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Въведение в Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) 2021-2027

Демаркация с общия устройствен план на община Самоков
(ОУП): 
• Различие в нормативната база
• Диференциран планов хоризонт
• Различен предметно-целеви обхват
. 

Цел, място и роля на плана за интегрирано развитие на
община (ПИРО) за периода 2021-2027 година01

 Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 год.

 Национална концепция за пространствено развитие 

(НКПР) на България за периода 2013-2025 год.

 Интегрираната териториална стратегия на 

Югозападен регион за планиране (ЮЗР). 

 Оперативна програма „Развитие на регионите“

(2021-2027).

. 

Законови норми, подход и принципи, на които се 
основава ПИРО02

Отговорности на институциите и партньорите за 
разработването и приемането на ПИРО03

Очаквани резултати от приемането на документа 
и използването му за целите на стратегическото
регионално и пространствено планиране на 
общинско ниво

04



Териториален обхват (кметства, райони, населени места) и Географски

особености; 01
Граници и големина на общинската територия;02

Природни ресурси

1.3.1. Релеф

1.3.2. Климат

1.3.3. Води

1.3.4. Почви

1.3.5. Горска растителност

03

Връзка на общината със съседни територии извън 

административните и територии04

I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ З

А РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА



I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ 
И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ

2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

2.1 Обща характеристика и структура на общинската икономика 

• Основни цели:

- Да се идентифицира и събере необходимата база данни и информация за общите показатели за

контекста, за показатели характеризиращи икономическата дейност и активност на община Самоков и

показатели показващи социалното развитие и социалните услуги;

- Да се изведат актуалните проблеми и тенденции в икономическото развитие на общината;

- Да се установят настъпилите промени в икономическото инфраструктурното развитие на общината;

- Да се анализират и изведат силни и слаби страни, възможности и заплахи пред устойчивото и

балансирано икономическо развитие, като се изготви SWOT анализ.



2.2 Теоретична постановка на статистическото изследване

2.3 Емпирична постановка на изследването

A. Селско, горско и рибно стопанство

B. Преработваща промишленост

C. Строителство

D. Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

E. Транспорт, складиране и пощи

F. Хотелиерство и ресторантьорство

G. Операции с недвижими имоти

H. Професионални дейности и научни изследвания

I. Образование

J. Хуманно здравеопазване и социална работа

K. Култура, спорт и развлечения

 Печалба 

 Заети лица 

 Разходи по възнаграждения 

 ДМА 

• Първичен сектор

• Вторичен сектор

• Третичен сектор

I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ 
И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ

2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

01

02



3.1.1. Численост и динамика на населението
3.1.2. Заетост и безработица
.  

3.1. Демографска структура 

3.2.1. Здравеопазване
3.2.2. Образование 
3.2.3. Социален сектор 
3.2.4. Характеристики на социалните услуги в община Самоков
3.2.5. Анализ на стратегическите документи в община Самоков с пряко
отношение към здравно-социалната и образователна сфера
.  

3.2. Интегрирано социално развитие 

3.3. Културна дейност и културно-историческото наследство

I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ



I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ

4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

4.1. Историческа свързаност

4.2. Потенциал за развитие на общината

4.3. Транспортна инфраструктура, водоснабдителна и канализационна структура, енергийна и

съобщителна мрежа

4.3.1. Транспортна система

4.3.2. Водоснабдителна и канализационна структура

4.3.3. Енергийна и съобщителна мрежа

4.4. Принос за развитие на региона за планиране

5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ

6. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

6.1. Административен капацитет

6.2. Администрация за реализация на ПИРО



7.2. Пространствена структура на 
селищната мрежа 

7.3. Урбанистична структура на 
населените места 

7.1. Територии с недвижимо културно
наследство 

I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ

7. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЖИЛИЩНАТА МРЕЖА И ЖИЛИЩТНИЯТ СЕКТОР И ГРАДСКОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 



SWOT АНАЛИЗ

ТЕРИТОРИАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНФРАСТРУКТУРНА СВЪРЗАНОСТ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
- Географското разположение – близостта до развита урбанизирана територия (София);

- Благоприятно разположение спрямо два от Общоевропейските транспортни коридори,

минаващи през страната;

- Добре развит, урбанизиран, с относително постоянен брой на населението, общински център;

- Обширна територия с предпоставки за развитие на разнообразни регионални икономически

дейности;

- Територията е богата на водни ресурси в добро екологично състояние и с високо качество;

- Наличие на каптирани минерални извори за балнеолечебен туризъм;

- Изключително разнообразен и уникален растителен и животински свят, големи площи

защитени зони, зони по НАТУРА 2000 и природни паркове;

- Добро качество на въздуха и екологичното състояние на почвите;

- Природните условия са подходящи за отглеждане на различни агрокултури, което е от

съществено значение за развитието и диверсификацията на селското стопанство;

- Ограничено негативно антропогенно въздействие върху екологичните характеристики на

природните ресурси;

- Липсата на пряко обслужване на път от висок клас;

- Територията на общината се обслужва единствено от автомобилен транспорт;

- Специфичният височинен релеф на част от площта на общината и обособените климатични

условия водят до относително ограничаване на възможностите за диверсификация на

стопанската дейност;

- 5 от видовете от мрежата НАТУРА 2000 на територията с оценка „неблагоприятно-

незадоволително“ състояние;

- Монокултурно растениевъдство;

- Животновъдство – в малки, разпръснати стопанства;

- Недостатъчни мощности за преработка на селскостопанската продукция и създаване на по-

висока добавена стойност.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
- Географското разположение, климатичните и природни условия създават възможности за

специфично развитие на туризма, търговията, индустрията, селското стопанство и

комуникациите в района;

- Селското стопанство е от важно социално–икономическо значение и е с потенциал за бъдещо

устойчиво развитие;

- На територията е съхранено богато културно и духовно наследство, което е предпоставка за

развитието на културата и е потенциал за развитие на културно-познавателния туризъм;

- Високият дял горски територии определя възможностите за развитие на туризма,

дървопреработвателната и добивна промишленост;

- Богатото биоразнообразие дава възможност за извършване на редица мероприятия за защита

на редките видове животни и растения, както и превръщането им в част от туристическия

продукт;

- Каптираните минерални извори са предпоставка за доразвиване на балнеолечебния туризъм.

- Относително по-ниският от средния за страната дял обработваема земя, многобройни

маломерни участъци от земеделски земи, непригодни за механизирана обработка,

ограничават развитието на интензивно земеделие;

- Очакваните климатични промени и удължаването на лятото ще се отрази негативно върху

зимния туризъм в общината и трябва да се търсят алтернативни форми на туризъм през

останалите сезон.



SWOT АНАЛИЗ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

- Наблюдава се сравнително добра икономическа активност – 1/5 от предприятията на София област

са регистрирани в община Самоков;

- Повишаването на икономическата конкурентоспособността на гр. Самоков се предопределя от

високата концентрация на икономически дейности в общинския център;

- Наблюдават се устойчива положителна тенденция при показателите формиращи приходната част

на общинския бюджет;

- Наличие на индустриална зона в пределите на Самоков, с изградена инфраструктура и добра

достъпност от другите населени места;

- Добре развита система от планински туристически обекти, които обхващат пълноценно

туристическите маршрути;

- Добре развита ски инфраструктура в курортен комплекс Боровец.

- Намаляващ брой на заетите лица въпреки нарастването на икономическите субекти, което е предпоставка

за увеличаване на безработицата;

- Липса на нови инвестиции във вторичния сектор, които да осигурят ръст на заетостта, развитие на реалния

сектор и производство на продукция с висока добавена стойност;

- Ниска степен на генерирана добавена стойност в селското стопанство, формираща относително малката му

тежест в икономиката на общината;

- Голяма степен на раздробеност на поземления фонд, което възпрепятства създаването на големи работещи

стопанства и ограничава интереса за инвестиции в аграрния сектор;

- Слабо развита система от хидромелиоративни съоръжения и системи, което намалява ефективността на

селското стопанство;

- Слабо развити алтернативни форми на туризъм и не достатъчно развита инфраструктура, насочена към

формиране на културно - туристически дестинации и развитие на културно - познавателния туризъм;

- Ниска степен на популяризиране на културно – историческото наследство в община Самоков в страната и

чужбина;

- Липса на организирани форми за сътрудничество, обмен на знания и опит, комуникация, съвместно

вземане на решения между публичните власти, бизнеса и структурите на гражданското общество;

- Липса на консултативен съвет по въпросите на туризма, както и стратегическа визия за неговото развитие.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

- Потенциал за развитие на био земеделие и животновъдство, предвид запазената екологична

характеристика на околната среда и бързото развитие на пазарите в страната и ЕС;

- Формирането на уникални регионални географски означения и запазени марки повишава

конкурентоспособността и разширява възможностите за навлизане на международни пазари;

- Добро общо състояние и стопанисване на горския фонд, което предоставя възможност за

устойчиво развитие в преработващата промишленост;

- Голям потенциал за диверсифициране формите на туризъм на територията на общината и

увеличаване броя на чуждестранните туристи;

- Възможност за развитие на съществуващите и създаване на нови туристически зони и

локализации, и включването им в трансрегионални туристически маршрути;

- Потенциал за развитие на ски-инфраструктура към връх Мальовица, с. Говедарци, както и в

близост до гр. Самоков;

- Потенциал за формирането на клъстери и браншови сдружения в областта на екоземеделието и

биопроизводството, ще спомогне за увеличаване на заетостта и доходите на населението;

- Икономическата активност е концентрирана на територията на град Самоков -

общински административен център и единствено населено място, класифицирано

като град, което засилва вътрешно-регионалните диверсификации в

икономическото развитие;

- Преобладаващ е броят на микро предприятията, които в значително по-малка

степен създават трайна заетост и са по - уязвими от гледна точка на

продължителност на жизнения им цикъл;

- Необходимостта от модернизиране на съществуващата индустриална зона

заплашва и утвърждаването на нови производствени терени с инфраструктурна

обезпеченост, създават заплаха пред развитието на икономиката;

- Концентрация на туристическите услуги в к.к. Боровец затруднява останалата

територия на общината, да разгърне притежавания потенциал за развитие на

туристически дейности и услуги;



СОЦИАЛНА СФСОЦИАЛНА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
- Обезпеченост с лекари във всички равнища на здравно обслужване съответстващо на

средното за страната. Обезпеченост с дентални лекари;

- Общинска болница с добро управление и функционалност;

- Обезпеченост с до-лекарски медицински персонал в образователни заведения;

- Опит в планирането, осигуряването и изпълнението на проекти за реконструкция и

рехабилитация на сградния фонд в училищната и предучилищна мрежа;

- Добре развити отношения с местния бизнес за прецизиране на специалности и дуална форма

на обучение;

- Активно участие на училищните ръководства в проекти и програми за извънкласна дейност и

други форми за надграждане на образователната услуга;

- Общинска политика за подкрепа на деца с изявени дарби;

- Обезпеченост с широк набор социални услуги, отговарящи на потребностите на всички

целеви групи;

- Административен капацитет и експерти с опит за проектната обезпеченост на планираните

нови социални услуги и осигуряване на устойчиво функциониране;

- Богат културен календар и активни културни институции;

- Партньорство между всички представители на местната общност в областта на културата;

- Подкрепа от местния бизнес за културни проекти

- Специалисти и общопрактикуващи лекари в пенсионна и близка до пенсионна възраст;

- Медицински сестри и здравни работници в пенсионна възраст и дефицит при осигуряването

на естествено заместване на тези ключови за системата човешки ресурси;

- Концентрация на първичната медицинска помощ и аптеките в общинския център;

- Мотивация на специалистите от болничната помощ относно заплащане;

- Липса на устойчивост между уточнени специалности между заинтересованите страни

(община, бизнес, ученици, граждани) и дългосрочните интереси за развитие на зрелостниците;

- Необходимост от общинска политика за подкрепа на деца в риск от отпадане от училище

особено след поредица периоди на онлайн обучение;

- Трудност при обезпечаването с услуги от областната карта на социалните услуги при фактора

отдалеченост, напр. за използване на Кризисен център и Наблюдавано жилище;

- Културният календар не е достатъчно обвързан с туристическия. Необходимо е

разработването на културно-туристическа услуга, вкл. в партньорство с национални

туроператори;

- Нужда от рехабилитация и обновление на материалната база на културните институции

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
- Подобряване на здравната инфраструктура (сграден фонд на здравни служби в малките 

населени места и др.); 

- Привличане на млади здравни работни и специалисти чрез стажантската програма на 

болницата и акредитацията и да обучава специализанти. В посока привличането на млади 

кадри за болнична и особено за доболнична помощ общината може да се доразвие 

общинската мотивационна програма; 

- Обезпеченост с достъп до аптека за осигуряване на медикаменти денонощно, както и достъп 

до медикаменти в малките и по-отдалечени населени места, вкл. чрез участието на 

социалните услуги; 

- Разкриване на нови социални услуги през периода 2021-2027;

- Повишаване на доверието гражданите и потребители към общинската болница; 

- Подобряване на здравната инфраструктура (здравни служби) в някои от по-малките 

населени места, за логистична обезпеченост на пациенти и лекари 

(общопрактикуващи и специалисти, както и дентални лекари); 

- Средносрочна и дългосрочна осигуреност с лекари и здравни специалисти; 

- Затруднения свързани с привличане на млади учители на всички равнища на 

образователната система в общината; 

- Устойчива посещаемост на деца в предучилищна възраст и превенция на отпадащи от 

училище ученици; 

SWOT АНАЛИЗ



ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ УСЛУГИ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
- Община Самоков е с благоприятна достъпност, добре изградена инфраструктура и е

разположена на второстепенната ос на развитие Кюстендил – Дупница – Самоков – Ихтиман;

- Град Самоков се определя, като водещ в пространствено - селищния модел и е опорен център

с основно влияние в общината;

- Географското разположение в относителна близост до два общо европейски транспортни

коридора е предпоставка за повишаване на инвестиционната активност;

- Пътната мрежа на община Самоков е добре развита и осигурява достъпност до всички

населените места;

- В общината функционира добре организиран градски и междуселищен автобусен транспорт,

осигуряващ в достатъчна степен нуждите от мобилност на населението;

- ПСОВ Самоков е с достатъчен капацитет и е с възможност за обслужване на близките до гр.

Самоков населени места;

- Газопреносната система в общината е добре развита и разполага с достатъчно голям

капацитет за задоволяване на нови битови и промишлени потребители;

- Електропреносната и разпределителна мрежа обхваща всички населени места в общината, а

формирането на устойчива енергийна политика е залегнало в „Общински енергиен план 2014

-2020”.

- Състоянието на вътрешната пътна мрежа се нуждае от рехабилитация и изграждане на нови

участъци, за което е необходимо формулиране на цялостна концепция;

- Водопроводната и канализационна мрежа на общината са с висок процент на амортизация,

което налага осъществяването на инвестиции за тяхната рехабилитация и реконструкция.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

- Необходимо е изготвянето на интегрирани проекти за реконструкция и рехабилитация

на ВиК мрежата в общината;

- Битовата газификация има голям потенциал за развитие и ще допринесе за опазване

на околната среда и намаляване разходите на населението;

- На територията на общината има изградена само една пречиствателна станция за

питейни вода, което крие риск за влошаване на качеството при климатични промени;

- Недостига на финансови ресурси ограничава възможностите за реализиране на

общинската политика в разглежданите области.

SWOT АНАЛИЗ



ОКОЛНА СРЕДА

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
- Съхранено добро качество и чистота на атмосферния въздух, предопределено от

въздействието на релефа, климатичните условия и липсата на големи промишлени

замърсители;

- На територията на община Самоков няма опасност от трансгранично замърсяване на въздуха,

като липсва и пренос на замърсени въздушни маси от съседни общини;

- Ефективното управление, използване и опазване на водните ресурси;

- Благоприятна хидроложката характеристика на водоизточниците за поддържане на стабилен

качествен състав на водите;

- Добро екологично състояние и чистота на почвената покривка;

- На територията на общината няма потенциални източници на замърсяване на почвите;

- Изключително разнообразен и уникален растителен и животински свят, големи площи

защитени зони, зони по НАТУРА 2000 и природни паркове;

- Изградена е „Регионална система за управление на отпадъците в Регион Самоков);

- Изградени и Общински пункт за безвъзмездно предаване на отпадъци, инсталация за

сепариране на отпадъците и инсталация за компостиране на разделно събрани „зелени”

отпадъци.

- Интегрираното управление на водните ресурси, използвани от

населението се затруднява от отдалечеността на част от населените места

от град Самоков, както и от някои специфики на релефа на общината;

- На територията на община Самоков има изградена само една

пречиствателни станции за питейни води „Мала Църква”;

- Отоплението с твърди горива от бита и транспорта, оказва в най –висока

степен негативно въздействие върху качеството на въздуха;

- На територията на община Самоков няма изградени мощности за

производството на електрическа енергия.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

- Опазването на почвената покривка е предразположено от липсата на значителни проблеми и

дейности, които да застрашават екологичното им състояние;

- Природните паркове, защитените зони и местности на територията на общината са важна

предпоставка от системата за опазване на околната среда;

- Налице е потенциал за изграждане и развитие на мощности за производството на

електрическа енергия;

- Съществува потенциал за повишаване на енергийната ефективност, чрез различни мерки и

дейности насочени към намаляване на потреблението на енергия и използване на ВЕИ.

- 5 от видовете от мрежата НАТУРА 2000 на територията с оценка „неблагоприятно-

незадоволително“ състояние;

- Основните фактори, влошаващи качеството на околната среда биха могли да повишат своето 

въздействие през идните години, това са бита, транспорта, употребата на торове и пестициди, 

управлението на отпадъци въздействието върху горския фонд и промишлеността;

- Изменението на климата на територията на общината, ще окаже въздействие върху секторите 

селско стопанство, туризъм, лесовъдство и енергетика;

- Очакваното удължаване на летния сезон, ще се отрази негативно върху зимния туризъм в 

общината, но в същото време ще даде в по-висока степен тласък за развитие на алтернативни 

форми на туризъм през останалите сезони;

- Неблагоприятно антропогенно въздействие върху горския фонд и не добре подържаната 

горска пътна мрежа са предпоставки за влошаване на състоянието на околната среда и за 

нарушаване на добре запазения екологичен баланс в района.

SWOT АНАЛИЗ



АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

- Административен капацитет от подготвени служители;

- Широк набор от електронни административни услуги и инфраструктура за тях;

- Разработена политика по цели на качеството и административното обслужване в община

Самоков.

- Необходимост от по-голяма информационна капания сред гражданите за

възможностите на електронните услуги.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

- Развиване на служители, специално профилирани в интелигентното управление и

обезпечаване със smart-услуги .

- Въвеждане на интелигентни решения в управлението на общината 

SWOT АНАЛИЗ



В тази част се определя стратегията за реализация на ПИРО Самоков (2021-2027), която обхваща и проследява взаимовръзка

та между формулираните визия, дефинираните стратегически цели и свързаните с тях приоритети за действие, които ще бъ

дат постигнати чрез изпълнението на програма за реализация (предвиден пакет от мерки и дейности и конкретни проекти).

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

1. ПОДХОД, ПРИНЦИПИ И КОНТЕКСТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИТИЕ

Приоритетни области за интегрирано регионално

развитие в ЮЗР в периода 2021-2027, адаптирани

към потребностите на община Самоков:

1. Повишаване на параметрите на околната среда.

2. Повишаване на качеството на обществените пространства.

3. Повишаване на социалната интеграция.

4. Ефективно управление в полза на местната общност и бизнеса.

5. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.



II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

2. ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Община Самоков – местна общност с хилядолетни

традиции и култура, благоприятна среда за живот и

бизнес, устойчив туризъм и чиста природа.



ЦЕЛИ

Конкурентна икономика, ефективно
взаимодействие и управление за подобряване на 
жизнения стандарт на населението чрез постигане
на устойчива заетост и диверсифициране на 
бизнес алтернативите.

Подобряване на социалната и 
институционална среда, адаптиране формите
на социално въздействие към нуждите на 
местното население с акцент върху
интеграцията на младежите и нуждаещите се 
групи.

Съхраняване на природните дадености и 
балансирано въздействие върху околната среда 
при запазване на нейните екологични
характеристики и отчитайки влиянието на 
климатичните изменения.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:



Разширяване и модернизиране на 
техническата инфраструктура и 

благоустрояване на населените места.

Приоритет 2.

Развитие на туризма. Интегрирано
оползотворяване на местното културно-
историческо наследство и природните

ресурси за формиране на община Самоков
като атрактивна туристическа дестинация.

Приоритет 4.

Създаване на механизми за 
икономическо развитие, на основата

на регионална интелигентна
специализация и традиционни

стопански сектори.

Приоритет 1.

Подобряване на публичните услуги в 
здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и спорта .   

Приоритет 3.

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

4. ПРИОРИТЕТИ

Повишаване на административния капацитет
на общината, интегрирана териториална

свързаност и изграждане на мрежи за 
партньорство със съседни общини и региони, 

НПО и гражданско общество.

Приоритет 5.



III. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЬОРИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

3. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

3.1. Принципи и нормативна рамка

3.2. Цели на комуникационната стратегия

3.2.1. Общи цели

3.2.2. Специфични цели

3.3. Целеви групи

3.4. Етапи на осъществяване на комуникационната стратегия

3.4.1. На подготвителния етап от изготвянето на Плана

3.4.2. Етап изпълнение на Плана

3.4.3. Етап отчетен на Плана

3.5. Средства и инструменти за изпълнение на комуникационната стратегия

3.6. Визия на гражданите по проблемите на общината Емпиричен анализ на социално-

икономическите, демографски процеси и възможностите за устойчиво, балансирано регионално

развитие на Община Самоков, чрез използване на съвременни иконометрични методи



Като се отчитат всички изброени по-горе фактори и предпоставки, се 
предлага обособяване на 3 (три) зони за прилагане на интегриран
подход за въздействие на територията на община Самоков

ПЪРВА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. ГРАДСКА ЗОНА - зона с висока публична

значимост, която включва централната градска част и прилежащите функционални

зони и квартали на град Самоков, осигуряващи свързаност на територията на

общината.

ВТОРА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ - Индикативните дейности в

зоната са насочени към диверсификация на местната икономика чрез развитие на

традиционни и алтернативни форми на туризъм, като културно-познавателен,

историко-археологически.

ТРЕТА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА - Прилагането на

интегрирания подход в зоната включва подкрепа за развитието на традиционни за

общината икономически сектори, като дърводобив и дървопреработване, лека и

хранително-вкусова промишленост, земеделие и животновъдство, различни форми на

сезонен и алтернативен целогодишен туризъм.

Подходът, приложен за обособяването на 
зоните за въздействие на територията на 
община Самоков, се основава на анализа на 
силните и слабите страни на общинската
територия, на емпиричните проучвания сред 
заинтересованите страни, както и на 
потенциалите за развитие по отношение на 
ресурсно осигуряване и необходима 
експертиза.



V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И 
ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА 

РАЗВИТИЕ

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ

Програмата за реализация на ПИРО цели да осигури 

вътрешната и външната съгласуваност на факторите на 

развитието и ресурсите за реализация на плана, като 

оптимизира възможностите за финансиране, 

институционална подкрепа и техническа помощ за 

изпълнение на плана. 

file:///D:/УНСС - assistant/ПИРО - Ракитово/Програма за реализация на ПИРО.xlsx


Политиката на Европейския съюз

Регионални приоритети за адаптиране към изменението на климата

Стратегии за адаптиране към изменението на климата

Възможни мерки и действия

Насоки за адаптиране на регионите към въздействието на климатичните

промени

 Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни

мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност,

допринасящо за парниковия ефект);

 Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, свързани с

предвиждането и определянето на негативните социални и икономически последици,

свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите щети;

идентифициране на възможностите, появили се следствие климатичните изменения).

 Влияние на глобалните климатични промени, природни рискове. Температурни

изменения

 Рискове от климатичните промени

VІ. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ 

КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ



За ПИРО се формират три вида оценки в съответствие с изискванията на закона:

Предварителна оценка – извършва се при изготвянето на плана, ако е взето
решение за това.
Междинна оценка – извършва се в средата на периода на действие на ПИРО.
Оценят се обобщените резултати от изпълнението му, преглежда се степента на
достигане на формулираните цели, приоритети и мерки и се отчитат възникнали
отклонения. Оценката завършва с анализ, въз основа на който се предвиждат
коригиращи действия. Такава оценка може да послужи за усъвършенстване и
актуализация на плана.
Последващата оценка се извършва една година след приключване срока на
действие на плана

В процеса наблюдението и оценката се 
използват два вида индикатори: за 

продукт и за резултат.

VIІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ПИРО



Представяне на проект на 

План за Интегрирано Развитие на Община (ПИРО)
Самоков
2021-2027

Гр. Самоков

06-Декември-2021

Благодарим за вниманието!


