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Анализ на социално-икономическо състояние

Основни изводи, влияещи върху планирането на развитието на 

Община Пещера:

1. Община Пещера е със сравнително стабилно демографско 

развитие;

2. Населението на община Пещера е 18 597 жители (края на 2013 г.);

3. Възрастовата структура на населението в Община Пещера е 

благоприятна – над 50% от населението е в трудоспособна възраст;

4. Общината е с голям дял на градско население –около 88%;
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Анализ на социално-икономическо състояние
5. Oбщина Пещера е с по–голям дял на населението с образование 

над средното – 9,2%.;

6. Процентът на малцинствата в Пещера е сравнително нисък, като 

най-голям е процентът на турската етническа група;

7. Относително високото ниво на смъртност;

8. Земеделските земи са 38 % от територията на общината;

9. Почвените и климатични условия благоприятстват развитието на 

зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството и 

тютюнопроизводството.;

10. Територията на Община Пещера ебедна на полезни изкопаеми.
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Състояние на местната икономика
Състояние на основните икономически сектори

- Икономиката на общината е с промишлено-аграрна

структура;

- Структуроопределящите отрасли са химическата,

винарската, обувната, шивашката и дървообработващата

промишленост;
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Състояние на местната икономика
Изводи: 

В резултат на този анализ могат да се изведат два

основни подхода, които да се използват за

стабилизиране и насърчаване на селскостопанското

развитие: 

1. Инвестиционен подход  

2. Ресурсен подход
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Изводи:
1. Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. 

Към 2012 г. оперират 689 дружества, като нетните приходи за

периода възлизат на стойност 419 519 хил. лв. Най-много са

предприятията в секторите „Търговия“ – 276, сектор

„Преработваща промишленост“ – 122 и сектор „Селско и 

горскостопанство“ – 56.

2. От селското стопанство най-проблемно е сектора

зеленчукопроизводството. Наблюдава се спад на засетите площи

със зеленчуци от 67, 159 дка през 2008 г. на 47,58 дка. засети

площи през 2012 г. 
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Изводи:
3. Като приоритетни области могат да бъдат посочени развитието на 

екологично животновъдство, усъвършенстване на пазара и 

осигуряване на експортна ориентация на производителитем

4. Горският фонд на Община Пещера и необходими мерки: 

оптимизиране процеса на управление чрез привличане на външни 

специалисти за стопанския и горски фонд, увеличаване приходите от 

горския фонд, увеличаване на горския фонд чрез залесяване на 

необработваеми земеделски земи, осигуряване на средства от

еврофондове и други финансови инструменти за развитие и 

обогатяване на горския фонд;
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Изводи:
5. Хранително-вкусовата промишленост в общината е представена от

„Винпром Пещера” АД, който се е развил успешно;

6. Обувното производство заема голяма част от микро и малките

фирми в общината и значителна част от населението работи в този

отрасъл – характеризира се с приоритет за промишлеността;

7. Природните характеристики на местността на която е разположена

община Пещера предполагат доброто развитие на туризма, като

търговията и услугите са от особено значение за развитието му;

8. В периода 2008-2011 г. се забелязват благоприятни тенденции при

чуждестранните инвестиции в предприятия от нефинансовия сектор, 

като техният размер с натрупване нараства близо четири пъти. 
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Социална сфера и човешки ресурси
Изводи:
1. Пазарът на труда в област Пазарджик остава в дълбока криза. 

Средногодишният коефициент на безработица на населението над

15 години достига 18,3% през 2012 година;

2. Здравното осигуряване на практика е неравномерно териториално

разпределено, което води до незадоволени потребностите от

медицински и здравни грижи;

3. Необходимо е да се планира разкриване на ЦОП, в който да се

предлагат широк кръг дейности по превенция на изоставането на 

децата;
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Социална сфера и човешки ресурси
Изводи:
4. Необходимо е да се изгради ясна стратегия за връщане на децата 

към класните стаи и повишаване на грамотността в общината;

5. По данни на НСИ за 2012 г. броят жилища е 8 420, докато броят

сгради е 5 304. Най-активно е строителството през 2010 г., след която

жилищния фонд намалява;

6. Община Пещера е богата на природни, исторически и 

археологически забележителности. Всички те определят и бъдещата

визия на общината в областта на природния и културния туризъм. 
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Административен капацитет
Изводи:
Основните предизвикателствата пред Община Пещера за следващия

програмен период 2014 – 2020 се свеждат до следните:

1. Постигане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията;

2. Развитие на прозрачността на работата и отчетността на 

общинската администрация;

3. Разширяване на сферата на партньорство с представителите на 

частния бизнес, учебните заведения и НПО;

4. Създаване на Общински фонд за подкрепа на стартиращи

предприятия;
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Административен капацитет
Изводи:
5. Изграждане на необходима бизнес инфраструктура в определени

зони: технологична и икономическа;

6. Създаване на фонд за финансово подпомагане на собственото

участие на неправителствените организации в програми и проекти;

7. Привличане на квалифицирани специалисти и постоянно развитие

на професионалните качества и умения на общинските служители;

8. Развитие на системата от електронните услуги, ориентирана към

потребителите;
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Стратегия за развитие на община Пещера 
2014-2020

• Според категоризацията на центровете в България, заложена в 

НКПР, община Пещера попада в четвърто, предпоследно, 

йерархично ниво, което се отнася до територии с 

микрорегионално значение. 

• Конкретен бенефициент за изготвяне на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие
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� Град Пещера попада в обхвата на подкрепа по ОПРР 2014-2020, 

отговаряйки на следните критерии:

� Разположен в периферна територия (крайгранична или 

вътрешна), за да осъществява връзки със съседни територии;

� Играе роля на обслужващ център за повече от една община;

� Включен в предвижданията и тенденция към преминаване към 

по-високо (3-то) йерархично ниво.

Град Пещера попада в група на силни градове-

центрове, играещи роля на силен балансьор в 

областите си
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Стратегия за развитие на община Пещера 
2014-2020

Визия на община Пещера

Община Пещера – привлекателна за иновации, бизнес живот и 

туризъм европейска зелена община с функционираща 

модерна инфраструктура и насърчаваща среда за 

конкурентно икономическо и социално развитие
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Стратегия за развитие на община Пещера 
2014-2020

Обща цел на ОПР на община Пещера

Повишаване качеството на живот и превръщане на местната 

икономика в трета по значение за областта с подкрепяща 

модерна инфраструктура и нарастваща туристическа 

привлекателност
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Стратегия за развитие на община Пещера 2014-
2020

Стратегически цели

1. Постигане на устойчив растеж чрез повишаване 

конкурентноспособността на местната икономика;

2. Постигане на приобщаващ растеж чрез повишаване на 

заетостта, социалното включване и диверсификация на 

доходите;

3. Подобряване качеството на жизнената среда чрез балансирано 

развитие на територията, инфраструктурата и достъпността
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Стратегия за развитие на община Пещера 2014-
2020

Приоритети
1. Развитие на експортно-ориентирана индустрия и привлекателна 

бизнес среда (добавяне на стойност и затваряне на 

производствени цикли; технологична модернизация, вкл. ВЕИ и 

въвеждане на иновации; стимулиране на животновъдство и 

зеленчукопроизводство; общински пазар);

2. Туризъм и културно-историческо наследство (развитие на 

интегрирани и междуобщински туристически продукти и услуги);

3. Развитие на човешките ресурси (подобряване на 

образователната структура, повишаване на квалификацията, 

диверсификация на доходите) 
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Стратегия за развитие на община Пещера 2014-
2020

Приоритети

4. Достъпност и качество на средата за живот (изграждане на нова и 

модернизиране на съществуваща инфраструктура /техническа, 

социална, образователна, кулутурна, спортна/, осигуряваща 

достъпност и по-добри условия за живот; благоустрояване и 

енергийна ефективност);

5. Добро управление (модерна и отворена, към граждани и бизнес, 

администрация; сътрудничество и широко партньорство)  
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


