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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

В настоящият доклад са представени резултатите от извършената междинна оценка на 
План за развитие на община Кърджали за периода 2007-2010 г., в съответствие с 
договор № 8159-01/16.03.2012 г. с предмет „Извършване на междинна оценка на 
изпълнението на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2010 г., 
разработване на модел за мониторинг на изпълнението на общински политики и модел 
за консултиране на политики, организиране и провеждане на 1 обществено обсъждане, 
3 кръгли маси и конференция на тема „Формиране на политики“. Извършването на 
междинната оценка е една от основните дейности по проект „Ефективно 
взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, 
изпълнение и мониторинг на общински политики“, Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ №А-10-13-22 финансиран от ОП „Административен 
капацитет”  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

1. Цели и резултати 

Целта на договора е свързана с извършване на качествена независима междинна оценка 
на напредъка и ефективността на изпълнение на Плана за развитие на община 
Кърджали за периода 2007-2010 г. в съответствие със заложените цели. 

Специфичните цели са: 

� Да се оцени доколко действията и постигнатите резултати свързани с 
изпълнението на Плана за развитие на община Кърджали, отговорят на 
заложените цели, приоритети и мерки и спомагат за постигането на очакваните 
социално-икономически ефекти; 

� Да се оцени доколко ефективни и ефикасни са предприетите действия свързани с 
изпълнението на ОПР на Община Кърджали; 

� Да се очертаят възникналите проблеми и трудности, както и възникнали 
положителни отклонения във връзка с изпълнение на ОПР; 

� Да се дадат препоръки за актуализация на плана и да се очертаят областите, 
които биха изисквали подкрепа в следващия програмен период с оглед 
постигане на добра организация, координация, наблюдение и контрол на 
изпълнението на Плана за развитие на община Кърджали. 

Посочените цели са в съответствие с Закона за Регионално развитие и отговорят на 
дефиницията на Европейската комисия (описана в EVALSED) за общите цели на 
междинна оценка на публични политики. 

Резултатите от извършената оценка ще бъдат използвани за усъвършенстване на 
организацията и координацията при изпълнение на Плана за развитие на община 
Кърджали. Също така, те ще бъдат използвани и за актуализация на плана, както и при 
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подготовката на стратегически документи и политики за следващия програмен период 
– 2014-2020 г. 

2. Критерии за оценка 

Междинната оценка на План за развитие на община Кърджали е извършена в 
съответствие с чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Регионално развитие. Оценката 
разглежда постигнатите резултати и напредъка от изпълнението на Плана по 
отношение на заложените цели.  

Оценката обхваща всички приоритетни оси и мерки на Плана, както и изпълнените до 
момента проекти. Тя засяга всички аспекти, имащи отношение към изпълнението на 
Плана за развитие.  

Съгласно насоките на Европейската комисия (ЕК), при оценката са отчетени следните 
критерии: 

� релевантност – степен на взаимовръзка и адекватност между 
определените цели на Плана и съществуващите социални-икономически 
и политически аспекти; 

� съгласуваност – анализ на връзките и допълняемостта между различните 
приоритетни оси и приносът им към постигане на целите на Плана; 

� ефективност – анализ на постигнатите резултатите от предприетите 
действия спрямо заложените индикатори, с цел да се прецени напредъка и 
успеха на ОПР на Община Кърджали; 

� ефикасност– до каква степен постигнатите резултати съответстват на 
направените разходи; 

Настоящата оценка обхваща периода 2007-2010 г. (съгласно Техническото Задание), 
като с оглед на периода на нейното извършване са включени данни и за 2011 г. По този 
начин се постига по-добра времева адекватност при извършване на междинната оценка. 
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II. МЕТОДИКА И ПОДХОД НА ОЦЕНКАТА 

За изпълнение на междинната оценка на Плана за развитие сме използвали 
разнообразна методика, която осигурява подход, обхващаш широк спектър на 
качествени и количествени методи. 

Използваният инструментариум от методи е в съответствие с Методиката за 
провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие и приложимите 
насоките на ЕК, описани в базирания в интернет инструмент за оценка на социално-
икономическото развитие EVALSED и Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни 
насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния период”. 

1. Методи за оценка 

За изготвяне на междинната оценка са използвани два основни методи за оценка 

Методи за събиране на данни 

� Кабинетно изследване (desk research)- вторично изследване на данни, при които 
създадения от нас масив от данни и други документи и материали са събирани, 
анализирани. Кабинетното изследване е в основата на разнообразни 
информационни източници (административни и вторични), включително 
статистически, икономически и финансови данни, както и на данни/наблюдения 
от количествени или качествени изследвания. 
� Административни данни – използвани са през всеки етап на оценителния 
процес. Те осигуряват базовите данни за оценката по отношение на събирането 
на ключови факти (брой проекти, дейности, индикатори и т.н) и създаване а 
основа за проверка на резултатите в течение на времето; 

- Вторични данни - включват целия спектър от информация. Трите основни 
източници на вторична информация, която е използвана в процеса на оценка са: 
стратегически и планови документи, минали оценки и научни изследвания и 
статистически източници (публично достъпни статистически данни от 
Националния статистически институт (НСИ), Българска народна банка (БНБ), 
Eurostat и др. за оценка на социално – икономическото развитие); 

По време на оценката нашите експерти направиха преглед на релевантните документи 
свързани с изпълнението на Плана, като основните източници на вторични данни са 
посочени в приложение 1. 

� Интервюта – специфична техника засъбиране на качествена информация и 
становища от представители на Общинска администрация Кърджали, имащи 
отношение към изпълнението на Плана и/или засегнати от него, в т.ч от 
контекста на изпълнение, постигнати резултати и въздействие. Интервютата с 
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ключови лица са подходящ инструмент за всички изследвания, който послужи за 
набиране на качествени данни от ретроспективно или предстоящо естество. 

Методи за анализ и оценка на информацията 

Някой от използваните методи за анализ на информацията са хоризонтални, като са 
използвани във всички анализирани и оценявани области. Основните използвани 
методи на анализ са: 

� Експертен панел – Използването на експерти е фундаментален принцип в 
процеса на изследване, анализ и оценка. В рамките на експертните панели, са 
проучени получените данни и всички анализи, направени по време на оценката. 
Оценката на изпълнението беше извършена от експерти по конкретни тематични 
области – техническа инфраструктура, икономическо и социално развитие, 
административен капацитет и т.н. 

� Анализ на индикаторите – използвани са групи от методи за анализ за оценка 
на физическия и финансов напредък (финансов анализ), в т.ч. анализ на 
покритието и баланс. Посредством анализ на ефикасността (cost-effectiveness) 
сме оценили доколко финансовите ресурси са разпределени адекватно и 
постигат максимален ефект върху целевите групи. 

� Аналитични методи за анализ – включват се методи за анализ на 
заинтересованите страни и анализ на нуждите. Извършване на анализ на 
съответствието има за задача да проучи стратегическите и плановите 
документи, които имат отношение към програмирането и изпълнението на 
Плана за развитие. 

� Статистически методи – използвани са основно дескриптивни методи за 
структуриране на получената информация постъпила от информационните 
източници и от интервютата, като по този начин сме идентифицирали 
ключовите променливи. В същото време експертният екип използва 
корелационни и регресионни анализи в търсене на връзки между по-голямата 
устойчивост на изпълнените проекти и отделни параметри като размер на 
средствата, целеви групи и т.н.  

2. Подходи 

За постигането на целта и специфичните цели на оценката, основният подход, който е 
използваме е двупосочен базиран на съчетанието на подходите „отгоре - надолу“ и 
„отдолу - нагоре“. Съчетанието на двата подхода се пропоръчва при извършване на 
оценки, тъй като позволя намаляване на риска и осигуряване на по-точна и 
изчерпателна информация относно изпълнението на планове и програми. Този модел е 
доказал своята ефективност и дава отлични резултати при извършване на междинни 
оценка на напредъка на стратегически и планови документи. Подходът позволява да 
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вземем предвид съществени и аргументирани коментари на възможно най-голям брой 
институции. По този начин гарантираме пълнотата и качеството на самата оценка. 

Успоредно с този процес, нашите експерти са оценили ефикасността на процесите по 
изпълнение на Плана за развитие и отделните приоритетни оси. Това ще извършим чрез 
анализ на процесите, дейностите и ресурсите по програмиране, организация, 
управление, наблюдение, контрол и оценка.  

3. Източници на информация 

За провеждане на качествена оценка на изпълнението на ОПР на Община Кърджали, 
бяха използвани документи, касаещи планирането, отчитането и наблюдението, 
групирани по видове документи и нива. 
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III. ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2010 Г. 

 

Междинната оценка на Плана за развитие на община Кърджали 2007-2013 г. обхваща 
периода 2007-2010 г. и се извършва в съответствие с чл. 33 ал.1 от Закона за регионално 
развитие (ЗРР). Съгласно закона, междинната оценка включва: 

� оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 
� оценка на степента на постигане на съответните цели; 

� оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

� изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. 

1. Оценка на изпълнението на План за развитие на Община Кърджали за периода 
2007-2010 г. 

1.1 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

Първоначалната оценка на изпълнението на Плана за развитие на община Кърджали 
обхваща два аспекта - напредък по индикаторите и напредък по отношение на 
реализацията на плана за развитие на общината и финансовото изпълнение. 
Настоящият раздел разглежда напредъка по изпълнение на ОПР на Община Кърджали 
в периода 2007-2010 г., като Консултанта отчита и постигнатите резултати през 2011 г. 
По този начин се цели постигане на времева адекватност съобразно момента на 
извършване на оценка. Оценката на напредъка се изготвя на ниво Приоритет и 
специфична цел, като се базира на структурата и съдържанието на Плана за развитие на 
община Кърджали 2007- 2013 г. Анализът на резултатите от изпълнението обхващат 
аспекти на физическия и финансов напредък: 

1. Физически напредък  
� Изпълнени проекти, включени в Плана за реализация на ОПР; 

� Степен на изпълнение общо на плана за реализация, по приоритети и 
специфични цели; 

2. Финансово изпълнение 

� Размер на осъществените инвестиции – по източници, сектори и 
териториален обхват; 

Отчитане на изпълнението се извършва на база приключили проекти, към годината на 
тяхното приключване. 
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2.1.1. Оценка на системата от индикаторите 

Тъй като измерването на напредък на изпълнение на Плана за развитие се базира на 
постигане на предварително поставени цели, представяме в началото на анализа 
оценката си за адекватното формулиране на индикаторите и целевите им стойности. 

Системата от индикатори за мониторинг и оценка на напредъка на Плана за развитие на 
община Кърджали в периода 2007-2013 г. се основава основно на опита с прилагането 
на индикатори в периода 2000-2006 г. През този пероид, недостатъчният опит в 
разработването и прилагането на индикатори в България, допринасе съществено за 
настоящите трудности, свързани с наблюдението на индикаторите. В това отношение 
установената след задълбочен анализ необходимост от модификация на системата от 
индикатори на ОПР на община Кърджали не представлява изключение от 
наблюдаваните проблеми при други Общински планове за развитие, разработвани в 
периода 2005-2006 г. Тук следва да отбележим, че дори оперативните програми, 
действащи през плановия период 2007-2013 г. също имат затруднения при дефиниране, 
наблюдение и отчитане на степента на постигане на индикаторите, и определяне на 
базовите и целевите стойности. 

Съгласно „Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване Растеж  
в регионите, растеж на Европа1“ констатира, че „Индикаторите трябва да могат ясно да 
се интерпретират, да са статистически проверими, да отговарят и да са пряко свързани 
със съответната интервенция”, като трябва да са разработени на базата на 
предварителна оценка. Изложеният в настоящата точка анализ се базира на установени 
критерии за качество, които ще демонстрират доколко тази препоръка е отразена в 
настоящата система от индикатори на ОПР на община Кърджали. 

2.1.2. Структура, покритие и баланс на индикаторите  

EVALSED2 предлага различни типологии индикатори, които съответно влияят върху 
структурата на системата от индикатори. 

В йерархично отношение, План за развитие 
на Община Кърджали включва индикатори 
за продукт/изпълнение (output), резултат и 
въздействие – фиг. 1. 

Основната стратегическа цел на развитието 
на общината в периода до 2013 г. е: Да 
постигне стабилни темпове на 

                                                           
1
 Пети доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване Растеж в регионите, растеж в Европа, 

Комисия на Европейските Общности, Брюксел, 18.6.2008 COM(2008) 371, окончателен доклад 
2http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/e2aluation/e2alsed/index_en.htm 

Фигура 1 - Пирамидална структура на индикаторите 
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икономически растеж и нови по-високи стандарти на жизнената среда. 

В тази връзка, въпреки че като цяло липсва посочен общ размер на предвидените 
средствата в Индикативната финансова таблица (кореспондиращи на Плана за 
реализация), предвидените за реализация проекти предполагат постигане на 
положителни ефекти върху социално - икономическото развитието на община 
Кърджали. По-конкретно, въздействието от изпълнението на ОПР на местно ниво може 
да бъде търсено върху динамиката на нетните приходи от продажби, заети лица, 
разходи за възнаграждения и дълготрайни материални активи (ДМА). 

В допълнение, анализирайки индикаторната система на ОПР на община Кърджали, 
като най–релевантни, но неприсъстващи в Плана, можем да посочим следните 
индикатори за продукт, които могат да послужат за последваща оценка на 
ефективността и ефикасността от изпълнението на ОПР: 

� Брой изпълнени инфраструктурни проекти; 
� Брой проекти/инициативи изпълнени в партньорство със Структури на 

гражданското общество (СГО); 

� Брой проекти насочени към администрации или към предоставяне на 
обществени услуги; 

В он-лайн базираният инструмент, EVALSED, са идентифицирани и индикатори за 
ресурс. Тези индикатори имат за цел да предоставят информация за финансови, 
човешки, материални и организационни средства, които се използват при изпълнението 
на съответния план и/или програма. Примери за това са: „ общ бюджет” ; „ годишно 
усвояване на бюджета” ; „ процент на европейското финансиране” ; „ брой експерти 
въвлечени в изпълнението на програмата” ; „ брой организации въвлечени в 
изпълнението” . В периода на разработване на общинския план и съгласно действащите 
методически указания за разработване на ОПР, подобни индикатори не бяха посочени 
като елемент от индикаторната система. Независимо от това, такива индикатори могат 
да послужат за мониторинг на ефикасността на плана и в този смисъл за следващия 
програмен период би било подходящо включването им в системата от индикатори на 
План за развитие на община Кърджали. 

Освен изброените по-горе типове индикатори за наблюдение на Плана, отчитаме 
наличие на индикатори свързани с хоризонталните теми. Тяхното отношение към ОПР 
са представени основно в текстовете с обосновка към конкретната специфична цел и 
частично са застъпени в проектите предвидени в Плана за реализация - иновации и 
прилагане на политики, принцип на партньорство, равни възможности и устойчиво 
развитие. Анализът на индикаторната система, показва, че от всички хоризонтални 
теми, присъстват единствено индикатори свързани с равенство на половете, въпреки че 
те не са конкретизирани като такъв тип индикатори. В тази връзка, мониторингът и 
оценката на хоризонталните теми трябва да бъде включен в общата система от 
индикатори използван за наблюдение и оценка на ОПР на община Кърджали. 
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Друг критерий, който е посочен в Работен документ 2 „Индикативни насоки на методи 
за оценка: индикатори за мониторинг и оценка“ е критерия покритие. Напълно 
разбираемо е, че дадена система от индикатори не би следвало да покрива всички 
предвидени интервенции в Плана за развитие на Община Кърджали. В EVALSED е 
отбелязано, че индикаторите би следвало да покриват достатъчно голям дял от 
програмните интервенции, т.е. около ¾ от планираните разходи. По този начин ще 
можем да анализираме доколко системата покрива планираните и вече изразходвани 
разходи, респективно дали реалния напредък е отразен и регистриран коректно. 

В Плана за развитие на Община Кърджали 2007-2013 г. са включени сравнително голям 
брой индикатори, общо 66. Разпределението на индикаторите за изпълнение и резултат 
между приоритетите и специфичните цели е направено от експертния екип в таблица 1. 

Таблица 1 - Разпределение на индикаторите по приоритети и специфични цели 

Наименование на индикатора Приоритет Специфична 
цел 

Брой изградени обекти на местната и регионална бизнес 
инфраструктура, които са получили подкрепа, в т.ч регионални 
бизнес офиси, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес 
центрове, индустриални паркове, производствени зони и др.) 

1 1 

Брой на МСП (собственици - мъже / жени), които получават 
бизнес услуги 

1 1 

Площ на изградените нови бизнес подкрепящи 
инфраструктурни обекти 

1 1 

Брой на фирмите разположени в технопарковете и техно-
инкубаторите 

1 1 

% на успешно завършилите пазарно ориентирани 
изследователски проекти 

1 1 

Брой на МСП получаващи финансова помощ за обучение 
(мащаб, тип, продължителност) 

1 1 

Брой съвместни проекти между работодатели и студенти 1 1 
Дял на студентите, включени в стажове, практики и други 
форми за придобиване на практически опит 

1 1 

Брой на служителите, участващи в програми за обучение (тип и 
продължителност) 

1 3 

Брой нови учебни програми, ориентирани към регионални и 
местни пазари на труда 

1 3 

Дял на целевото население, участвало в програми за обучение 1 3 
Процент на настанените на работно място бенефициенти (%) 1 3 

Повишаване на квалификацията на целевото население (%) 1 3 
Брой обучителни часове насочени към  ИКТ (часове х 
обучавани) 

Нерелевантен 

Брой, относителен дял и индекси на изменения на броя на 
лицата, преминали през обучения за предприемачество, 
усъвършенстване на притежаваната квалификация, обучение за 
ключови знания и умения 

Неизмерим 

Проведени активни мерки на пазара на труда, в т. ч. за групи в 
неравностойно положение 

1 3 
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Брой осигурени места за квалификационни курсове за групи в 
неравностойнно положение 

1 3 

Предприети и организирани квалификационни курсове за 
групи в неравностойно положение 

1 3 

Предоставени консултации и съвети за групи в новоразкрити 
нови работни места 

1 3 

Относителен дял на безработните лица, устроени на работа, от 
общия брой на лицата от групите в неравностойно положение 

1 3 

Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без 
настилка в км. (2004 = 100%) 

1 4 

Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека (2004 = 
100%) 

Нерелевантен 

Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, 
вода, канал) (2004 = 100%) 

Нерелевантен 

Брой жилища с енергиен сертификат (2004 = 100%) 1 4 
Брой на потребителите, които са свързани или подобрили 
свързването си с новата енергийна мрежа 

1 4 

Дължина на инсталираната широколентова (оптичен кабел) 
мрежа (в км.) 

1 4 

Брой на абонатите на Интернет на 1000  жители 1 4 
Брой на създадените онлайн  услуги 1 4 

Брой новосъздадени фирми, които предлагат услуги, свързани 
с информационните технологии  (онлайн, електронна търговия 
и др.)  

1 4 

Дължина на изградената нова / подобрена техническа 
инфраструктура в подкрепата на местните туристически 
продукти 

1 4 

Брой на създадените регионални клъстери и мрежи 1 всички 
изброени 

Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери 1 всички 
изброени 

% на регионалните предприятия,  доволни от мерки, свързани с 
подобряване на комуналните услуги 

Нерелевантен 

Изградени / модернизирани културни обекти (2004 = 100%) 2 1 

Брой на компютрите на 100 ученика в училищата 2 1 
Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата  2 1 
Брой на компютрите на 100 студента във висшите училища 2 1 
Брой обучавани ученици и студенти в ИКТ, съобразно техния 
профил 

2 1 

% на трайно премахнати нерегламентирани сметища (2004 = 
100%) 

2 2 

% на отпадните води, подложени на първично пречистване 2 2 

% на отпадните води, подложени на вторично пречистване 2 2 
Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички 
селища) 

2 3 
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Изградена канализационна мрежа, км. (2004 = 100%) 2 3 
Подобрена улична мрежа в км. (2004 = 100%) 2 3 
% на домакинствата / стопански предприятия, обслужвани от 
новите / подобрени системи за водоснабдяване 

2 3 

Подобряване на ефективността на водоснабдяване (%) 2 3 

Намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа (в 
%) 

2 3 

Дължина (в км.) на построената / обновена електропреносна / 
газопроводна мрежа (% от мрежата, която е завършена) 

2 3 

Подпомогнати проекти за обновяване на града 2 3 
Създадени нови местни туристически продукти 3 1 
Създадени нови фирми в областта на туризма 3 всички 

Предоставена площ в туристически обекти (кв. м.) 3 1 
Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране 
на туристическия бизнес 

3 1 

Брой на създадени / подобрени атракции 3 1 
Брой туристи (2004 = 100%) 3 всички 

Брой на продадените нощувки годишно във фирмите (след 1 
год.) 

3 всички 

Среден брой посетители на ден 3 всички 

Брой преминали общински служители в програми за 
повишаване на квалификацията 

5 всички 
изброени 

Източник: ОПР на община Кърджали, експертна оценка 

Както споменахме, освен индикатори за продукт и резултат, ОПР включва и 
индикатори за въздействие. Този тип индикатори се отнасят до последици, свързани с 
реализирането на ОПР и надхвърлят непосредствения ефект. Една от препоръките през 
настоящия програмен период е индикаторите за въздействие да бъдат сведени до 
минимум, както на програмно, така и на проектно ниво, тъй като може да измине 
сравнително дълъг период от време до тяхната проява. Анализът на индикаторната 
система, открои следните индикатори за въздействие включени в Плана. 

Таблица 2 - Индикатори за измерване на въздействието от изпълнение на ОПР на община Кърджали 

Индикатори за въздействие 

Тепм на нарастване на приходите от продажба на човек 
Повишаване на равнището на заетост, мъже, жени (2004=100%) 
Различия на равнището на заетост по населени места 
Намаляване на равнището на безработица, мъже, жени (2004 = 100%) 
Различия на равнището на безработица по населени места 
Повишаване на равнището на доходите (2004 = 100%) 
Ръст на местните и чуждестранни инвестиции "на зелено" и в обновяване / разширяване на 
съществуващите производства (2004 = 100%) 
Ръст на реализирания износ (в стойностно изражение) (2004 = 100%) 

Източник: ОПР на община Кърджали, експертна оценка 
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Между отделните оси баланса е – 28 индикатора по Приоритет 1, 16 по Приоритет 2, 8 
по Приоритет 3 и 1 индикатор по Приоритет 53. По приоритет 4 няма посочени 
индикатори, тъй като приоритета е хоризонтален и съдържа цели и мерки, залегнали в 
останалите приоритети на Плана. Анализирайки обхвата на приоритетите, специфични 
цели и мерки може да се твърди, че е налице баланс по отношение на разпределението 
на индикаторите. 

В същото време има баланс между индикаторите за изпълнение (28) и индикаторите за 
резултат (24), индикатори за въздействие (8). Препоръчваната от международните 
практики пирамидална структура на индикаторите по отношение на изпълнение – 
въздействие е спазена (най-много индикатори на ниво изпълнение и най-малко на ниво 
въздействие), но при съотношение между изпълнение – резултат пирамидалната 
структура е нарушена. 

По отношение на приоритетните оси пирамидалната структура е спазено за Приоритет 
1, но не и за Приоритет 2 и Приоритет 3, които имат повече индикатори за резултат, 
отколкото за изпълнение. В същото време по Приоритет 5 има само индикатор за 
изпълнение. Това прави връзката между индикаторите за изпълнение и за резултат 
трудно проследима.  

На базата на всички заключения по-горе, може да се отправи препоръка към Общинска 
администрация Кърджали да разработи специфична методика за мониторинг на 
изпълнението на ОПР, която да съдържа минимум: 

� Система от критерии и индикатори, чрез която се осъществява мониторинг и 
оценка; 

� Примерни индикатори на секторен принцип, както и методика за определяне на 
техните стойности; 

� Процедура за разпределение на отговорностите по отношение събиране, 
удостоверяване и обработка на информацията, свързана с изпълнението на 
проекти от ОПР; 

� Excel sheet за всеки индикатор (име, номер, дефиниция и описание, базова и 
целева стойност, метод за изчисление, връзка със системата за наблюдение, 
източник на информация); 

� „Значително отклонение”, при което може да се счита за необходимо условие 
извършването на оценка; 

� Важност за всеки индикатор за започване на ad hoc или текуща оценка (ниска, 
средна, висока), при констатация, че съществува риск от неизпълнение. 

                                                           
3
Сборът от индикаторите е по-малък, тъй като в процеса на оценка на индикаторната система, 
експертния екип отчете, че 5 от индикаторите за продукт и резултати са нерелаванти и / или не могат да 
бъдат изчислени. 
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2.1.3. Връзка между целите на Приоритетите и системата от 
индикатори 

В настоящата точка е направен анализ на връзката между специфичните цели на 
приоритетите на Плана за развитие и системата от индикатори. Целта на този преглед е 
да се отчете доколко постигането на целите на Плана може да се установи чрез 
изработената система от индикатори.  

Анализирана е връзката между целите на приоритетите и индикаторите за изпълнение и 
резултат. Извън анализа по тази точка остават индикаторите за въздействие, тъй като 
чрез тях се измерва промяната, свързана с реализацията на цялостния план за развитие, 
т.е резултатите надхвърлят непосредствените ефекти. 

Приоритет 1: „Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, 
реализираща местните потенциали и сравнителни предимства и повишаване на 
нейната инвестиционна привлекателност“  

Приоритет 1 покрива голям обхват от мерки и дейности (техническа и бизнес 
инфраструктура, обучителни, маркетингови и др.), поради която причина не е случайно 
наличието на множество индикатори за изпълнение и резултат. В схема 1 сме посочили 
връзката между специфичните цели, индикаторите за изпълнение и резултат. 
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Схема 1 - Връзка между специфични цели и индикатори за изпълнение и резултат 
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Системата от индикатори на ОПР на община Кърджали включва индикатори за 
изпълнение, резултат и въздействие, които могат да бъдат съотнесени към специфична 
цел 1 „Привличане на нови динамични и конкурентни производства в общината“ , но те 
не обхващат напълно всички заложени мерки, свързани с привличането на нови 
конкурентноспособни производства и стимулиране на развитието на МСП. Анализът 
показва, че индикаторите покриват основно мярка 1.2 и 1.4. При по – голяма част се 
наблюдава пряка връзка, т.е измерваното с индикатора за резултат е следствие на 
измерваното с индикатора за изпълнение. Също така индикаторите не обхващат изцяло 
специфичната цел, а именно в частта за привличане на нови и конкурентни 
производства. Извън системата от индикатори остават маркетинговите дейности по 
мярка 1.1 и 1.3, чието значение за подобряване на привлекателността и 
„разпознаването“ на целевия регион е от значение за привличане на нов бизнес. 

По специфична цел 2 „Развитие на селското стопанство и свеждане до минимум на 
пустеещите земи, въвеждане и прилагане на алтернативно земеделие“  не са 
идентифицирани конкретни индикатори за изпълнение и резултат. Като се има 
предвид, че предвидените мерки и дейности са насочени към развитие на селското 
стопанство и въвеждане на алтернативно земеделие, липсата на подобни индикатори не 
позволяват да се отчетат дейностите и резултатите, които водят до постигане на 
специфичната цел. В този смисъл, от гледна точка на системата от индикатори на ОПР 
на община Кърджали, изпълнението на предвидените проекти в плана за реализация не 
биха допринесли пряко за напредъка на Плана. 

Специфична цел 3 „ Повишаване на качеството на човешкия капитал и 
съответствието на квалификацията му с пазара на труда“  е насочена основно към 
подобряване качеството на социалния капитал. По тази цел са предвидени най-голям 
брой индикатори – общо 12 индикатора за изпълнение и резултат. Неспазването на 
обичайната пирамидална структура на индикаторната система, говори за това, че и в 
този случай има очаквани резултати, които не са пряко обвързани с конкретни 
дейности. Анализът на индикаторите показва, че с изключение на индикатора „Брой на 
служителите, участващи в програми за обучение (тип и продължителност), напредъка 
по останалите до голяма степен излиза извън възможностите и функциите на общината. 
Така например, дейности свързани с напредък по индикаторите „Проведени активни 
мерки на пазара на труда“, „ Предприети и организирани квалификационни курсове за 
групи в неравностойно положение“ касаят структури и организации извън общинска 
администрация. Извън системата от индикатори остават дейностите за реализиране на 
специфичните умения на хората за работа в страната и Европа. 

Индикаторите съотнесени по специфична цел 4 „Развитие  на техническата 
инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции, растеж и 
заетост“  са насочени към наблюдение на напредъка по определени елементи на 
техническата инфраструктура (транспорт, електроснабдяване, съобщителна 
инфраструктура и енергийна ефективност). Независимо, че е спазена пирамидалната 
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структура между индикаторите за изпълнение и резултат няма пряка връзка, т.е. 
измерваното с индикатора за резултат не е следствие на измерваното с индикатора за 
изпълнение. По този начин не се отчита резултатът от подобрените инфраструктурни 
условия.  

Изпълнението на два от индикаторите, включени в индикаторната система и отнасящи 
се до Приоритет 1 зависи от изпълнението на предвидените проекти/инициативи по 
всички специфични цели. Това са индикаторите за: 

� Брой на създадените регионални клъстери и мрежи; 
� Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери; 

Приоритет 2 - Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на 
привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене 

Приоритет 2 обхваща мерки насочени към социалната сфера (образование, спорт, 
здравни услуги, култура) и подобряване на качеството на околната среда. Всички 
предвидени специфични цели са обхванати от индикатори за изпълнение и резултат, с 
изключение на специфична цел 2, където липсва индикатор за изпълнение – виж схема 
2. 

 

 

 

Схема 2 - Връзка между специфични цели и ииндикатори за изпълнение и резултат по Приоритет 2 
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По отношение на специфична цел 1 „Повишаване на грижите за жителите на 
общината“ , анализът показва, че е спазена пирамидална структура на индикаторната 
система, но липсва пряка връзка между индикаторите за изпълнение и резултат, т.е. 
измерваното с индикатора за резултат не е следствие на измерваното с индикатора за 
изпълнение. За сферата на здравеопазването не са предвидени изрични индикатори. От 
друга страна, определените индикатори за резултат обхващат основно мярка 1.1 
„Подобряване на образователното обслужване на населението“, но не са следствие на 
измерване на индикатор за изпълнение – пример за подобни индикатори могат да 
бъдат: Брой на средищни училища с подобрена МТБ; Брой проекти за подобряване на 
образователната инфраструктура и др. По отношение на здравните и спортните 
дейности липсват индикатори, което би следвало да се разглежда, че инициативите в 
тези сфери не биха допринесли пряко за оценка на напредъка на Плана 

За специфична цел 2 „Подобряване качествата на околната среда“ са 
идентифицирани само индикатори за резултат, но не и за изпълнение. Това прави 
трудно проследяването на изпълнението на заложените проекти в Плана за реализация 
по отношение оценка на тяхната ефективност и ефикасност. Определените индикатори 
за резултат са насочени към мярка 2.3 „Прилагане на технически и технологични 
мерки“, като за останалите няма предвидени индикатори, нито изрично посочени 
проекти за изпълнение. 

Както и по отношение на специфична цел 1, и при специфична цел 3 „Подобряване на 
административното обслужване и благоустройството в общината“,  анализът 
показва недостъчна връзка между индикаторите за изпълнение и резултат. 
Предвидените индикатори покриват единствено инфраструктурни мерки, като извън 
обхвата на индикаторната система остава мярката, свързана с административното 
обслужване. В същото време, идентифицираните индикатори за резултат са насочени 
единствено към водоснабдяването, като липсва индикатор за изпълнение, чрез който 
резултатите да бъдат обвързани с конкретно изпълнени дейности. От друга страна, 
индикаторите за изпълнение са насочени към дейности за благоустройство (обновяване 
на града, улична мрежа и др.) и канализационна мрежа, като в този смисъл, не е ясно 
какви резултати ще допринесат за реализирането на специфичната цел. 

Приоритет 3 „Отваряне“ на общината към страната и света: чрез използване на 
геостратегическото положение на общината за развитие на туризъм и 
трансгранично сътрудничество 

Системата от индикатори в ОПР на община Кърджали, по приоритет 3 включва 
индикатори за изпълнение и резултат, които могат да бъдат отнесени към специфична 
цел 1 „Развитие на туризъм“.  Интервенциите са насочени към сферата на туризма, 
като е налична логическа връзка между отделните индикатори. Като цяло, отделните 
индикаторите за изпълнение и резултат покриват повече от една мярка, поради често 
пъти комплексния характер на предвидените интервенции. 

По специфични цели 2 „Развитие на трансгранично и междурегионално 
сътрудничество“ и 3 „Междуобщинско сътрудничество с общини от областта и 
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съседни области“  липсват изрично идентифицирани индикатори. В този смисъл, от 
гледна точка на системата от индикатори на общинския план за развитие, предвидените 
инициативи в плана за реализация не биха допринесли пряко за напредъка на Плана за 
развитие. 

Идентифицирани са четири индикатори, чието изпълнение ще бъде в резултат от 
мерки, проекти и инициативи по всички специфични цели. Връзката между 
индикаторите за продукт и резултат и специфичните цели е посочено в схема 3. 
 

 

 

Приоритет 4 - Постигане на териториален баланс в развитието на общината 

Към специфичните цели на Приоритет 4 не са изведени индикатори за изпълнение и 
продукт. Причините се крият в хоризонталния характер на приоритета и покриване с 
предвидените интервенции по останалите приоритети. 

Приоритет 5 - Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво за 
подобряване процеса на управление и усвояване на средства от структурните 
фондове и кохезионния фонд на ЕС 

Приоритетът е насочен към укрепване на институционалния капацитет, като е 
идентифициран само един релевантен индикатор за изпълнение, не и за резултат – 
схема 4.. Това подсказва, че не е спазена обичайната йерархия на индикаторите и 
резултатите не са обвързани с конкретни изпълнени дейности. В същото време има 
разнообразни цели включващи мерки за: Подобряване на координацията и 

Схема 3 - Връзка между специфични цели и индикатори за продукт и резултат по Приоритетна ос 3 
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взаимодействието за прилагане на местната политика; Подобряване ефективността на 
прилагане на регионалната политика; Създаване на капацитет за усвояване на 
средствата от фондовете на ЕС; Развитие на нови подходи за насърчаване и насочване 
на регионалното и местно развитие. В този смисъл индикаторната система е твърде 
ограничена и не може да адекватно да се отчете степента на напредък по постигане на 
целите на приоритета. 

 

 

Схема 4 - Връзка между специфични цели и индикатори по Приоритет 5 

 

Изводи 

В резултат на прегледа на връзката между приоритети, специфични цели и 
индикаторите, може да се направят следните изводи: 

� Степента на покритие на плана е съобразно приложимите норми, като непокрити 
остават специфична цел 2 (приоритет 1) и специфична цел 2 и 3 по приоритет 3; 

� Анализът показва, че за част от приоритетите, препоръчваната йерархията при 
структуриране на индикаторите не е спазена. За част от специфичните цели, 
отчитаме единствено индикатори за изпълнение или индикатори за резултат. 
Това води до липса на последователност между някои от индикаторите и 
съответно трудности при проследяването на връзката изпълнение-резултат. 

� При част от специфичните цели няма пряка връзка между индикаторите за 
изпълнение и резултат. Това показва от една страна, че системата от индикатори 
не може да отчете дейностите, които водят до постигането на конкретните 
резултати и от друга, че не е ясно какви резултати ще се постигнат при 
изпълнение на инициативи, предвидени в Плана за реализация. 

В заключение можем да отбележим, че в ОПР на община Кърджали са заложени 
множество специфични цели, мерки и проекти/инициативи. Постигането на част от 
тези цели е възможно да бъде отчетено чрез настоящата система от индикатори на 
ОПР. Както показват резултатите от анализа, обаче, има специфични цели (и съответно 
мерки), чието постигане не може да бъде отчетено чрез така формулираните 
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индикатори. В този смисъл, има мерки и проекти предвидени в Плана за реализация, 
които допринасят за постигане на специфичните целите на ОПР, но те не са обхванати 
и не се отчитат от системата от индикатори. 

За да се избегне това е препоръчително стратегическата част да бъде представена по- 
обобщено, целите да бъдат редуцирани, но за сметка на това по-комплексни. Това ще 
позволи идентифицирането на по-малко на брой, но приложими индикатори, 
респективно тяхното проследяване и отчитане на резултатите ще бъде по-точно и 
пълно. 

2.1.4. Анализ на напредък по индикаторите 

Тъй като измерването на напредъка на изпълнение на Плана за развитие се базира на 
постигане на предварително поставени цели, представяме в началото на анализа 
оценката си за адекватното формулиране на индикаторите и целевите им стойности. 

Успешното осъществяване на междинната оценка на Плана за развитие, предполага и 
изисква целите да са количествено изразени, и индикаторите да са предварително 
определени. Индикаторите трябва да имат стойности, които посочват изходното 
състояние, както и целеви стойности за постигане посредством Плана

4. 
Препоръчително е целевите стойности зададени към средата и края на периода. 
Наличието на стойности по конкретните индикатори в средата на периода следва да 
служат за оценка на напредъка и да действат като система за ранно сигнализиране при 
констатиране на сериозни отклонения от целевите стойности. 

Друг важен момент при оценката на напредъка по индикаторите е свързан с 
източниците на информация, които ще осигуряват необходимите данни и 
периодичността на събиране на актуална информация. Информацията следва да бъде от 
официални и проверуеми източници, чрез които коректно и точно да се верифицира 
постигнатия напредък. 

Анализът на индикаторната система показва, че като цяло всички приоритети са 
покрити от индикатори за продукт и резултат. В същото време анализирайки 
възможностите за използване на индикаторите за оценка, експертния екип установи, че 
при липса на базови и целеви стойности и достоверен източник за информацията, 
оценката на ОПР на община Кърждали е силно затруднена и следва да бъде намерен 
адекватен модел за извършване на оценка на напредъка. 

Отчитайки тези фактори, в междинната оценка на ОПР на община Кърджали са 
разгледани настъпилите промени по определени показатели, където това е било 
възможно. За тази цел, оценителният екип изведе ограничен брой показатели5, като 
оценката за напредъка е извършена на база на тяхната промяна във времето.  

При тяхното идентифициране, Консултанта се е ръководил от следните принципи: 

� Наличие на връзка със стратегическата цел на ОПР на община Кърджали; 

                                                           
4
Методика за изготвяне на междинна оценка на Областна стратегия за развитие 

5
Съгласно методиката за изготвяне на междинна оценка на Областна стратегия за развитие, стр.18 
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� Връзка между показателите, приоритетите и специфичните цели; 

� Възможност за количествено измерване на промяната; 

� Наличие на официална, достоверна и проверуема информация; 

� Възможност за определяне на изходна база; 

� Възможност за оценка на ефектите от изпълнението на ОПР на община 
Кърджали. 

С оглед на това бяха идентифицирани 6 показатели: 

� Брой регистрирани предприятия; 
� Размер на нетните приходи от продажба (хил. лева); 

� Брой на заетите лица; 

� Брой на наетите лица; 

� Разходи за възнаграждения (в хил. лв.); 

� Размер на Дълготрайните материални активи. 

Изменението на показателите се отчита въз основа на данни предоставени от ТСБ – 
Кърджали, като за изходна година е определена 2004 г. Данните за динамиката на 
основните показатели е представена във фиг. 2. 

 

Фигура 2 - Динамика на основни макроикономически показатели в периода 2004-2010 г. 

 

Нетните приходи от продажби нарастват с 70% през 2010 г. спрямо 2004 г., но в 
сравнение с 2009 г. се забелязва спад с 4%. Данните показват отражението на 
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икономическата криза върху местната икономика. В структуроопределящата 
преработваща промишленост приходите от продажби за 2010 г. бележат ръст спрямо 
2004 г., но в сравнение с 2008 г. се отчита спад. Спад се отчита и при брутната 
произведена продукция в преработващата промишленост за 2010 г. спрямо 2007 г. Тези 
данни показват свиване на фирмите от сектора през последните години, което повлиява 
негативно на икономическото развитие на общината като цяло. Общият брой 
предприятия през 2010 г. е 2726, като техният брой се запазва спрямо предходната 
година. Това показва признаци на стабилизиране на местната икономика. 

След пика през 2006 г. броя на заетите лица постепенно намалява и в края на 2010 г. 
техния брой е 16 091 спрямо 17 907 през 2006 г. Това ясно показва отражението на 
икономическата криза в посока на свиване и оптимизиране, включително и чрез 
съкращаване на персонала. 

В същото време най-висока абсолютна стойност на наетите лица се отчита през 2007 
г., като достига 16 044 лица. В следващите години се наблюдава тенденция за 
намаляване на броя на наетите лица., като през 2010 г. техният брой е 13 925 души. 

В същото време разходите за възнаграждения, като цяло, бележат темп на нарастване. 
В периода 2004 -2010 г. нарастването на разходите е с 77%, което изпреварва темпа на 
нарастване на приходите от продажби през същия период. В потвърждение на извода, 
намалението на разходите за възнаграждения през 2010 г. спрямо 2009 е само с 2,2%. 
Това показва, че макар да намаляват броя на наетите, работодателите поддържат 
политика на увеличаване на разходите за възнаграждения. 

Разходите за дълготрайни материални активи през оценявания период нарастват и 
през 2010 г. възлизат на 398 508 хил. лв. или близо 109% спрямо 2004 г. Допълнителен 
фактор за това са възможностите за финансиране на технологичното обновление и 
модернизация на производствените фирми със средства от ЕС. 

2.1.5. Анализ на напредъка по изпълнение на Реализацията на плана за 
развитие на общината 

Вторият основен фокус при оценка на напредъка е извършен въз основа на проектите 
включени в Плана за развитие на общината. Оценката акцентира върху три основни 
аспекта. 

� Оценка на Плана за реализация; 
� Изпълнени проекти/общ преглед на изпълнените проекти; 

� Изпълнение на приоритетните проекти в плана за реализация; 

� Изпълнение на проекти от цялостния Плана за реализация; 

Съгласно методологията на настоящата оценка, напредъка по изпълнение на Плана за 
реализация на ОПР на община Кърджали е измерен на база приключили проекти в 
периода 2007 - 2010 г.6. С оглед на периода на изготвяне на оценката, Консултанта, 

                                                           
6
В съответствие с Техническото задание 
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счита, че чрез включването на проектите, изпълнени през 2011 г. ще бъде отразен 
адектватния напредък по изпълнение на ОПР. Поради тази причина, оценката е 
допълнена и с проекти приключили изпълнението си през 2011 г. 

В този раздел от доклада е изследвано съответствието на изпълнените проекти от 
общината в периода 2007-2010 г. и проекти приключили през 2011 г.спрямо заложените 
проекти/ нициативи залегнали в Плана за реализация. 

 

Основните информационни източници са: 

� Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН); 
� Данни, предоставени от Общинска администрация Кърджали; 

� Отчети; 

� Допълнителна административна информация. 

2.1.5.1 Оценка на изпълнението на Плана за реализация 

Основната цел на Програмата за реализация на общинския план за развитие е да 
съдейства за осъществяване на основната стратегическа цел. Логиката на 
интервенциите на програмата следва да показва как взаимодействат и се допълват 
отделните приоритети на плана за местно развитие във връзка с реализацията на 
стратегическите цели за съответния период. Програмата за реализация на ОПР на 
община Кърджали детайлизира списъка от мерки, чрез които се реализира всяка от 
специфичните цели на приоритетите на общинския план за развитие. Принципните 
условия, при които следва да бъда разработен Плана за реализация са7: 

� отчитане на ресурсите, необходими за реализацията; 
� административните структури, които ще осъществят управлението и 

наблюдението на изпълнението; 

� конкретни проекти по всяка една мярка, с които ще бъдат реализирани 
специфичните цели; 

� за всеки проект в програмата за реализация се представя информация, 
съдържаща кратко описание и обосновка на проекта, финансовите ресурси, 
необходими за реализацията му, участието на различни финансови източници 
във финансирането му, продължителност и отговорна за реализацията 
институция (в случаите, когато за управление на проекта е създадено специално 
звено, това се посочва); 

Въз основа на тези принципи и условия, Консултанта извърши задълбочен анализ на 
плана за реализация на ОПР на община Кърджали. Идентифицирани са общо 157 

                                                           
7Методически указания за разработване на общински планове за развитие и Методически указания за актуализация 
на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие 2009 г., Министерство на Регионалното 
Развитие и Благоустройство. 
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проекта/инициативи/направления, по всеки един приоритет и специфична цел, от които 
104 попадат в компетенциите на общината. Анализът по отношение на покритието на 
проекти по отделните мерки, обаче показва, че за 3 мерки няма предвидените проекти. 

В допълнение, Програмата за реализация следва да отчита изискванията на 
оперативните програми, съ-финансирани от фондовете на ЕС, за периода на действие 
на плана с оглед подобряване достъпа до финансиране на проектите, включени в нея. 
Успешното изпълнението на редица проекти по Оперативните програми от Общинска 
администрация Кърджали потвърждава, че философията и логиката на плана е в 
съответствие с изискванията на действащите Оперативни програми. 

2.1.5.2 Общ преглед на изпълнените проекти 

Преди да извършим преглед и да анализираме напредъка по изпълнение на плана за 
реализация, следва да направим някои уточнения. 

� Обект на оценка и анализ са проекти, представени и изпълнени от Община 
Кърджали, в т.ч се включват и съвместни проекти, при които общината е водеща 
страна. На база на тяхното изпълнение, Консултанта структурира оценката на 
изпълнението; 

� Част от проектите включват комплекс от дейности имащи отношение към 
различни части от плана за реализация. Поради тази причина извършените 
дейности са съотнесени към Плана, там където това е било възможно; 

� При определяне на общия брой проекти залегнали в плана, Консултанта е 
избегнал повтаряне на проекти/инициативи и действия. По специално това се 
отнася до проектите включени в Приоритет 4; 

� Направен е преглед на всички проекти включени в Плана за реализация, като за 
нуждата на оценка са идентифицирани само проект/инициативи и направления, 
които са в компетенциите на общинската администрация, в т. ч. и съвместни 
инидициативи; 

� Част от мерките (при които е възможно) са включени като отделни проекти; 

� В оценката са отчените постигнати резултати от проекти, които не са 
изпълнение от общината, но в които общината е главен бенефициент;  

В периода 2007-2010 г. от общината са изпълнени общо 268 проекта, а в рамките на 
2011 г. са приключили изпълнението допълнително още 49 проекта. Това показва, 
че към момента на оценката са осъществени общо 317 инвестиционни и 
неинвестиционни проекта, финансирани от собствен бюджет или от други 
институции, по които община Кърджали е била бенефициент. В фиг. 3 сме показали 
броя на реализираните проекти, по години на приключване. 
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Фигура 3 - Брой реализирани проекти по години, в периода 2007-2010 г. и 2011 г. 

В процес на изпълнение са общо 7 проекта, финансирани по действащите Оперативни 
програми. Следва да отбележим, че над 97% от проектите са насочени в 
инфраструктурната сфера, като са покрити всички области на предвидените 
интервенции в ОПР на община Кърджали. Включените „меки“ проекти са финансирани 
чрез различни външни източници, като общината е била в ролята на бенефициент по 
тях. 
Отделно от тях, отчитаме изпълнение на общо 37 инициативи по неинфраструктурни 
проекти, финансирани чрез собствени средства и/или изпълнени като част от 
функциите, задълженията и отговорностите на общината. 

Проектите в Плана за реализация обхващат различни сфери. Някои от тях са 
представени твърде общо и съдържат в себе си възможност за изпълнение на повече от 
1 проект. От друга страна, както вече отбелязахме, някой от мерките по естество могат 
да бъдат разглеждани като отделни проекти.  

Допълнително, усложняващ елемент при оценката се явява факта, че не всички от 
включените в Плана за реализация проекти попадат в отговорностите, задълженията и 
функциите на общината. Това са проекти и/или инициативи в компетенциите на 
различни национални министерства, институции и агенции (МОСВ, МЗ, МК, АЗ, АПИ 
и др.), частни организации и др. Пример за подобни проекти и инициативи са: 

� Организирано предлагане на труда-сключване на общи договори в бригади с 
регламентирани условия и превръщане уменията на работната сила в основно 
сравнително предимство за атрактивността на общината; 

� Поддържане на електроснабдителната мрежа; 

� Създаване на ПТУ паралелки и РЧО паралелки съобразено с пазарното търсене 
на профили, специалности и професии; 

� Общи проекти за ремонт и реконструкция на довеждащите до Общоевропейски 
транспортен коридор №9 третокласни пътища от републиканската пътна мрежа; 
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� Организиране, насочване и координиране на действията на здравната мрежа в 
борбата със социално значими заболявания, характерни за общината. 

Целта на тяхното включване в плана е била да се дадат основните стратегически насоки 
за цялостното развитие на община и да се търси по-голямо включване на 
заинтересованите страни, да се засили въздействието на плана върху територията на 
община Кърджали. За част от тези проекти, общината може да има само индиректно 
въздействие чрез осигуряване и предоставяне на информация, координация, 
осигуряване на преференциални условия (в рамките на закона) и др. С оглед на това, 
тези проекти не са взити предвид от Консултата при анализа и оценката на напредъка 
по изпълнение на плана за реализация. 

Въз основа на горните констатации, се извърши подробен прегледа на плана за 
реализация и бяха идентифицирани общо 104 проекта, попадащи в компетенциите на 
община. 
От тях отчитаме, че към средата на периода са изпълнени общо 74 проекта/ 
инициативи. 

Както вече изтъкнахме, в Плана за реализация са формулирани общи направления за 
изпълнение, съдържащи в себе си повече от един проект. Примери за това са: 

� Подобряване на условията за спорт и отдих на населението чрез ремонт и 
рехабилитация на съществуващите спортни площадки; 

� Улесняване на достъпа до историческите места и природните забележителности 
и подобряване състоянието на заобикалящата ги среда;  

� Подобряване и развитие на останалата материално-техническа база следствие от 
икономизирането на средства при закриването на неефективни училища; 

� Ремонтиране на уличната мрежа в селата. 

За нуждите на оценката, за изпълнение е взето предвид наличието на минимум 1 
изпълнен проект по тази инциатива. С други думи, проекта/инициативата и 
направлението се счита за изпълнено, ако има изпълнен поне 1 проект. Причината за 
това, е че в Плана за реализация не е посочено изрично обхвата на този тип инициативи 
и липсва стойност на индикаторите, към които би следвало да реферират, затова в 
настоящата оценка подобни проекти/инициативи се считат за изпълнени. 

В таблицата по- долу сме показали изпълнението на тези общи направления и броя на 
проектите, изпълнени по тях. 

Таблица 3 - Проектни направления в Плана за развитие с изпълнени повече от 1 инвестиционен проект 

Име на направлението Приоритет Брой проекти 

� Ремонт и реконструкция на довеждащите до 
Общоевропейски транспортен коридор №9 местни 
пътища за по-пълното им натоварване и използване 

� Улесняване на транспортните връзки между 

Приоритет 1 38 проекта 

2007-2010 г. 

6 проекта през 2011 г. 
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населените места чрез доизграждане и поддържане на 
общинската пътна мрежа и по този начин стимулиране 
на ефективността на общинската икономика 

� Ремонт и поддържане на пътищата до изявените 
места за отдих - язовири, почивни бази и др 

� Доизграждане и поддържане на пътищата до 
места с природни забележителности или културно-
историческо наследство  
(Забележка: Между тези направления съществува 
възможност от препокрива в резултат на изпълнените 
проекти. За да се избегне възможното дублиране броя 
проекти по тях е даден общо) 

� Утвърждаване на средищни училища с добра 
материално-техническа база чрез окрупняване на 
училищната мрежа 

 33 проекта – 2007- 
2010 г. 

5 проекта 2011 

� Подобряване и развитие на останалата 
материално-техническа база следствие от 
икономизирането на средства при закриването на 
неефективни училища 

 36 проекта – 2007- 
2010 г. 

10 проекта 2011 

� Развитие и укрепване на материално-
техническата база на лекарските и стоматологични 
практики 

 4 проекта – 2007- 2010 
г. 

� Подобряване на условията за спорт и отдих на 
населението чрез ремонт и рехабилитация на 
съществуващите спортни площадки  

� Проектиране и изграждане на нови спортни 
площадки, плувни басейни и други спортни обекти. 
(Забележка: Двете направления са свързани по между 
си) 

 6 проекта – 2007- 2010 
г. 

 

� Създаване на условия за стимулиране на 
културния и интелектуален живот в община Кърджали 

 7 проекта – 2007- 2010 
г. 

� Водоснабдителни групи на населени места  2 проекта – 2007- 2010 
г. 

5 проекта 2011 

� Реконструкция на водопроводната мрежа  6 проекта – 2007- 2010 
г. 

1 проекта 2011 

� Изграждане на канализация на населените места 
в общината с население над 500 души 

 4 проекта – 2007- 2010 
г. 

1 проекта 2011 

� Ремонтиране на уличната мрежа в селата; Приоритет 2 36 проекта 

2007-2010 г. 

8 проекта през 2011 г. 

Източник: Индикативна финансова таблица, данни за изпълнените проекти 

Изпълнението на 74 от проектите/инициативи показва много добро ниво на напредък 
на Плана за реализация, като се вземе предвид промените в социално-икономическата 
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среда в резултат на настъпване на световната финансово-икономическа криза и 
ограниченията на общинския бюджет. Още повече, че както вече изтъкнахме, общата 
формулировка на някои от инициативите не позволя да бъдат отчетени абсолютния 
брой на осъществените проекти от общината. Тяхното отчитане би довело до 
нарастване на броя проекти, респективно до степента на изпълнение на плана. 

Секторен анализ 

Изборът на проекти за финансиране се определя на база нужди и значимост. Ето защо, 
освен като общ брой на изпълнени проекти, внимание заслужава да се отдели и по 
отношение на реализираните проекти на секторен принцип. Тъй като Плана за развитие 
дава широка рамка и включва голям брой проекти и инициативи, секторния анализ на 
извършените инвестиции показва значимостта на отделните направления в развитието 
на община и наличие на приоритизирани в годините направления. 
Една от основните функции на общината е да осигури качествена среда за живеене и 
бизнес. Ограничените финансови възможности през 90-те години доведоха до 
постепенно влошаване на елементи от инфраструктурата – техническата, екологична, 
образователна, туристическа и т.н. В основната си част, поддържането на тази 
инфраструктура попада в отговорностите и задълженията на общината. Нейното 
съхранение и развитие изисква огромен финансов ресурс. Както вече на няколко пъти 
отчетохме, в периода 2007 – 2010 г. и 2011 г. са изпълнени над 300 инвестиционни 
проекти в различни сфери. Финансирането на тези проекти е осигурено от различни 
източници – собствени средства, целево финансиране от националния бюджет, 
национални и международни програми, еврепейско финансиране и т.н. 

Анализът на изпълнените проекти от община Кърджали, показва че изпълнените 
инвестиционни проекти обхващат 10 инвестиционни сектора – посочени в схема 5. 
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През периода 2007 – 2010 г., усилията на общината са насочени към различни сектора. 
По всеки един от тях е реализиран минимум 1 проект, като по този начин са обхванати 
всички приоритети и адресираните към тях специфични цели и мерки. 

Това показва, че се отчита интегрирания характер на Плана за развитие и комплексното 
влияние на различните проекти и инициативи за постигане на главната стратегическа 
цел, а именно постигне на стабилни темпове на икономически растеж и нови по-
високи стандарти на жизнената среда 

Анализът на изпълнените проекти по сектори се допълва по години и брой проекти с 
цел да се открои наличието на отделните приоритетни сектори. Данните показват, че са 
налице три водещи сектора – таблица 4. 

� Образование и човешки ресурси; 
� Транспорт; 

� Благоустройство; 

Таблица 4 - Разпределение на инвестиционите проекти по сектори и години на приключване на проекта 

Сектори/ години 2007 2008 2009 2010 2011 
ОБЩО по 
сектор 

Транспорт 15 28 21 10 15 89 
Околна среда 2 8 6 2 0 18 
ВиК 1 5 7 1 3 17 
Образование и човешки ресурси 5 18 39 18 15 95 
Социални дейности 0 0 0 1 5 6 
Здравеопазване 0 3 0 1 0 4 
Култура 4 0 1 2 0 7 
Спорт 1 2 2 2 0 7 
Туризъм 0 1 0 0 0 1 
Благоустройство 9 19 12 13 10 63 
Друга инфраструктура 2 2 2 1 1 8 
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТИ 39 86 90 51 49 315 

Източник: Изпълнение проекти, експертна оценка 

Във всяка една от годините на действие на плана, тези три сектора са били 
целенасочено следвани от общината, като са спазени принципите за балансирано 
териториално развитие, т.е ползите и ефектите се разпростравят из цялото население. 

Образование и човешки ресурси включва дейности, свързани с подобряване на 
материлно техническата база в училища и детски градини на територията на общината. 
Основните дейности са свързани с извършване на основен ремонт, ремонт на спортни 
съоръжения, доставка на оборудване (в т.ч спортно), мерки за енергийна ефективност, 
ремонт на отоплителни инсталации и др. В същото време са предприети действия за 

Схема 5 - Обхвана инвестиционни сектора 
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изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в над 10 учебни заведения на 
територията на общината, в унисон с националното законодателство и принципите за 
равни възможности. 

В сектор Транспорт са финансирани общо 89 проекта, свързани с рехабилитация, 
реконструкция и ремонт на междуселищната пътна мрежа и улици в населените места, 
като териториално са обхванати градския център, 7 опорни центрове и други населени 
места от територията на общината. Основните дейности са били насочени към 
рехабилитация и основен ремонт на местни пътища, възстановяване на пътна настилки, 
баластриране на улици, подобряване на транспортни елементи, осигуряване на достъп 
до малки населени места и културно – исторически обекти и др. 

Сектор Благоустройство включва в себе си изпълнението на множество проекти, 
свързани с подобряване на качеството на жизнената среда. В този сектор са включени и 
осъществени проекти, свързани с градското планиране. Изпълнени са общо 63 проекта 
насочени към подобряване на вертикалната планировка, изграждане на детски 
площадки и допълнителни съоръжения, улично осветление, ремонтни дейности на 
обществени сгради и др. 

В долната таблица сме показали разпределението на осъществените инвестиционни и 
неинвестиционни проекти (при които общината е била бенефициент) по години на 
приключване на проекта. 

Териториален анализ на изпълнените проекти 

Основните цели на държавната политика за регионално развитие е да създаде условия 
за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините. Една от 
насоките на тази политика е насочена към намаляване на междурегионалните и 
вътрешнорегионалните различия в степента на икономическото, социалното и 
териториалното развитие. Тази политика е отразена и в Плана за развитие на община 
Кърджали 2007 – 2013 г., като е формулиран и приоритет 4, чрез който този стремеж да 
бъде отразен. Ето защо, при оценка на напредъка по изпълнение на плана за 
реализация, разглеждаме и териториалния обхват на извършените инвестиции от страна 
на общината. Както вече на няколко пъти изтъкнахме, приоритета има хоризонтален 
характер, като неговото изпълнение и постигане на набелязаните цели зависи от 
цялостното изпълнение на плана за реализация на ОПР. В плана за развитие са 
идентифицирани 7 вторични, опорни центрове. Анализът е представен в обобщен вид и 
цели да отчете, доколко е спазен принципа на балансирано и устойчиво териториално 
развитие. Разгледани са всички инвестиционни проекти, осъществени в периода 2007-
2010 г., както и тези от 2011 г. като тяхното изпълнение е съотнесено към конкретния 
опорен център. В таблицата по-долу представяме резултатите от обработените данни по 
опорни центрове. 

Таблица 5 - Брой и финансов размер на изпълнените проекти по вторични опорни центрове 

Опорен 
център 

Брой 
проекти в 
периода 

Брой 
проекти 

през 2011 г. 

Общо 
изпълнение 
проекти 

Размер на 
отделените 
средства 

Размер на 
отделените 
средства  

Общ размер 
на средствата 
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2007 -2010 г 2007 - 2010 г. 2011 г. 

Първи район 
„Стремци“ 

23 0 23 
1 925 221 

 
0 

1 925 221 

Втори район 
„Мост“ 

20 4 24 6 661 857 323 298 6 985 155 

Трети район 
„Перперек“ 

32 3 35 3 052 828 127 003 3 179 831 

Четвърти 
район 
„Широко 
поле“ 

13 1 14 1 872 981 54 000 1 926 981 

Пети район 
„Глухар“ 

11 1 12 3 611 666 15 002 3 626 668 

Шести район 
„Бойно“ 

16 1 17 2 499 161 44 064 2 543 225 

Седми район 
„Костино“ 

8 3 11 1 277 602 114 820 1 392 422 

ОБЩО 123 13 136 20 901 316 678 187 21 579 503 

Източник: ОПР на община Кърджали, данни за изпълнениет проекти от Общинска Администрация 
Кърджали 

 

 

 

2.1.5.3 Изпълнение на приоритетните проекти в плана за 
реализация 

В Плана за реализация са идентифицирани общо 17 приоритетни проекта за изпълнение 
през настоящия програмен период. Тяхното разпределение по съответните приоритети 
е показано на фиг. 5. 

 
Фигура 4 - Разпределение на приоритетните проекти по приоритетни оси 
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Както е видно приоритетните проекти в Плана за развитие обхващат 3 от приоритета. С 
най-много приоритетни проекти е Приоритет 2 „Изграждане на качествена жизнена 
среда и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и 
местоживеене“. По своята същност, проектите са инвестиционни. Това определя и 
тяхното разпределение. Приоритет 5 е насочен основно към подобряване на капацитета 
и включва мерки с неинвестиционен характер, а приоритет 4 има хоризонтален 
принцип и неговото изпълнение е в следствие на изпълнение на проекти по други 
приоритети. В таблица 6 сме дали приоритетните проекти и тяхното изпълнение. 

Таблица 6 - Изпълнение на приоритетните проекти включени в плана за реализация на ОПР на община Кърджали 

Приоритет / специфична цел/ 
мярка 

Проект / инициатива Изпълнение 

Приоритет 1, СЦ 2, М. 2.2 Изграждане на Пазар на производителите 
√ 

Саниране на жилищни и обществени сгради  
√ 

Въвеждане ползването на ВЕИ /слънчеви 
колектори/ в общинските сгради - училища, 
детски градини и др 

 

Приоритет 1, СЦ 4, М. 4.4 

Енергоикономично улично осветление 
√ 

Подобряване на условията за спорт и отдих 
на населението чрез ремонт и 
рехабилитация на съществуващите спортни 
площадки  

√ Приоритет 2, СЦ 1, М. 1.3 

Проектиране и изграждане на нови спортни 
площадки, плувни басейни и други спортни 
обекти. 

√ 

Издаване на комплексно разрешение за 
предотвратяване и контрол на 
замърсяванията (КПКЗ) на ОЦК АД. 
Привеждане на дейността на „Бентонит“ 
АД и „Горубсо Кърджали“ АД, както и на 
всички производствени структури, в 
съответствие с изискванията на 
екологичното законодателство. 

 

Развитие на местната инфраструктурата за 
опазване и подобряване на околната среда – 
Завършване на канализационната мрежа и 
главните колектори и изграждане на 
Пречиствателна станция отпадъчни води 
ПСОВ 

 

Приоритет 2, СЦ 2, М. 2.3 

Ликвидиране на всички стари сметища и 
изграждане на Регионален център за 
управление на отпадъците.  

√ 

Газификация на град Кърджали  
Водно огледало и корекция на бреговете на 
река Арда  

√ 

Околовръстен път на гр.Кърджали / 
Кърджали – Маказа -І-5 / 

 

Приоритет 2 СЦ 3, М.3.2 

Водоснабдителни групи на населени места √ 
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Изграждане на канализация на населените 
места в общината с население над 500 души 

√ 

Изграждане на база за отдих край яз. 
„Кърджали" до с. Енчец по проект „Спортен 
и риболовен туризъм".  

√ 

Създаване зона за отдих край яз “Студен 
кладенец” до с Широко поле, до където има 
достъп с жп транспорт.  

√ 

Приоритет 3, СЦ 1, М.1.3 

Развитие на парк “Арпезос” √ 

Източник: ОПР на община Кърджали, данни за изпълнениет проекти от Общинска Администрация 
Кърджали 

От общо 17, приоритетни проекта, отчитаме изпълнение на 12 приоритетните проекти 
са осъществени към момента на оценка. Два от приоритетните проекта, са изпълнени от 
други институции и организации – от една страна поради специфични изисквания от 
финансиращата страна и от друга поради вида, значимостта и размера на необходимата 
инвестиция. В същотото време следва да се отбележи, че част от неизпълнените 
проекти излизат извън възможностите на общината. Така например „Издаване на 
комплексно разрешение за предотвратяване и контрол на замърсяванията“ се издава от 
МОСВ, като ролята на общината е да даде съответно становище. 

Друг от идентифицираните приоритетни проекти, а именно „Ликвидиране на всички 
стари сметища и изграждане на Регионален център за управление на отпадъците“, в 
своята първа част е на практика неизпълним, тъй като ангажимента на община е по-
скоро перманентен. По отношение на изграждането на Регионален център за 
управление на отпадъците, проекта се осъществява от МОСВ, с финансовата подкрепа 
на Програма ИСПА. 

По отношение на проекта за газификация на община Кърджали следва да споменем, че 
на първо място неговото осъществяване зависи от реални възможности за включване 
към изградената национална мрежа и второ неговото изпълнение ще изисква по 
дългосрочен период, излизащ извън времевата рамка на настоящия ОПР на община 
Кърджали. Следва да отбележим, че по отношение на изпълнението на този проект са 
предприети първоначални стъпки, като през 2011 г. беше приета схема за газификация 
на града. 

Отчитаме и напредък по отношение на проект „Развитие на местната инфраструктурата 
за опазване и подобряване на околната среда – Завършване на канализационната мрежа 
и главните колектори и изграждане на Пречиствателна станция отпадъчни води 
ПСОВ“. Община Кърджали бе бенефициент по програма ИСПА за техническо 
проектиране на Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Кърджали: 
Изграждане на ПСОВ и Довеждащ Колектор, Разширение и реконструкция на 
водоснабдителната и Канализационна Мрежа”. Техническият проект беше готов в края 
на 2010 г. На базата на него, е подготвено проектно предложение за финансиране на 
изпълнението чрез Оперативна програма „Околна среда“2007-2013 г.  
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На база изпълнение на приоритетните проекти, може да се даде много висока оценка на 
реализацията им. Изпълнение от близо 70,5% на приоритетни проекти залегнали в 
плана за реализация, подсказва, че общинската администрация, осъзнава значението и 
нуждата от тях за развитие на община Кърджали. 

2.1.5.4 Напредък в изпълнението на плана по Приоритети 

Оценката на напредъка в изпълнение на цялостния План за реализация на ОПР на 
община Кърджали се извършва въз основа на изпълнение на проектите по отделните 
приоритети.  

Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, 
реализираща местните потенциали и сравнителни предимства и повишаване на 
нейната инвестиционна привлекателност“ 

Приоритет 1 включва 4 специфични цели с общо 15 мерки. Обхвата на приоритета се 
простира от провеждането на маркетинг, изграждане на бизнес инфраструктура, 
човешки ресурси, транспорт и енергийна ефективност. Общият брой проекти/ 
инициативи и направления, идентифицирани в компетенциите на общината е общо 38. 
В тях се включват и съвместни инициативи, чиято реализация би могла да се постигне 
чрез партньорство на общината със структури на гражданското общество и частния 
бизнес. Значителна част от посочените в Плана за реализация проекти попадат в 
правомощията на други институции – напр. Агенцията по заетостта, АПИ и др. 

От заложените в плана проекти/ инициативи, са покрити 26, т.е над 70%. От тях 14 са 
неинвестиционни, финансирани чрез собствени средства или попадащи във функциите 
на общината. Реализираните проекти/инициативи с инвестиционен характер са общи 
12. Изпълнението на тези 12 проекта/инициативи е осъществено посредством 
реализация на общо общо 55 инвестиционни проекта на стойност над 100 млн. лв. От 
тях в периода 2007- 2010 г. са реализирани 49 проекта на стойност 98,5 млн. лв., и през 
2011 г. още 6 проекта на стойност 1,5 млн. лв. Източниците на финансиране са средства 
от бюджета на общината, Оперативните програми и целеви средства от националния 
бюджет.  

През юли 2012г. стартира изпълнението на проект „ Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали“  със срок на 
приключване 2014 г. 

Приоритет 2 „Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на 
привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене“ 

Приоритет 2 е насочен основно към подобряване на качеството на жизнената среда. В 
него са включени основно дейности, свързани с подобряване на социалните условия 
(образование, култура, здравеопазване, спорт), околна среда, в т.ч и ВиК 
инфраструктура, както и проекти насочени към благоустройство на населените места. 
За тази цел са формулирани 3 специфични цели. За тяхното достигане са набелязани 
общо 10 мерки, включващи 30 проекта и направления попадащи в правомощията и 
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възможностите на община Кърджали. От тях са изпълнени общо 21 инициативи или 
70%. Както вече изтъкнахме на няколко пъти при наличие на общи направления, които 
предполагат изпълнение на повече от 1 проект, за оценка на напредъка се отчита 
изпълнение на поне един проект в конкретното направление.  

За постигане на целите на приоритета са изпълнени общо 258 инвестиционни проекта, 
като в периода 2007-2010 г. техният брой е 217, чрез които са изпълнени общо 18 
проекта/инициативи залегнали в Плана за реализация. С най – много изпълнени 
проекти са сферите на образованието и благоустройството на населените места. Общата 
стойност на изпълнените инвестиционни проекти е над 32,5 млн. лв., като в периода 
2007-2010 г. инвестиционните разходи по приоритет 2, възлизат на 28,6 млн. лв. 

През 2011 г. стартира и изпълнението на проект „Мостът - кръстопът на култури“ , 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, със срок на приключване 
2013 г. 

През 2012г. стартира изпълнението на проект „ Дом за всяко дете” , финансиран от 
Оперативна програма „Регионално развитие”, със срок на приключване 2014 г. 

Приоритет 3 “Отваряне” на общината към страната и света: чрез използване на 
геостратегическото положение на общината за развитие на туризъм и 
трансгранично сътрудничество“ 

Приоритетът е насочен към насърчаване на туризма и трансграничното 
сътрудничество. Идентифицирани са 3 специфични цели с общо 7 мерки за тяхното 
постигане. След извършения анализ относно включените в приоритета проекти и 
инициативи се установи, че 21 от тях попадат в компетенциите на общината. Следва да 
отбележим, че два от проектите, които попадат в обхвата на възможностите на 
общината се идентични с проектите по Приоритетите 1 и 2. Това са: 

� Изграждане на Регионален център в Кърджали за управление на дейностите по 
отпадъците; 

� Изграждане на “Пазар на производителите” и улесняване реализацията на 
селскостопанската продукция на производителите от общините на областта и 
съседни области. 

Поради тази причина тези проекти остават извън оценката на напредъка по приоритет 
3. Реализираните неинвестиционни проекти със собствени средства и/или като част от 
функциите на общината са общо 9 броя. Напредъкът се дължи на реализирани 5 
инвестиционни проекти, които покриват 5 инициативи и направления по приоритета. В 
периода 2007-2010 г. са изпълнени 2 проекта, докато през 2011 г. са осъществени още 3 
проекта. Реализираните проекти обхващат всички идентифицирани специфични цели 
към приоритета. Общо за периода 2007 – 2010 г. са реализирани общо 11 проекта или 
52,4% от проектите, попадащи в компетенциите на общината. Към момента на оценка 
относителния дял на изпълнение проекти/инициативи и направления достигна 66,6%. 
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Независимо, че излизат извън периода на настоящата оценка, следва да отчетем и още 
два проекта – единия приключил през 2012 г. и другия в процес на изпълнение 
финансирани от ОПРР. Тяхната предварителна стойност е за над 6 млн. лв. Проектите 
са: 

� „Изграждане на Парк “Арпезос – Север” и Бизнес парк – І и ІІ етап град 
Кърджали” - срок на приключване 2012 г. 

� „Перперикон - дом на богове и хора“ – срок на приключване 2014 г. 

Приоритет 5 Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво за 
подобряване процеса на управление и усвояване на средства от структурните 
фондове и кохезионния фонд на ЕС 

Приоритет 5 е насочен изцяло към укрепване на капацитета. В съдържателен аспект, 
той включва единствено проекти и инициативи от неинвестиционен характер. Често,  
този тип инициативи се явяват като част от други дейности и/или проекти, насочени 
към подобряване на институционалния капацитет. Тези проекти обхващат повече от 
една област на интервенция. От друга страна, ангажимента за подобряване на 
капацитета е постоянно задължение, както на общинската администрация, така също и 
на самите служители. Ето защо оценката за техния професионален напредък, свързан с 
реализацията на плана е затруднена. 

Приоритетът включва 2 специфични цели и общо 4 мерки. След анализ на възможните 
инициативи обхванати от приоритета, бяха идентифицирани 15 попадащи във 
възможностите на общината. От тях, са осъществени 13 или приблизително 86,6% от 
инициативите. Основно са реализирани чрез собствени средства или като част от 
функциите на администрацията. 

Към момента на извършване на оценка в изпълнение са още 3 проекта: 

� Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 
Кърджали, финансиран чрез ОПРР, с краен срок на изпълнение 2013 г.; 

� „Създаване на областен информационен център в град Кърджали” финансиран 
от ОПТП, с краен срок за изпълнение 2014 г. 

� „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община 
Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, 
финансиран от ОПАК, с краен срок на изпълнение 2013 г.; 

2.1.6. Финансово изпълнение  

Финансовият напредък се извършва въз основа на приетата Индикативната финансова 
таблица към Плана за развитие на Община Кърджали 2007-2013 г. По своята същност, 
тя следва да обобщава необходимите ресурси за реализация на общинския план за 
развитие, респективно Плана за реализация, да определя финансовата рамка за участие 
на различните източници и поетите ангажименти от партньорите за финансиране на 
дейности в рамките на плана. 
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При оценката на финансовия напредък на изпълнението на ОПР на община Кърджали, 
фокус се поставя върху заложените индикативни стойности в финансовата таблица. 
При тази част на оценката отчитаме факта, че резултатите отнесени към момента на 
оценката са текущи, а не окончателни. В тази връзка цялостната оценка на чистото 
финансово изпълнение е индикативен и позволява предварителни индикации за 
евентуална необходимост за по-голямо ускоряване на дейностите по някои от 
приоритетите и специфичните цели на ОПР на община Кърджали. 

Оценката на финансовия напредък в настоящия доклад се разглежда по отношение на: 

� Общо финансово изпълнение; 
� Финансови изпълнение по финансови източници; 
� Финансов изпълнение по отделните приоритети. 

Тъй като изпълнението на част от проектите обхващат период по-голям от една година, 
резултатите от финансовото изпълнение се взимат предвид в годината на завършване 
на проекта. 

 

 

 

 

2.1.6.1 Обща оценка на индикативната финансова таблица 

Съгласно Индикативната финансова таблица общия размер на предвидените финансови 
ресурси възлиза на общо 98,033 млн. лв. Това са предвидени средства за реализация на 
проекти/инициативи не само за общинска администрация, а за всички организации и 
институции, имащи отношение към изпълнение на плана за развитие. В таблицата по-
долу сме показали разпределението на необходимите финансови ресурси по 
приоритети. 
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Фигура 5 - Разпределение на необходимите финансови ресурси по приоритети, съгласно Индикативната 
финансова таблица 

От таблицата е видно, че над 90% от предвидените ресурси са отредени на Приоритет 2 
„Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на 
общината за инвестиции и местоживеене“. Този дисбаланс се дължи основно на два от 
отбелязаните приоритетни проекти, чиито общ бюджет е 89 968 млн. лв. – 
„Ликвидиране на всички стари сметища и изграждане на Регионален център за 
управление на отпадъците“ и „Завършване на канализационната мрежа и главните 
колектори и изграждане на Пречиствателна станция отпадъчни води /ПСОВ/“. Следва 
да отбележим, че тези два проекта са въпрос и национална политика и поети от 
страната ангажименти към ЕС. Това до известна степен налага изместване на фокуса по 
отношение на осигуряване изцяло на необходимите финансови ресурси от страна на 
общината./ Основната част от тези посочени в плана средства, са осигурени и/или 
следва да бъдат осигурени чрез програма ИСПА, Оперативна програма „Околна среда“ 
и националния бюджет. 

Съгласно указанията
8, Индикативната финансова таблица, следва да обобщава 

необходимите ресурси за реализация на общинския план за развитие и определя 
финансовата рамка за участие на различните източници и поетите ангажименти от 
партньорите за финансиране на дейности в рамките на плана. Като цяло тези 
структурни изисквания са спазени при нейното разработване. Известна непълнота 
съществува по отношение на определяне на необходимите ресурси. Както изтъкнахме в 
т. 2.1.5.1, в плана за реализация са идентифицирани общо 104 проекта, попадащи в 
отговорностите, задълженията и възможностите на общината. От тях за едва 24% (25) 
от проектите са определени индикативни финансови ресурси за тяхното изпълнение. 

                                                           
8
Методически указания за разработване на общински планове за развитие и Методически указания за актуализация 
на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие 2009 г., Министерство на Регионалното 
Развитие и Благоустройство. 
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Това налага изместване на фокуса при оценката на финансовия напредък. Поради тази 
причина, Консултанта изследва напредъка през призмата на осигурените (привлечени и 
собствени) финансови ресурси за изпълнение на плана. Това се дължи основно на 
факта, че липсата на информация за първоначално предвидените финансови ресурси не 
позволява оценка на финансовия напредък. Към настоящия момент на оценка, този 
подход може да се счита за адекватен и точен поради няколко основни фактора: 

� Липса на предварително осигурени средства, чрез които да се финансират 
идентифицираните в Плана за реализация проекти; 

� Липса на необходимите финансови ресурси за всеки един проект по отделно; 

� Обща формулировка на проекти/инициативи, което непозволя да се определят, 
конкретните разходи; 

� Липса на базови и целеви стойности (към момента на оценка), чрез които да се 
определи степента на изменение. 

� Липса на пълна проектна готовност към момента на изготвяне за индикативната 
финансова таблица за осъществяване на инфраструктурни проекти, в които 
точно да бъде определен обхвата и стойността на предвидените работи. Това не 
позволя коректно да се остойностят голяма част от проектите, включени в Плана 
за реализация; 

� Отчитане на динамиката и измененията на основните ценообразуващи елементи, 
което води до подценяване на необходимите ресурси; 

� Промяна на социално – икономическите условия, в резултат на настъпилата 
световна финансово-икономическа криза. 

На практика, тези няколко фактори биха обременили с голяма грешка предварително 
определените индикативните средства за изпълнение. Изложените по-горе констатации 
и фактори, налагат извода, че за точна оценка следва да се акцентира върху 
финансовото изпълнение, от гледна точка на изпълнените проекти в периода 2007-2010 
г. и 2011 г. (за адекватност на анализа съобразно датата на извършване на оценката). 

С оглед на това, анализът на финансовото изпълнение на ОПР на община Кърджали се 
базира на информация получена за изпълнени проекти, финансирани чрез: 

� Собствени средства, в т.ч средства за съ-финансиране на проекти; 
� Целеви средства от националния бюджет; 

� Национални и международни програми;  

� Структурни фондове; 

� Предприсъединителни инструменти. 
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2.1.6.2 Общо финансово изпълнение 

Преди да бъде разгледан напредъкът подробно на ниво източник на финансиране и 
приоритет е необходим преглед на цялостното финансово изпълнение на ОПР на 
община Кърджали, в периода 2007-2010. 

Таблицата по-долу представя анализ на изразходваните финансови ресурси за 
изпълнение на ОПР. 

Таблица 7 -  Общ размер на финансово изпълнение на ОПР на Община Кърджали 

Финансово изпълнение Размер на финансовите средства в 
хил. лв. 

Финансови средства в периода 2007-2010 г. (в 
лв.) 

127 953 

Финансови средства през 2011 г. (в лв.) 5 752 
ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСОВИТЕ 
СРЕДСТВА (в лв.) 

 
133 705 

Източник: експертни изчисления 

Както вече отбелязахме, в периода на оценка 2007-2010 г. са изпълнени общо 268 
проекта на обща стойност повече от 127,953 млн лв. Средната стойност на 1 проект 
през този период е близо 477 хил. лв. За 2011 г. са изпълнени общо 49 проекта на 
стойност 5,752 млн. лв. или средно 117 хил. лв. на проект. 

В периода 2007 -2010 г. наблюдаваме две противоположни тенденции относно 
разходите за изпълнение на Плана за реализация. През първите години имаме рязък 
ръст на отделените финансови средства за реализация на ОПР - фиг. 7. Основните 
фактори са свързани с наблюдаваните позитивни тенденции в местната икономика, 
механизмите при формиране общинския бюджет и осигуряване на средства за 
инфраструктурни проекти от националния бюджет. Позитивните тенденции в местното 
развитие дава възможност на общината да отделя по-голям ресурс (собствени и заемни 
средства) в периода 2008-2009 г., за планиране и реализация на политиките, залегнали в 
Плана за развитие. Именно през тези две години са реализирани близо 91% от всички 
инвестиционни разходи в периода 2007-2010 г. и над 87% в периода 2007-2011 г. В 
същото време се наблюдава и диференциация по отношение на източниците на 
финансиране на Плана за развитие. Ако в началото на програмния период (2007 г.), в 
структурно отношение източниците за финансиране са основно собствените средства, 
то през следващите години те успешно са допълвани чрез национални и европейски 
средства. 
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Фигура 6 - Реализирани разходи за реализация на Плана за развитие по години в (хил. лв.) 

През 2007 г. основните средства за изпълнение на Плана за реализация са осигурени от 
бюджета на общината – близо 90 % от средствата. Това може да бъде обяснено с 
проекти в период на изпълнение и първата година от действието на Оперативните 
програми в България и невъзможността общината да се възползва от средствата 
предвидени по тях. 
Макар и по – късно, въздействието на ефектите на икономическата криза са се отразили 
и при планиране на инвестиционните разходи. Още през 2009 г. собствените разходите 
на общината за инвестиции са намалели с близо 1,5 млн. лв. спрямо 2008 г. и достигат 
размер на около 9,5 млн. лв. Независимо от това през същата година отчитаме и най-
висока стойност на инвестиционните разходи, които достигат приблизително 92,6 млн. 
лв

9. Този факт се дължи основно от осигуреното целево финансира от националния 
бюджет, което е допълнено първите успешно приключили проекти по Оперативните 
програми и ПУДООС. Спадът на инвестиционните разходи през 2010 г. се дължи 
основно на задълбочаване на ефектите от кризата и ограничаване на собствените 
разходи за инвестиции. Тази политика е присъща във времена на рецесия и отразява и 
тенденциите в националната политика за за намаляване на разходи и използване в 
максимална степен на средствата от Оператвните Програми за финансиране на 
инфраструктурни проекти. През 2010 г. разходите, осъществени от общинския бюджет 
са сравними с разходите в началото на периода. В същото време следва да оценим като 
положителна тенденцията нарастването на усвояемостта на средства по отношение на 
предоставяните възможности по Оперативните програми. През същата година 
приключилите успешно проекти, финансирани по различните Програми възлизат на 
над 4,5 млн. лв. или над 55% от инвестициите осъществени в общината. В това 
отношение, община Кърджали се нарежда сред водещите общини в България по 

                                                           
9
Отчитането на инвестиционните разходи се извършва въз основа на стойноста на приключилите 
проекти. 
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усвояване на средства от ЕС. От друга страна, тази тенденция кореспондира и с 
националната политика, ориентирана към стремеж за максимално използване на 
възможностите по Структурните и Кохезионен фондове. 

През 2011 г. общия размер на осъществените инвестиции е намалял с 28% спрямо 
предходната година. Основният фактор за това се крие в по-ниския размер на 
привличане на средства по Оперативните програми, като отчетената сума е в размер на 
1,6 млн. лв. и намалелите възможности за финансиране от държавния и общинския 
бюджет.  

2.1.6.3 Финансово изпълнение по видове финансови източници 

Настоящият анализ има за цел да идентифицира основните източници, използвани от 
община Кърджали за финансиране на изпълнението на Плана за развитие. В таблицата 
по-долу сме представите основните източници и размера на финасиране по периоди. 

Таблица 8 -Източници на финансиране на изпълнението на ОПР на община Кърджали 

Източници на 
финансиране 

Финансово 
изпълнение в 
периода 2007-2010 
в хил.лв.) 

Финансово 
изпълнение в 
периода 2011 г. 
(в хил. лв.) 

Общо 
финансово 
изпълнение 
(в хил. лв.) 

Собствени средства, в 
т.ч средства за съ-
финансиране 

31501 3 892 34 930 

Национални програми 2 194 0 2 194 
Оперативни програми 4 670 1 674 6 345 
Предприсъединителни 
фондове 

6 516 0 6 516 

Национален бюджет 83 073 185 83 258 
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА 40127 953 5 752 133 705 

Източник: експертни изчисления 

Идентифицирани са 5 основни източника на финансиране за изпълнение на 
инвестиционни проекти, залегнали в Плана за реализация на ОПР на община 
Кърджали. Най – голям е относителния на финансирането чрез целеви средства от 
националния бюджет, приблизително 65% в периода 2007 -2010 г. 

На второ място са проектите/инициативите финансиране чрез  собствените средства 
(в т.ч отделени средства за съ-финансиране на проекти), приблизително 24% от всички 
средства. Средствата са използвани за финансиране на 212 проекта в периода 2007 -
2010 г. или 80% от всички изпълнени проекти. Това показва, че средствата са 
използвани за финансиране на по-малки проекти с по-малък обхват на дейностите. 

Основните сектори финансирани чрез собствени средства са: 

� Транспорт – 7,502 млн. лв. (63 проекта); 
� Благоустройство с 6,244 млн. лв. (43 проекта); 
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� Образователна инфраструктура 4 257 млн. лв. (48 проекта);  

� ВиК с 781 хил. лв. (10 проекта). 

Както вече отбелязахме, се отчита динамика в използването на собствени ресурси за 
финансиране. В началото на програмния период делът на собственото финансиране е 
близо 90% (2007 г.), като постепенно намалява и през 2010 г., когато Оперативните 
програми вече действат с нормален темп, достига до 38% от размера на приключилите 
инвестиционни проекта. През 2011 г. отново имаме покачване до 68%, поради 
очакваното подобрение на икономическата среда и забавяне на някой договори по 
различните оперативни програми. 

През този период, отделените собствени средства варират от малко над 4 200 лв. до 
2,397 млн. лв. за изпълнението на проекти с изцяло собствени средства. През 2011 г. 
чрез собствени средства са финансирани общо 46 проекта на обща стойност 3,892 млн. 
лв., като сумите са от малко над 2 900 лв. до 1,159 млн. лв. за сектор транспорт.  

Наблюдаваната вариация в размера на финансиране, подсказва, че част от изпълнените 
инвестиционни проекти не са били предварително планирани, а тяхното осъществяване 
е в резултат на възникнали неотложни нужди. Друга характерна черта при използване 
на проектите, финансирани чрез собствени средства е тяхната продължителност. 
Всичките проекти са изпълнявани в рамките на година, като това се обяснява и с 
механизмите при съставяне на бюджета на общината. Това до голяма степен води до 
намалявана на възможностите за планиране и осигуряване на средства от бюджета на 
общината за проекти, които изискват по-дългосрочна реализация. За подобни проекти, 
общината се ориентира към използване на външно финансиране и най-вече към 
програми, финансирани от ЕС. 

Оперативни програми действат България от края на 2007 г. и осигуряват финансиране 
за общините в няколко направления: 

� Регионално развитие; 
� Околна среда; 

� Административен капаците; 

� Човешки ресурси; 

� Техническа помощ; 

За разлика от финансирането на проекти чрез собствени средства, оперативните 
програми позволят финансиране на по–мащабни и големи проекти, които често излизат 
извън възможностите на общините в България. Характерна черта при тях е, че срока за 
изпълнение варира от 12 до 24 месеца и в редки случай до 36 месеца. Това позволява 
планиране на обхватни проекти, изискващи по – голям срок на изпълнение. В началото 
на програмния период финансирането от Оперативните програми за общините беше 
изцяло безвъзмездно, като средствата идваха от Структурните фондове (85%) и 



 

страница 49 
 

националния бюджет (15%). Постепенно след 2010 г., общините в качеството си на 
бенефициенти поемаха част от националното финансиране по част от проектите.  

В рамките на периода за оценка 2007 - 2010 г., община Кърджали е приключила 
реализацията на общо 3 проекта, като към края на 2011 са приключени още 2 проекта. 
Реализираните проекти са по две основни програми – Оперативна програма 
„Регионално развитие“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. 
Първите сключени договори са през 2008 г. (2 договора) и през 2009 г. (3 договора). 
Срокът за изпълнение е от 12 до 22 месеца. Общата сума на привлечените средства по 
към 2010 г. е в размер на 4,670 млн. лв., като само за 2010 г. стойността на 
приключилите проекти възлиза на 4,607 млн. лв. Това представляваше близо 53% от 
стойността на приключилите проекти през същата година. Основните сектори на 
изпълнените проекти са транспорт, образование и социални дейности.  

Проектите са насочени към изпълнение на инициативи по Приоритет 1 (1 проект) и 
Приоритет 2 (2 проекта), залегнали в Плана за реализация. 

През 2011 г. е приключило изпълнението на още два проекта, на обща стойност 1,674 
млн. лв. насочени към социална и екологична инфраструктура по Приоритет 2. 

Към 2012 г. по различните оперативни програми, в изпълнение или приключили, са 
общо 7 проекта на договори, сключени през 2011 и 2012 г. 

В рамките на периода на оценка 2007-2010 г., община Кърджали е изпълнила 3 проекта 
финансирани чрез предприсъединителните фондове, по финансови меморандуми 2004 
и 2005 г. Общият размер на привлечените средства е в размер на над 1 млн. лв. за 
периода на 2008-2009 г. Сумите на проектите варират от 290 хил. лв. до над 600 хил. лв. 
Проектите са изпълнявани по програма ФАР Трансгранично сътрудничество в 
партньорство с гръцки организации и институции. Проектите покриват инициативите 
по Приоритет 3 и Приоритет 2 и са насочени към развитие на туризма и човешките 
ресурси и подобряване на околната среда.  

В допълнение на гореизложеното, по програма САПАРД е изпълнен и един от 
приоритетните за общината проекти на стойност над 10 млн. 

По този начин общата сума на привлечените средства по предприсъединителни 
инструменти за периода 2007 – 2010 г. възлиза на над 6,5 млн. лв. 

Освен финансиране на проекти, чрез използване на средства от ЕС, общината е 
получила подкрепа и се е възползвала от възможностите на националния бюджет и/или 
конкретно министерство, чрез целево финансиране и изпълнение на проекти по 
национални програми.  

Значителни финансови ресурси за реализация на проекти/инициативи и направления 
залегнали в Плана за реализация са осигурени чрез целево финансиране от националния 
бюджет. Общият размер на финансирането възлиза на 83,072 млн. лв. за периода 2007-
2010 г. за изпълнението на 20 проекта. Проектите са насочени към: 
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� Основен ремонт на училища и детски градини на територията на община 
Кърждали; 

� Екологична инфраструктура; 

� Асфалтиране и баластриране на улици в населените места; 

� Строителни работи по местната пътна инфраструктура и др. 

Основно, финансовите средства от националния бюджет са били използвани за 
постигане на целите по Приоритет 1 и Приоритет 2. 

Националните програми имат за задача да финансират приоритетни политики на 
национално ниво. През периода 2007-2010 г., община Кърджали е осъществила проекти 
по следните национални програми: 

� Национална програма за съфинансиране  на общински инвестиционни проекти 
от МОН; 

� НП "Оптимизация на училищната мрежа през 2010 г."; 

� ПУДООС. 

Общия брой реализирани проекти е 29 в размер на 2 662 хил. лв. Както е видно, 
основните усилия на общината са били насочени към търсене на допълнителни 
възможности за финансиране в сферата на образованието и околната среда. Тези 
усилия изцяло корепондират със специфичните цели по Приоритет 2. Близо 75% от 
осигурените финансови средства по националните програми са усвоени през 2009 г. 

2.1.6.4 Финансово изпълнение по отделните приоритети 

За постигане на напредък по изпълнението на плана за реализация се анализират 
средствата отделени за финансиране на инвестиционните проекти изпълнение в 
периода 2007 -2010 г и 2011 г. по приоритети. 

По приоритет 1 са изпълнени са 55 инвестиционни проекта на обща стойност 23,014 
млн. лв. Общата сума на финансиране за периода 2007-2010 г. е в размер на 21,501 млн. 
лв. и 1,513 млн. лв. през 2011 г. Обхванати са проекти, осъществени в сектора 
транспорт, електро и съобщителна инфраструктура, благоустройство (улично 
осветление, изграждане и обновление на сграден фонд). Финансовото изпълнение на 
инвестиционните проекти е осигурено чрез предприсъединителни инструменти, 
собствено и целево финансиране и чрез оперативните програми. С най – висок 
финансов принос са проектите реализирани с финансиранане от ЕС (Оперативни 
програми и предприсъединителни инструменти), близо 44% или над 9,5 млн лв. 

По приоритет 2 отчитаме изпълнение на най-много проекти през периода 2007-2010 
г., - 218 инвестиционни проекта на обща стойност от 105,615 млн. лв. С най – голям 
относителен принос са осигурените целеви средства от националния бюджет. Най – 
много средства са били отделени за подобряване на екологичната инфраструктура – 
84,279 млн. лв. и образователна инфраструктурата над 11 млн. лв. 
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През 2011 г. са финансирани още 11 инвестиционни проекта на обща стойност 3,923 
млн. лв. В структурата на финансираните проекти се наблюдава промяна, като близо 43 
% от средствата са осигурени чрез структурните фондове. 

Приоритет 3 към периода, в които е ориентирана оценката е най-слабо покрит, що се 
отнася до осъществени проекти. Единствените проекти са реализирани по ФАР 
Трансгранично сътрудничество. Общата сума по тях е около 750 хил. лв. През 2011 г. 
са завършени още 3 проекта, финансирани чрез общинския бюджет на обща стойност 
приблизително 315 хил. лв. Следва да отчетем, че към 2012 и 2014 ще приключат още 
два проекта финансирани по ОП „Регионално развитие”, като се очаква усвоената сума 
по тях да достигне над 8 млн. лв. 

Основни изводи свързани с финансовото изпълнение 

Анализът във времеви аспект показва, че инвестиционните разходи следват 
наблюдаваните общи закономерности в развитието на страната, и в района в частност. 
Отчетените позитивни тенденции по основни икономически индикатори, способите и 
механизмите за определяне на бюджета на общината водят до нарастване не само на 
възможностите за осъществяване на инвестиционни разходи, но и за тяхната 
реализация в периода 2007 – 2009 г. С намаляване на собствените ресурси в резултат на 
кризата, общината успешно насочва усилия към търсене на допълните източници на 
финансиране. Стартът на оперативните програми в края на 2007 и началото 2008 г. е 
използван успешно от общината за финансиране на по-големи инвестиционни 
намерения. Високата абсолютна стойност на осъществените инвестиционни разходи 
през 2009 г. следва да се разглежда като резултат от положителната инерция натрупана 
през предходната година и механизмите при съставяне на бюджета на общината. 
Последвалият неминуем спад в резултат на кризата, както в абсолютния размер на 
осъществените проекти, но така и в размера на инвестициите, показва важното място на 
процесите на дългосрочно планиране и приоритизиране на проектите, базирани на 
отчитане на нужди и значимост на местната общност. Това е особено важно при 
ограничените финансови средства, с които разполага общината. В същото време, много 
ясно се отчита нуждата от търсене на допълнителни източници на финансиране на 
общинските политики, за разширяване и осигуряване на необходимите средства за 
изпълнение на залегналите в плана за реализация инициативи. Независимо от спада в 
размера на инвестиции през 2010 г., предварително планираните и подготвени проекти 
оказват значително влияние не само върху общия размер на разходите за инвестиции, 
но и върху резултатите от изпълнение на проектите.  

В обобщен вид основните изводи са: 

� Постепенното разширяване на източниците на финансиране на общинските 
политики; 

� Най-голям финансов ресурс е бил отделен за финансиране на Приоритет 2, което 
определя, че дейностите свързани с подобряване на социалната среда и околната 
среда са приоритетни за общината. 
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1.2 Оценка на ефективността и степента на постигане на целите и приоритети 
на ОПР и очертаната тенденция 

Степента на постигане на целите има за задача да покаже достигнатия напредък по 
изпълнение на ОПР на община Кърджали. Оценката на напредъка, базиран на 
изпълнените проекти от Общинската администрация. Таблицата по-долу представя 
оценка на степента на постигнатия напредък по изпълнение на отделните приоритети и 
специфични цели въз основа на данни и получената информация за изпълнените 
проекти. Тъй като вече на няколко пъти изтъкнахме, че Приоритет 4 има хоризонтален 
характер, неговото изпълнение зависи от равнището на изпълнение на специфичните 
цели по останалите приоритети. 

Таблица 9 -Степен на постигнатия напредък по изпълнение на приоритетите и специфичните цели на ОПР на 
община Кърджали за периода 2007-2010г. 

Приоритет  Специфична 
цел 

Брой проекти Изпълнени проекти Степен на 
изпълнение (в 
%) 

Приоритет 1 38 26 68,4% 
 СЦ 1 20 15 75% 
 СЦ 2 3 2 66,6% 
 СЦ 3 1 0 0% 
 СЦ 4 14 9 64,3% 
Приоритет 2 30 21 70% 
 СЦ 1 8 6 75% 
 СЦ 2 8 5 62,5% 
 СЦ 3 14 10 71,4 
Приоритет 3 20 14 70% 
 СЦ 1 10 10 100% 
 СЦ 2 7 3 42,8 
 СЦ 3 3 0 0% 
Приоритет 5 15 13 86,6% 
 СЦ 1 7 6 85,7% 
 СЦ 2 8 7 87,5% 
ОБЩО  104 74 71,1% 

 

Изведените общи резултати за постигнатия напредък показва много добра степен на 
изпълнение на ОПР. От общо 104 идентифицирани проекта/инициативи/направления, 
попадащи в компетенциите на общината, отчитаме че към средата на плановия период 
са изпълнени 71% от тях или общо 74 броя.   

Анализирайки информацията по отделните приоритети и специфични цели можем да 
отчетем, че най – ниска степен на изпълнение се наблюдава по – отношение на 
приоритет 1 – 68%. Това се дължи на спецификата на приоритета, които обхваща 
различни мерки за подобряване на бизнес средата – от изграждане на бизнес 
инфраструктура, развитието на селското стопанство, подобряване на качеството на 
човешките ресурси и изграждане на техническа инфраструктура. Част от 
неизпълнените до момента проекти/инициативи/направления изискват засилване на 
партньорството между бизнеса и общинската администрация и осигуряване на 
значителен финансов ресурс за изпълнение на инфраструктурните действия. Степента 
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на изпълнение на Приоритет 2 и Приоритет 3 е близко до средната стойност отчетено 
за цялостната степен на изпълнение на ОПР. По приоритет 2, по-ниска степен на 
изпълнение имаме по специфична цел 2 (62%), който също като дейностите по 
приоритет 1 изисква засилено партньорство между общината и различни 
заинтересовани страни. По отношение на приоритет 3 имаме изоставане по отношение 
на изпълнението на специфична цел 2 и специфична цел 3. Изпълнението на тези 
специфични цели е свързано със осигуряване на сътрудничество на междурегионално и 
трансгранично ниво. 

При степента на изпълнение на Приоритет 5 и двете му специфични цели, отчитаме 
общо изпълнение над 86%. Това се дължи на характера на мерките, които включват 
единствено проекти и инициативи с неинвестиционен характер, изискващи значително 
по-малко финансов ресурс и попадащи в основните функции на администрацията.  

Общият извод, които се налага от анализът на степента на напредък по отделните 
приоритети и специфични цели показва, че към момента на оценка е постигнат 
значителен напредък по изпълнение на ОПР на община Кърджали, още повече, че 
периода 2009 – 2010 г. беше белязан от финансовата и икономическа криза. Независимо 
от позитивните признаци свързани с изпълнение на ОПР следва да отбележим, че от 
една страна е необходимо засилване на партньорството между общината и местните 
заинтересовани страни (бизнес, неправителствен сектор, национални и регионални 
институции и др.) и от друга усилия за създаване на условия за ефективно 
сътрудничество на регионално и трансгранично ниво, и предпоставки за изпълнение на 
проекти от взаимен интерес.  

1.3 Оценка на ефикасността на използваните ресурси 

В теорията и практиката има широко приета дефиниция на понятието ефикасност. 
Въпреки това, често пъти в литературата е налице несъответствие и дори противоречие 
между нея и определението за понятието ефективност. В настоящата оценка 
„ ефикасността“ указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените 
разходи. 

Поради специфичните особености на анализа на ефикасността, настоящият анализ е 
базиран единствено на информацията от приключилите инвестиционни проекти. 

Анализът е базиран на изходния масив с информация, който Консултантът разработи в 
хода на оценката. Масивът включва два основни вида данни, необходими за целите на 
оценката – информация за финансовото изпълнение, инвестиционен сектор, година на 
изпълнение. 

В съответствие с направените до момента констатации в рамките на текущата оценка, и 
тук възникват проблеми, свързани със затрудненото отчитане изпълнението на 
индикаторите. В същото време, при оценката на индикаторите беше подчертано, че има 
и такива индикатори, които са нерелевантни. Това наложи да се използва алтернативен 
модел за оценка, базиран на изпълнените проекти от общината. 
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Използваната методология за оценка на ефикасността се базира на използване на 
описателна статистика по отношението на средните разходи по отделните сектори и 
разходите на глава от населенито (общо и по сектори). С оглед на факта, че водещ 
приоритет при осъществяване на инвестиционните проекта се явява сферата на 
образование, е изчислен и средния разход за подобряване на образователната 
инфраструктура спрямо децата и учениците. 

Тук сме представили графично средните разходи за изпълнение на 1 проект по 
конкретен сектор които да позволят алтернативна експертна оценка за ефикасността.  

202744,73

4438277,21

188633,84

82824,24

109722,45

42689,64

62066,77

77452,22

513591,41

311750,86
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фигура 7 Среден размер на 1 проект 

Както вече изтъкнахме, в периода 2007-2010 г., община Кърджали е изпълнила 268 
инвестиционни проекта и неинвестиционни проекта с външно и собствено 
финансиране. Средният разход за един проект е 477,437 хил лв. Анализът показва, че 
най-висок среден разход се отчита в сектора на околната среда, над 4,438 млн. лв. за 
проект, но следва да се има предвид, че в конкретния сектор има изпълнен проект на 
стойност над 70 млн. лв. От останалите сектори водещи са транспорта и 
водоснабдяване и канализация. Това е логично с оглед на факта, че това са секторите с 
най-висока капиталоемкост. Най – нисък е средния разход на един проект в сектора 
здравеопазване, културата и спорта.  
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Фигура 8 - Разход на глава от населението за всеки сектор в периода 2007-2010 г. 

Внимание заслужава и оценката по отношение на разходите на глава от населението 
спрямо разходите за осъществяване на инвестиционната програма на общината. 
Общият разход в периода 2007-2010 г. е 1 870 лв. на човек от населението10.Най – 
много разходи на глава от населението са отделени за околна среда - 1232 лв., 
транспорт – 219 лв., благоустройство - 246 лв и образование- 97 лв. През 2011 г. общите 
разходи на глава от населението достига 1954 лв. Наблюдава се значително нарастване 
на разходите за социални дейности, транспорт и благоустройство на населените места.  

Въз основа на получената информация за изпълнените инвестиционни проекти, като 
водещ сектор се очерта образованието, където отчетохме, че са изпълнени 95 проекта. 
С оглед на това сме извършили изчисление на разходите за едно дете/ученик в 
образователна институция спрямо разходите за образование. Резултатите са показани 
във фиг. 9 

                                                           
10
Съгласно данни на НСИ, населението на община Кърджали през 2010 г. възлиза на 68 406 души. 
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Фигура 9 Среден разход в лв. в сектора на образование спрямо 1 дете / ученик  

Според данни на НСИ, в учебната 2010/2011 г., общията брой деца в детските градини 
и училища на територията на община Кърждали е 14947 деца/ученици. Размерът на 
разходите отделени за 1 дете/ученик за инвестиции в сферата на образованите е 443 лв. 
през периода 2007-2010 г. и нараства през 2011 г. до 473 лв. 

2. Оценка на съгласуваността и релевантността на стратегическата част на Плана 
за развитие на Община Кърджали /ОПР/  

Анализът на съгласуваността и релевантността на стратегическата част на Плана за 
развитие на община Кърджали е осъществен в 3 взаимодопълващи се стъпки: 

1. Анализ на съгласуваността с общите условия за изпълнение на ОПР; 
2. Анализ на релевантността на плана с промените в социално-икономическите 

условия; 
3. Анализ на съответствието на Плана за развитие с политиките на развитие на 

национално, регионално и местно ниво. 

2.1 Съгласуваност и релевантност с промените в политиките за развитие на 
национално, регионално и местно ниво, вкл. по икономически сектори 

В този раздел, оценката на съгласуваността и релевантността на ОПР на община 
Кърджали се извършва в следните аспекти: 

� Промени в политиката за развитие на национално, регионално и местно 
ниво; 

� Анализ на съответствието на Плана за развитие на община Кърджали с 
основни стратегически и планови документи в сферата на регионалното и 
местно развитие; 

� Анализ на съответствието на Плана за развитие на община Кърджали по 
секторни програми. 



 

страница 57 
 

Промени в политиката за развитие на национално, регионално и местно ниво 

След приемането на Плана за развитие на община Кърджали от Общинския съвет, 
настъпват някои важни промени както в европейската, така и в националната политика, 
нормативната и институционалната среда на регионалното развитие.  

През периода 2005-2006 г. в съответствие с изискванията на действащия тогава Закон за 
регионалното развитие бяха разработени и приети от компетентните органи 
документите от интегрираната система за планиране на регионалното развитие. С оглед 
на промените в политиките на ЕС, през 2008 г. беше прието ново национално 
законодателство в областта на регионалното развитие, включващо Закон за 
регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагане на Закона за регионалното 
развитие (ППЗРР). 

В същото време от 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на Европейския 
съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и 
международните условия за развитие на българските региони. От същата дата стартира 
прилагането на новата Кохезионна политика на ЕС, която определи нова рамка за 
развитие на регионите в Европейския съюз. 

Приетият нов Закон за регионалното развитие, (през месец май 2008 г.в сила от 31 
август 2009 г), цели да се създадат подходящи взаимовръзки между националната 
нормативна уредба за регионално развитие и законодателството на Общността. С 
националното и европейското законодателство е въведен актуализиран териториален 
обхват за районите от ниво 1 и 2 за България, като е осигурено съответствие с 
Регламент (ЕО) 1059/ 2003 г. за общата класификация на териториалните единици за 
статистически цели. Новият териториален обхват на районите от нива 1 и 2 не води до 
промени в Южен Централен район, респективно за община Кърджали. 

България получава подкрепа от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за 
периода 2007-2013 г. за прилагането на седем оперативни програми, насочени към 
постигането на цел 1 - „Конвергенция” на политиката за сближаване на ЕС. От 
всичките седем оперативни програми, Общинска администрация Кърджали може да се 
възползва от пряко от 5 от тях за изпълнение на Плана за развитие. Програмите са: 

• Оперативна програма „Регионално Развитие” (ОПРР) 2007-2013 г.; 
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР)   2007 -2013; 

• Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)  2007 – 2013 г.; 

• Оперативна програма „Техническа помощ“  (ОПТП) 2007 – 2013 г.; 

• Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2007 – 2013 г. 

Политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. отразява дневния ред от Лисабон и 
Гьотеборг и e насочена към постигането на три приоритетни цели: конвергенция - 
подкрепа на растежа и създаване на работни места в най-слабо развитите държави-
членки и региони; регионална конкурентоспособност и заетост - прогнозиране и 
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насърчаване на промените; териториално сътрудничество - стимулиране на 
хармоничното и балансираното развитие на територията на ЕС.  

Новият контекст на Лисабонската стратегия, както и някои нови стратегически 
документи на ЕС като стратегията в областта на устойчивото развитие и териториалния 
дневен ред изискват нов прочит и отражение на техните послания и целева рамка в 
документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, за да се 
гарантира принос на българските райони и общини за постигането на целите им. 

Новият Закон за регионално развитие (ЗРР) предвижда да се актуализират 
стратегическите и плановите документи за регионално развитие - Национална 
стратегия за регионално развитие, регионални планове за развитие (РПР), областни 
стратегии за развитие (ОСР). 

Актуализираният документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално 
развитие /НСРР/ е приет Министерски съвет. Той има за цел да осъвремени и засили 
стратегическата ориентация на действащата стратегия до края на периода и да подобри 
нейното изпълнение. 

Специален акцент в актуализирания документ е поставен върху екологичните проблеми 
и съответно върху засилената ориентация на стратегията към отчитане на глобалните 
проблеми на околната среда и общоевропейските цели и насоки за решаването им. 

Отчетена е необходимостта от проекти за териториално сътрудничество между отделни 
региони и градове, във фокуса, на които са последиците от изменението на климата, 
възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, опазване на 
биоразнообразието и др. Направените промени в стратегическата част на НСРР не са 
радикални, а по-скоро имат допълващ и доуточняващ характер, поставяйки нови 
акценти и интерпретации на определената вече стратегическа рамка до края на 
плановия период, и именно заради това ОПР на община Кърджали продължва да е в 
синхрон с разпоредбите на НСРР. 

2.2 Съгласуваността с общите условия за изпълнението на плана 

Съгласуваността на общите условия за изпълнение на плана за развитие се извършва 
въз основа на измененията на законодателна и нормативна база в Р. България в 
областта на регионалното развитие. 

План за развитие на община Кърджали 2007 - 2013 г. е приет с решение на Общинския 
съвет, в съответствие с чл.28, ал. 1 на Закона за регионално развитие /ЗРР/. Общинският 
план е разработен в съответствие с изискванията на действащия по това време Закона 
за регионално развитие (обнародван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., изм. ДВ, бр.32 / 2005 
г.). 

Анализът на структурното съдържание на приетия Общински план за развитие показва, 
че като цяло съответства на изискванията на чл. 14, ал.3 от ЗРР. Единствено частта 
свързана с реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана (чл.13, 
ал.3, т.5) не е намерила място в Плана. 
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Измененията в националната законадателна и нормативна рамка в областта на 
регионалното развитие налагат измения и в общите условия на Общинските планове за 
развитие. В структурно отношение, измененията на закона, отразени в чл. 13, ал. 2, 
целят да осигурят съответствие между средносрочните документи, подчинени на обща 
логика и философия. 

Съгласно изискванията на ЗРР, План за развитие на община Кърджали следва да 
съдържа: 

� анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 
� целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 

� индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 
реализация на плана; 

� индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

� необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

� описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и публичност; 

� програма за реализация на общинския план за развитие, с която се 
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и 
звената за изпълнение на проектите; 

� предварителната оценка на плана. 

На практика, в принципно отношение същесвуващия план за развитие покрива 
изискванията, залегнали в изменения Закон за Регионално Развитие. Сравнителният 
анализ на съответствието показва, че в действащия в момента ОПР липсват единствено 
следните два момента. 

� описание на необходимите действия за прилагане принципа на 
партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

Прилагането на принципа на партньорство е засегнат чисто схематично в изготвения 
план и се базира основно във фазата на изпълнение. Принципните цели, свързани с 
използване на партньорството се обуславя от постигането на ефективност и ефикасност 
при изпълнението, точно и правилно определяне на целите, на действията и 
възможностите за развитие на община Кърджали. Участието на партньорите на всички 
нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира 
прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Общинския план за 
развитие. Като цяло прилагането на принципа на партньорството цели да подобри 
качеството на актуализираните документи за изпълнението, като осигурява 
реалистичността и приложимостта на плана, и в по-голяма степен доближава плана за 
развитие до очакванията на гражданите и бизнеса. На практика, партньорите са 
обединени от общи цели и интереси, което е условие за постигане на добро 
взаимодействие за постигане устойчиво развитие на общината.  
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Информираността на гражданското общество е необходима, за да се получи широка 
обществена, гражданска подкрепа и ангажирано участие на заинтересованите страни в 
цялостния процес на изпълнение на общинския план за развитие.  

 

� предварителната оценка на плана. 

Предварителните (ex ante) оценки подпомагат идентифицирането на обществените 
потребности, формулирането на целите на публичните политики/програми, правилното 
им насочване, отчитане на рисковете и предизвикателствата. Те изпълняват 
диагностични функции, разкриват тяхната целесъобразност и приложимост, 
подпомагайки разработването им. 

Освен липса на тези две точки в структурата на действащия ОПР на община Кърджали, 
в извършената оценката по точка 1 са анализирани и възникналите трудности и 
проблемни области по отношение на процесите на наблюдение и оценка на напредъка в 
изпълнение на плана. Наличието на голям брой индикатори от различни йерархични 
групи за приоритетите и липсата на базови и целеви стойност към тях, правят процеса 
на проследяване на напредъка и оценяване изпълнението на целите и приоритетите на 
плана трудно осъществим. 

2.3 Релевантност с промените в социално-икономическите условия 

Общинският план за развитие е разработван в периода 2004- 2005 г. и се основава на 
данни за развитието на общината за периода 2000-2004 г. В нея се отчетени основно 
предизвикателствата от подготвителния процес за влизането на Р. България в ЕС и 
трудностите, пред които ще се изправи общината. На базата на това е избрана и 
конкретната стратегия за развитие на общината в средносрочен план. В същото време 
през 2008 г., световната икономика навлезе в период на рецесия, което намери 
отражение върху развитието на страната, и респективно върху развитието на община 
Кърджали. В чисто финансов и социален аспект, това се отрази в свиване на разходите, 
намаляване на средствата за инвестиции (както от страна на общината, така и на 
бизнеса), задържане на заплатите и нарастване нивото на безработицата.  

В периода на разработване на Плана, тази алтернатива не е била разглеждана и не е 
могло да бъде прогнозирана. Това, по същество не е позволило да се отрази 
въздействието и ефекта на световната икономическа криза и да се предвидят мерки за 
намаляване на ефектите. 

В национален аспект световната икономическа криза през 2008-2009 г. засегна силно 
страната, като икономиката регистрира отрицателен растеж на БВП. Първите признаци 
за излизане от кризата се появиха през второто-третото тримесечие на 2010 г., когато 
реалният обем на брутния вътрешен продукт на българската икономика започна отново 
да расте и достигна 1,7 % на годишна база в края на 2011 г. Независимо от това, най-
високите предкризисни нива на основните макроикономически показатели още не са 
достигнати. Възстановяването на икономиката протича бавно, като основните фактори 
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са свързани със забавянето на растежа на основните външно-икономически партньори, 
но също и на процеса на увеличаване на задлъжнялостта след определено високия 
икономически растеж и внезапното спиране на притока на капитали. Всички тези 
изменения в средата са се отразили и върху развитието на община Кърджали и най-вече 
върху финансовите възможностите на общината да продължи да осъществява активна 
инвестиционна политика. 
 

2.4 Оценка на координацията на Плана за развитие на Община Кърджали с 
областни, регионални и национални стратегически документи и оценка на 
мерките за постигане на необходимото съответствие на Плана за развитие на 
Община Кърджали със секторните политики, планове и програми 

За постигане на пълна и ясна картина по отношение на съответствието на Общинският 
план за развитие към националните и регионални стратегически и планови документи е 
направена съпоставка на целите и приоритетите на Планът с целите и приоритетите на 
стратегическите и плановите документи. Настоящият доклад съдържа информацията и 
направените констатации в обобщен вид.  

Промените в Закона за регионалното развитие доведоха до актуализация на 
документите на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. и 
Регионалните планове, като поставят изисквания свързани с определяне на нуждата от 
актуализация. В тази връзка, междинната оценка се фокусира върху наличието на 
съответствие на ОПР спрямо актуализираните документи от по – високо йерархично 
ниво в сферата на регионалното развитие, както и прави оценка на съоветствие на ОПР 
със секторните програми. За това сме определили 2 вида анализи на съответствието: 

1. Анализ на съответствието на Плана за развитие на община Кърджали с 
основни стратегически и планови документи в сферата на регионалното и 
местно развитие;  

2. Анализ на съответствието на Плана за развитие на община Кърджали по 
секторни програми. 

При анализа на първото направление под внимание са вземи следните стратегически 
документи: 

1. Национална стратегическа референтна рамка; 
2. Национална програма за реформи на Република България (2011-2015 г.); 

3. Национална стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за 
периода 2012-2022 г.; 

4. Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално 
развитие на Република България за периода 2011-2015 г.; 

5. Актуализиран Регионален план за развитие на Южен централен район за 
планиране за периода 2007 – 2013 г.; 
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6. Актуализиран документ за изпълнение на  Областна стратегия на област 
Кърджали – 2005 – 2015 г./ 

 
 
 

При направление 2 ще се проследи съответствието на Плана за развитие на община 
Кърджали със следните секторни стратегически документи, програми и планове: 
№ Сектор Стратегически документ/план/програма 

Стратегия за развитие на туризма в община Кърджали 

Стратегически план за развитие на културния туризъм 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република 
България 2009-2013 г. 

1. 

И
к
о
н
о
м
и
к
а 

и
 

ту
р
и
зъ

м
 

  

Национална стратегия за насърчаване на малките и средни 
предприятия 2007-2013 
Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2008-
2013 г. 
Национална програма за развитие на училищното образование и 
предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 2015 г. 

2. 

О
б
р
аз

о
-в
ан

и
е 

и
 

за
ет

о
ст

 

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008 - 
2015 г. 
Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в община 
Кърджали за периода 2009 – 2011 г. 
Национална стратегия за млaдeжта 2010 - 2020 г. 

3. 

М
л
ад

еж
и
 
и
 

сп
о
р
т 

Национална програма за младежта (2011-2015 г. 

Програма за опазване на околната среда на община Кърджали 
Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 
2013 г. 
Национална програма за управление дейностите по отпадъците за 
периода 2009-2013 г. 
Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 
2015 г. 

4. 

О
к
о
л
н
а 
ср

ед
а 

Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на 
серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и 
амоняк в атмосферния въздух 
Национален план за развитие на биологичното земеделие в България 
в периода 2006 - 2013 г. 

5. 

С
ел
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Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007 
- 2013 г. 
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Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 
възобновяемите енергийни източници 2005 – 2015 г. 

6. 
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Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 

Национална здравна стратегия 2008 - 2013 г. и план за действие 7. 
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 Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 

2011 – 2015 г. 
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област 
Кърджали (2011 – 2015)  
Обща стратегия за електронно управление в Република България 
2011-2015 
Концепция за подобряване на административното обслужване в 
контекста на принципа "Едно гише" 

8. 
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Стратегия за управление на общинската собственост на община 
Кърджали в периода 2008 – 2011 г. 

 

Анализ на съответствието на Плана за развитие на община Кърджали (2007 – 
2013 г.) с основни стратегически документи, планове и програми в сферата на 
регионалното и местно развитие  

За постигане на пълна и ясна картина по отношение на релевантността на Плана за 
развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2013 г. към национални, областни и 
общинските стратегически документи, програми и планове е направена съпоставка на 
целите, приоритетите и мерките на Плана за развитие на община Кърджали с целите и 
приоритетите на горепосочените документи.   

Съответствие на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2013 
г. с Национална стратегическа референтна рамка: 

o Визия: Към 2015 г. България да стане динамична, конкурентноспособна и 
достъпна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и 
социална чувствителност 

o Стратегически цели: цел 1 - засилване на конкурентоспособността на 
икономиката с оглед постигането на висок и устойчив растеж и цел 2 -  
развитие на човешкия капитал за осигуряване на по-висока заетост, доходи и 
социална интеграция. 

o Стратегически приоритети: подобряване на физическата инфраструктура 
повишаване на качеството на човешкия капитал с фокус върху заетостта; 
насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто 
управление и поддържане на балансирано териториално развитие. 

С така посочените цели и приоритети, Плана за развитие на община Кърджали напълно 
съответства на Национална стратегическа рамка, тъй като в Плана за развитие са 
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залегнали приоритети, цели и мерки, които насърчават развитие на 
конкурентоспособна и динамична местна икономика, развитие на човешките ресурси, 
подобряване на инфраструктурата и териториално развитие. 

 

Съответствие с Национална програми за реформи на Република България (2011 – 
2015 г.): 
Планът за развитие на община Кърджали съответства на Национална програма за 
реформи на Р. България в целите и приоритетите, свързани с повишаване на качеството 
на човешкия капитал и енергийната ефективност. По – малко са залегнали  приоритети, 
специфични цели и мерки, които да са свързани с инвестиции в научно – 
изследователска и развойна дейност, обхванати в описанието свързано с развитие на 
високотехнологични паркове. 

Съответствие с Национална стратегия за регионално развитие на Република 
България (НСРР) за периода 2012 – 2022 г.  

В националната стратегия за регионално развитие на Р. България за периода 2012 – 
2020 г. са залегнали стратегически цели, приоритети и мерки свързани с повишаване на 
конкурентоспособността на МСП, подобряване на достъпа до образователни, здравни и 
социални услуги, подобряване качеството на живот в селските райони, развитие на 
трансгранично и междурегионално сътрудничество, които са обхванати като основни 
приоритети и в Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2013 г.: 

• Приоритет 1 „Развитие на конкурентоспособна и динамична местна 
икономика, реализираща местните потенциали и сравителни предимства и 
повишаване на нейната инвестиционна привлекателност” – в този приоритет са 
включени цели и мерки свързани с развитието на селското стопанство, 
повишаване качеството на човешкия капитал, развитие на техническа 
инфраструктура 

• Приоритет 2 „Изграждане на качествена жизнена среда – развитие на 
социалната сфера и услуги и повишаване на привлекателността на общината за 
инвестиции и живеене” – в приоритета са включени мерки за подобряване на 
здравните услуги, младежки дейности 

• Приоритет 3 „Отваряне на общината към страната и света” – развитие на 
туризъм, трансгранично и междурегионално сътрудничество са сред основните 
мерки, залегнали в приоритета. 

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално 
развитие на Република България за периода 2011-2015 г. 

Има пълно съответствието между двата плана в приоритети и мерки, които са свързани 
с подобряване на привлекателността и качеството на живот – подобряване на 
образованието и здравните услуги, опазване на природното и културно наследство. 
Съответствие има и при развитие на сътрудничество за европейско териториално 
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сближаване, обхващащо трансгранично и междургионално сътрудничество, както и в 
укрепване на институционалния капацитет на местно и регионално ниво. Липсват 
приоритети и мерки свързани с развитие на изследователска дейност, технологично 
развитие и иновации.    
 

 

 

Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Актуализиран Регионален 
план за развитие на Южен централен район за планиране 2007 – 2013 г.  

� Общинският план за развитие отразява в значителна степен Приоритет 1 на 
Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране:  
„Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика, базирана на 
знанието“, като предвижда повишаване на достъпа и изграждане на бизнес и 
технологична инфраструктура, подкрепяща бизнеса. В по – малка степен са 
засегнати мерки като развитие на  изследователската дейност,  техническото 
развитие и иновациите, изграждане на бизнес мрежи и клъстъри. 

� По отношение на Приоритет 2: „Развитие и модернизация на техническата 
инфраструктура и градската среда” планът на общината предвижда мерки свързани 
с отварянето на ГКПП и функционирането на Общоевропейски транпортен коридор 
№ 9, доизграждане и поддържане на техническата инфраструктура с общинско 
значение,  подобряване на достъпа и развитие на информационните и 
комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП,  
разработване и изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда и 
реализиране на мерките в приетите Общински програми за управление на 
качеството на атмосферния въздух и управление на отпадъците. 

� По Приоритет 3: „Подобряване на социалната инфраструктура” са засегнати 
подобрението на образованието на населението, предоставянето на по – добри 
здравни услуги, развитието на спорта и младежките дейности, както и подпомагане 
на социално – икономическото и културно развитие на Кърджали.  

� Приоритет 4 от Регионалния план за развитие на Южен централен район е свързан 
с: „Опазване, възстановяване и устойчиво ползване на природното и културното 
наследство“. В Плана за развитие на община Кърджали са обхванати мерки, които 
са свързани предимно с развитието на различни форми на туризъм в региона, както 
и мерки, като инвентаризация и категоризация на природните и културните ресурси; 
проучвания, реставрация и консервация; създаване на частни музеи, 
концесиониране на паметници на културата, пещери; включване на 
социализираните обекти в туристически пакети, изграждане на посетителски 
центрове, офиси по туризма и др.; В този смисъл, Плана за развитие на община 
Кърджали съответства на приоритет 4 от Регионален план за развитие на Южен 
централен район за планиране. 
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� „Развитие на икономика, основана на местните ресурси“ е приоритет 5, в който са 
засегнати основните икономически сектори. Планът за развитие на община 
Кърджали е успял да обхване голяма част от икономическите сектори със своите 
приоритети, цели и мерки като основно място заемат развитието на МСП, туризма и 
селското стопанство. 

� В приоритет 6 „Укрепване на институционалния капацитет на регионално и 
местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за 
регионално и местно развитие“ в общинския план за развитие са залегнали мерки, 
които напълно съответстват с Регионалния план за развитие - подобряване на 
координацията и взаимодействието за прилагане на местната политика; 
подобряване  ефективността на прилагане на регионалната политика; създаване на 
капацитет за усвояване на средствата от фондовете на ЕС; развитие на нови 
подходи за насърчаване и насочване на регионалното и местно развитие. 

Съответствие на Актуализиран документ за изпълнението на Областна 
стратегия за развитие на област Кърджали за периода 2005-2015 г. 

Постигнато е съответствие на приоритетите и мерките за общинско развитие с 
приоритетите на областно ниво в областта на развитие на туризма в региона, въвеждане 
на алтернативни култури в земеделието, подобряване на образователното обслужване, 
условията и качеството на живот, както и укрепване на институционалния капацитет. 

В по-малка степен е постигнато съответствие  в областта на местната и регионална 
конкурентоспособност на икономиката на основата на технологичен напредък,  
интегрирано развитие и модернизиране на социалната и техническа инфраструктура и 
качеството на услугите в тази сфера.  

Анализ на съответствието на Плана за развитие на община Кърджали (2007 – 
2013 г.) по секторни програми  

Освен съпоставимост със стратегически документи, планове и програми на база 
регионално и местно развитие, е необходимо да се направи оценка на съответствие на 
Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2013 г. със секторни 
стратегии, документи и планове, които са разработени на местно и национално ниво. 

Основните сектори, които могат да бъдат дефинирани в Плана за развитие на община 
Кърджали са следните: 

Икономика и туризъм: 

В областта на икономиката и туризма разглеждаме следните местни и национални 
стратегически документи, планове и програми: 

• Стратегия за развитие на туризма в община Кърджали; 
• Стратегически план за развитие на културния туризъм; 

• Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 
2009-2013 г.; 
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• Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2007-
2013г. 

Община Кърджали има разработена Стратегия за развитие на туризма, която 
съответства на Плана за развитие на община Кърджали в частта касаеща подобряване и 
социализиране на съществуващия достъп до зоните за отдих и туристическите обекти, 
както и в развитие на екологичен туризъм, като има наличие и на дейности, които 
засягат подобряването на инфраструктурата, инвентаризиране и оценка на природните 
и културно – исторически обекти, разработване на планове и др. 

В Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 
са залегнали приоритети и цели, които включват развитие на екологичен и селски 
туризъм, подобряване на регионалното сътрудничество и връзките с останалите 
балкански държави, активизиране на сътрудничеството с неправителствения сектор, 
като това са все цели и приоритети, осигуряващи на Плана за развитие на община 
Кърджали пълно съответствие със стратегията. 

В Стратегически план за развитие на културния туризъм са отбелязани 13 
приоритетни локуса с техните анализи и стратегии. „Перперикон” и гробът на Орфей са 
сред маркираните интегрирани пилотни проекти с тема: митове и история. 
Археологичен комплекс “Перперикон“ е посочен и в Плана за развитие на община 
Кърджали като един от най – важните приоритетни обекта за поддържане и 
експониране. 

Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2007-
2013 включва 7 приоритета свързани с подобряване на бизнес средата, част от които са 
обхванати и в Плана за развитие на община Кърджали. Това са мерки, които целят 
повишаване на конкурентоспособността, премахване на пречките за инвестиции, 
привличане на инвестиции. 

Образование и заетост: 

В сектора на образованието и заетостта сме изследвали следните стратегически 
документи и програми: 

• Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 г.; 
• Национална програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 2015 г.; 

• Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008 - 2015 г. 

Основните приоритетни направления в Национална стратегия за учене през целия 
живот за периода 2008-2013 г.и Национална програма за развитие на училищното 
образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 2015 г. са свързани 
сподобряване на възможностите за достъп до учене през целия живот и равен достъп и 
качествено образование.  Планът за развитие на община Кърджали съответства на 
стратегията, чрез специфична цел 3 „Повишаване на качеството на човешкия капитал и 
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съответствието на квалификация му с пазара на труда“ към приоритет 1 „Развитие на 
конкурентоспособна и динамична местна икономика“, свързана с подобряване на 
образователното равнище и професионалните умения на работната сила. 

В стратегията по заетостта за периода 2008 – 2015 г. основните цели са свързани с 
политики за повишаване на заетост, подобряване на достъпа до обучение и заетост, 
развитие на предприятията. С такава насоченост има приоритети и мерки в Плана за 
развитие на община Кърджали, което съответства на стратегията по заетостта. 

 

 

Младежи и спорт: 

Младежите и спорта са обхванати от следните национални и местни програми и 
стратегии: 

• Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в община Кърджали 
за периода 2009 – 2011 г.; 

• Национална програма за младежта (2011-2015 г.); 

• Национална стратегия за млaдeжта 2010 - 2020 г. 

Планът за развитие на община Кърджали съответства на Стратегията за развитието 
на физическото възпитание и спорта като покрива дейностите, които касаят 
модернизиране на спортната база и подобряване условията за спорт и отдих. 

Националната програма за младежта и Националната стратегия за младежта са 
документи, в които има приоритети, касаещи насърчаване на личностното развитие и  
икономическата  активност на младите хора и подобряване на достъпа до информация 
и качествени услуги, превенция на социалното изключване на млади хора в 
неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество и личностно и 
професионално развитие. В Плана за развитие на община Кърджали всички дейности 
свързани с младежите са обединени в една мярка „Развитие на спорт и младежки 
дейности“, в която има две дейности свързани с подобряване на условията за спорт и 
изграждане на спортни обекти. В този смисъл Плана за развитие на община Кърджали 
за периода 2007 – 2013 г. има частично, съответстващи приоритети и мерки на 
Националната програма за младежта. 

 

Околна среда: 

Околната среда е застъпена в следните документи, програми и планове: 

• Програма за опазване на околната среда на община Кърджали; 
• Национална програма за управление дейностите по отпадъците за периода 2009-

2013 г.; 
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• Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013 г.; 

• Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г.; 

• Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен 
диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния 
въздух. 

В Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2013 г. са включени мерки, 
които съответстват на Програмата за опазване на околната среда, Национална програма 
за управление дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., Националната 
програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013 г., и Национална програма за 
намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи 
органични съединения и амоняк в атмосферния въздух обхващащи енергийната 
ефективност, качество на атмосферния въздух и управление на отпадъците. Има 
дейности, които са по – слабо обхванати от Плана за развитие на общината -  достигане 
на добър екологичен статус, подобряване на административното управление, 
образование и информираност на обществеността за опазване на околната среда. 

В Плана за развитие на община Кърджали има разписани дейности към мярка от 
приоритет 2 „Изграждане на качествена жизнена среда – развитие на социалната сфера  
услуги и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене“, 
които са свързани корекция на бреговете на р. Арда, осигуряване на водоснабдителни 
групи на населени места и реконструкция на водопроводна мрежа и др.. Те 
съответстват на цел 1 от Национална стратегия за развитие и управление на водния 
сектор до 2015 г. - осигуряване на населението с достатъчно количество и 
гарарантирано качество вода за питейно – битовите нужди. 

 

Селско стопанство: 

Селското стопанство е обхванато от следните национални планове: 

• Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 
2006 - 2013 г.; 

• Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 

През последните години биологичното земеделие е един от приоритетните отрасли на 
ЕС и съществуват програми, които насърчават развитието му. В Плана за развитие на 
община Кърджали липсват приоритети, които са свързани с внедряване и разработване 
на биоземеделието в региона, което е обяснимо с оглед обстоятелството, че това е 
изцяло частна инициатива, водена от бизнес аргументи, и общината не би могла да има 
участие. Отчитаме и факта, че към момента на разработване на Плана за развитие на 
община Кърджали все още биологичното земеделие не е бил толкова популярен и 
значим отрасъл в селското стопанство.  
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В Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 
са залегнали три основни оси: конкурентоспособност, околна среда и развитие на 
селските региони. В плана за развитие на община Кърджали селското стопанство е 
обхванато само в частта, която цели въвеждане на алтернативен на тютюна поминък, 
споменати са тенденциите за засяване на технически култури, трайни насаждения и 
развитие на животновъдството.  

 

Енергетика: 

Възобновяемите енергийни източници са обхванати от следните документи: 

• Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 
възобновяемите енергийни източници 2005 – 2015 г.; 

• Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 

В Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2013 г. има мярка, която е 
свързана с Енергийната ефективност. В нея са включени дейности, свързани с 
насърчаване въвеждането и използването на  ВЕИ, енергоикономично улично 
осветление, изграждане на ефективни системи за газификация и топлофикация. В 
Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на 
възобновяемите енергийни източници 2005 – 2015 г. и Енергийна стратегия на 
Република България до 2020 г. има информация за видовете ВЕИ, енергийни 
потенциали, увеличаване на дела на възобновяеми енергийни източници, повишаване 
на енергийната ефективност. Планът за развитие на община Кърджали съответства на 
двата документа, насърчавайки въвеждането на  ВЕИ в различни сфери на общината.  

 

Здравеопазване, социални дейности: 

В сектор Здравеопазване и социални дейности са разгледани следните документи на 
местно и национално ниво: 

• Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2011 – 2015 г. 

• Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали (2011 
– 2015); 

• Национална здравна стратегия 2008 - 2013 г. и план за действие. 

В Стратегия за развитие на социалните услуги подробно са разписани приоритети 
свързани със социално уязвими жители на община Кърджали за периода 2011 – 2015 г. 
Приоритетите обхващат мерки и дейности, които касаят: грижите за деца, преодоляване 
на социалното изключване на уязвими групи и лица, грижа за старите хора, развитие на 
човешките ресурси, изграждане на партньорства. В Плана за развитие на община 
Кърджали има мярка, която е свързана с подобряването на здравните услуги, но няма 
такава, която да е изцяло насочена към соцално уязвимите групи в общината. В същото 
време отчитаме съответствие с Областна стратегия за развитие на социалните услуги. 



 

страница 71 
 

В Плана за развитие на община Кърджали има мярка, която цели подобряване на 
здравните услуги и е свързана с развитие и укрепване на материално – техническата 
база, осигуряване на условия за непрекъснато повишаване на квалификацията на 
медицинските кадри, осигуряване на превенция на здравни работници и др. Планът 
съответства на Националната здравна стратегия, тъй като в нея има стратегически 
цели, които обхващат  преструктуриране и ефективно управление на болничната 
помощ, предоставяне на гарантирани здравни услуги с повишено качество и осигурен 
достъп до тях, развитие на човешките ресурси в здравеопазването. 

 

 

 

 

Административно обслужване: 

Административното обслужване е залегнало в следните планови и стратегически 
документи:  

• Стратегия за управление на общинската собственост на община Кърджали в 
периода 2008 – 2011 г.; 

• Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015г.; 

• Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на 
принципа "Едно гише". 

В Стратегията за управление на общинската собственост са включени приоритети и 
мерки, които целят повишаване на приходите в общината чрез оптимизирано 
управление на общинската собственост и подобряване на състоянието й. В Плана за 
развитие на община Кърджали няма конкретни цели и мерки изцяло насочени към 
управление на общинската собственост, но има дейности, които са свързани със 
създаване на база данни на търговски и индустриални имоти, както и създаване на 
проект за специализация на земите в общината. 

Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015 г. и 
Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на 
принципа "Едно гише" са документи, които разписват цели за подобряване на 
административното обслужване на населението чрез електронно управление и 
предоставяне на услуги от „Едно гише“. В Плана за развитие на община Кърджали има 
разработена мярка свързана с подобряване на административното обслужване. Там не 
се споменава термина „едно гише“, а предоставяне на комплексни администратвини 
услуги, което е еднозначно на предоставяне на услуги от „едно гише“. Общината е 
заложила и дейности за създаване на мобилни екипи, за да могат да достигнат до 
потребители от повече населени места в общината (общо 117 села) и по този начин да 
се създаде улеснение за жителите на общината.  
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3. Оценка на мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените 
механизми за събиране на данни по заложените в Плана за развитие на Община 
Кърджали индикатори / номерацията/  

Общинският план за развитие е основния инструмент за провеждане на местна 
политика, съобразена с нуждите на общността, както и с финансовите и времеви 
ограничения, наложени по законов и икономически ред. Като такъв инструмент ОПР 
задължително съдържа и елементите наблюдение, оценка и контрол, в това число и 
механизмите за събиране на данни за заложените индикатори. 

Тези елементи представляват съществена част от плана, тъй като самата реализация на 
даден проект или група от проекти не е достатъчно условие, за да се счита, че плана е 
изпълнен. 

Наблюдението на изпълнението на плана осигурява систематично събиране, анализ и 
използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения. Целта на 
мониторинга е да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на плана. Той предоставя 
навременна информация за планираната и извършената работа, като тази информация е 
достъпна за всички заинтересовани страни. Съществена задача на текущото 
наблюдение е да подпомогне процеса на идентифициране на рискове, които възникват 
или биха могли да възникнат, и съответно да способства за вземане на адекватни мерки 
за тяхното преодоляване. 

Тъй като ОПР е сбор от множество проекти, в процеса на оценка разгледахме 
провеждането на наблюдението на 2 нива. 

Наблюдението на изпълнението на конкретните проекти, залегнали в плана се 
извършва от съответните екипи, натоварени със реализацията на проекта. Създаването 
на мултидисциплинарен екип от технически лица, юристи, финансово – счетоводни 
експерти, лица с управленски опит, осигурява необходимата експертиза за провеждане 
на наблюдението. Ръководство на община Кърджали се е водило от този принцип, и 
при всеки инвестиционен проект се е създавал екип за управление на проекта. Екипите 
са натоварени с задачи от различен характер – административно управление съобразно 
законовите изисквания, и тези на Финансиращата организация, технически контрол за 
изпълнението на проекта, осигуряване на наблюдение на изпълнението от трети страни. 
В хода на оценка се установи, че този подход е бил прилаган регулярно, като 
изключение правят проектите за извършване на ремонтни работи. Поради спецификата 
им, и по-лесно измеримия резултат, наблюдението на тези проекти се извършва от 
специалистите от отдел „Строителство и инвеститорски контрол” към общината. Това 
действие е оправдано, с оглед на ресурсното осигуряване на процеса на наблюдение на 
такъв тип проекти, където се търси ефективно използване на вложените средства за 
наблюдение спрямо общите постигнати резултати. 

Цялостното наблюдение на плана се извършва от общинската администрация, като 
основните отговорности са вменени най-вече на отдел „Управление на проекти“. 
Наблюдението на изпълнението на заложените цели и приоритети обаче е залегнало и в 
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задълженията на други административни звена, което позволява процеса да бъде 
реализиран обективно и целесъобразно. По същество наблюдението на плана се 
изразява най-вече с постигането и отчитането на заложените цели и индикатори. 
Независимо, че оценката на индикаторната система на ОПР на община Кърджали е 
представена в приложение 3 на Плана, следва да отбележим, че така изградената 
структура на индикаторите е необходимо да бъде съобразена и с целите и средствата за 
наблюдение, т.е. индикаторите за продукт, и по възможност за резултат, да са 
дефинирани по начин, позволяващ тяхното отчитане още в хода на изпълнение на 
отделните проекти. 

Изискванията за извършване на оценки са регламентирани в Закона за регионално 
развитие, като се предвиждат 2 вида оценки – междинна(текуща) и крайна. Законът 
регламентира ясно задачата и обхвата на всяка оценка, като поставя и изисквания към 
начина на провеждането им, както и към екипа, който извършва оценките. Той следва 
да е съставен от независими експерти, притежаващи опит в областта на регионалното 
развитие и извършването на оценки на планове и програми. 

Мерките за контрол на изпълнението на плана за развитие, предприети от община 
Кърджали са ориентирани в различни посоки. 

От една страна, се извършват действия за осигуряването на достъп до информацията, 
свързана с изпълнението на плана. Кметът на общината ежегодно докладва пред 
общинския съвет и заинтересовани лица резултатите от осъществената местна 
политика и изпълнените проекти. От друга страна, създадените различни 
консултативни съвети, освен че имат възможност за участва в процеса на програмиране 
и приоритизиране на отделните проекти, получават и текуща информация за 
реализацията на плана. Сред мерките за контрол прилагани от общината следва да се 
отбележат и провеждането на обществени обсъждания с гражданите по значими за 
общината проекти, които се използват като възможност за изразяване на становища, 
касаещи общото изпълнение на плана. 

Оценката на създадените механизми за събиране на данни по заложените в Плана за 
развитие на Община Кърджали индикатори следва да се обвърже с теоретичната основа 
на индикаторите, и с прилагането на действия по събиране на данните. 

За да бъде ефективна системата за събиране на данни, тя трябва да е съобразена с 
основните характеристики и изисквания, приложими към системата от индикатори. 

Тъй като основната цел на системата от индикатори е да се създаде надежден 
механизъм за наблюдение, отчетност и оценка на резултатите от изпълнението на 
плана, то индикаторите следва да са ориентирани, така че:  

• Да осигуряват надеждна информация за проследяване степента на достигане 
на целите на плана; 

• Да оценява степента на изпълнение на конкретните мерки, включени в плана; 

• Да се оценят връзките между целите на плана и заложените него мерки. 
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Ето защо изграждането на системата за събиране на данни за  индикаторите, заложени 
в плана за развитие трябва да отговаря на приципи, подобни на самите индикатори. 

Събирането на информация трябва да бъде времево ориентирано спрямо сроковете на 
изпълнение на отделните проекти, но така,че да осигурява информация за нуждите на 
управленските решения, свързани с изпълнението на плана. 

Също така, събираните данни трябва да идват от достоверни източници, които да 
позволяват проверката им. Достоверността на събираните данни гарантира, че 
анализите, свързани с нуждите от промяна или актуализация са обосновани и могат да 
служат като основа за предприемане на съответните стъпки.  

Събирането на данни трябва да е структурирано по начин, който да позволява 
извършването на дейността. Превиждането на приложими механизми, събразени със 
организационната структура на общината е предпоставка и условие за ефективното 
събиране на данни. 

В хода на изпълнение на ОПР на община Кърджали разгледахме събирането на данни 
за индикаторите на две нива. 

Индикаторите за мониторинг са количествените мерки за постигнати резултати и 
изпълнени цели на мярка или проект, заложени в плана. Индикаторите за мониторинг 
по същество са индикатори за продукт и резултат, и измерват директните ефекти от 
изпълнените дейности. Както вече коментирахме, набирането на информация за тези 
индикатори е отговорност на екипите по отделните проекти, или в случаи на по-малки 
във финансово отношение инициативи – на съответните служители от общинската 
администрация, натоварени с контрола при изпълнението им. Така организиран 
процеса на събиране на данни е надежден, и осигурява необходимата информация. 
Основен проблем е липсата на базови и целеви стойности по формулираните в плана 
индикатори, което от своя страна затруднява и събирането на данните. Затруднения 
създава и обстоятелството, че за част от индикаторите не е разработена методика за 
тяхното изчисляване и отчитане, което се отразява и на процеса на събиране на данни. 

Програмните индикатори са индикатори за вложени ресурси, индикатори за резултати, 
и индикатори за въздействие.  

Индикаторите за вложени ресурси са свързани с разпределението на финансовите 
средства на различните йерархични нива на  плана. Финансовите индикатори се 
използват за наблюдение на секторното изпълнение на плана, както и за извеждане на 
определени показатели, свързани с отчитането на ефекта от изпълнението. В този 
аспект оценката ни е, че е създадена добра система за поддържане на информация, 
адекватна на нуждите на общината за проследяване изпълнениет на ОПР.  

Индикаторите за въздействие представляват последствията от проекта или плана извън 
непосредствените ефекти върху нейните преки бенефициенти. Могат да бъдат 
дефинирани две понятия за въздействията – специфични и общи. Специфичните 
въздействия се проявяват след известен период от време, но са пряко свързани с 
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предприетите действия. Общите въздействия са дългосрочни ефекти, оказващи влияние 
върху широка група от населението.  

За събирането на информация за тези индикатори се разчита основно на официалната 
информация, събирана и обработвана от Националния статистически институт. Тъй 
като те имат по-комплексно влияние, тяхното отчитане става на базата на множество 
фактори, които се обработват и претеглят по утвърдена процедура. 

4. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Плана за 
развитие на Община Кърджали през изтеклия период (2007-2010 г.), както и 
мерките за преодоляване на тези проблеми 

Изпълнението на Плана за развитие следва да се разгледа през призмата на настъпилите 
промени във външната среда.  

От една страна България стана пълноправен член на ЕС, което осигури достъп до 
средствата от Структурните фондове. В същото време, основните Оперативни 
програми, насочени към общините, стартираха с леко закъснение (ефективно първите 
схеми бяха обявени в края на 2007 и началото на 2008) и това е сериозна причина да се 
отчитат по-малко завършени проекти, попадащи в периода на оценка, особено като 
отчита и технологичното време за подготовка, оценка на предложенията и сключане на 
договор между УО на различите програми и общините. 

Този факт се допълва и от настъпилата световна икономическа криза, която намери 
отражение и в България. Свитото производство, нарастване на безработицата се 
отразиха директно върху бюджетните постъпления, както на централно, така и на 
общинско ниво, и изиграха ограничителна роля при реализацията на инвестиционни 
намерения със собствени общински средства.  

Община Кърджали не прави изключение от тази тенденция, политиката за подобряване 
на инфраструктурата е изпълнявана последователно, и в съответствие с определените 
приоритети от Плана за развитие, както и съобразени с възникнали спешни нужди от 
ремонтно – възстановителни работи. 

Друг проблем идентифициран при изпълнението на плана е необходимостта от 
сериозен брой подготвени кадри, които да управляват многобройните проекти, 
изпълнявани в един и същ момент от общината. Този въпрос е решен като в екипите за 
управление на проекти са включвани общински служители с подходящо образование и 
опит, както и чрез използването на външни услуги, особено за осигуряване на 
инвеститорски контрол. 

Изпълнението на плана също така е във висока степен на зависимост от т.нар. 
техническа готовност на предвидените в него проекти. Това ресурсно осигуряване 
позволява на общинската администрация да бъде активна страна в търсенето на 
финансиране за своите проекти, както и да има алтернативни варианти, които да се 
избират спрямо изискванията на финансиращата програма или институция. В тази 
посока се отчита негативна тенденция в община Кърджали, където до 2008г. постоянно 
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са се инвестирали средства за техническа подготовка на проектна документация. Със 
задълбочаване на проблемите в икономическата сфера, описани по-горе, от 2009 г. 
общината все по-трудно осигурява средства за проектиране на обекти, за които няма 
категорична информация, че ще могат да бъдат предложени за финансиране. 
Независимо от това към 2010-2011 се отчитат готови технически проекти за 
канализации на 12 села и повече села, проект за индустриална зона, проект за ремонта 
да детска градина „МИР” и др..  

5. Оценка на изпълнението на мерките за осигуряване на информация и 
публичност на действията по изпълнение на Плана за развитие на Община 
Кърджали и мерките за прилагане на принципа на партньорство  

Оценката на изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност се 
базира на следните информационни източника: 

� ОПР на община Кърджали; 
� Устройствен правилник; 

� Интервюта; 

В общинския план за развитие не е обособена секция, описваща ангажиментите по 
отношение осигуряването на информация и публичност на действията, както и такава 
засягаща мерките за прилагане принципа на партньорство. 

В тази връзка една от препоръките, дадени от екипа, извършил оценката е плана да се 
актуализира, като се добавят тези секции. 

Иначе в съдържателно отношение, общинската администрация прилага надежден и 
достъпен за общественоста начин, мерките за информация и публичнност. 

На ниво индивидуален проект задължително се залагат действия по информиране на 
обществеността, като те са съобразени и с изискванията на финансиращите програми. 
Тези мерки включват публикации в пресата, поставяне на билбордове и 
информационни табели, провеждане на публични мерприятия.  

В допълнение на тези проектни дейности общината провежда и целенасочена политика 
към информиране на гражданите за текущите събития и изпълнение на Плана на 
развитие. Интернет страницата на община Кърджали се актуализира регулярно, като 
предоставяната информация е от разнообразен характер. Провеждат се редовни срещи с 
медиите, където се предоставя текуща информация за напредъка по изпълнение на 
определени проекти, респективнно Плана за развитие. Обществените обсъждания се 
използват като инструмент за решаване на проблеми и съобразяване с мнението на 
гражданите, по проблеми които касаят заложените в плана за развитие приоритети и 
цели. 
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6. Препоръки за актуализация на План за развитие на Община Кърджали и/или 
разработване на стратегически документи за следващия планов период 

Условията и нуждата от актуализиция на стратегически и планови документи в сферата 
на регионалното развитие в Р. България се определя от Правилника за прилагане на 
Закона за Регионално Развитие (ППЗРР). За разработване на актуализирани документи, 
МРРБ е одобрило със заповед № РД 02-14-844 от 20 май 2009 г. Методически указания 
за актуализиране на действащите стратегиии и планове за регионално и местно 
развитие – 2009 г. 
Представените по-долу идентифицирани проблеми и предложените мерки за тяхното 
преодоляване, са резултат от проведената оценка на плана. 

Екипът, извършил оценката счита, че поради изтичащия програмен период, за да бъде 
направена актуализация на плана, необходимите ресурси за тази задача по всяка 
вероятност ще надвишат ползите от актуализирания вариант на документ, със изтичащ 
срок на прилагане, какъвто е общинския план 2007-2013г. Ето защо ние препоръчваме 
плана да се актуализира само по отношение основните елементи, представени по-долу. 

Законовите и нормативните изисквания за нуждата от актуализиране на Общинските 
планове за развитие на партньорските общини са дадени в таблица 11. 

таблица 10 Условия за актуализация на стратегически и планови документи в сферата на регионалното развитие 

Условия за актуализация на Общинските планове за 
развитие 

Изпълнени 
условия 

1. при съществени промени на икономическите и 
социалните условия в общината;  

ДА 

2. за постигане на съответствие с актуализирания 
документ за изпълнение на областната стратегия за 
развитие;  

- 

3.  в резултат на промени в свързаното национално 
законодателство или в законодателството на ЕС;  

- 

4. при съществени промени в секторни стратегии и 
програми, влияещи върху изпълнението на 
общинския план за развитие;  

- 

5. на основата на резултатите от междинната или 
последващата оценка. 

ДА 

 

Нашите препоръки относно актуализацията, се разделят на две – такива, които засягат 
настоящия програмен период и са необходими за успешното изпълнение и последваща 
оценка на плана, и такива, които е необходимо да се вземат предвид при подготовката 
на плановия документ за следващия програмен период 2014 – 2020г. 

 

Установен проблем  Препоръка за 
преодоляването му 

Необходимост от 
актуализация на ОПР 
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2007-2013 
1. Определени фактори от 
SWOT анализа вече не са 
актуални. 

Тъй като това е следствие 
както на прилагането на 
плана, така и на външни 
фактори, то до края на 
периода, чрез 
изпълнението на конкретни 
проекти и мерки може да 
се компенсират настоящите 
различия в средата. 

Не, анализа е изиграл 
своята роля при 
формулиране на 
стратегическатата посока 
на развитие на общината за 
текущия период, която 
продължава да е актуална, 
измененията в социално- 
икономическата среда ще 
се отразят в анализа, 
необходим за следващия 
период. 

2.Стратегията за 
развитие, чрез 
формулираните 
приоритети и цели, 
предвижда сериозно 
участие и на структури 
извън общинската 
администрация в 
изпълнението на плана. 

Да се направи вътрешен 
план за действие, който  
при изпълнението на плана 
да отчита променената 
икономическа ситуация. 

Не, при подготовката за 
следващия период 
приоритетите, целите и 
мерките за постигането им 
могат да се прецизират. 

3.Системата от 
индикатори не покрива 
определени цели от 
плана. 

Могат да се въведат 
допълнителни индикатори, 
така че степента на 
покритие да се повиши, 
най-вече насочена към 
цели, които в плана сега не 
са покрити. 

Да, само за нуждите на 
цели, които не са покрити с 
индикатори . 

4.Част от формулираните 
индикатори нямат пряка 
връзка с ОПР. 

Тези индикатори са 
посочени в настоящия 
доклад и биха могли да 
отпаднат от плана. 

Да, тъй като те нямат 
значение към 
изпълняваните по плана 
дейности. 

5.Индикаторите за 
продукт, резултат и 
въздействие нямат базови 
и целеви стойности, което 
затруднява отчитането и 
оценката. 

Може да се пристъпи към 
разработване на 
индикаторна система, на 
базата на сега 
съществуващата структура, 
като за всеки индикатор се 
посочи (име, номер, 
дефиниция и описание, 
базова и целева стойност, 
метод за изчисление, 
връзка със системата за 
наблюдение, източник на 
информация); 

Да, Система от индикатори 
следва да се преработи, по 
начин позволяващ 
отчитане на напредъка и 
изпълнението на ОПР. 

 

6.За нуждите на отчитане 
на индикаторите, 

Създаването на база данни, 
съдържаща актуална 

Не е предмет на самия 
планов документ, а е 
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системата за събиране на 
данни е изградена така, 
че не разполага с 
продукт, който да 
предоставя 
информацията в 
систематизиран вид, 
подходящ за директното 
й ползване. 

информация за 
изпълнението на плана 
може да се изпълни както 
чрез използването на 
специализиран софтуер, но 
така също и чрез 
разработване на 
потребителски  достъпни 
електронни таблици. 

свързано с организацията 
на работа по наблюдение и 
отчитане. 

7.При разработване на 
индикаторите, не са 
включени такива, 
насочени към отразяване 
на хоризоталните 
принципи на ЕС.  

Дефинирането на 
индикатори, относно 
прилагането на 
хоризонталните теми 
трябва да се извърши, за да 
бъдат включени в общата 
система от индикатори, 
използвани за наблюдение 
и оценка на ОПР на 
община Кърджали. 
 

Не, тъй като 
информацията, събирана в 
хода на изпълнение на 
проектите не може да 
осигури надеждни данни за 
настоящия планов период. 
Следва обаче да се отрази в 
плановия документ за 
следващия период. 

8.В настоящия ОПР 
отсъства секция за мерки 
по осигуряване на 
информация и 
публичност, както и за 
прилагане принципа на 
партньорство. 

Описанието на тези 
аспекти от плана за 
развитие може да се базира 
на действително 
изградените механизми, 
които по същество са 
прилагани в процеса на 
изпълнение на плана. 

Да, следва да се добавят 
тези елементи на плановия 
документ. 

 

7. Основни изводи от извършената текуща оценка 
В резултат от извършената текуща оценка на изпълнението на План за развитие на 
община Кърджали за периода 2007-2013г., могат да се изведат следните обобщени 
изводи: 

• Изпълнението на плана отчита значителен напредък, както по отношение 
покритие на отделните приоритети, цели и мерки, така и по отношение на 
финансовата му реализация. Ако се запази тенденцията на работа, и с оглед на 
факта, че настоящата оценка обхваща само периода 2007- 2010, може да се 
предположи, че плана ще бъде реализиран в много голяма степен. 

• Наблюдаваният напредък е отчетен чрез оценка на броя и вида изпълнение 
проекти. Изпълнението на препоръчаните корективни мерки по отношение на 
индикаторната система ще позволят занапред по-ефективното постигане на 
заложените в плана приоритети и цели. 

• Създадени са надеждни механизми за управление на плана, респективно 
проектите, включени в него 
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• Необходима е актуализация на отделни части от плана за развитие, за постигане 
на съответствие с приложимото законодателство в областта на регионалното 
развитие, както и с препоръките, дадени в настоящия доклад за текуща 
междинна оценка на план. 


