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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 
Настоящият документ се изготвя в рамките на изпълнението на дейностите по 

проект на община Златоград с наименование „Ефективна местна политика чрез 

въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите 

общности”, одобрен за финансиране с Договор  за безвъзмездна финансова помощ 

№13-13-108/30.10.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос 

І „Добро управление”, подприоритет 1.3.  „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. 

 

Община Златоград е разположена в южна България, на границата между 

ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Намира се на около 300 км от столицата – 

София и на 55 км югоизточно от областния център - град Смолян. Златоград е най-

южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 

75 км от Бяло море.  Населението на община Златоград е 12 321 души (2011г.), или 

10.12% от населението на област Смолян. Достъпът до Златоград може да се осъществи 

единствено с автомобилен транспорт.  

През 2010 г. бе отворен за преминаване четвъртият гранично-контролно 

пропускателен пункт между Република България и Република Гърция „Златоград-

Ксанти”. Трафикът през него е изключително интензивен, като и много чуждестранни 

граждани го предпочитат за преминаване. Чрез него се осигурява възможност за бърз 

достъп освен до Беломорието, но и до редица съоръжения на техническата 

инфраструктура в Северна Гърция, в т.ч. и до важни транспортно-логистични точки. 

Настоящият доклад, за тенденциите в социалното-икономическо развитие на 

община Златоград, обхваща периода от 2008 до 2012 година. За базови стойности се  

приемат стойностите от 2008  г. и се анализират измененията спрямо стойността на 

съответния показател за тази година. 
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       І. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

 

1. Тенденции в икономическите процеси в Област Смолян. 

Като цяло Област Смолян изостава в икономическо отношение и това се 

потвърждава от  макроикономическите показатели в страната и региона. Освен 

размерът на инвестициите, несъществен остава и размерът на иновациите и внедряване 

на продукти от научно-развойна дейност. Някои сектори от икономиката са силно 

уязвени от негативното   влияние на икономическата криза, но някои са във възход, 

поради влиянието на положителни локални особености. 

Област Смолян е десета в страната по БВП на глава от населението, като през 

годините се наблюдават устойчиви темпове на растеж. Заетостта в областта е малко под 

средното за страната ниво, като за 2012 г. коефициентът на заетост се покачва и достига 

44%, при населението на 15 и повече навършени години. Въпреки това, заетостта 

остава доста по-ниска от нивата преди кризата, което говори за проблеми пред 

възстановяването на пазара на труда и създаването на нови работни места през 

последните една-две години. Областта традиционно се характеризира с високи нива на 

безработица, като дори в някои от най-добрите години (2008 г.) безработицата се 

задържа над 10%, а към 2012 г. остава над 20%, което е и най-високото ниво в страната, 

след област Шумен (над 25%). Обяснението за контраста, между приличните нива на 

заетост и много високата безработица, може да се потърси във високата икономическа 

активност в Област Смолян, т.е. хората търсят работа и т.нар. обезкуражени са малко. В 

Област Смолян не се наблюдава сериозен приток на чуждестранни инвестиции. През 

последните две-три години дори има отлив на такива. Разходите за придобиване на 

дълготрайни материални активи, претеглени спрямо населението, също показват 

недостиг на инвестиции, което е предизвикателство както от гледна точка на 

дългосрочния растеж на областта, така и на фона на текущите проблеми с високата 

безработица и липсата на нови работни места. Областта има индустриален профил, 

като почти една трета от заетите работят в преработващата (леката) промишленост. 

Заетите в търговията са 10% от наетите лица, което е и най-ниското ниво за страната. 
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По-висока, спрямо страната, е заетостта в туризма, който традиционно е важен фактор 

за развитието на региона. 

През анализирания период е налице устойчива тенденция икономиката в 

Община Златоград да заема все по-съществен дял в областната икономика. Това се 

отнася за всички макроикономически показатели. Дължи се от една страна, в ръста на 

показателите за общината и на същевременния спад на същите показатели в областта, 

от друга страна. 

 

2. Обобщени тенденции в икономическите процеси в Община Златоград 

В годините на прехода общинската икономика претърпява сериозни промени, 

включващи раздържавяване и преструктуриране на основните предприятия. Но 

въпреки промените, в Златоград остават представени традиционни отрасли на 

промишлеността: рудодобив, текстилна и шивашка промишленост, дърводобив и 

дървопреработка, машиностроене, мебелна промишленост и др. Създадени са и 

множество микро-, малки и средни предприятия.  

Основни тенденции в икономическите процеси са следните: 

⇒ Засилва се  концентрацията на икономическите субекти в рамките на град 

Златоград. В останалите населени места в общината няма съществена 

икономическа активност, с изключение на Ерма река, където е съсредоточена 

основната дейност на най-голямото предприятие от сектор добивната 

промишленост и най-голям работодател - „ГОРУБСО-Златоград” АД. 

⇒ Структурата на общинската заетост е близка до тази за страната. Наблюдава се 

тенденция да намалява заетостта в първичния сектор (селско, горско и рибно 

стопанство) и да се увеличава във вторичния и третичния сектор. Най-голям 

брой заети лица се регистрира в третичния сектор. 

⇒ Макроикономическите показатели в Община Златоград се подобряват, въпреки 

намаляващата заетост в предприятията от стопанския сектор. Постоянен е 
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ръстът в показателите „Произведена продукция”, „Нетни приходи от продажби” 

и „Приходи от дейността” 

Ръст в показателя „Произведената продукция”   

Показателят нараства с 34,5% през 2012 г., спрямо нивото от 2008 г., докато  

произведена продукция в областната икономика за същия период бележи спад с 23,3%.  

Произведената продукция в Община Златоград през 2012 г. съставлява 7,7% от общата 

произведена продукция в областта, което показва, че общинската икономика заема все 

по-съществена  роля в регионален разрез. Общинската икономика произвежда малко 

над 1% от БВП на страната за 2012 г.  

Въпреки че произведената продукция бележи ръст в общината, все още не са 

достигнати средните стойности за областта и страна по БВП на глава от населението. За 

областта този показател през 2012 година е 8 486 лв. на глава от населението, докато в 

Община Златоград стойността на произведената продукция на брой жител е 6 464 лв. 

 

 

Ръст в показателите „Приходи от дейността” и „Приходи от дейността” 

Темпът на нарастване на приходите от дейността на дружествата в общината 

нараства и достига 10,06% за 2012 г. от общия размер на приходите за Смолянска 

област. През този период показателят отчита намаление на нетния размер на 

продажбите на субектите в областта като цяло. 
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Произведена продукция и приходи от дейността на стоп.субекти, 
2008-2012 г., хил.лв
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Фигура 1. Динамика на показателя „Произведена продукция”, хил.лв. 
Източник: Официални статистически данни от НСИ 

 

 

Намаляване на показателя „Разходи за придобиване на ДМА” 

Предприемачеството е един от основните фактори за постигане на 

икономически растеж и заетост, в контекста на европейската и национална политика и 

по-конкретно в Европейската стратегия „Европа 2020”. Разходите за придобиване на 

ДМА са показател, който дава информация за инвестиционната активност на 

стопанските субекти. Икономическата криза оказа своето най-съществено влияние 

върху склоността на предприемачите да инвестират в дълготрайни активи, като тяхното 

поведение  все още е предпазливо.  

Все още размерът на инвестициите през 2012 година не достига размерът им от 

2008 г. Темпът на инвестициите в Община Златоград е по-голям, отколкото тези в 

областта и достига 10,61% от общия размер на инвестициите в Смолянска област през 

2012 г. 

Общият извод е, че в общината липсва висок инвестиционен интерес както от 

вътрешни, така и от външни предприемачи. 
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Липса на инвестиции в иновации  

Въпреки недостатъчните статистически данни, може да се твърди със сигурност, 

че в Община Златоград е несъществено внедряването на  иновационни решения в 

предприятията. В общината няма  сключени договори за реализация на проекти по ОП 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 

 

3. Тенденции в отрасловата структура на общинската икономика 

- Повишава се броят на активните стопански субекти, регистрирани на 

територията на общината, докато в областта техният брой намалява. Повишението е 

най-голямо в сектор „Търговия и ремонт на МПС”, където броят на предприятията се 

увеличава. Най-драстично намаляват фирмите в сектор „Транспорт, складиране и 

пощи”, където броят на фирмите намалява наполовина през 2012 година, спрямо 2008 г. 

Незначителни са измененията в  останалите сектори.  

Заетите, през изследвания период, намаляват с 526 лица или с 14,7%. Ръст в 

заетите лица има единствено в сектор „Търговия”, а във всички останали се бележат 

спадове. 

Брой стопански субекти и заети лица, 2008-2012 г.
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Фигура 2. Динамика на броя на стопанските субекти и на броя на заетите лица, бр. 

Източник: Официални статистически данни от НСИ 
- Секторите  „Промишленост” и „Търговия” бележат най-значим ръст в 

стойността на произведената продукция през анализирания период. Забележим е ръстът 



Тенденции в социално-икономическото развитие на Община Златоград 
Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 

контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

12 
 
 

 

 

в търговията, който е близо 200%. Това се дължи на активизиране на търговията след 

отварянето на ГКПП „Златоград-Термес”, поради засиления трафик на туристи и 

преминаващи. По-умерен е ръстът в сектор „Услуги”, с около 50%. Наполовина са се 

свили приходите от дейността в секторите „Транспорт, складиране и пощи” и 

„Строителство”. 

- Секторите „Промишленост” и „Търговия” бележат най-значим ръст през 

анализирания период в показателя приходи от дейността. Ръстът в приходите от 

дейността в сектор „Промишленост”, за пет години, се удвоява, но по-забележим е 

ръстът в търговията, който се утроява. По-умерен е ръстът в приходите в сектор 

„Услуги”, с над  55%. Драстичен е спадът в приходите от дейността в секторите 

„Транспорт, складиране и пощи” и „Строителство”. 

- Променя се тежестта на отделните сектори според приходите от 

дейността. Докато през 2008 година „Търговия, ремонт на МПС” заема 24,87% от 

приходите в дейността в общинската икономика, то през 2012 година относителният ѝ 

дял е близо 46%. Устойчива е позицията на сектор „Промишленост”, който е с леко 

повишение в структурата. Спадът е значителен в секторите „Транспорт, складиране и 

пощи” и „Строителство”. Тези тенденции се дължат както на увеличение на приходите 

в отрасъл „Търговия”, така и намаляване на приходите в други сектори-строителство, 

транспорт, услуги, тъй като тези сектори са най-потърпевши от финансовата криза. С 

незначителни изменения са секторите „Услуги”; „Хотелиерство и ресторантьорство”. 

- Повишава се броят на микро-предприятията (с численост до 9 човека) и 

намалява броят на малките (с численост до 49 души) и средните (50-249 души) 

предприятия. Само едно голямо предприятие (над 250 души) е функционирало на 

територията на общината през 2008 година, а през 2012 г. те вече са две. 

- Повишава се заетостта в микро- и големите предприятия, а в малките и 

средните - намалява. Наблюдава се относително балансирано разпределение на 

заетостта. През 2012 година в микро- и малките  предприятия са заети близо 58% от 

заетите в нефинансовия сектор, а в средните и големите - 48%. 

- Стойността на произведената продукция от предприятията в общината 

бележи ръст през анализирания период. Основен принос за това имат малките и 

големите предприятия, а незначителен е ръстът при микро-предприятията. Спад се 
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отбелязва  в произведената продукция при средните предприятия. През 2012 година 

микро- и малките  предприятия формират 65% от стойността на произведената  

продукция, а средните и големите - 35%. 

- С най-голям ръст на приходите от дейността, през периода, се отличават 

микро- и малките предприятия. Това отново се дължи на повишаването на оборотите в 

сектор „Търговия” и е видно, че с най-високи приходи се отличават годините 2010-2012 

г., поради отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти”.  

 

 

4. Тенденции в развитието на отделните отрасли 

 

4.1.  „Добивна и преработвателна промишленост” 

Промишлеността е с най-съществен принос в общинската икономика. 

Секторът формира 56% от заетостта през 2012 година, 66% от произведената 

продукция и 40% от приходите от дейността. Относителният ѝ дял по 

анализираните показатели я прави най-значимия отрасъл в общинската 

икономика. Темпът на намаление на броя на заетите лица, в сектор 

„Промишленост”, следва темпа на общото намаление на заетостта в общината. 

Средногодишно заетите в сектора намаляват с 3,45%. Стойността на произведената 

продукция се удвоява през анализирания период. Ефектът от икономическата криза 

е преодолян през 2010 година и през 2010-2012 година темпът на растеж  в 

стойността на произведената продукция от индустриалните предприятия е над 20% 

годишно. Тази констатация се потвърждава и от динамиката на показателя приходи 

от дейността, които също се удвоявят през периода. Най-съществен принос в сектор 

„Преработвателна промишленост” имат предприятията от отрасъл „Производство 

на текстил и облекло”, които формират 84% от произведената продукция в 

отрасъла. Те са и най-много на брой в отрасъл „Промишленост”. Представителите в 

този сектор реализират средногодишно покачване на приходите от дейността с 

23,3% и растат с по-бърз темп от съвкупната стойност на показателя приходи от 

дейността за общината. Нарастват инвестициите в ДМА, които са в размер на 2,612  

хил.лв през 2008 г. и достигат 9,611 хил.лв. през 2013 г. и са около 80% от разходите 
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за придобиване на ДМА в общината. Но все пак са налице рискове пред 

промишлените предприятия и намаляване на тяхната конкурентноспособност, 

поради недостатъчна технологична модернизация. Не се използват финансовите 

инструменти на ЕС, насочени към подобряване на конкурентноспособността, 

насърчаване на иновации и енергийна ефективност в производствените 

предприятия. 

 

4.2.  Строителство 

Строителството е един от браншовете, засегнат в най-сериозна степен от 

световната финансова и икономическа криза. В тази връзка под пряко влияние на 

кризата е и дейността на отрасъла в Община Златоград. Не се забелязва съществена 

промяна на броя на субектите, извършващи дейност в отрасъла. Драстичен е спадът 

в показателите произведена продукция и приходи от дейността през анализирания 

период, като техният спад е средногодишно с около 32%. Намалява и броят на 

заетите лица в сектора. 

 

4.3.  Транспорт и съобщения 

Субектите в секторът са изключително сериозно потърпевши от 

икономическата криза. Драстичен е спадът на заетити лица в сектора и приходите 

от дейността, които намаляват с 30% средногодишно. За пет години, броят на 

заетите лица е спаднал наполовина (от 217 на 97). С повече от два пъти е спадът в 

приходите от продажби и стойността на произведената продукция. 

4.4.  Търговия 

Търговията и ремонт на МПС е секторът с най-сериозен възход през 

анализирания период. Оживлението в търговията е осезателно в годините 2010-2012 и 

съществен принос за този факт има отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти”. 

Разликата в ценовите равнища на основните стоки и продукти от двете страни на 

границата, мотивира гръцки граждани да посещават Златоград с цел пазаруване и 

потребяват стоки от различен характер - хранителни продукти, строителни материали, 

авточасти, вещи и уреди за дома, канцеларски материали и др. 



Тенденции в социално-икономическото развитие на Община Златоград 
Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 

контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

15 
 
 

 

 

Секторът е единственият в структурата на общинската икономика, в който броят 

на заетите лица се увеличава през периода 2008-2012 година. Ръстът в заетите лица е 

14%, спрямо 2008 година или средногодишен ръст около 3,5%. Броят на заетите лица 

през 2012 година съставлява 11,1% от общата заетост в общината, докато през 2008 

година относителният дял на заетите лица в сектора е 8,2%. Значим е ръстът в 

показателя произведена продукция. Ръстът през анализирания период е близо три пъти. 

През 2012 година секторът е с относителен дял от 8% от общо произведената 

продукция от общинската икономика. Забележителен е ръстът в показателя приходи от 

дейността. За периода 2008-2012 година възходът е с 303%, т.е. над три пъти. През 2008 

година секторът притежава 24,9% от приходите в общинската икономика, а през 2012 

година относителният дял на търговията е 45,8 %. Това го прави секторът с най-голяма 

тежест сред отраслите, по показател приходи от дейността през 2012 година. Най-много 

са търговските обекти за продажба на нехранителни стоки и магазините за продажба на 

храни, напитки и тютюневи изделия. За анализирания период е най-съществен ръстът в 

броя на търговските обекти за продажба на нехранителни стоки и в броя на подвижните 

автомати. 

 

4.5.  Туризъм 

Съществуващите условия в Община Златоград (природни, исторически, 

финансови, материални, трудови, предприемачески и информационни) са важна 

предпоставка за определянето на туризма като приоритетен сектор в местното 

икономическо развитие. Ресурсите на общината се характеризират със съчетание на 

уникални природни забележителности, културно-историческо наследство, 

привлекателни ландшафти и пейзажи, както и с благоприятен климат, води и 

географско положение. Допълнителен фактор, имащ огромно положително влияние 

върху нарастването на туристическия поток към общината, е отварянето на ГКПП 

Златоград-Ксанти. Основание за добри перспективи в този отрасъл са действията на 

местната общност за оползотворяване възможностите на геотермалното находище, 

което ще осигури приток на туристи в нов сегмент-балноетуризъм. 
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Развитието на туристическия отрасъл, освен от местните атракции, е силно 

повлияно от наличните условия за настаняване, хранене и развлечение на територията 

на общината.  

Увеличава се броят на средствата за настаняване - от 10 на 17, съответно 

нараства, с добри темпове, легловата база през анализирания период. През 2008 г. броят 

на леглата е бил 236, а през 2012 година е 436. Забелязва се устойчива тенденция за 

нарастване на показателите брой легла,  леглоденонощия, както и на приходите от 

нощувки. Низходяща е тенденцията в Област Смолян, като през анализирания период и 

трите показателя бележат спад. Особено драстично е намалението в отчетените 

леглоденонощия в областта, който е над 11%, докато в община Златоград, ръстът е 

близо 83%. 

Особено осезателен е ръстът на нощувките през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Това се 

обяснява с възможностите за туризъм, които предоставя откритият ГКПП Златоград-

Ксанти.  Но за туристическия профил на община Златоград е характерна ориентацията 

към вътрешните пътувания на българските граждани Незначителен е броят на 

нощувките от чужди граждани: техният брой е под 3% за 2012 година. Това 

потвърждава твърдението, че Златоград се утвърждава като атрактивна национална 

дестинация и е слабо популярен в международен план. 

Реализирани нощувки в средствата за подслон, брой
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Фигура 3. Реализирани нощувки в средствата за настаняване, бр. 
Източник: Официални статистически данни от НСИ 
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Среднодневният брой нощувки за 2012 година на територията на общината е 59 

броя за денонощие.  

Анализирайки броя на пренощувалите лица, спрямо брой на нощувките се 

установява продължителността на престоя на туристите на територията на общината. 

През 2008 година до 2011 година средната продължителност е средно около 1,3 

денонощие. По-осезателно се покачва продължителността на престой през 2012 година, 

където средната стойност на показателя е 1,76 денонощия. Тези стойности 

потвърждават, че Златоград е предпочитана дестинация за празничини и уикенд 

пътувания с продължителност за не повече от две  денонощия.  

С нарастването на броя на нощувките и пренощувалите лица, се покачват със 

същия темп и приходите от нощувки. Анализирайки приходите се установява, че 

средната цена за нощувка на територията на Община Златоград се е понижила. През 

2008 година тя е била около 26 лева за нощувка, докато през 2012 година е около 22 

лева. Това се обяснява със съществуващата конкуренция в отрасъла, както и със 

увеличаване на броя на въведените в експлоатация семейни хотели, къщи за гости и 

хостели, които попадат в по-евтиния ценови сегмент. 

Средната използваемост на легловата база показва натовареността на средствата 

за подслон. Забелязва се тенденция към повишаване на запълняемостта на леглата през 

анализирания период. Докато през 2008 и 2009 година този коефициент е по-нисък от 

показателите в Смолянска област, то през следващите години този процент се 

увеличава и достига средните нива за областта. Използваемостта се увеличава двойно, 

през 2008 година тя е била едва 7%, а през 2012 година тя вече е 14,3%. 

Констатираният ръст в броя на туристите и нощувките не е достатъчен, за да 

осигури по-високи равнища на заетост в този сектор. Наблюдава се спад на заетите 

лица в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, спад в произведената продукция и в 

приходите от дейността. Този факт вероятно се дължи на спада в приходите на 

заведенията за хранене и развлечение, които са потърпевши от финансовата криза и 

притокът на клиенти към тях рязко намаля. 

За периода 2008-2012 година броят на заетите лица спада с 31%, което е спад със 

7,7% годишно. През 2008 г. те са били 99 души, а през 2012 година - 68 човека. 

Негативна е тенденцията и в произведената продукция, която за периода 2008-2012 
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година спада с 18%. Спад се констатира и в приходите от дейността, които са по-малко 

с 15% през 2012 година, спрямо нивото от 2008 година. 

Туризмът е най-перспективният отрасъл, с който се свързват надеждите за по-

добро икономическо развитие на общината. Златоград е достъпна туристическа 

дестинация. Средната цена на нощувката е 22 лева за денонощие на човек. 

Продължителността на престоя на туристите продължава да се увеличава, което 

потвърждава, че все повече туристи предпочитат да останат в общината за по-дълго. 

Причина за това е увеличаването на броя на туристическите атракции, повишаване на 

тяхното качество и достъпност, подобряването на турстическата инфраструктура. 

Сериозен туристически потенциал притежава геотермалното находище, което 

ще осигури масов туристически поток в нов сегмент-балнеологията и здравния 

туризъм. 

 

 

4.6.  Услуги 

За разлика от останалите сектори, дейността на предприятията от сектор 

„Услуги” е сравнително устойчива на влиянията от  икономическата и финансовата 

криза. В сектора като цяло, през периода 2008-2012 г., се наблюдава незначително 

намаляване на броя на заетите лица в отрасъл, с по-бавен темп  от общата тенденция. 

Стопанските субекти в сектора реализират ръст на приходите от дейността средно с 

около 9% годишно. Но като цяло секторът е с незначително влияние по относителен 

дял на показателя приходи от дейността - през 2012 година, лицата в сектор „Услуги” 

формират 1,5% от приходите от продажби на всички предприятия. 

 

4.7.  Селско и горско стопанство 

В Община Златоград броят на земеделските стопанства съставляват 9,2% от 

общия брой стопанства в областта. Същевременно  използваемата площ за 

селскостопански нужди в общината е 5,18% от използваемата селскостопанска площ в 

областта. Средно на стопанство използваемата площ е 6,9 дка, а за областта този 

показател е 12,2 дка. За страната този показател е 97,8 дка. Това сравнение потвърждава 

високата разпокъсаност на земеделските стопанства в общината. 
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Селскостопанският фонд се характеризира с ниско продуктивни земи, с голяма 

пространствена разсредоточеност и разположени в труднодостъпни, за механизирано 

земеделско производство, терени. В структурата на  земеделските земи най-голям е 

делът на затревените терени: пасищата и естествените ливади - 76,3 %, следват 

зеленчуците, в т.ч. картофи - 10,62%, а значително малък е делът на  трайните 

насаждения - 0,7%, техническите култури - 4,55%, зърнените култури - 2,12%.  

Тенденциите в земеделието са негативни: намалява броят на обработваемите 

площи, намалява земеделската продукция, а основната част от нея се отглежда за 

собствена консумация. 

Повишава се съотношението на тревни  площи към ниви, поради факта, че все 

повече собственици изоставят системното обработване на земята. Броят на животните е 

драстично намалял в последните години и повечето стопани отглеждат животни, 

предимно за собствени нужди. 

Горското стопанство е най-добре представящия се отрасъл в първичния сектор. 

В структурата на поземления фонд в общината, най-голям дял заемат горските 

територии - 14 062,4 ха, който представлява близо 81% от общата площ на общината. 

От  общата  площ на горските територии, залесената площ е 94,4%, а незалесената е 

5,6%. Горите, които са предназначени за стопански дейности са 77% от общата площ на 

горските територии. Дейностите в тях са свързани преди всичко с добив на дървесина.  

Проследявайки запасите от дървесина, се установява, че въпреки активния 

дърводобив, средногодишното нарастване на дървесните запаси е с около 37 500  m3, 

което представлява среден годишен ръст от 2,15%. Това се дължи на мероприятията по 

залесяване и развъждане, но и на способността на горските насаждения да се 

възпроизвеждат и самозалесяват. 
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Фигура 4. Общ дървесен запас в горските територии на Община Златоград, куб.м 
Източник: ДГС-гр.Златоград 

 

Незначителен е броят на заетите лица в сектор „Селско, горско и рибно 

стопанство”. През 2012 година заетите лица са 35, което е малко над 1% от общата 

заетост в общината. Техният брой намалява, като през 2008 г. те са били 60 души. Спад 

се констатира и в показателите произведена продукция и приходи от дейността. По-

сериозен е низходящият тренд в приходите от дейността, където се наблюдава спад с 

над 50%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

⇒ Стойностите на показателите, свързани със структурата на общинската 

икономика по основни сектори, очертават ясно изразен потенциал и реален принос на 

района в индустриалното развитие на областта, слабо развитие на аграрния сектор и 

нарастващо значение на сектора на туризма, търговията и услугите,  

⇒ Трайно негативни са тенденциите в секторите транспорт и строителство 

⇒ Структурата на общинската икономика показва необходимост от  

продължаващи значителни инвестиции за поддържане на устойчив темп на нарастване 

на индустриалния сектор.  

⇒ Общинската икономика има нужда от обновяване на производствените 

мощности и въвеждане на иновативни решения, с оглед създаване на икономически 

конкурентноспособни фирми. Липсата на реформи и недиверсификацията на 
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икономиката ще задълбочи икономическото изоставане, ще постави областта и 

общината трайно сред изоставащите и слабо развити индустриални територии на 

страната   

⇒ Характерна е относителна централизация на местната икономика, чийто 

ясен резултат е изоставането в развитието и продължаващите тенденции на по-усилено 

обезлюдяване на селата в общината. 

⇒ Все още не са достатъчно ефективни мерките за разработване на 

устойчиви местни туристически продукти, основани на съществуващите реални 

ресурси за алтернативен туризъм, за да се осигури трайна заетост. Възможностите са 

свързани преди всичко с оползотворяване на геотермалното находище за балнеология, 

което ще осигури сериозен приток на туристи в масов и атрактивен туристически 

сегмент. 

 

 

ІІ.  ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ И  

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

1. ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО   

По данни от последното преброяване на населението на Република България от 

2011 г., общият брой на населението на общината, към 31.12.2011 г., е 12 321 души, 

представляващо 10,13% от населението на Област Смолян. По този показател общината 

попада в категорията на малките общини (с население до 30 хил. д). Общата площ на 

територията на Община Златоград е 173,38 км2, което представлява 5.4% от тази на 

Смолянска област и 0.2% от тази на страната. Средната гъстота на населението в 

общината е 70.08 д./кв.км при средна гъстота на населенето в България 66.20 д./кв.км. 

Както е видно от данните на статистиката, населението на общината непрекъснато 

намалява. За периода 1992 – 2011 г. числеността му е намалена с 3 271 души или с 

20,98%, спрямо населението към 1992 г. Тази тенденция е изключително тревожна, тъй 

като трайно се обезлюдяват населени места, стига се до намаляване на  потенциала на 

работна сила и това оказва негативни въздействия върху социалния сектор и 
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икономиката на общината. В малките населени места в общината, като с. Кушла, с. 

Страшимир и с. Цацаровци, намалението на жителите за този период е повече от 50% , 

съответно 53,21%, 52,27% и 56,33%. В селата Фабрика и  Пресока промяната в 

постоянно живещите лица дори минава 70% - с. Пресока – 73.16% и 74.65% за с. 

Фабрика. Този процес на обезлюдяване е толкова динамичен, че е довел до факта днес  

в с. Фабрика да не живее нито един жител. 

Полово-възрастовата диаграма показва, че  51,67% от населението на общината 

са жени, което доказва извода, че половата структура е балансирана и в последните 

години приближава все повече съотношението в страната и областта. Тенденцията е 

относителният дял на мъжете да се увеличава, а на жените да намалява. 

Населението в Община Златоград намалява с по-бавни темпове от населението в 

Смолянска област и ЮЦР и отрицателният прираст е съпоставим с прираста на 

населението в национален мащаб. Средногодишно населението в общината намалява с 

под 1%, като отрицателният прираст е приблизително два пъти по-малко от прираста в 

Смолянска област. Интензивността на намалението на населението в града е по-слаб, 

отколкото този в останалите населени места от общината. Интересен факт е, че  

прирасттът при мъжете в град Златоград е положителен, което не е характерно нито за 

страната, нито за областта и региона. 

Територията на  Община Златоград е близо два пъти по-гъстонаселена от 

средните стойности за Смолянска област. През 2011 година в България гъстота е 66 

души на кв.км., т.е. гъстотата на населението в общината е по-високо от средното  за 

страната.  

Наблюдава се  доста по-бърз процес на застаряване на населението, който се 

изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличаване на 

дела на населението на 65 и повече навършени години.  Контингентите във 

възрастовата група 15-60 г., от която основно се формира работната сила, намаляват в 

абсолютен размер и с по-бърз темп, но запазват по-висок относителен  дял спрямо 

другите групи и спрямо аналогичните стойности в страната и областта. Увеличава се 

дяла на възрастното население (на 60 и повече години). Възрастовата структура на 

населението на община е по-неблагоприятна, в сравнение с тази на областта, района и 

страната, по отношение на младите генерации. Дялът на населението в «активните 
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възрастови групи» (15-60 г.) е по-висок от този на областта и страната. 

Работоспособното население в общината, попадащо във възрастовата граница 15-60 

години, е 62,98%, което е над средното за страната. Процентът на работоспособното 

население в града е по-висок от този в селата. 

Основният проблем в демографския профил на общината е застаряването 

на населението, намаляването на дела на възрастовата граница 0-14 години, в 

сравнение с дела на населението във възрастовия диапазон над 55 години. 

Особено притеснителна е тенденцията, че раждаемостта в общината е 

изключително ниска. Коефициентът на раждаемост за общината и Област Смолян е 

драстично по-нисък от стойностите за страната и ЮЦР. Обезпокоителен е факта, че 

освен ниската стойност на коефициента, намалява с по-бързи темпове и 

средногодишното изменение, което задълбочава разликата между показателите в 

страната, от една страна и областта и общината, от друга. С по-висок коефициент на 

раждаемост са по-големите селища в общината. 

През разглеждания период броят на починалите в общината се движи в порядъка 

на около 150 бр. годишно. В по-малките и обезлюдени населени места, поради силно 

застарялото население, този коефициент е доста по-висок.  

Тенденциите, установени при анализа на стойностите и измененията на 

коефициента на смъртност, са по-различни от тези, установени при коефициента на 

раждаемост. В община Златоград се забелязва намаляне на коефициента на смъртност, 

като нивата на смъртност са по-ниски от тези в областта и страната.  

Наблюдава се тенденция за по-ускорен отрицателен механичен прираст, което 

означава, че броят на напусналите общината значително надделява над броя на 

заселилите се. Община Златоград се отличава с по-високо отрицателно изменение на 

механичния прираст, в сравнение с показателите за областта и страната. 

Общото намаление на населението в Златоград е 910 души или 7,27% по-малко, 

в сравнение с населението на общината през 2008 г. Този процент за Област Смолян е 

9,17%, а за страната е 2,86%. 

В сравнителен план, средните коефициенти за движение на населението на 

Община Златоград, съпоставени със съответните за Област Смолян и страната, показват 
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че общината е в неблагоприятна демографска ситуация по основните демографски 

показатели: естествен и механичен прираст. 

От демографските коефициенти, Община Златоград е в по-добра ситуация  

единствено в Коефициент на смъртност, който е в пъти по-малък от средния за 

Смолянска област. Процентът на смъртност е близък с този в страната. 

Тенденциите са младите хора все повече да предприемат съвместно 

съжителство, без да сключват граждански брак. Може да се предположи, че те отлагат 

това събитие за по-късно. 

От 9 519 души, отговорили на въпроса за етническа принадлежност, 9 352 или 

98,31% са се определили като българска етническа група, а само 0,40% са се 

определили към турската етническа група. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

� Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението 

на общината, изразяващо се в намаляване на относителния дял на населението в 

под трудоспособна възраст, за сметка на нарастване на дела на населението в над 

трудоспособна възраст. Средносрочната и дългосрочна проекция на тази 

тенденция води до бъдещото намаляване на броя на населението във фертилна 

възраст и до ограничаване на възможностите за естественото му възпроизводство;  

� Налице е ускоряваща се тенденция на миграция (механичен 

прираст), което може да се обясни с наличието на неблагоприятни икономически 

условия пред напускащите общината жители. 

� В по-малолюдните села са единици лицата в под трудоспособна 

възраст (с. Страшимир - 6 лица, с. Цацаровци – 2 лица, а в селата Пресока и 

Кушла липсват такива), като основната част от населението са възрастни хора в 

пенсионна възраст. Това е сериозен демографски проблем със социални 

измерения и се отразява в намаляване на контингентите от деца в предучилищна и 

в училищна възраст. Същият засяга особено селата, в които все още 

функционират детски заведения (организирани като “филиали” или “бази” на 

градските детски заведения -с. Аламовци) и общообразователни училища в с. 

Ерма река и с. Долен. При запазване и евентуалното засилване на тази негативна 
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демографска тенденция, през следващите години, може да се наложи реализацията 

на мерки за по-нататъшно преструктуриране на училищната мрежа.  

� Относителният дял на работоспособното население, 14-60 години, 

намалява с по-бързи темпове от областта и страната, макар все още да е в 

сравнително по-висок относителен дял от стойностите в страната и областта. 

� Задълбочаване на диспропорциите в териториалното 

разпределение на населението и процесите на обезлюдяване на определени райони 

и села. 

� Нарастването на броя на възрастните хора, които в по-малките 

населени места ще бъдат преобладаваща част от населението, ще изисква 

реализация на мерки, свързани с развитие на социални услуги за тази категория 

лица и т.н.  

� Променящ се семеен модел с увеличаващо се предпочитание към 

съжителство без брак. 

� Емиграция, предимно на млади хора и семейства, в активна 

репродуктивна и трудоспособна възраст. 

 

Очертаващ се проблем е задържането на млади хора с по-високо образователно 

равнище в общината, поради трудности с осигуряване на трудовата им заетост. 

Забелязва се, че броят на отпадналите ученици трайно намалява, като по този показател 

общината е на едно от челните места в страната. 

 

 

2. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Динамиката на населението, в трудоспособна възраст, остава сравнително 

устойчива и не се наблюдават съществени изменения. Лек спад е регистриран при 

относителния дял на трудоспособното население - 1,58% и при населението под 

трудоспособна възраст - 1,11%. Увеличението на относителния дял на населението над 

трудоспособна възраст е с 2,69%. 

В първичния сектор през 2012 година са заети 1,14% от общо заетите лица, при 

1,67% през 2008 г., във вторичния сектор са заети 59,7%, при 59,84% през 2008 г., в 
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третичния сектор са заети 21,99%, при 21,63%, а в обществения сектор са заети, през 

2012 г. ,17,17% при 16,86% през 2008 г. 

 

3. БЕЗРАБОТИЦА 

Динамиката на абсолютния брой на безработните лица, за периода 2008-2012 г., 

показва увеличение средно с около 2,8% на година. За анализирания период процентът 

на безработица, като относителен дял от населението, се е повишил двойно: от 9,17% 

през 2008 г., до 20,25% през 2012 година. Аналогични са тенденциите за страната и 

областта. Равнището на безработица в общината е по-високо от средното за страната и 

по-ниско от равнището на безработица в областта.  

 По полов признак, броят на безработните нараства с по-бързи темпове при 

мъжете, въпреки че през отделните години техният брой е по-малък от този на 

безработните жени. Структурата се изменя по следния начин: през 2012 година жените 

са 63,3% от регистрираните лица, а мъжете - 36,7%, докато през 2008 година 

съотношението е било доста различно - 78,6 % от регистрираните безработни са жени, а 

21,4% са мъже. 

Изразена е тенденцията, относителният дял на безработните лица на възраст 

между 29-55 години да намалява през анализирания период. През 2008 година тези 

лица са 60,6% от регистрираните лица, докато през 2012 година техният относителен 

дял е 54,5%. Увеличава се делът на безработните до 29 години и над 55 години. През 

2012 година те са съответно 16,2% и 29,3%, докато през 2008 година са били съответно 

13,5% и 25,8 %  от общия брой безработни. 

Ясно очертана тенденция е повишаването на броя на безработните лица с висше 

и средно образование. Особено драстично е повишението в относителния дял на лицата 

със средно образование: през 2008 година те съставляват 44,5% от регистрираните 

лица, докато през 2012 година техният дял се покачва на 64,0%. Намалява 

относителният дял на регистрираните лица с основно, начално и без образование, като 

сериозно е намалението при лицата с основно образование. През 2008 година те са 

27,7% от общия брой безработни, а през 2012 година те са едва 12,9%.  
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4. РАВНИЩЕ НА ДОХОДИТЕ 

Установява се, че брутната работна заплатата в частния сектор през 2012 година 

е по-ниска от обществения с около 11%, като през 2008 година е била с около 15% по-

ниска. Слабо изразена е тенденцията към приближаване на възнагражденията в частния 

сектор към тези в обществения. По-значим ръст на заплатите в частния сектор се 

наблюдава през 2011 и 2012 година.  

Ясно откроена е тенденцията равнището на заплащането в общината да е по-

ниско от средното за областта. Това се отнася и за публичния и за частния сектор. 

 

5. ЖИЛИЩНА ОСИГУРЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

В Община Златоград средно в жилище живеят по 1,94 души. За Област Смолян 

този показател е малко по-висок: в едно жилище живеят 1,81 души. Констатира се 

добра обезпеченост на населението с жилища. 

 

6. ЗДРАВЕН СТАТУС 

Тенденцията в Златоград е да се следват тенденциите в Европейския съюз като 

за периода 2010 – 2012 година болницата в Златоград  е намалила своята леглова база 

почти 10%. 

Налице е тенденция  в увеличаване на броя на хоспитализациите, което означава 

по-висока използваемост на болничните легла. От друга стана, повишеният брой на 

хоспитализираните лица очертават по-висока заболеваемост и влошаване на здравния 

статус. 

Статистиката показва, че осигуреността на населението в Област Смолян с 

медицински персонал е под средното за страната, но освен това разпределението му на 

територията на областта е неравномерно. Трайна е тенденцията за намаляване на 

лекари и медицински специалисти, а в резултат на повишените медицински стандарти, 

общинската болница е с намаляващ брой на клинични пътеки. Трайна е тенденцията в 

понижаване на приходите от НЗОК, затова се налага дофинансиране на дейността със 

средства от общинския бюджет. 
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ІІІ. ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА 

 

1. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Тенденциите в социалната сфера очертават повишаване на следните рискове, 

имащи важно значение за процесите в социалната сфера: 

� Увеличаване на броя на социално значимите заболявания, водещи 

до инвалидизация; 

� Обедняване на населението (ниски доходи и ниска покупателна 

способност); 

� Липса на трайна заетост, гарантираща стабилни доходи; 

� Спад в броя на населението и миграция към други региони на 

страната и чужбина;  

� Слаба адаптивност на голяма част от безработните към новите 

социално-икономически условия. 

 

Очертава се повишаване на броя на лицата в следните рискове групи: 

 Застаряващо население; 

 Самотни възрастни хора; 

 Възрастни хора с психични заболявания; 

 Голям брой безработни лица в трудоспособна възраст; 

 Деца, оставени за отглеждане от близки, поради трудова заетост на 

родителите в чужбина; 

 Деца с проблемно поведение; 

  Увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или 

на член от семейството.  

 

На тази база се забелязва трайна тенденция към увеличаване на броя на лицата, 

които са потребители на социални услуги в специализираните звена, както следва: 

� Център за социална рехабилитация и интеграция  

Капацитет – 40 лица 
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Средна годишна заетост – 47 лица 

Годишен бюджет: 103 960 лева 

 

� Център за обществена подкрепа гр. Златоград 

Капацитет – 35 лица 

Средна годишна заетост – 36 лица 

      Годишен бюджет:100 275 лева 

 

� Дневен център за деца и лица с увреждания  „Зора”  

Капацитет – 20 лица 

Средна годишна заетост – 26 лица 

      Годишен бюджет: 117 100 лева  

 

Центровете продължават да се утвърждават като звена, които предлагат 

качествени социални услуги и са добре познати сред потребителите им, които стават 

все повече. Разширява се кръгът от социални услуги, в общината функционира 

„Обществена трапезария”, предоставя се услугата „Личен асистент”. 

Благодарение на добрата си социална политика в Община Златоград няма 

просещи и бездомни хора. 

Изводът, който може да направим относно реализацията на социалните услуги в 

Община Златоград, е следният: 

 

� Интересът към всички социални услуги предоставяни в общината е 

значителен и тенденцията е те да се разширяват, затова развитието на успешна 

политика в областта на социалните услуги предоставяни в Община Златоград е 

важен показател за съпричастността към трудностите на социално уязвимите групи 

от обществото ни. Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015, създава условия 

за устойчиво подобряване на качеството на живот и жизнения стандарт на 

рисковите групи и общностите в неравностойно положение. 
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� Налице е тенденция за увеличаване на броя на предлаганите социални 

услуги, устойчивост във финансирането им.  

� Увеличава се броят и относителният дял на населението, имащо нужда от 

социална защита. 

� Разширява се спектърът на рисковите групи, което ще изисква 

внедряването на нови, непредлагани до момента, социални услуги. Това важи 

особено за хората над 55 години, чийто брой постоянно се увеличава, а здравният 

им статус се влошава. 

 

 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с 

демографската криза в общината и отрицателните демографски тенденции. С всяка 

учебна година броят на учениците намалява, за периода 2010-2013 година, средно със 

седем. В малките населени места продължава поддържането на маломерни и слети 

паралелки, в които обучението не отговаря на интересите на децата и не гарантира 

равен достъп до съизмеримо, по качество, образование. Поддържането на относително 

голям брой училища за общината води до неефективност на разходите и допълнително 

забавя процеса на инвестиции в повишаване на качеството на образование. С цел по-

пълно обхващане на децата и учениците се осигуряват средства по национални 

програми, както и средства за: транспорт на децата и учениците в задължителна 

училищна възраст; защитени и средищни училища; целодневна организация на учебния 

ден; подпомагане храненето на децата и учениците; безплатни учебници и учебни 

помагала; стипендии на ученици и специална закрила на деца с изявени дарби; 

интегрирано обучение на деца и ученици със СОП.  Непрекъснато се повишава 

квалификацията и компетентността на педагогическите специалисти.  Образователна 

система в община Златоград обхваща 5 детски градини и 6 училища, като едно от тях е 

професионална гимназия, а другите 5 са общообразователни. 

Средният брой деца в една детска градина, за община Златоград,  е 69,60 деца, 

което е значително по-малък от средния за страната - 114 деца, но пък е съвсем близо 
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до средния за Област Смолян – 70,55 деца. Броят на педагогическия персонал поддържа 

постоянно равнище от средно 29 души. 

Обшият брой на учениците, обхванати в образователната система, е 1037 деца за 

учебната 2012/2013 г., като в сравнение с учебната 2010/2011 г. учениците в Община 

Златоград са намалели  с 137 души. 

Налице е увеличаване на броя на учащите на един преподавател, на територията 

на община Златоград, като този показател за 2011/2012 г. е 11,25,  а за  учебната 

2008/2009 е бил 12,24. 

През анализирания период в общината няма закрити училища и детски градини. 

Трайна е тенденцията за постоянно подобряване на инфраструктурата и средата 

в образователната сфера. По линия на различни програми са реновирани сградите, 

създадени са по-добри условия за образование, спорт и развлечение, подобрена е 

енергийната ефективност и шумозащита, въвеждат се интерактивни методи за 

обучение. 

Изводите, които може да направим, относно развитието на образованието в 

Община Златоград са следните:  

� Налице са утвърдени традиции в образованието в Община Златоград, 

� Постигната е устойчивост в развитието на образователната система чрез 

създаване на оптимална мрежа от училища и децентрализирано финансово управление, 

с усъвършенстван механизъм за разпределение, на делегираните от държавата, средства 

и добра оценка за прилагането му;  

� Наблюдава се тенденция към намаляване броя на учениците, вследствие 

на негативните демографски процеси и увеличаване на броя на учащите на един 

преподавател;  

� Притеснително е, че липсва  обвързаност с изискванията на пазара на 

труда при дадената социално-икономическа характеристика. Необходима е по-тясна 

връзка между местния бизнес и училищата, с цел изясняване на потребностите и 

подготовка на съответни специалисти;  

� Тенденция към намаляване на  броя отпаднали ученици: 14 от I -VIII клас 

за периода 2007 -2011 година. 
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3. СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

Община Златоград подкрепя развитието на масовия детско-юношески спорт, 

чрез финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. През анализирания 

период трайно са подобрени условията за спорт в училищата, изградени са нови 

спортни и детски площадки, въведен е вексплоатация закрит плувен басейн. Наблюдава 

се тенденция да се разширява броят и видовете спорт, които се упражняват на 

територията на общината. Увеличава се броят на състезанията, залегнали в общинския 

спортен календар. Повишава се броят на учениците, упражняващи организирано спорт, 

увеличава се броят на лицата, практикуващи спорт в свободното време. 

 

4. КУЛТУРА 

Златоград има богата култура и многовековна история, в района са открити 

следи от старо селище – древен некропол от ранната християнска епоха, развалини от 

църкви, крепостни стени, древни пътища, мостове. 

Община Златоград има висок потенциал за превръщане в дестинация, свързана с 

практикуване на културен туризъм. В общината има белези от няколко епохи, които 

заедно с природните дадености и културни събития я превръщат в уникален 

туристически продукт. Разнообразната културна инфраструктура с доказани 

регионално значими културни институции, национални обекти с археологическа и 

културна стойност, се нуждаят от активен маркетинг, който да акцентира върху 

уникалността на общината. Наблюдава се трайна тенднеция за все по-силен 

туристически интерес към обектите от КИН в общината. 

Селата от общината са запазили своите традиционни обичаи и автентичен 

селски бит, но не са популярни като туристическа дестинация. Основният туристически 

поток е концентриран в града. 

Тенденцията е културният календар в общината да се обогатява постоянно, да се 

насища  с множество събития и инициативи, които провокират все по-голям 

туристически интерес. 
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Читалищата са с остаряла материално-техническа база, която продължава да се 

амортизира. Сградите се нуждаят от обновление и поддържане. Читалище „Искра” в 

село Долен дори не разполага със собствен сграден фонд. 

 

 

5. ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯ 

Област Смолян се откроява с третото най-ниско ниво на корупция в страната, 

след Областите Разград и Търговище. Над 70% от живеещите смятат, че корупцията е 

на много ниски нива. Нерегламентираните плащания също са на едно от най-ниските 

нива. Най-често такива се извършват при плащането на данъци, обществени поръчки, 

промяна на местните регулации или наредби, в услуга на бизнес интереси, но дори и 

тези случаи са редки. Работата на съдебната власт се оценява на средно ниво. Бизнесът 

е най-доволен от неподкупността и безпристрастността, а като най-голям проблем се 

откроява бързината. 

Работата на администрацията също се оценява като една от най-добрите в 

Област Смолян може да се определи като най-безопасната в страната, като за 2012 г. са 

регистрирани под пет престъпления против личността и против собствеността на 1000 

души от населението. Подобни нива се наблюдават единствено в съседната Област 

Кърджали. Това е четири пъти по-ниска стойност от регистрираните най-високи нива 

на престъпления- област Бургас. (Източник: Регионални профили-анализ на ИПИ за 

2012 г.) 

Община Златоград не прави изключение от ситуацията в областта.  

Трайна е тенденцията, престъпността да е доста под средните нива за страната, а 

разкриваемостта на престъпленията е една от най-високите в България. 
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ІV. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И 

ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

  

1. ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Републиканските пътища на територията на общината са с дължина 28,125 км 

едва 5,2% от дължината на републиканската мрежа в Смолянска област. 

Общинската пътна мрежа е с дължина 84,392 км. 

Представа за степента на изграденост на пътната мрежа в общината дават 

данните за нейната гъстота – измервана дължина на пътищата (км) на 1000 км2 

територия. За Община Златоград тези показатели са със следните параметри:  

⇒ Обща гъстота – 640,0 км/1000 км2 при среден за страната показател 

– 336,0 км/1000 км2;  

⇒ Гъстота на републиканската пътна мрежа 159,98 км/1000 км2,  при 

средна за страната – 173,2 км/1000 км2;  

⇒ Гъстота на местната пътна мрежа – 480,4 км/1000 км2 при средна 

за страната 162,0 км/1000 км2;  

 

Достъпът в общината до общинския център за над 99,6% от населението е в 

рамките на 30 минути. Изключение са единствено жителите на с. Кушла,  които поради 

преминаването през съседната област Кърджали, пътуват около 50 минути до 

Златоград. 

Състоянието на пътната мрежа в общината поради особеността на релефа 

(пресечен високо и среднопланински) е силно амортизирана, особено в последните 

години и  нуждата от рехабилитация става все по-наложителна. 

 

 

2. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

Не се установяват съществени проблеми с количеството и качеството на 

питейната вода.  Основните недостатъци във водоснабдяването на населените места от 
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общината са свързани със състоянието на водопроводната мрежа, която е амортизирана 

и в по-голямата си част се състои от стоманени и етернитови тръбопроводи. Това е 

основна причина загубите на води да са  високи - над 50% за общината. Тенденцията 

към намаляване на загубите се дължи на вложените инвестиции за подмяна на 

компрометирана водопроводна мрежа.  

Наблюдава се тенденция към увеличаване на притока на отпадни води в 

пречиствателна станция, което се дължи на увеличаващия се повърхностен отток от 

дъждовни и битови води. Със засилване на негативното влияние на климатичните 

промени, изразяващи се в повишаване на стойностите на валежите, нуждата от 

обхващане на оттока на тези води ще става все по-наложителна. 

Установява се тенденция в общ спад на потребеното водно количество. През 

2008 г., на жител, за месец, средната консумация на вода е 3,26 м3, а през 2012 г. 

стойността на този показател е 2,92 м3. Това се установява от анализа на фактурираните 

водни количества по години. 

 

Основните проблеми на канализационната система са свързани с големия 

повърхностен отток към града, който е с голяма скорост и е с много висок дял на  

твърдия отток. Липсата на охранителни канавки вкарва, в улиците на града, много 

пясък и глина. 

Колекторите не са напълно изградени. На места дънният праг на колекторите е 

компрометиран и пропуска количества речна вода. Освен това е налице 

нерегламентирано включване на битови отпадъчни води, от сградите, в най-близките 

дерета.  Санитарното състояние на тези дерета е изключително лошо. Всички тези 

недостатъци на канализационната система въздействат за висока инфилтрация на 

подпочвени и речни води в канализацията. Потвърждение на този факт е 

съотношението между дневните количества инкасирана и пречистена вода. По данни на 

„В и К” за 2010 година, среднодневното инкасирано  водно количество е 833 м3/дневно, 

пречистеното водно количество – 1 987 м3/дневно. 

Промишлеността в града не е съществен фактор върху  работния режим на 

водоснабдителната и канализационна система на града, вкл. върху работата на ПСОВ. 



Тенденции в социално-икономическото развитие на Община Златоград 
Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 

контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

36 
 
 

 

 

С проекта за интегриран воден цикъл ще се подобри трайно водопроводната и 

канализационна мрежа. Същевременно това е свързано с намаляване на загубите на 

вода, но е предпоставака за увеличаване на водните количества за пречистване в 

ГПСОВ. Това обуславя по-високи експлоатационни разходи в ГПСОВ и съответно ще 

доведе до повишаване на таксата за питейна вода. При запазване на тенденцията за 

повишаване на цените на електроенергията ще се повишава и цената на куб.м. питейна 

вода, поради широкото приложение на помпажния метод на водоснабдяване, който е 

свързан с висока енергийна консумация на наличните помпи в станциите. 

 

3. ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА И КОМУНИКАЦИОННА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Добра е осигуреността и сигурността в енергийната система. Трайна е 

тенденцията към подобряване на енергийната ефективност в обществените и частните 

сгради. Производството на електроенергия от ВЕИ е незначително, въпреки, че 

условията в общината предполагат по-широко внедряване на електрически мощности 

от ВЕИ. 

В общината е изградена добра телекомуникационна инфраструктура, осигурено  

е добро покритие с мрежи на трите мобилни оператора, достъпът до интернет е 

осигурен във всички населени места. 
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V. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Устойчива е тенденцията за съхраняване на компонентите на природната среда, 

нещо повече. Природните условия са привлекателни за туристи и гаранция за високо 

качество на живот на местните жители.  

Състоянието на качеството на атмосферния въздух на територията на общината 

като цяло е добро, но се очертава тенденция за слабо превишения на  замърсяването на 

атмосферния басейн на Община Златоград, с прахови частици. Основни източници са 

горивните процеси (в бита, в обществените сгради и в промишлеността) и 

автомобилният транспорт, който постоянно се увеличава. Основен замърсител с ФПЧ10 

са рудодобивните и обогатителни съоръжения на „ГОРУБСО-Златоград” АД. От 

приоритетно значение за подобряване на КАВ в гр. Златоград са мерките, свързани с 

облекчаване на транспортния трафик и подобряване на екологичността на наличния 

автомобилен парк, внедряване на инвестиции в екологични съоръжения в 

производствените предприятия. 

 

Негативните въздействия са свързани с локалните замърсявания от руднични 

води и обогатяването на добитата руда, водещи до влошаване на цялостното 

екологичното състояние на повърхностните и подземни води, които са в контакт с 

водите от зоните на добив и производство. Забелязва се тенденция към подобряване на 

пречиствателния ефект на хвостохранилището, но все по-наложителна става нуждата от 

надграждането на неговата стена. Като цяло са налице тенденции  за намаляване на 

промишленото замърсяване на повърхностните води. 

 

Повишава се качеството на мониторинга, изразяващо се  в повече на брой 

контролни точки и по-чести проверки и физико-химични и микробиологични анализи 

на водата. Констатира се нееднократно превишаване на нормите с тежки метали в 

регионите, в които е интензивен добивът на полезни изкопаеми. Този факт се отнася за 

повърхностните води и не засяга качеството на питейните води! 
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Сериозни са проблемите, свързани с ерозионните процеси в почвата, главно 

около речните корита, но е налице целенасочена  политика по залесяване на 

застрашените територии. 

Наблюдава се постоянно подобряване и усъвършенстване на системата за 

управление на отпадъците и намаляване на количествата отпадъци. Предвид постоянно 

въвеждащите се екологични норми в нашето законодателство, което се синхронизира с 

европейското, е налице тенденция към повишване на такса смет, тъй като ежегодно се  

увеличават таксите за депониране на отпадъци в регионалното депо. Стремежът на 

местната власт е запазването на общия им размер до приемливи нива. 

С увеличаване на туристопотока пропорционално се повишават количествата 

отпадъци, като това е особено интензивно през летния сезон. Неприемлива е 

тенденцията за  намаляване на количеството на разделно събраните отпадъци. Това се 

дължи на относително слабата активност в разделното събиране и отсъствието на 

екологосъобразно поведение на населението. 

Неблагоприятна тенденция е постоянното увеличаване на отпадъците от 

пластмаса и опаковки. Същевременно намалява количеството на органичните 

отпадъци.  

Забелязва се повишаване на шумовите показатели. Това се дължи на засиления 

транспортен трафик. Но същевременно е налице и тенденция към увеличаване на 

методите за шумозащитни прегради, но пък от друга страна се засилва увеличаване на 

шума, поради амортизираната пътна настилка и употребата на остарели МПС. 

Характерно за територията на общината е поддържането на постоянни нива на 

радиационен фонд. Златоград е общината от областта,  в която ефектите от 

радиационното замърсяване, от аварията в АЕЦ в Чернобил, са най-слаби. Този извод 

се налага от сравнително ниските стойности на отложения техногенен цезий-137.  

Ниски са стойностите при измерване на радиационния фонд, в сравнение с 

показателите в областта и страната. 

През анализирания период стриктно се спазват правилата в защитените зони и е 

се осъществява постоянен мониторинг върху  биологичното разнообразие. 
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2. ПРИРОДНИ РИСКОВЕ 

Според анализите на климатичните промени, публикувани в Бялата книга на ЕК 

2009, България попада в една зона на климатични промени със страни като Гърция, 

Италия, Испания, Франция. Въздействията на климатичните промени в района ще 

доведат до повишаване на температурите, засушавания, намаляване на годишното 

количество валежи и на земите, подходящи за земеделие. В същото време ще се засилят 

екстремални събития, със засилена честота като бури, щормове, проливни дъждове. 

Според експерти, в областта на метеорологията и хидрологията, 

метеорологичните характеристики за изминалите 22 години от обследвания 

метеорологичен период (1990 г. -2020 г.) отбелязват тенденции към:  

♣Повишаване на температурата с 1.5 градуса;  

♣Зачестяване на климатични контрасти-резки смени на високи и ниски 

температури;  

♣Оформяне на цикличност: много сухи и много периоди с проливни дъждове;  

♣Видоизменение на характеристиките на климата и придобиване на параметри, 

характеризиращи тропически климат; 

♣Промяна в честотата на вълните: 100-годишната вълна става 50-годишна; 50-

годишната вълна става 30-годишна; 30-годишната вълна става 10-15-годишна; 

♣Наводненията, ставащи в миналото на период от 5-6 години, зачестяват и 

започват да се случват ежегодно, дори и по два пъти на година. 

До момента на територията на страната промените на климата се проявяват 

главно чрез дъждовната компонента на климатичните контрасти и по-слабо чрез 

засушаванията. Последните не са били нито толкова продължителни, нито толкова 

тежки, че да доведат до мащабни горски или полски пожари, но често предизвикват 

сериозни затруднения. Засушавания, обаче, през последните годиние имало и рискът от 

пожари е налице. Вследствие засушаванията, съществува също така и риск от проблеми 

с питейното водоснабдяване. 

 

Трайни са тенденциите за засилване на рисковете, свързани с изменението на 

климата. Това е видно от динамиката на данните за стойностите на валежите, която 
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постоянно се повишава, за да достигне рекордните стойности от 1565,5 л/кв.м. през 

2012 година. 

 

 

Фигура 5.  Годишна сума на  валежите в Република България за 2013 г-л/м2 

Източник: НИМХ - гр.София 

 

 

Наводнения 

В Златоград се регистрират рекордни стойности на валежи -324 мм, а нерядко 

стойността на валежите е над 200 мм. Годишната сума на валежите се покачва 

ежегодно, достигайки рекордните 1 565 л/м2 през 2012 година. Сериозни са 

колебанията в средногодишния отток на река Върбица, където са регистрирани 

количества от 0,333–7,267–16,58 м3/сек. Ясно изразена е зависимостта изменението на 

средногодишния отток да се влияе от средиземноморския климат. Средиземноморското 

климатично влияние се характеризира с неравномерно разпределение на количеството 

валежи. Съчетано с песъкливите леки почви и обезлесените слоеве, склонове на 

водосбора, благоприятства за бързото отцеждане на дъждовните води и бързото 
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изтощаване на подземните води вόди до екстремални повишения на речния отток, а 

през лятото- до маловодие. Коефициентът на вариация, който анализира тази 

зависимост е най-голям в ниските зони на коритото на река Върбица, която преминава 

през Община Златоград. Количеството на минималния отток на река Върбица при Ерма 

река е с най-големи вариации от реките в басейна на река Арда. 

Оценката на рисковите фактори, за поречието на река Върбица на територията 

на Община Златоград, отчита сравнително висок риск от наводнения. Съчетано с 

негативната значимост на климатичните промени, допълнително се увеличава шанса с  

5-10%  на честотата от поява на високи води. Влиянието на горепосочените климатични 

изменения води и до увеличаване на риска от свличания и срутвания. 

Липсват ярко изразени екологични проблеми, локализирани и контролирани са 

по-значимите източници на замърсяване. Липсват замърсявания и увреждания на 

околната среда, застрашаващи човешкото здраве, което е предпоставка за високо 

качество на живот за жителите и посетителите на общината. Наличните природни 

дадености осигуряват потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм–

селски туризъм, екотуризъм и балнеология; производството на екокултури; на 

планинско биоземеделие и биоживотновъдство. 
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VІІ.   УРБАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО   ПЛАНИРАНЕ 

 НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

Според данни от преброяването на населението от 2011 година, в града живеят 

58,30% от населението в общината. В малките села, които са 54,5% от броя на 

населените места, живеят общо 316 души или 2,56% от населението на общината, а в 

средните и големите села - 39,14% от жителите. Налице е тенденция към по-интензивно 

намаляване на населението в селата. Трайни са тенденциите за все по-сериозно 

изоставяне на териториите за селско стопанство, както и за увеличаване на 

урбанизираните територии. Забелязват се плахи тенденции към подобряване на 

устройственото планиране, но все още Община Златоград, в частност и отделните 

населени места, включени в общината, нямат изготвени Общи устройствени планове 

(ОУП). Изготвени са единствено подробни устройствени планове. Инженерните 

платна, от които се изчертават скици, не са в добро състояние и ползването им е крайно 

затруднено. Границите на поземлените имоти са променени и актуалното им състояние 

не е отразено върху плановете. 

Съгласно следвания урбанистичен модел в НКПР 2012-2025, град Златоград е 

определен като град от четвърто ниво (малък град с микрорегионално значение за 

територията на групи общини),  който показва възможности да се превърне в град-

балансьор на центъра за област Смолян. Съгласно избрания  модел на НКПР „умерен 

полицентризъм”, Община Златоград е одобрена за финансиране по схема за 

безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие ІІ” на ОПРР 2007-2013 г. В рамките на този проект ще се 

разработи  Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Златоград, 

който ще допринесе както за подобряване на физическата и жизнена среда на града, 

така и за създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение и 

осигуряване на привлекателна градска среда за местното население, посетители, 

инвеститори и предприемачи.  
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VІІ. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА  

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Утвърдена е сравнително устойчива структура на общинската администрация по 

дирекции и отдели. Добра е обезпечеността с компютърна техника и софтуер, 

необходим за изпълнение и контрол на ежедневната работа и предоставяне на 

административни услуги на гражданите. 

В Община Златоград действа интегрирана система за управление на качеството 

и сигурността на информацията (ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005). Общината 

преминава успешно проведените  ресертификационни одити по стандарти ISO 

9001:2008 и ISO/IEC 27001: 2005. Наличието на интегрирана система за управление на 

качеството и информационната сигурност и свързаните с двата стандарта периодични 

одити за проверка на съответствието на работата на общината с изискванията на 

стандартите и набелязване на корективни мерки, в случай, че такива се налагат, са 

предпоставка за предоставянето на административни услуги на високо ниво на 

гражданите на общината. 

В Община Златоград е внедрена електронна система „Брайт Е-община” за 

регистрация и проследяване на входящи и изходящи документи. Електронната 

деловодна програма дава възможност за проследяване на всички стъпки на процеса, от 

момента на регистрация на документа, до финализиране на преписката. Системата 

дава възможност за работа с електронен вид на документите, без хартиено предаване и 

размножаване. Контролира се времето за изпълнение и отговорните служители.  

Осигурено е унифицирано, бързо и качествено извършване на деловодните 

операции, включително и тези по контрол на сроковете. Повишен е контролът върху 

входираните преписки и спазването на сроковете за административни услуги. 

Трайна е тендненцията за повишаване на активността при кандидатстване с 

проекти, повишава се броят на реализираните проекти.  
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2. ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 

Тенденциите в характеристиката на общинския бюджет през периода 2008-2012 

година са следните: 

⇒ Наблюдава се относително нисък дял и постоянен размер на собствените 

приходи, спрямо общия размер на приходите в уточнения план. Сравнително с нисък 

дял са разходите за обслужване на общинския дълг. 

⇒ Поддържа се относително висок размер на просрочени задължения, 

въпреки, че те намаляват с около 40% през анализирания период. 

⇒ Повишаване на капиталовите разходи и средствата за инвестиции в 

ремонт и придобиване на ДМА. 

Приходите на общината като цяло са недостатъчни, за да покрият нуждите на 

инфраструктурното развитие, което води до натрупване на краткосрочни задължения и 

сравнително висок дял на просрочените задължения в общината. Нивото на 

прозрачност и надеждност на финансовата информация е добро, ефективността на 

разходите е добра и се вмества в средните стойности за страната.  

Анализът на разходите, насочени към издръжка на администрацията и за 

работни заплати , са важен показател, пречупвайки ги от гледна точка на факта, че те не 

осигуряват развитие. Затова техният дял в общите разходи трябва да намалява за 

сметка на капиталовите. За Община Златоград това съотношение е почти 92% и се 

променя главно поради усвояване на допълнителни средства за финансиране на 

капиталовата програма на общината. Стремежът трябва да е насочен към намаляването 

на този процент, т.е. към още по-ускорено привличане на средства за капиталови 

инвестиции. 

Нищожна е финансова самостоятелност на общината и това се определя от 

ниския дял на собствени приходи. Този показател подчертава невъзможността на 

общинската икономика да генерира устойчиво икономическо развитие. Средните 

стойности за страната, по този показател, са в диапазона 45-60, докато за община 

Златоград показателят е 21,52. 
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 Липсата на финансова самостоятелност и силна зависимост от субсидиите и 

транферите от държавния бюджет, рефлектира върху финансовата устойчивост, имайки 

предвид, че освен оперативните си разходи, общината трябва да погасява просрочени 

задължения, които са относително висок дял и това носи висок риск от нестабилност на 

общинските публични финанси. 

В средните стойности за страната е показателят за инвестиционна активност на 

Община Златоград, което показва известни възможности за растеж при правилно 

оползотворяване на наличните потенциали и управлявайки разумно рисковете! 

В общинска администрация е въведена и функционира система за финансово 

управление и контрол, в която са разписани и утвърдени работни правила и инструкции 

за осъществяване на предварителен контрол, при поемане на задължения и извършване 

на разходи. В допълнение на системата, периодично е приемана Програма за 

подобряване на финансовото състояние на Община Златоград. При спазване на 

посочените инструменти, финансовата дисциплина, в последните години, е значително 

подобрена, намалени са просрочените задължения и разходите за издръжка на 

общинските дейности. 

Общината практически не е способна да осъществява самостоятелна и 

финансово гарантирана политика по инвестиции и растеж. Нищожна е  възможността 

да влияе пряко, чрез общинския бюджет, на процесите в общината и да подхранва 

растежните фактори на общинско ниво. 

Силната степен на финансова централизация също е фактор, имащ негативно 

влияние върху общинския бюджет. Изключително висок процент от приходите, 

генерирани на местно ниво постъпват в държавния бюджет и се преразпределят към 

общинския, което обезсърчава усилията за по-добра събираемост на местно ниво. 

Действията на местната власт трябва да са насочени към по-активно 

оползотворяване на местните ресурси и да се насочи към инвестиции, генериращи 

добавена стойност. Такава възможност предоставя оползотворяването на потенциала на 

геотермалното находище. Реализирайки подготвения проект, общината, от една страна, 

ще намали оперативните си разходи за издръжка (отопление), а от друга - ще 

предостави възможност за растеж на местните стопански субекти, които чрез местната 
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данъчна политика ще осигурят по-висок дял на собствените приходи в общинския 

бюджет. 

Анализирайки административния капацитет на общината, се наблюдават 

тенденции към повишаване на степента на  партньорството и подобряване на диалога с 

местните НПО и бизнес-структури, с образователните учреждения. 

Работата на Общински съвет Златоград се отличава с добро ниво на 

прозрачност.  Регламентирана е възможността за гражданско участие в заседанията, 

включително и на комисиите към ОбС, налице е добра информационна обезпеченост по 

отношение на дневен ред, разглеждани и обсъждани въпроси, решенията са 

придружени с пълен набор от съпътстващи документи.  

Общината е активен  участник в инициативи, свързани с обмен на добри 

практики на междуобщинско и международно равнище и сътрудничество в различни 

области на обществения живот. 
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