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РЕЗЮМЕ 
На проФИЛ На ТЕрИТорИя 

“бЕЛово, СЕпТЕмврИ, вЕЛИНград”

За планиране на стратегия за местно развитие 
(конкурентно териториално развитие) 

в съответствие с Ос 4 на ПРСР «ЛИДЕР»
Изготвен в партньорство между: 

Сдружение „Център за обучение и услуги”, 
Община Белово и  ЕТ „Иванка Петрова - 44”

Компонент а: „Физически ресурси”
а1: природна среда 

1. Физикогеографски характеристики
1.1 Географско положение
Изследваната територия обобщава в себе си те-

риторията на трите общини Белово, Септември и 
Велинград. Намира се в ЮЦР за планиране и в юго-
западната част на Пазарджишка област. Външни 
граници са: Софийска област (община Костенец), 
Благоевградска област (общините Якоруда, Белица, 
Банско, Гърмен и Сатовча) и Смолянска област (об-
щина Доспат). Вътрешните граници са с общините 
Лесичово, Пазарджик, Ракитово и Батак. Територия-
та обхваща 5 града и 42 села. Основни администра-
тивни, икономически и културни центрове са градо-
вете Белово, Септември и Велинград.

Географски е разположена на пресечната точка на 
планините Рила, Родопи и Средна Гора и Горно-тра-
кийската низина. Средната надморска височина е 
1263 м.

Разстоянието до по-важни центрове (Пазарджик, 
Пловдив, София) е до 150 километра.

1.2 Релеф 
Територията на трите общини е обхваната от 

три геоморфоложки области, характеризиращи тех-
ният релеф. Средногорието, включващо Средна гора,  
Рило-Родопският масив, включващ Рила и Родопите, 
характеризиращи планинските характеристики на 
района и Горнотракийско-Тунджанската подобласт, 
разположена между гореспоменатите две области 
и оформяща характеристиките на низината.

1.3 Климат
Климатът в региона е преходно-континентален в 

равнинните части и планински в източните склоно-

ве на Рила и високите части на Родопите. Средната 
годишна температура за района е 11.3°C. Годишни-
те валежи се равняват на приблизително 550 мм/
км2. 

1.4 Почви
Преобладаващи почвени видове са канелено-гор-

ските и кафявите горски, както и алувиално-ливад-
ните. Друг почвен вид, характерен за района, са де-
лувиално-алувиалните почви.

1.5 Води
Районът е богат на води и водоизточници. Главни 

водосборни реки са река Марица и нейните притоци 
– река Яденица и река Чепинска, както и река До-
спатска. В и около района са построени многоброй-
ни каскади, микроязовири и язовири, които го снаб-
дяват с вода. Истинско богатство за района са 
минералните извори, които са силно концентрирани 
в община Велинград и по-слабо в общините Септем-
ври и Белово. Общото количество водни площи на 
територията се простира на 32,880 декара. 

1.6 Флора
Районът е с изключително богата растителност. 

Благодарение на големите планински и  горски фон-
дове, непозволяващи територията да бъде използ-

ИНФормацИоНЕН бюЛЕТИН

Издание на Сдружение „Център за обучение и услуги”

Предпечатна подготовка и Печат
НИТОС

Настоящето издание се реализира в рамките на про-
ект „Придобиване на умения и постигане на общест-
вена активност за потенциални Местни инициативни 

групи (МИГ) на територията на Общините Белово, 
Септември и Велинград”

Сдружение „Център за обучение и услуги”

бул. “Ал.Стамболийски” №8 п.к. 140 
тел./факс: 034/ 44 23 89
e-meil: office@iga-bg.org

www.migbelovo.hit.bg

Програма за развитие на селските райони 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа ИНвЕСТИра в СЕЛСКИТЕ раЙоНИ



�

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа ИНвЕСТИра в СЕЛСКИТЕ раЙоНИ

вана за земеделие, тук се срещат множество диворастящи растителни видове, включващи дървета, 
храсти, треви, билки и гъби.

Има редица защитени зони заради уникална и рядка флора. Някои от териториите за община белово са: 
Народен парк „Рила”, „Базиликата”, „Чапаеви коти” и „Азово”. Защитени територии за община Септември 
са: „Езерото”, „Златин Дол”, „Коритата” и „Марина” (вековни дървета). За община велинград някои от те-
риториите са: „Арап чал”, „Бялата скала”, „Валявиците” (вековни дървета), „Калпазанов гроб”, „Клептуза”, 
„Милеви скали”, „Порт Артур”, „Рогачица”, „Суха лъка” I и II (вековни дървета), „Филибелийска поляна” (пла-
нински божур) и „Чибуците” (единствено находище в страната на върболистен тъжник).

За жалост общините не наблягат на запазването и рекреацията на флората в техния район. Тепърва се 
забелязва важността на флората и се започва работа в тази насока.

Голяма част от територията е заета от горски фонд (890,886 декара), представен от широколистни и 
иглолистни видове. В района са разпространени голям брой естествено растящи видове дървета, храсти 
и треви. Територията на лесничейството е богата на билки, горски плодове и диворастящи гъби. 

В полските райони на територията естествената растителност е изместена от земеделски култури. 
Въпреки това така както в полските райони, така и в планинските, се срещат голямо количество билки с 
приложимост във фармацевтиката.

1.7 Фауна
Естествената фауна е разнообразна на видове. Много от тях са вписани в книгите за защитени видове 

заради тяхната специфичност или заради заплаха от изчезване. Тяхната важност е както от национално, 
така и от европейско и световно ниво. Към тях спадат безгръбначни, влечуги, птици, бозайници и насе-
коми.

Най-голям принос и разнообразие се наблюдава в защитената зона парк „Рила”. Самият парк е една от 
най-значимите защитени зони в България и Европа. Друг естествен резерват е планината Родопа. Дом на 
множество разнообразни животински видове. Едни от тях, срещащи се и в Горнотракийската низина, са 
пеперудите. От тях в района има 800 различни вида, 10 от които се срещат единствено в Родопа планина. 
Родопите са един от малкото райони в Европа, където свободно се срещат мечки и вълци. В подножието 
на връх Сюткя се намира една от най-големите популации на глухар, който е защитен от изчезване вид, 
както и много други. 

1.8 Разпределение на територията (обща площ)
Структура на площта - данни на НСИ. Общата площ на региона представлява 1,5 млн. дка. От тази 

територия едва 390 хил. дка са земеделски площи, като територията на община Септември е почти две 
трети от цялата земеделска площ. Горските територии са почти 1 млн. дка,  като водеща тук е община 
Велинград със своите 660 хил. дка. 

1.9 Защитени територии
Съществуват 28 местности, съхраняващи уникални флора и фауна. Те са защитени под формата на „За-

щитена местност”, „Резерват”, „Биосферен резерват”, „Природна забележителност” и „Национален парк”. 
Много от тях съдържат в териториите си уникални животински и растителни видове не само на местно 
ниво, но и на световно.

Компонент б: „Човешки ресурси”
б1: демографски характеристики
данни на НСИ

1.1. Население – брой жители
Общини 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Общо за областта 303,246 300,092 297,781 296,281 294,086

Общо за региона 81,637 80,641 79,984 79,558 79,069
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1.2. Гъстотата на населението – човека/кв.км 
Общини 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Общо за областта 68.0 67.7 67.1 66.6 66.2
Общо за региона 55.2 54.8 54.1 53.6 53

1.3. Населени по местоживеене
Населени места 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

област пазарджик 303,246 300,092 297,781 296,281 294,086

община белово 10,334 10,096 9,903 9,773 9,645

община велинград 42,306 42,029 41,906 41,899 41,753

община Септември 28,997 28,516 28,175 27,886 27,671

1.4. Възрастова структура на население според трудоспособност: 

Общини
Под трудоспособна В   трудоспособна Над трудоспособна Общо

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени

Общо за 
областта 46,724 24,110 22,614 185,899 98,056 87,843 61,463 21,894 39,569 294,086 144,060 150,026

Общо за 
региона 13,322 6,798 6,524 49,423 26,116 23,307 16,324 5,702 10,622 79,069 38,616 40,453

1.5. Вероизповедание
Данни от 2001 година.

Общини Общо
Вероизповедание

Не се самоопределят Непоказано
християнско мюсюлманско друго

Общо за областта 310,723 253,729 4,6338 536 9,514 606

Общо за региона 83,663 59,305 21,070 175 2,958 155

1.6. Етническа структура на населението 
Данни от 2001 година.

Общини Общо
Етническа  група

Не се самоопределят Непоказано
Българи Турци Роми Други

Общо за областта 310,723 261,260 20,448 23,970 1,461 2,978 606

Общо за региона 83,663 69,634 6,200 5,587 366 1,721 155

 1.7. Структура на населението по пол 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

общо за областта 303246 300092 297781 296281 294086

мъже 149216 147538 146269 145239 144060
жени 154030 152554 151512 151042 150026

общо за региона 81637 80641 79984 79558 79069

мъже 40046 39541 39177 38886 38616
жени 41591 41100 40807 40672 40453

1.8. Демографски тенденции/процеси - естествен прираст и динамика 
Години Сключени бракове Живородени Умрели Заселени Изселени

2005 282 818 1092 777 1160

2006 263 827 1125 723 851

2007 246 855 1099 837 1082

Бележки Прогресивно намаляване Тенденциозно увеличение Слабо намаляване Слабо увеличение Увеличено
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б2. Социална инфраструктура на общностите

1. образователна инфраструктура
По отношение на образователната система липс-

ват данни за предни години и това прави невъзможно 
сравнението и тенденциите в тази насока. Дори да 
съществуваше такава статистика, тя не би била 
съпоставима поради скорошните национални рефор-
ми, с които се закриха голям брой учебни заведения 
и работни места. От разгледаните данни се разби-
ра, че персоналът в училищата е подбран съобразно 
броя на учениците. Няма данни за училища, извърш-
ващи обучения с квалификационна степен полувисше 
и висше образование, както и за частни училища, 
извършващи каквото и да е обучение. Тенденция за 
учащите е: с желанието за по-висока квалификация 
да я получават в по-големите градове и центрове 
- Пазарджик, Пловдив, София, Варна и т.н.

2. здравеопазване 
2.1. Медицински персонал
Данните от статистиката показват намаляващ 

брой на лекарите и стоматолозите за сметка на 
персонала със средно специално образование със 
степен от медицински колеж и другия персонал. Това 
може би се дължи на реформите в здравеопазване-
то, пренасочването на голяма част от медиците в 
частния сектор и релокация на практиката.

2.2. Здравна инфраструктура
Основните здравни заведения са концентрирани 

в градовете и общинските центове. В селата за 
здравето на населението се грижат или посещава-
щи лекари, или лекари на щат с многофункционални 
кабинети. И двата варианта водят до ограничен 
здравеопазване в селските райони. Също така мно-
го от медицинските кабинети и заведения работят 
с остаряла и нефункционална техника.

3. Социални услуги и грижи
По отношение на социалната ангажираност се на-

бляга основно на грижа за безработните чрез Бюра-
та по труда. За хората с увреждания и специфични 
нужди не би могло да се каже, че се полагат нужните 
грижи и услуги. Предимно се предоставя услугата 
социален асистент, но и тя няма пълно покритие 
на региона.

б3. развлечения и услуги от първа необходимост

1. Спортни дейности 
Спортът в региона е със сравнително добро ниво 

на развитие. Има множество спортни съоръжения, 
спортни клубове и дружества. 

Въпреки това, голяма част от съоръженията са 
в лошо състояние и са негодни за провеждане на 
състезания. Съществува необходимост от основ-
ни ремонтни дейности и осъвременяване както на 
самите бази, така и на поддържащите съоръжения. 
Също така е необходимо разнообразяване и увелича-
ване на спортната база.

2. Културни дейности
Основни „двигатели” на културната дейност в ре-

гиона са читалищата. Те организират и включват 
местното население в множество културни дей-
ности и самоинициативи. Много от тези културни 
дейности спомагат за запазването на специфич-
ните за всеки регион етнографски особености и 
обичаи. Други подобни институции представляват 
театрите, музеите и галериите. Общинските, дър-
жавните и религиозните институции обогатяват 
културните календари на общините. Културните 
дейности и специфичност са описани в следващите 
части на темата. 

3. Търговия и услуги
Нивото на търговските и битови услуги е сравни-

телно добро, като най-развити те са в общинските 
центрове Белово, Велинград и Септември. 

(следва)
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ТрЕТа Форум СЕСИя 
На 26 януари от 12.30 до 17.00 часа в 

залата на Общински съвет – Септември 
се проведе  третата форум сесия, орга-
низирана от Център за обучение и услуги 
и Община Септември. 

По време на форума  участниците на-
белязаха мерките, които ще бъдат вклю-
чени в Стратегията за местно разви-
тие. Бяха представени Ос 2: “Опазване на 
природните ресурси и околната среда в 
селските райони и Ос 3: “Подобряване на 
качеството на живот и разнообразяване 
на възможностите за заетост в селски-
те райони”. Сесията продължи с дискусия 
по приоритетите и мерките – приори-
тизиране, връзка със SWOT и съответ-

ствие с подхода Лидер. 
В останалите 2 сесии ще бъде гласуван окончателният вариант на Стратегията за местно развитие и 

ще бъдат избрани членовете на УС на МИГ. 

вТора Форум СЕСИя 
На 3 декември 2009 г. в Общински детски комплекс - Велинград се състоя поредната форум - сесия по 

проекта. Организатори на събитието бяха Център за обучение и услуги и Община Велинград. С нея про-
дължи процесът по разработва-
не на Стратегията за местно 
развитие на територията на 
Общините Белово, Септември и 
Велинград и изграждането на 
Местната инициативна група.

Това е втората форум сесия, 
от общо 5-те, които ще бъдат 
проведени в периода от месец 
ноември 2009 г. до месец март 
2010 г. на територията на об-
щините Белово, Септември и 
Велинград. В сесиите могат да 
участват всички жители на об-

щините, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на форума беше направен преглед на задачите за  сесията, както и на свършената работа. Пред-

ставено беше предложението на работната група за SWOT - анализ, което съответно беше дискутирано 
и прието. С дискусия продължи определянето на главната цел на Стратегията за местно развитие. Пред 
участниците беше представена Ос 1: “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския 
сектори”.

Сесията завърши с дискусия по приоритетите и мерките – приоритизиране, връзка със SWOT - анализа 
и съответствие с подхода.

КаКво се случи
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ФоРуМ ЛИДЕР
граждаНСКИ подход за СъздаваНЕ 
И рабоТа На мЕСТНИ ИНИцИаТИвНИ 

групИ (мИг)

авТорСКИ ЕКИп
Дочо Михайлов (ръководител на екипа) Цвета Пе-

ткова, Румен Попов, Антоанета Симова

4 част
Как премина процесът в петте сесии на Форум

Така стигаме до същинската фаза по разра-
ботването на местните ЛИДЕР стратегии и уч-
редяването на МИГ чрез подхода ФОРУМ. Добре 
е модераторът и ОГ да имат ясен план как ще 
разположат процеса във времето. В проекта на 
АСА процесът продължи в рамките на 5 дискусии 
(форум сесии) в продължение на около 6 месеца, 
както следва:

първа сесия: 
SWOT анализ на условията за развитие на съот-

ветния селски район.
втора сесия: 
Конкурентноспособност на земеделието, гор-

ското стопанство и свързаната с тях преработ-

ваща промишленост: стратегически приоритети 
и мерки (видове дейности).

Трета сесия: 
Качество на живот и разнообразяване на иконо-

мическата активност: стратегически приорите-
ти и мерки (видове дейности).

Четвърта сесия: 
Устав и правила за работа на МИГ.
пета сесия: 
Избор на управителни и изпълнителни органи на 

МИГ.
Както става ясно от този план, ние ориенти-

рахме процеса фОРУМ спрямо трите оси на ПРСР. 
Идеята бе да следваме националните програмни 
рамки, като ги „облечем” с местно съдържание. 

Решихме Втората ос на ПРСР да не бъде 
предмет на отделна форум сесия, тъй 
като нейната проблематика (околна 
среда) предполага предимно национални 
мерки и не е характерна за ЛИДЕР.

Какво се случва по време на форум се-
сиите?

За да има импровизация и жива диску-
сия, са необходими добра подготовка и 
ясен сценарий. Това е отново работа на 
ОГ и модератора. Те трябва не само да 
осигурят присъствието на хората, но 
и да подготвят ключовите участници 
за предстоящата дискусия. Особено ва-
жен е и приносът на експертите. Така 
например преди първата сесия е необхо-
димо да се разработи проект на SWOT 

анализ. За целта местни експерти (предимно от 
общинската администрация) използваха местни-
те общински планове за развитие, подпомогнати 
от външни експерти, осигурени от АСА. На първа-
та сесия експертите представиха SWOT анализа, 
а форумът го обсъди. По подобен начин за втора-
та и третата сесия (посветени на стратегията) 
експерти подготвиха „чернови” на приоритетите 
и мерките съответно по стратегическите оси. 
На втората и третата сесия форумът обсъди и 
прие приоритетите и мерките (видове дейности) 
по тези оси. Преди четвъртата сесия пък експер-
тите подготвиха проект на устав на МИГ, който 
бе обсъден на сесията. За петата сесия ОГ под-
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готви списък на участниците във форума, които 
желаят да влязат в УС на МИГ, а на самата пета 
сесия форумът избра УС.

Експертната работа обикновено продължава и 
между сесиите. За целта в края на всяка от тях 
форумът излъчва работна група. Добре е тя да 
включва представители на всички заинтересова-
ни страни (маси), стига, разбира се, те да имат 
необходимите знания и опит. Задачата на работ-
ната група, например след втората сесия, бе да 
обобщи предоженията на форума за приоритети 
и мерки по ос 1 (Конкурентоспособност). Общи-
те рамки на една сесия са: експертен принос -» 
дефиниране на проблема -» вземане на решения -» 
работна група за формализиране на решенията или 
за експертна подготовка на следващата сесия.

По време на дискусията модераторът използ-
ва техники за ръководство на дискусиите, като 
следи всяка една от работните маси да участва 
активно и равнопоставено в дискусиите. Особено 
важно е модераторът да балансира участието на 
общинската администрация, която, разполагайки 
с повече информация, може (най-често непредна-
мерено) да подчини дискусията на своите разби-
рания за стратегическото развитие на община-
та. Често се налага модераторът да обобщава 
и групира индивидуалните мнения, като използва 
разнообразни техники за онагледяване на процеса. 
Понякога общата дискусия се прекъсва с „работа 
по маси”, за да могат заинтересованите страни 
да обсъдят и консолидират своето мнение спрямо 
своя специфичен интерес.

Философията на форума е да се достига до кон-
сенсусни решения, а не да се „преброява” мнозин-
ството от индивидуални гласове. Добре е всяко 
едно решение да бъде ясно формулирано, а не да 
„увисва” като проблем, върху който са изказани 
различни индивидуални становища. Това е особено 
важно за дискусия, в която участват множество 
заинтересовани страни от различни общини. За 
постигането на консенсус отново помага модера-
торът, който търси компромисни решения. Това 
означава, че той би трябвало не само да поощрява 
участниците да постигат съгласие, но и добре да 
познава политиката за селските райони. По-важно 
е обаче форумът да му има доверие. Тук става 

дума не толкова за теоретичното познаване на 
програмните документи, колкото за чувствител-
ност към ежедневните и практически проблеми 
на населението в малките селски общини. Пуб-
личното доверие е тайнствено нещо. То често се 
отключва по странни и необясними начини, непод-
властни на рационални правила или професионални 
обучения. Понякога един човечен модератор с не-
похватен и объркан изказ постига по-добри резул-
тати от перфектния оратор или авторитетния 
професионалист.

В общините управлението и логистиката на 
форум сесиите се води от оперативната група 
и модератора. Това включва осигуряване на учас-
тниците за сесиите чрез писмени покани и лич-
ни срещи, подготовка на залата (маси, озвучава-
не, отопление, нагледни пособия и др.), запис на 
дискусиите и подготовка на протокол, връзка с 
местните медии, външна реклама (плакати и афи-
ши), осигуряване на вода и закуски за почивката. 
За междуобщинските форуми е необходимо да се 
осигури и транспорт за участниците - автобус, 
който минава през селата и ги събира.

ОГ е отговорна и за издаването на бюлетин на 
форума. Това е малък вестник от 4-6 страници, 
който се издава след всяка форум сесия и отра-
зява дискусията и взетите решения. Бюлетини-
те имат успех, когато са написани на достъпен 
език и включват „живи” интервюта с участници-
те. Често общините (особено тези, които нямат 
местен вестник) сполучливо използват бюлетина 
на форума за публикуване на местни новини или 
съобщения. По този начин животът на форума из-
лиза извън стените на залата.

Всички тези дейности, разбира се, изискват 
финансови средства както за местни, така и за 
външни разходи. Един форум от 6 сесии за три 
съседни средни селски общини струва около 20 
000 - 30 000 лева в зависимост от ангажимента 
на външните експерти и от интензивността на 
процеса.

(следва)


