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Приложение 6  Резултати от проведената анкета и генерираните 
предложения във фокус групите   
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Генерирани идеи и предложения във Фокус групите проведени на  

10 и 11.08.2020 г. 

 

Каква да бъде община Ябланица след 7 години? 

Обобщена представа за бъдещето на общината: Привлекателно място за живот, в 
което са домовете на хората, с чисти и озеленени улици, благоустроен център, 
възможности за трудова реализация на всички граждани, с гарантиран обществен ред, 
спокойствие за гражданите и интегрирано ромско население. 

Направени предложения: 

• Интегрирано ромско население, включващо - образование, придобиване на 
професия, трудова реализация, създаване на хигиенни навици и култура на 
поведение; 

• Община с бъдеще, а не със затихващи функции; 
• Поддържане на отлична техническа инфраструктура осигуряваща необходимия 

комфорт на местното население; 
• Развити разнообразни услуги /битови, IT, административни, спортни, 

развлекателни и др./, с акцент върху здравните и социалните услуги;  
• Информирани и инициативни граждани ценящи предприемчивостта и 

участващи в решаването на обществените проблеми; 
• С достатъчно работни места за нейните жители и привличане на специалисти и 

млади хора от съседните общини; 
• С привлечени външни и подкрепени местни инвестиции и предприемачески 

инициативи; 
• Местна подкрепяща общност, осигуряваща социална свързаност между 

жителите на общината; 
• С повече млади хора и отлични условия за спорт и развлечения; 
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• С развита икономика и селско стопанство с акцент върху туристическите 
услуги и преработващата промишленост; 

• С население притежаващо култура на поведение и опазване на обществения 
ред и хигиената; 

• Достатъчно места за забавления на децата и младите хора; 
• Изграждане и поддържане на паркове, градинки и беседки; 
• Видеонаблюдение на възловите места за да няма вандалски прояви; 
• Осигурени транспорти връзки между населените места на общината и влизане 

в Ябланица, на по-голям брой от преминаващите автобуси; 
• Създаване и утвърждаване на нови инициативни НПО, които да подкрепят 

местното развитие, чрез изграждане на публично-частни партньорства; 
• Активизиране на спортните структури, развитие на спортните дейности на 

територията и организиране на спортни състезания; 
• По-качествено здравно обслужване и наличие на повече аптеки, работещи със 

здравната каса. 

Има ли според Вас промяна в развитието на общината през последните седем 
години? 

Да, извършиха се подобрения в някои области, основно в пътната 
инфраструктура.  

В коя насока според Вас се регистрираха положителни промени? 

• В обновяване на инфраструктурата като цяло. Най-вече в пътната, уличната 
инфраструктура и уличното осветление, което е енергоспестяващо; 

• Почисти се гробищния парк; 
• Почистиха се дърветата по главната улица; 
• Почисти се ромската махала от нерегламентираните сметища; 
• Поставиха се камери за видеонаблюдение; 
• Изградена бе Пречиствателна станция на отпадните води.   

В кои насоки според Вас се регистрира задълбочаване на проблемите?  
• Увеличаване на безработицата и напускане на част от населението, което 

създава остри демографски проблеми; 
• Липсват млади и предприемчиви хора; 
• Интеграцията на ромите се бави, а социалната им група бързо се увеличава, 

което заплашва бъдещото развитие на общината, ако не се вземат спешни 
мерки; 

• Лошо качество на работната ръка, липса на образовани и квалифицирани 
кадри; 

• Влошено качество на образованието и липса на професионално-учебен център, 
който да осигурява квалифицирани кадри съобразно местите потребности; 

• Лоша бизнес и инвестиционна среда; 
• Влошени здравни услуги, липса на здравни кадри; 
• Културните инициативи намаляват, липсва активност и координация между 

читалищата в различните населени места; 
• Лоша чистота особено в центъра, рядко се извозва отпадъка, появяват се 

нерегламентирани сметища; 
• Туристическата хижа на Драгоица има нужда от основен ремонт; 
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Настоящата визия за развитие на общината е следната: „Община Ябланица да се 
превърне в община с привлекателна жизнена среда, устойчиво и балансирано 
развитие, съвременни услуги, съхранено историческо и природно наследство.“ 
Считате ли, че визията за развитието на общината трябва да се актуализира? 

Нови предложения и коментари: 
• Съвременна европейска община с дейни хора, развиващ се бизнес, съвременна 

инфраструктура, чисто и привлекателно място за живеене. 
• Община Ябланица – просперираща, бързо развиваща се община с младежки 

дух, с чиста околна среда, съхранено природно и културно наследство, 
осигуряваща добър жизнен стандарт и възможности за личностно развитие на 
своите граждани. 

• Община Ябланица разпознаваема туристическа дестинация, осигуряваща 
сигурност, привлекателна жизнена среда, равнопоставеност и шанс за всички, 
място с бъдеще за младите. 

Да включва още следните моменти: 

• Интеграцията на ромите и индивидуалната работа с техните представители; 
• Здравеопазването, работните маста и бизнес средата; 
• Образование, инвестиции, чистота; 
• Подобряване на условията за развитие на спорта и спортните дейности; 
• Привлекателна среда за младите хора, включваща възможности за: работа, 

развлечения, образование и здравеопазване; 
• Ябланица да стане демографски пример за мотивация на младото поколение да 

остане и работи в родното място; 
• Привличане на инвеститори и обособяване на нови работни места; 
• Подобрен достъп до природни туристически обекти и тяхното популяризиране; 
• Чиста и привлекателна градска среда; 
• Обособяване на места за развлечение на деца, младежи и възрастни хора; 
• Отваряне на повече заведения за хранене със специализирани кулинарни 

рецепти; 
• Активни представители на местната общност, която да е обединена и да 

подпомага уязвимите социални групи; 
• Културни дейности: театър, кино, библиотека, неформално и електронно 

интерактивно образование; 
• Осигуряване на ред, сигурност и спокойствие за гражданите на територията; 

Обобщена визия: Община Ябланица да се превърне в просперираща, бързо 
развиваща се община с достатъчно работни места, със съвременна инфраструктура, 
чиста околна среда, съхранено природно и културно наследство, осигуряваща добър 
жизнен стандарт, спокойна среда и активна интеграция на ромското население. 
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Кои са трите най-важни проблема в  общината, които трябва да бъдат решени в 
периода 2021-2027 г.? 

• !!!Липса на интеграция на ромското население; 
• !!!Лош обществен ред и хигиена, особено в центъра; 
• !!!Здравеопазването и здравното обслужване се влошават; 
• !!!!Безработицата; 
• Липса на местни стимули за бизнеса и за инвеститорите; 
• Липсата на индустриална зона, слабото развитие на туризма, проблеми с 

чистотата и реда в населените места; 
• Минимална заетост, незадоволително здравеопазване и влошено образование; 
• Необразовано, безработно и неинтегрирано ромско население; 
• Влошено образование, липса на интегрирани туристически продукти и 

подкрепа на инвеститорите; 
• Проблеми в здравеопазването, висока безработица, намаляване и влошаване на 

културните инициативи; 
• Липса на образовани хора с работни навици сред малцинствата; 
• Не се решават етническите проблеми, има проблеми с чистотата и 

здравеопазването; 
• Непрекъснатото седене на ромите в центъра води до неговото замърсяване и 

лошата визия на града; 
• Високият шум от музиката в ромската махала; 
• Високата безработица и липсата на работни места; 
• Замърсеността, слабата туристическа дейност и намаляването на спортните 

инициативи; 
• Липсата на сериозен бизнес и подкрепяща инвестиционна среда; 
• Развитието на животновъдството намалява поради липси на стимули и високи 

изисквания; 
• Опазването на околната среда и намаляване на замърсяванията от завода в 

Златна Панега; 
• Амортизирана и остаряла техническа инфраструктура; 
• Малък на брой услуги с незадоволително качество; 
• Незадоволителна чистота на населените места; 
• Опасности за частната собственост от кражби и взлом; 
• Липса на достатъчен брой туристически обекти и целенасочен маркетинг и 

реклама на общинско ниво; 
• Влошаване на образователния процес и произвеждане на неграмотни хора; 
• Лош бизнес климат и условия за реализиране на бизнес инициативи; 
• Стара и амортизирана водопроводна мрежа; 
• Не изградена канализация във всички населени места на общината и частично 

остаряла канализация в Ябланица; 
• Спрени превозни средства на централната улица, които затрудняват 

движението и създават предпоставки за катастрофи, особено на пътя за 
Тетевен; 

• Липса на инициативи подобряващи социалната интеграция на хората в 
неравностойно положение /хората с уврежданията и възрастните хора/; 

• Недостатъчно развитие на туризма и липса на подкрепа от страна на общината; 
• Лоши или липсващи транспортни връзки между населените места; 
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• Липса на градски транспорт; 
• Липса на мерки водещи до облагородяване и почистване на общинските 

територии; 
• Липса на млади хора и тяхното ангажиране с решаването на обществените 

проблеми; 
• Влошаване като цяло средата за живот, което влошава и качеството на живот 

на местното население; 
• Не се следи за спазването на обществения ред и не се налагат санкции; 
• Не се вземат достатъчно мерки за опазване на околната среда и за поддържане 

на чистотата в населените места; 
• Малък е броя на предлаганите услуги, а на някои от тях качеството им не 

винаги е добро; 
• Децата не са обхванати на 100% от образователната система; 
• Лош междуселищен транспорт; 
• Лошо състояние на част от уличната и тротоарната мрежа; 
• Проблеми с честотата на сметоизвозването; 
• Слаб контрол върху персонала в детските градини по селата; 
• Лошо качество на обслужване в общината; 
• Изхвърляне на боклуците на обществени места и непочистване на 

нерегламентираните сметища; 
• Ремонт и обновяване на училищната инфраструктура; 
• Не се подобрява сериозно енергийната ефективност на жилищата; 
• Неспазване законите от ромите и бездействието на институциите; 
• Лоша поддръжка на жилищните сгради и влошаване на външния им вид.  

Решението на кой проблем във Вашето населено място налага да се вземат 
спешни мерки? 

• !!!Намаляване на безработицата, чрез създаване на нови работни места; 
• !!!Привличане на инвестиции и бизнес, чрез изграждане на индустриална зона 

и провеждане на активна рекламна кампания за нейното популризиране; 
• !!!!Да се махнат ромите от площада;  
• !!По-често извозване на боклука; 
• !!!Разкриване на аптека работеща с НЗОК и аптеки в другите населени места;  
• Да има по-ниски местни данъци за фирмите; 
• Осигуряване на трудова заетост за ромите по различни проекти или чрез 

публично-частни партньорства; 
• Привличане на млади и квалифицирани хора в общината; 
• Подобряване на здравеопазването и привличане на здравни кадри; 
• Развитие на селското стопанство, туризма и интеграция със съседните общини; 
• Подобряване качеството на човешкия ресурс, чрез осигуряване на по-добро 

образование и възможности за професионална квалификация на местното 
население; 

• Поддържане на обществен ред, осигуряване на спокойствие за гражданите и 
поддържан на чистотата на обществените пространства; 

• Да се ограничи висенето в центъра, неговото замърсяване, високата 
безработица сред ромите, непосещаването на училище и безцелното мотаене 
по площада, вдигането на шум, чрез различни мерки за интеграция и 
поддържането на обществения ред; 
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• Спазване на обществения ред от всички жители и налагането на санкции при 
неговото неспазване; 

• Опазване на околната среда; 
• Подобряването на техническата инфраструктура в населените места; 
• Подобряване средата за живот; 
• Стимули и преференции за бизнеса; 
• Подобряване на визията на централната градска част; 
• Да се привличат млади хора; 
• Спазването на Наредба 1; 
• Редовно почистване на дърветата от клони; 
• Контрол върху шума от ромската махала; 
• Обособяване на повече детски площадки и места за забавления на децата; 
• Да се спре изхвърлянето на отпадъци в реките; 
• Да се спре притока на роми от други общини;  
• Привличане на квалифицирани специалисти; 
• Подобряване и поддържане на техническата инфраструктура; 
• Да се вземат мерки за намаляване на бездомните кучета; 
• Връщане на пещерата; 
• Да се включат активно младите хора в културната дейност и в други 

обществени инициативи; 
• Ремонт на собствените водоизточници и на водопреносната мрежа; 
• Подобряване на учебния процес и неформалното образование; 
• Ограничаване на скоростта на преминаващите през населените места 

/Брестница/ на МПС; 
• Доизграждане на околовръстния път в Ябланица; 
• По-строг контрол от страна на Полицията на пътя; 
• Поставяне на легнали полицаи и пешеходни пътеки по централната улица; 
• Отваряне на градска тоалетна. 

 
Има ли сериозен проблем или инициатива, които Вашата община може да 
реализира съвместно със съседна/и община/и, за да се подобри качеството Ви на 
живот?  (Определете инициативата и посочете имената на конкретните общини за 
осъществяване на подобно партньорство) 

• В областта на туризма и обслужването на туристическите маршрути; 
• В развитието на търговията и услугите; 
• Газифициране съвместно с общините: Тетевен, Луковит и Правец; 
• Сътрудничество в бизнеса и при реализацията на общи предприемачески идеи; 
• Подобряване на бизнес средата, чрез изграждане на съвместни организации на 

предприемачите, селскостопанските производители и собствениците на 
туристически обекти; 

• Доизграждане на ВиК за Ябланица и за другите населени места и 
пречиствателна станция за питейна вода; 

• В спорта и съвместните спортни инициативи; 
• В опазването на околната среда и биоразнообразието; 
• При подобряване организацията на сметосъбирането, сметоизвозването и 

разделното събиране на отпадъците;  
• В транспортните връзки и тяхното обслужване; 
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• Обмен на положителни практики и опит; 
• Подобряване на социално-икономическото развитие съвместно с община 

Правец, чрез МИГ; 
• Изграждане на язовир, който да захранва с вода Ябланица, Луковит и Тетевен; 
• Изграждане на пречиствателна станция з питейни води в Златна Панега, който 

да обслужва Ябланица, Луковит и Червен бряг; 
• При изграждането на социална инфраструктура и предоставянето на социални 

услуги, да се инициира интеграция с Тетевен и с Луковит; 
• Да се изгради Карстов маршрут, който да преминава през няколко съседни 

общини; 
• Да се обединят усилията за подобряване на квалификацията и професионалното 

обучение на кадрите в региона; 
• При предоставянето на здравни услуги, да се осигуряват по-голям брой 

посещения на здравните кадри от съседните градове в Ябланица.  
 

Какви са местните ресурси?   

• Местоположението, близостта до София, транспортната инфраструктура и 
отличните транспортни връзки; 

• Наличието на два транспортни коридора преминаващи през територията;  
• Местните традиции и обичаи; 
• Спорта и спортните традиции основно във волейбола; 
• Самодейните състави и културните традиции; 
• Традициите в производството на халва и локум и традиционна местна кухня; 
• Природните забележителности: Съева дупка, Драгоица, Бездънния пчелин, 

Извора на Златна Панега, много пещери и богатото биоразнообразие 
/възможност за наблюдение на птиците/; 

• Културни обекти и паметници на културата: Музея, Паметника на загиналите 
във войните пред Църквата, църковните храмове, Къщата музей на Васил 
Левски, Къщата на Марковци и старите къщи в Батулци. Гложенският 
манастир, който не е на територията на общината, но е в непосредствена 
близост и има важно значение за развитието на културния и религиозния 
туризъм; 

• Красива природа и спокойствие; 
• Социални контакти и активно общуване между представителите на местната 

общност;  
• Традициите в грънчарството; 
• Наличие на воля на общинското ръководство за промяна и местно развитие; 
• Читалищата да се активизират в културната и развлекателната дейности, като 

започнат активна работа с децата и младежите; 
• Природни изкопаеми, особено наличието на мрамор; 
• Язовирите и възможностите за напояване и създаване на водни атракции. 

 

Какви проекти могат да се реализират? 
• Развиващи туристическата инфраструктура, туристическите услуги и 

създаването на общинска структура, която да ги инициира; 
• Проекти създаващи работни места; 
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• Изграждане на детски площадки, паркове, градинки с цветя, места за спорт и 
развлечения; 

• Организиране на Арт работилница за деца от ромски произход; 
• Изграждане на еко пътеки и възстановяване на съществуващите; 
• Почистване на тротоарните площи в с.Брестница; 
• Дигитално измерване на отпадъците;  
• Измервателна система за по-чист въздух; 
• Неформално/гражданско образование сред учениците; 
• Видеонаблюдение на повече места в Ябланица; 
• Насърчаване възможностите за разнообразни форми на придвижване 

/велоалеи/; 
• Осигуряване на безопасни пешеходни пространства; 
• Доизграждане на инфраструктурата: обществени паркинги, места за 

краткосрочен отдих, обществени тоалетни, достъпност до обществените 
сгради; 

• Изграждане на нова Автогара; 
• Изграждане на басейн; 
• Разширяване на спортната база и дооборудване на съществуващата; 
• Изграждане на градска тоалетна; 
• Подобряване визията на Ябланица на входовете и изходите й; 
• Да влизат в града повече от преминаващите автобуси; 
• Да има повече транспортни връзка с близките селища; 
• Проекти за опазване на околната среда; 
• Създаване на етномузей; 
• Откриване на фитнес на открито и на закрито; 
• Популяризиране на Гложенския манастир и местностите около него;  
• Почистване на язовира и облагородяване на прилежащите му площи; 
• Изграждане на фермерски пазар; 
• Ежегодно организиране на Фестивала на халвата с голям брой съпътстващи 

инициативи и превръщането му в междуобщинска инициатива от национално 
значение, която да привлича гости на града; 

• Поставяне на информационно табло в центъра; 
• Откриване на нови места за нощувка и заведения за хранене; 
• Организиране на оброци по кварталите; 
• Възраждане на грънчарството; 
• Изграждане на професионално-учебен център и обучение на квалифицирани 

кадри съобразно нуждите на територията; 
• Изграждане на площадка за делтапланери на Драгоица; 
• Изграждане на трасе за мотокрос; 
• Да се поставят кошчета за боклук в центровете на населените места; 
• Да се обучат и създадат планински водачи, екскурзоводи и местни гидове; 
• Да се поставят информационни табели; 
• Създаване на Клуб на природолюбителя за изучаване на биоразнообразието и 

неговото популяризиране; 
• Организиране на спортни и туристически лагери, походи и други туристически 

инициативи; 
• Изграждане на тенис корт; 
• Изграждане на фитнес на открито; 
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• Изграждане на футболно игрище; 
• Активно развитие на волейболните традиции и разширяване на обхвата на 

спортуващите волейбол;  
• Откриване на клуб за народни танци за любители; 
• Създаване на фолклорен ансамбъл от три възрастови групи; 
• Организиране на различни изложби по време на местни и общински празници; 
• Възстановяване на Къщата музей в Батулци; 
• Доизграждане на околовръстния път в Ябланица; 
• Реставрация на паметника на загиналите във войните пред Църквата; 
• Провеждане на ежегодния панаир с богата програма и голям брой съпътстващи 

културни инициативи; 
• Изграждане на площадка за делтапланеризъм на Драгоица; 
• Създаване на условия /места за нощувки/ за организиране и провеждане на 

зелени училища и младежки лагери в региона; 
• Благоустрояване на Извора в Златна Панега и подготовката му за посещение от 

туристи без заплаха от замърсяване; 
• Заграждането на езерото в Златна Панега с прозрачни ограждания за да се 

предпази извора от антропогенните въздействия; 
• Ремонт и оборудване на Общежитието в място за отдих и развлечения на 

младите хора от общината и страната; 
• Реализацията на проект „Скален венец – Драгоица“ ; 
• Обособяване и изграждане на Западна индустриална зона в местността „Кръст“ – 

30 дка; 
• Провеждане на рекламна кампания за привличане на инвеститори, които да се 

настанят в Западната индустриална зона; 
• Обособяване на парцели и изграждане на инфраструктура за предоставянето им 

на социално слаби жители – квартал „Слънчев бряг“; 
• Изграждане на уличен театър и лятно кино; 
• Организиране на празниците и различни културни събития от Клуба на 

пенсионера „Докле е младост“; 
• Организиране на конкурси и публични състезания за: рисунки, снимки, есета, 

песни, танци, стихотворения или разкази, предмети изработени от екологични 
материали или отпадъци замърсяващи околната среда; местни ястия; местни 
обичаи и обреди; местни легенди; важни събития от историята на Ябланица и 
останалите населени места в общината, мис/мистър Ябланица; 

• Изграждане на Дневен център за възрастни хора, където да се събират, да 
осъществяват постоянни контакти и културно-развлекателни събития, както и 
здравни услуги; 

• Да има денонощен магазин; 
• Да има дискотека за младите хора; 
• Да има магазин за сувенири с местните забележителности; 
• Да са осигурени нормални закуски за нселението;  
• Да има лятно кино;  
• Да има клуб за хип-хоп танци;  
• Изграждане на клубове по ръкоделие и предмети незамърсяващи околната среда 

в които да се включват млади и стари; 
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• Изграждане на Младежки клуб по гражданско образование /Младежки 
парламент, запознаване с основните държавни институции, с човешките права, с 
правата на децата  и др./; 

• Провеждане на рекламна кампания за разделно събиране на отпадъците сред 
подрастващите; 

• Интеграция на малцинствата, чрез реализацията на: театрални и концертни 
представления; литературно четене; училищни представления; конкурси за – 
танц, песен, рисунка, снимки, приложно изкуство и др. 

• Създаване на клуб /етно клуб/ за проучване на местните обичаи, празници, 
кулинария и тяхното популяризиране; 

• Превръщането на библиотеките в места за провеждането на културни събития: 
организиране на дискусии, публични четения, лекции, представяне на книги, 
среща с писатели, поети, художници, драматизации, изложби, конкурси, 
провеждане на симулативни игри, запознаване с основни техники за рисуване и 
възможност всеки да нарисува нещо свързано с живота му в Ябланица  и др.; 

• Обособяване и обзавеждане на помещения в читалищата за занимания, четения и 
игри с децата; 

•  Издаване на ежемесечен информационен бюлетин от общината; 
• Да се обърне сериозно внимание на инфраструктурата в ромските квартали. 
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