишаване на заетостта, 

като специално внимание се отдели на младежите и трайно безработните. 

Усилията на общината ще бъдат насочени към   развитието на 

екологично земеделско  производство.   
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Създаването на условия за живот, които да превърнат общината в 

предпочитано място за живот и реализация е стратегическа и дългосрочна цел 

за развитието на община Сапарева баня. 

За достигане на ниво на развитие на общината, съответстващо на 

съвременните потребности, са формулирани следните стратегически цели, 

които се разглеждат в дългосрочен план, превишаващ времето на плановия 

документ Общински План за Развитие 2007 – 2013.  

Така формулирани, целите въвеждат конкретни параметри във визията 

за развитие, като тяхното постигане ще бъде обвързано с правилно определяне 

на приоритетите, идентификация на съответстващи на целите и приоритетите 

мерки, разработване на конкретни дейности и проекти. 

 

4.2 Цели 
 
1. Повишаване качеството на живот в общината чрез устойчиво 

икономическо развитие 

2. Запазване и природосъобразно използване на природните ресурси и 

културно-историческо наследство  

3.  Комплексно развитие и изграждане на  техническата и 

административна инфраструктура, обслужваща населението  на 

общината 

Постигането на стратегическите цели се основава на правилно 

определяне на приоритетите за развитие на общината. Определянето на 

приоритетите е динамичен процес, който зависи от степента на изпълнение на 

заложените мерки, както и от външни фактори. Това може да стане причина за 

промяна на приоритетите при определени условия. Процесът на тяхното 

определяне и актуализиране е задължение на общината, като за целта е 

препоръчително успоредно с мониторинга по изпълнение на Общинския План 

за Развитие, да се извърши и средносрочен преглед на документа с цел 

неговото адаптиране към актуалните условия. 
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4.3 Приоритети 
 

Приоритетите за развитие на община Сапарева баня произтичат от 

визията за развитие и поставените стратегически дългосрочни цели. Те 

определят посоката на развитие и рамката на инвестиционни усилия от страна 

на общината. При условията на бюджетни рестрикции е особено важно да се 

намери оптимална форма за съчетаване на нуждите на общината, с наличния 

финансов ресурс – вътрешен и външен, спрямо постигане на поставените 

стратегически, дългосрочни цели. 

 

Приоритет 1 – Развитие на туризма   

Приоритет 2 – Създаване на условия за инвестиционен интерес и 

икономическо развитие 

Приоритет 3 – Подобряване и изграждане на техническа и социална 

инфраструктура,  административни услуги за населението 

Приоритет 4  - Повишаване на  професионалната квалификация на 

населението чрез образование, обучение  и преквалификация    

  

При определяне на приоритетите е използван секторен подход, при който 

мерките и дейностите към даден приоритет са насочени към решаване на 

проблеми в определен сектор. Поради значимостта на целите, мерки по два 

или повече приоритета се отразяват в реализиране и постигане на една и съща 

цел.  

 
4.4 Мерки и дейности 
Разработените мерки и дейности съответстват на изведените 

приоритети, и са съобразени с възможностите на Общината да финансира 

определени проекти от една страна, и с възможностите за финансиране които 

предлагат предприсъединителните програми на Европейския съюз, инициативи 

на чужди правителства в България, други донорски организации от друга 

страна. 
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Таблица №15 

 

Приоритет 1 - Развитие на туризма   
Цел 1.1. - Подобряване условията за туризъм 
Мярка 1.1.1. Анализ на наличните ресурси – земя, вода, гори, 
инфраструктура 
Актуализация на кадастрален план - Сапарева баня, Паничище 
Изготвяне на нов устройствен план - Паничище 
Изготвяне програма за преотстъпване на терени за развитие на туризма   
Мярка 1.1.2. - Изграждане и подобряване на  туристическата 
инфраструктура  
 Построяване на седалкова въжена линия – х.Пионерска  - х. 7-те рилски езера  
Изграждане на канализация и ремонт на водопровод и улична мрежа –к.с. 
Паничище  
Изграждане на ски и биатлон писти, влекове – к.с.Паничище 
Изграждане на кабинкова въжена линия Сапарева баня - Паничище 
Изграждане на пешеходни алеи – к.с.Паничище 
 Създаване на екопътеки и маршрути и подобряване на съществуващите– 
трасиране, маркировка, информационни табели 
Ремонт на път Сапарева баня – к.с.Паничище 
Изграждане на хотелски комплекс – Сапарева баня 
 Изграждане на туристически комплекс – к.с. Паничище с прилежащата 
туристическа инфраструктура – паркинг, спортни площадки, алеи за отдих 
Изграждане на мини-етнографски комплекс на р.Горица 
Разработване на информационно-туристическа карта за еврорегион 
«Моравско-Пчинско-Струмски»  
Мярка 1.1.3. Развитие на балнеологията 
Изграждане на нов балнеоложки комплекс в гр.Сапарева баня – зона «Гейзер» 
 Ремонт  на съществуващ балнеоложки комплекс 
Изграждане на плувни басейни 
 Сертифициране на водата съгласно международните стандарти 
Цел 1.2. - Осигуряване на институционална подкрепа за туризма 
Мярка 1.2.1. Промотиране и утвърждаване на община Сапарева баня като  
привлекателна дестинация за туризъм  
Създаване на информационен туристически център 
Осъвременяване на интернет страница на общината 
Провеждане на рекламни мероприятия  - участие в изложения и семинари, 
интернет представяне на възможностите за туризъм 
Организиране на мини туристическа борса за представяне възможностите на 
общината 
Мероприятия по създаване и налагане на търговска марка -  Най-топлата вода 
в Европа 
Мярка 1.2.2. Културно наследство - описване и разработване на 
недвижимите паметници на културата 
 Изработване на карта, заснемане и опис на недвижимите културни паметници 
Подготовка, издаване и разпространяване на рекламна информация за 
паметниците 
Възстановяване, реставрация  и социализация на паметници на културата 
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Приоритет 2 -  Създаване на условия за инвестиции и икономическо 
развитие 
Цел. 2.1. Развитие на бизнеса и привличане на външни инвестиции 
Мярка 2.1.1.Създаване на условия и стимулиране развитието на  малък и 
среден бизнес във областта на туризма, леката и дървообработващата 
промишленост, услугите и селското стопанство 
Анализ на възможностите за разкриването на нови предприятия и повишаване 
на заетостта и свързаната с това информационна дейност 
Изграждане на  борса за търговия с дървен материал 
Изграждане на предприятие за преработка и пакетаж на млечни продукти 
Изграждане на предприятие за производство на месо и месни продукти 
Създаване на звено за информационно обслужване и подпомагане на бизнеса 
Обучение за предприемачи и стартиращ бизнес 
Създаване на браншова организация на туристическите фирми и земеделските 
производители 
Съвместно разработване на проекти за заетост 
Намаляване на административните бариери пред МСП 
Мярка 2.1.2. Увеличаване на заетостта 
Преквалификация на безработни в алтернативни форми на бизнеса 
Повишаване адаптивността на работната сила 
Засилване на социалното приобщаване  
Цел 2.2. Подобряване ефективността при използване на природните 
ресурси 
Мярка 2.2.1. Използване на геотермалните ресурси  
 Проучване на геотермалните ресурси на общината 
Изграждане на геотермално отопление 
Изграждане на геотермална електроцентрала  
Създаване/възстановяване на оранжерийно производство 
Мярка 2.2.2. Използване на горските ресурси 
Подобряване и изграждане на второстепенни, свързващи горски пътища, 
Залесяване на изоставени и ерозирали земи, оборудване и технологии за 
залесяване и сеч  
Изготвяне на лесоустройствен план  за Община Сапарева баня  
 Изграждане на горски разсадник 
Изготвяне на програма за лов и риболов в горите 
Цел 2.3. Повишаване конкурентоспособността на общинската икономика 
Мярка 2.3.1. Инвестиционен маркетинг и икономическо развитие 
Разработване на стратегия за икономическо развитие 
Участие в инвестиционни форуми 
Създаване на рекламни материали за общината 
Провеждане на маркетингова кампания насочена към инвеститори 
Участие в регионални, национални и международни мрежи на общини  
Насърчаване развитието на клъстъри и бизнес мрежи в туризма, селското и 
горското стопанство, преработвателната промишленост 
Мярка 2.3.2. Информационни и консултантски услуги за селскостопанските 
производители 
Организиране на обучение за селскостопански производители 
Съдействие при сертификация на селскостопански производители 
Изграждане на информационно звено за обслужване и подпомагане на 
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селскостопанските производители 
Мярка 2.3.3. Развитие на професионалните умения на земеделските 
производители 
Пилотен проект за отглеждане на етерично-маслени култури 
Пилотен проект за трайни насаждания 
Пилотен проект за отглеждане на алтернативни култури 
Мултипликация на пилотни проекти за алтернативно земеделие 
Приоритет 3 Подобряване и изграждане на техническа и социална 
инфраструктура, повишаване качеството на средата за живот 
Цел 3.1 Подобряване на обществената  и социална инфраструктура  
Мярка 3.1.1. Подобряване на образователна инфраструктура  
Изграждане на плувен басейн към ОУ «Христо Ботев» гр.Сапарева баня 
Изграждане на физкултурен салон към нова пристройка на училището в 
с.Овчарци 
Ремонт на училища в общината 
Ремонт на детски градини в общината 
Доставка на оборудване за общинските училища 
Благоустрояване на дом за бездомни хора 
Ремонт на читалище - Сапарева баня 
Мярка 3.1.2. Благоустрояване на населените места 
Реконструкция на площад  - Сапарева баня 
Реконструкция на площад  - Овчарци 
Реконструкция на площад  - с.Ресилово 
Реконструкция на площад  - с.Сапарево 
Изграждане на детски площадки в  Сапарева баня, с.Ресилово, с.Овчарци, 
с.Сапарево 
Ремонт на сграда -общинска администрация 
Изграждане на кметство, полицейски участък, пожарна, здравен център, ПСС- 
с.Паничище  
Цел 3.2. “Изграждане и развитие на екологична инфраструктура” 
Мярка 3.2.1. “Управление на твърдите битови отпадъци, отстраняване на стари 
замърсявания и рекултивация” 
 Премахване на нерегламентирани сметища и изграждане на  претоварна 
площадка за твърди битови отпадъци 
Въвеждане на организирано сметосъбиране на територията на общината 
Цел 3.3. Подобряване на водоснабдяване и канализация, улична мрежа и 
пътна инфраструктура   
Мярка 3.3.1.  Водоснабдяване и канализация 
Подготовка на техническа документация за бъдещи инвестиционни проекти 
Реконструкция  и изграждане на водопровод и/или канализация в гр.Сапарева 
баня 
 Подмяна, реконструкция и изграждане на водопровод и/или канализация в 
с.Ресилово   
 Подмяна, реконструкция и изграждане на водопровод и/или канализация в  
с.Овчарци 
Подмяна, реконструкция и изграждане на водопровод и/или канализация в 
с.Сапарево 
Изграждане на ПСОВ - Сапарева баня 
Изграждане на ПСОВ - Паничище 
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Изграждане на ПСОВ - Овчарци 
 Изграждане на ПСОВ - Ресилово 
Корекция на дере «Реджов дол» 
Корекция на дере «Меран дол» 
Проектиране и изпълнение на проект за «Рекултивация и корекция на коритото 
на р.Джерман» 
Мярка 3.3.2. Подобряване на улична мрежа 
 Ремонти  и доизграждане на улична мрежа в Сапарева баня 
 Ремонти  и доизграждане на улична мрежа в Ресилово 
 Ремонти и доизграждане на улична мрежа в Овчарци 
 Ремонти и доизграждане на улична мрежа в Сапарево 
Подготовка на техническа документация за бъдещи инвестиционни проекти 
Мярка 3.3.3. Подобряване на пътна инфраструктура   
Подготовка на техническа документация за бъдещи инвестиционни проекти 
Рехабилитация на път Дупница - Самоков 
Рехабилитация на път Сапарева баня – Овчарци – Ресилово  
Рехабилитация на път Сапарева баня – Сапарево 
Реконструкция на ІV класен път Сапарева баня – кв.Гюргево 
Мярка 3.3.4. Повишаване на ефективността на енергопотребление на  
битовите и обществени потребители. 
Изготвяне на план за саниране на обществени сгради 
Извършване на мероприятия за енергийна ефективност в общински сгради - гр. 
Сапарева баня 
Енергоспестяващо улично осветление в общината 
Проект 3.4.4. Газифициране на Сапарева баня 
Цел 3.4. “Подобряване на социалните и здравните услуги 
Мярка 3.4.1. Информационни кампании за превенция на социално значими 
заболявания  
Профилактични прегледи сред рискови обществени групи  
Здравно-информационно обслужване на населението чрез семинари и открити 
дискусии 
Мярка 3.4.2. Развитие на младежки дейности и спорт 
Стимулиране създаването на младежки клубове за спорт 
Ремонт на спортни площадки в училищата 
Мярка 3.4.3. Подкрепа и развитие на    масовия спорт     
Образование чрез спорт в ОУ  “Хр.Ботев” 
Образование чрез спорт в ОУ с.Овчарци 
 Доизграждане на футболно игрище – с.Ресилово 
Цел 3.5. “Опазване на местното културно наследство”  
Мярка “Развитие на местни културни инициативи” 
Разработване на етнографски фолклорен календар  
Възстановяване на археологическа сбирка 
Въстановяване на могила и път до с.Кременик 
Опис и картиране на историческите и културни обекти в общината 
Самодейност сред младите – танци, песни и традиции 
Честване на 9 Май – Деня на Европа 
Честване на деня на общината 
ПРИОРИТЕТ 4 Повишаване на  професионалната квалификация на 
населението, административния капацитет на общинската администрация   
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Цел. 4.1. “Адаптиране на образователните услуги съобразно 
потребностите на пазара на труда” 
Мярка 4.1.1. Адаптиране на образователната система към изискванията на 
пазара на работна сила 
Изграждане на център за професионално обучение (ЦПО) в областта на 
туризма и селското стопанство 
Образователен семинар сред местната общност – годишна проява 
Мярка 4.1.2.Подобряване на достъпа до публични услуги и възможности за 
професионална реализация 
Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и социални услуги за лица в 
неравностойно положение 
Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда 
Обучение на лица напуснали образователната система за получаване на 
професионална квалификация 
Мярка 4.1.3.Развитие на професионалното обучение 
Повишаване квалификацията на преподавателите за работа с информационни 
технологии и чуждоезиково обучение 
Модулно професионално обучение 
Професионално обучение за възрастни 
Професионално обучение за дълготрайно безработни 
Повишаване адаптивността на работната сила 
Мярка 4.1.4. Чуждоезиково обучение 
Обучителни програми за ранно чуждоезиково образование 
Модулно чуждоезиково обучение 
Чуждоезиково обучение за възрастни 
Мярка 4.1.5.Подобряване на достъпа до информационни технологии и 
повишаване на компютърните умения на учащите 
Компютърно обучение за деца и младежи 
Осигуряване на интернет достъп за читалища и културни институции от 
общината 
Изграждане на общински образователно-информационен портал 
Цел 4.2. Подобряване капацитета на администрацията и предлаганите 
услуги 
Мярка 4.2.1.Обучение на общински служители и  укрепване на капацитета на 
общинска администрация за управление на Структурните фондове 
Изработване програма на действие за развитието капацитета на общинската 
администрация за работа по структурните фондове  
Обучение по управление на проекти 
Подготовка на проекти по линия на Структурните фондове на ЕС 
Местно икономическо развитие  
Стимулиране на заетост чрез инструменти на местната власт 
Обучение за придобиване и доусъвършенстване на компютърна грамотност и 
езикови умения на общинската администрация 
Мярка 4.2.2. Повишаване информираността на местната общност и 
подобряване участието на гражданите и неправителствения сектор в 
управлението на общината 
Обучение за местни партньори и нестопански организации  
Информационни дейности за популяризиране на публично-частното 
партньорство 
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 Изграждане на Център за обществена информация и информация за 
Европейския съюз в Читалищната библиотека  
Мярка 4.2.3. Участие в регионални и национални мрежи 
Участие в експертни мрежи на общини 
Изграждане на партньорства и побратимяване с други общини 
Културен обмен със побратимени общини  
 

4.5   Таблица за финансова реализация към общински план за 
развитие на община Сапарева баня (2007 -2013) 

 
Таблицата за финансова реализация (Приложение № 1) към общинския 

план за развитие на Община Сапарева баня отразява наличните възможности 

на общината за финансиране на дейности от собствения си бюджет, 

заложените стратегии за развитие на различни сектори от стопанския живот, 

предмет на държавна политика, както и възможностите за изпълнение на 

проекти по линия на предприсъединителните инструменти на Европейския 

съюз, заемни споразумения, външни донорски организации, други форми и 

инициативи на външно финансиране.  

 
Приложение 1 
 

5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ, ПРОЦЕДУРИ 
НА ПАРТНЬОРСТВО 

 
Публичност и прозрачност при обсъждане,  съгласуване и 

реализация на плана за развитие на Община Сапарева баня. 

Планът за развитие на Община Сапарева баня е подготвен от екип 

експерти, които са работили в тясно сътрудничество с кмета на общината и 

неговия екип. Като част от програмата си екипът на местната власт предвижда 

тясно сътрудничество с формациите на гражданското общество, със 

социалните и икономически  партньори.  

Управленският екип на местната власт избира пътя на съгласуване и 

обогатяване с мненията и предложенията на гражданите на вече създаден 

проект за Общински план за развитие. По такъв начин екипът поема 

отговорността за стратегическата насоченост на Плана във връзка с 

управленската си програма, но я съгласува и подчинява на вижданията и 

партньорството с гражданското общество. 
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Проектът на План за развитие ще бъде представен на обществено 

обсъждане, преди да бъде одобрен от Общински съвет за развитие. По такъв 

начин пред местният парламент ще бъде представен един завършен проект и 

мнението на обществеността за него, което е основа за конструктивни 

обсъждания и решения. 

Общественото обсъждане на Проекта за План за развитие ще се проведе 

чрез: Представяне на Основните цели и приоритети на плана в местните медии;  

обсъждане на целите, приоритетите, мерките и конкретните проекти на срещи, 

организирани от общинската управа ; организиране на събирането на 

предложения на гражданите чрез поставяне на кутии за предложения в 

сградата на общината, читалището и други обществени места – кина, средно 

училище, видео клубове и др.; създаване на временна комисия за събиране и 

обобщаване на предложенията след изтичането на срока за тяхното 

представяне; провеждане на среща на кметската управа с гражданите по повод 

подготовката на Проекта за общински план за развитие в местния парламент.  

Следваща стъпка е осъществяването на граждански контрол на 

реализацията на Плана и изграждането на обществени нагласи за дефиниране 

на целите и приоритетите на общината през първия планов период на участие 

на България и Община Сапарева баня в Европейския съюз – от 2007 до 2013 

година. Публичните отчети и обсъждания на постигнатите резултати са основни 

инструменти на гражданския контрол върху изпълнението. Краткият период на 

действие на плана – 3 години предполага отчитане на резултатите всяка година. 

 

Партньорство 

Основни партньори на Местната власт в процеса на  подготовка, 

съгласуване и контрол на Плана за развитие са социалните и икономически 

партньори на територията на общината. Това са представители на организации 

на работодателите, професионалните съюзи, НПО, други най-значими 

организации в просветната, научната, културната, здравната и др. области . 

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване и 

обсъждане, контрол на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност,  

ефективност и реалистичност на Плана за развитие. Чрез тях той се обогатява 

с друга гледна точка, освен тази на местната власт, но и с инструментите на 
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гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите 

и технте организации.  

Местният частен бизнес играе все по-голяма роля в развитието на 

местните общности, поради своя нарастващ стабилитет, все повечето наемна 

работна ръка, ангажирана в частни компании и възможностите за развитие на 

малкия бизнес. Развитието на Общината е невъзможно без участието на 

частната инициатива – като партньор, като коректив, като инвеститор и като 

генератор на нови инициативи за развитие. 

 

Информационно осигуряване на процеса на подготовка, обсъждане, 
съгласуване и контрол на общинския план за развитие 

Основните източници за информационно осигуряване на подготовката на 

плана са: 

      -    Официални статистически издания на НСИ; 

- Работна статистика, работни документи и бележки, притежание на 

експертите, изготвили Плана; 

- Статистически данни, предоставени от Кметския екип, притежание на 

местната власт Община Сапарева баня 

- Данни от лични стопанства, от запитвания или интервюиране на 

работници и работодатели; 

- Предишни разработки и  студии за регионалната социално-икономическа 

среда, или за групи от отделни фактори; 

- Предишни  осъществени планове и проекти на областно, или местно ниво, 

друга информация достъпна за работните групи. 

  
6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 
След приемането на Плана за развитие от Общински съвет, Кметът на 

общината ще назначи Постоянна работна група, която да разработи 

Индикатори за оценка на реализацията на Плана за развитие, по които ще 

извършва оценка на ефективността му всяка година. Примерният списък на 

индикатори е както следва: 

 Повишаване на активността на пазара на земята/ терени на 

територията на общината  
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 Километри  ремонтирани пътища 

 Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктура в населените места 

 Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на 

общината 

 Повишаване на броя постоянно заети на територията на общината 

 Брой закрити и новоткрити малки и средни предприятия на териториата 

на общината 

 Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктура извън населените 

места 

 Повишаване качеството на пътната мрежа, чрез извършени ремонтни 

работи 

 Увеличаване на броя километри в общинската пътна мрежа 

 Процентно увеличаване на инвестициите на територията на 

общината 

 Брой санирани сгради 

 Подобряване показателите за енергийна  ефективност  

 Брой партньорски проекти по линия на Европейския съюз на 

училищата в общината 

 Брой сключени договори с туроператорски фирми 

 Брой участници в етнографски фестивали и празници 

 Брой спонсори, брой гости от чужбина. 

 Увеличаване на броя посещения в библиотеките и брой предлагани 

от тях услуги 

 Брой масови спортни мероприятия годишно 

 Брой курсове и брой обхванати в тях граждани на общината над 40 

години 

 Процент от завършилите  професионалния техникум - ангажирани в 

местни компании 

По предложение на кмета на общината, общинският съвет определя 

работна група за наблюдение,  която  извършва  мониторинга  и  оценката  на 

изпълнението на плана за развитие. Постоянната работна група изпълнява 

следните задачи: 

• разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението 

на плана; 
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• периодично извършва преглед на постигнатия напредък по отношение на 

целите; 

• анализира резултатите от изпълнението на мерките и степента на 

постигане на целите; 

• разглежда резултатите от междинната оценка; 

• разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките; 

• предлага промени, свързани с постигането на целите на плана. 

Кметът изисква регулярни отчети от работната група извършваща 

надзора и оценката за осъществяване на плана. В отчетите се оценява 

прогреса при реализацията на задачите и мерките, обсъжда се изпълнението 

на посочените показатели на реализацията ( посочва се дали задачата/мярката 

е осъществена или не; ако е реализирана - какъв е прогресът, а ако не - 

причината за неизпълнението или закъснението ). 

Заключителната оценка се извършва след изтичане на плановия период и 

включва: 

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за 

изпълнение на плана за  оценка на общото въздействие 

• анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на 

програмата 

• оценка  на степента на постигане  на целите  и  на устойчивостта на 

резултатите 

• изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално 

развитие 

По резултатите от заключителната оценка и анализа на социално-

икономическите фактори се изготвя нов план за следващия период на 

планиране. Оценката за осъществяването на плана може да бъде вътрешна 

или външна. За външната оценка се наема независима професионална 

институция. За вътрешната оценка е достатъчна същата институция, която е 

координирала реализацията на плана и упражнявала надзор по неговото 

осъществяването. 

Оценките се възлагат от кмета на общината. 
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