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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
ВОМР

Водено от общностите местно развитие

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителска грижа

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕП

Електропровод

ЕО

Европейската общност

ЕС

Европейски съюз

ИПГВР

Интегриран план за възстановяване и развитие

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МИ

Министерство на икономиката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МФ

Министерство на финансите

НКЦ

Национална културна ценност

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НСИ

Национален статистически институт

ОДЗ

Обединено детско заведение

ОП

Оперативна програма

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г./ „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г.

Ос 2 на

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за периферни географски области, най-
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ОПРР

силно засегнати от бедност” на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ устройствен план

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧП

Публично-частно партньорство

СМР

Строително монтажни работи

СОУ

Средно общообразователно училище

ТГС

Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция – България“
2014-2020 г.

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ФСМП

Филиал за спешна медицинска помощ

ЦДГ

Целодневни детски градини

ЦГЧ

Централна градска част

ЦСМП

Център за спешна медицинска помощ

УО

Управляващ орган

ЮЦР

Южен централен район за планиране
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УВОД
Настоящият документ с неговите приложения съставлява Интегриран план за
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Златоград.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е план за
икономическо и социално развитие или възстановяване на даден град, който е
разработен за прилагане на Оперативните програми през програмен период 20142020 година, и по-специално на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР)
2014 – 2020 г. ИПГВР представлява съвкупност от проекти и мерки в различни
области на интервенция, които са идентифицирани за реализацията на
дефинираната визия за развитие на града през следващите седем години.
Идентифицираните проекти ще се изпълняват в рамките на цялата територия на
града, обединяват разнородни участници за тяхното прилагане и реализация и
целят да доведат до трайно подобряване на състоянието на града и да допринесат
за неговото бъдещо развитие в икономически и социален аспект.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград
представлява средносрочен планов документ със стратегически характер, който
има за цел да идентифицира ключовите за развитието на града стратегически
предимства, потенциали и ресурси, да индикира и обоснове начините за
„капитализиране“ на тези ресурси в рамките на урбанизраната територия и да ги
превърне в източник на устойчив и приобщаващ растеж. Същевременно, ИПГВР
трябва да спомогне за системното решаване на най-сериозните проблеми в
развитието на града и неговият непосредствен хинтерланд, които се явяват
основните лимитиращи за развитието причини и фактори. Чрез реализацията на
плана в рамките на програмния период 2014-2020 г. ще се създаде необходимата
качествена интегрирана планова основа за регенериране на ключови за
развитието си части от територията, като паралелно с това ще се създадат
условия за ускорено развитие, адекватно на нуждите и желанията на местната
общност.
Ролята на гр. Златоград като локален икономически център, както и
разположението му до границата с Гърция предполагат целенасочени
интервенции за териториалното и икономическото му развитие, както и за
оползотворяване на потенциала на наличните ресурси.
ИПГВР на град Златоград е изготвен в периода 30.07.2014 г. – 05.01.2015 г. в два
условно определени етапа, както следва:
 Етап 1 – изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация
и визия за развитие на града до 2020 г. (изпълнен в периода м. август – м.
октомври 2014 г.)
 Етап 2 – дефиниране на стратегическа рамка с конкретни цели,
приоритети и мерки за развитие на град Златоград през периода 2014 –
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2020 г., идентифициране и систематизиране на проектни предложения със
съответния бюджет и план за действие, изготвяне на индикатори за
наблюдение и оценка, дефиниране на механизъм за управление на
реализацията на плана и др. Процесът по разработване на стратегическата
рамка и проектите в ИПГВР е проведен с широко обществено участие и
регулярни дискусии за заложените в плана приоритети, мерки и проекти
(изпълнен в периода м. октомври 2014 г. – м. януари 2015 г.).
За да се осигури съгласуваността между първия етап от разработването на ИПГВР
и формулирането на стратегическата рамка, последната се основава на следните
принципи и заключения от аналитичната фаза на плана:
 Разработването на ИПГВР на гр. Златоград е осъществено в съответствие със
съществуващият нормативен, политически и стратегически контекст на
европейската и национална политика за регионално развитие през следващия
програмен период 2014-2020 г. Особено внимание е обърнато на условията за
финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.и ПРСР,
които се явяват основни източници на финансиране на ИПГВР – Златоград (за
проектите за енергийна ефективност в административни, жилищни и
публични сгради, както и ремонт и реконструкция на улична мрежа).
 Отчетени са предвижданията и параметрите на действащите стратегически,
планови и устройствени документи, чрез които се планира и управлява
територията на града, общината и региона;
 Отчетени са резултатите и изводите от аналитичната фаза, включително
силните, слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на града.
Стратегическата рамка е изградена по начин, който да адресира оптимално
проблемите в града като цяло, както и да приложи интегриран и комплексен
подход при решаването им, за постигане на синергия и максимален ефект от
интервенциите;
 Отчетени са нуждите и очакванията на заинтересованите страни, чрез
активно ангажиране заинтересованите страни в процеса на разработването
на стратегическия документ;
 Ясна комуникация на ключовите послания с различните субекти, които
засяга;
 Осигуряване на ефективен механизъм за изпълнение, наблюдение и контрол
при реализацията на плана, който да гарантира и необходимата гъвкавост и
адаптивност на стратегическия планов документ.
 Ясно пространствено адресиране на идентифицираните проблеми и решения
(проекти).
Стратегическата рамка на ИПГВР на гр. Златоград (дефинирана в рамките на етап
2 от разработването на плана) представлява логическо продължение и
своеобразен „отговор“ на идентифицираните сравнителни предимства,
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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потенциали ресурси и проблеми, чието синергично влияние определя и
параметризира развитието на урбанизраната територия и прилежащите към нея
други територии, формиращи непосредственият хинтерланд на града. При
нейното разработване е следвана логиката на индикативното стратегическо
планиране на териториалното развитие, като е използвана комбинация от
методи, свързани с интегрираното градско планиране, регионалното планиране и
традиционното устройствено планиране.
Проектът на ИПГВР Златоград е разработен от „Интеладвайзърс“ ЕООД в
изпълнение на договор № BG161PO001/5-03/2013/025-U-8/30.07.2014 г. с
предмет „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на гр. Златоград”, като представлява междинен резултат 3 съгласно договора.
Докладът съдържа резултатите от следните дейности:
 Дейност 1 „Идентифициране на заинтересовани страни, оценка и анализ на
нуждите и очакванията”
 Дейност 2 „Организиране и провеждане на обществени обсъждания във
връзка с изготвянето на ИПГВР”
 Дейност 3 „Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата
ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на
осигуреността
на
територията
с
действащи
устройствени
планове/схеми”
 Дейност 4 „Формулиране на визия за развитието на града с хоризонт до
2020 г.”
 Дейност 5 „Формулиране на стратегическа рамка на ИПГВР (стратегически
цели, приоритети и мерки)”
 Дейност 6 „Разработване на механизъм за прилагане на плана, неговото
наблюдение, контрол и актуализация”
 Дейност 7 „Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за
ПЧП на територията на града. Изготвяне на Матрица - бюджет на
индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР”.
 Допълнителна дейност – разработване на уеб сайт на ИПГВР.
Въз основа на изпълнението на горепосочените дейности е изведена
стратегическата и планова рамка на ИПГВР – Златоград, в т.ч.:
1) Описание на плана като съвкупност от общи и специфични цели, мерки,
проекти и дейности, списък на участниците (заинтересованите страни) в
обществените обсъждания;
2) Детайлно описание на начините за финансово осигуряване реализацията
на плана, бюджет на плана, посочвайки възможни публични и частни
източници на финансиране на национално и международно ниво, както и
приложими схеми на публично-частни партньорства;
3) Съгласуваност между ИПГВР и други стратегически документи на
национално и регионално ниво;
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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4) Програма за реализация на ИПГВР;
5) Механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и
актуализация, включително индикатори за наблюдение и оценка,
организация и структура за контрол и мониторинг на изпълнението,
интегрирана система за планиране и управление на територията
6) Матрица - бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в
ИПГВР
Проектът на ИПГВР – Златоград е изготвен в съответствие с:
 Критериите от т. 8.2.2 от Насоките за кандидатстване по схема
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие II";
 Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете
от 4-то ниво, утвърдени от МРРБ;
 Условията и параметрите на финансиране на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., която е основен източник на финансиране
на ИПГВР, както и параметрите на ПРСР, която се явява второстепенен
източник на финансиране след въведените промени и ограничения в
рамките на приоритетна ос 2 на ОПРР (за проектите за ремонт и
реконструкция на улична мрежа).
 ИПГВР е съобразен с предвижданията на действащия Общински план за
развитие на община Златоград 2014-2020 г. и Областна стратегия за
развитие на област Смолян 2014-2020 г, като същевременно са взети
предвид и основните насоки на същите документи за периода 2007-2013 г.
Съгласно т. 2.5.1 от Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР
за градовете от ниво 4, същият подлежи на одобрение от Общински съвет
Златоград и в последствие от УО на ОПРР.
Настоящият проект на ИПГВР Златоград е одобрен от Общински съвет –
Златоград с решение № Е 920/ 21.01.2015 г. и от УО на ОПРР с писмо с изх. номер
99-00-6-1284/ 12.09.2015 г. .
Издадено е решение № СМ-01-ЕО/2015 г. от 27.02.2015 г. на директора на РИОСВ
Смолян, с което се постановява да не се извършва екологична оценка на ИПГВР
Златоград.
Настоящият вариант на ИПГВР Златоград е окончателна версия, одобрена от УО
на ОПРР след две корекции на първоначалния проект, извършени през месец
април/май и месец септември 2015 г. Първоначален проект на ИПГВР Златоград е
входиран в УО на ОПРР на 16.03.2015 г., а актуализираните му версии след
получени коментари на УО са представени на 29.06.2015 г. и 04.09.2015 г.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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ЧАСТ I
I.

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ

1.

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ

Разработването на целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация е
първият етап от изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на гр. Златоград. Целевият и проблемен анализ систематизира и
обобщава най-важните моменти от съществуващите стратегически документи за
развитието на Р България, региона, областта, общината и града и се основава на
Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие на Министерството на регионалното развити
и благоустройството от юли 2010 г. Анализът проследява съществуващото
състояние на средата във всички аспекти, факторите, влияещи върху
настъпилите промени и тенденциите за развитието на градските територии,
природните и антропогенни компоненти, социалната среда, икономически и
технологични системи в град Златоград.
Основната цел на анализа е
идентифициране на части от градската територия, решаването на чиито
проблеми изисква да бъдат прилагани инструментите на интегрираното
развитие и на първо място – на интегрираното планиране. Анализирани са
факторите, които са довели до съществуващото състояние и натрупване на
проблеми в определени зони на територията на града. Посочени са силни и слаби
страни в развитието на икономическата активност, социалното приобщаване,
зоните за обитаване, туризма, културно-историческото наследство, околна среда.
Обобщени са силни и слаби страни, възможности заплахи и са систематизирани
изводи за състоянието на градската среда.
Целевият и проблемен анализ на настоящата ситуация, като част от ИПГВР
Златоград, е разработен в периода м. август – м. октомври 2014 г. и е представен
като приложение 10 към настоящия ИПГВР. Същият е актуализиран през м. май
2015 г., съгласно коментари и препоръки на УО на ОПРР.
Реализирането на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
следва да допринесе за катализирането на процесите на икономическото и
социалното развитие както на град Златоград, така и на общината и на
агломерационния ареал. Подемът в развитието на агломерационните ареали
неминуемо ще доведе до динамика в икономическите и социалните процеси на
ниво община и област, както и на ниво район за планиране. Това очакване изисква
разглеждане и изработване на анализ на редица териториални нива. Въз основа
на това в анализа са включени съпоставки и анализи на следните нива:
• Национално;
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• Район за планиране „Южен централен район“;
• Област Смолян;
• Агломерационен ареал с център Златоград;
• Община Златоград;
• Град Златоград;
• Структурни единици.
Въз основа на изготвения анализ за изведени силните и слаби страни,
възможностите и заплатите в развитието на гр. Златоград за периода 2014-2020
г., разделени в пет тематични SWOT-анализа, както следва:
 икономическо състояние и развитие;
 демографско състояние и социална сфера;
 техническа инфраструктура, свързаност и достъпност;
 околна среда, природни ресурси и културно-исторически ценности и
управление на рисковете от природните бедствия;
 административен капацитет.

1. SWOT-анализ на икономическото състояние и развитие
СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 Стратегическо географско положение
на града, който изпълнява функции на
изявен локален икономически център,
както и близостта до границата с Гърция и
отварянето на ГКПП Златоград-Ксанти,
които
стимулират
трансграничните
икономически връзки;

 Диверсификация на градската
икономика
с
навлизане
на
високотехнологични
и
иновативни
производства с висока добавена стойност,
стимулиране на иновативни дейности,
базирани на знанието;

 Добре диверсифицирана структура
на икономиката;

 Интензивен
инвестиционен
маркетинг
чрез
стимулиране
на
инвестициите в отрасли с висока
добавена
стойност
и
експортен
потенциал, включително чрез адекватно
градоустройство и инфраструктура за
реализация на инвестициите;

 Наличие на природни и културноисторически дадености за развитие на
туризъм, с висок потенциал за създаване на
устойчиви
туристически
атракции,
подобряваща
се
туристическа
 Пълноценно
използване
на
инфраструктура;
наличните природни ресурси, особено на
възможностите
на
геотермалното
 Изразена устойчива тенденция към
находище
за
развитието
на
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нарастване на основните икономически икономическия,
туристическия
показатели в икономиката на града;
човешки потенциал;
 Балансирана,
равномерна
хетерогенна структура на заетостта;

и

и

 Засилване
сътрудничеството
между
бизнеса
и
местните
професионални
гимназии
и
 Традиции в минното, тъкачното и
шивашко производство и потенциал за образователни центрове;
развитие на традиционни отрасли;
 Ефективно сътрудничество между
 Развиващ се сектор на микро-и бизнеса и местните власти за бизнес
инициативи
и
публично-частни
големите предприятия;
партньорства;
 Добри показатели на бизнес-средата
 Повишаване
на
на местно равнище, включително
конкурентноспособността
чрез
различни
нива на местните данъци и такси;
ефективно
административно грантови схеми на ЕС, за технологична
обслужване;
ниски
нива
на модернизация, енергийна ефективност и
въвеждане на стандарти за качество;
престъпност и корупция;
 Наличие на професионални училища,
 По-лесен транспортен достъп през
които генерират кадри за някои ГКПП
"Маказа"
за
експортнобизнес сектори.
ориентираните производители;
 Намаляване
на
енергопотреблението, чрез използване на
енергия от възобновяеми енергийни
източници и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност;
 Наличие на условия за развитие на
екологично земеделие и животновъдство,
подкрепено с ресурси от ЕС, съчетано с
ефективно управление на общинския
поземлен фонд и предоставените имоти
по чл.19 от ЗСЗЗ.
СЛАБИ СТРАНИ
 Символично
присъствие
на
високотехнологични
и
иновативни
производства с висока добавена стойност в
градската икономика; бизнесът не отделя
достатъчно средства за иновации и НИРД;

ЗАПЛАХИ
 Отражение
на
глобалната
икономическа криза върху местната
икономика, инвестицонната активност и
пазара на труда, включително върху
нивата на безработица и доходите на
населението;

 Нисък
дял
на
инвестиционна
активност, нисък дял на производствата с
 Недостиг на финансови средства от
европейски сертификати за качество;
общинския и националния бюджет за
реализация на местните планове и
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 Липса на подходящи и логистично стратегии за развитие;
обезпечени терени за изграждане на
 Липса на квалифицирана работна
съвременни производствени мощности, ръка на пазара на труда, слаба
остаряла и амортизирана техническа
адаптивност на работната сила
инфраструктура в част от производствените
 Липса на инвестиционен интерес
зони;
за развитие на отрасли, с висока добавена
 Превес
на
отрасли
с
ниска
стойност и експортна ориентираност,
производителност и ефективност;
които да диверсифицират икономиката
 Отдалеченост
от
основните на града; Недостиг на финансов ресурс в
административни центрове на страната, бизнеса за производствена модернизация
липса на въздушен и ж.п. транспорт;
и нови технологии;
 Недостатъчно използване на местния
 Изоставане
в
технологичното
кадрови потенциал, поради липса на обновление
и
изграждане
на
сектори, базирани на знанието;
производствена структура с висок дял на
високотехнологични
и
иновативни
 Екологични
замърсявания
от
отрасли
в
града;
промишлените предприятия;
 Миграция на младо и образовано
 Негативни тенденции в броя на
население от града, задълбочаващи се
заетите лица;
регионални различия в заплащането на
 Неразвити клъстери на територията труда;
на града, които да стимулират развитието
 Редица
ограничения
пред
на свързани сектори;
развитието
на
икономическите
 Липса на условия за развитие на сектори,вкл. и туризма –инфраструктура,
модерно
европейско
земеделие
и липса на квалифициран персонал и
живтновъдство, поради разпокъсаност на маркетинг, липса на туристически
земеделските стопанства;
продукт, който да задържа туристи за
 Нисък
относителен
дял
на продължителен престой;
икономическите
показатели
на
 Липса на държавна политика за
предприятията от първичния сектор.
целенасочено развитие в изостанали
региони;
 Негативно влияние на енергийна
зависимост, липса на свободен пазар в
енергетиката.
2. SWOT-анализ на демографското състояние и социалната сфера
СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 Благоприятна полова структура за
 Подобряване състоянието на всички
възпроизводство;
типове социална инфраструктура –
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 Благоприятна
образователна здравна, спортна, образователна, социална,
структура
на
населението,
добра културна и др.;
обезпеченост с образователни заведения и
 Въвеждане на ефективен избор на
преподаватели;
изучаваните професии за обвърването им с
 Добра жилищна обезпечност на изискванията на пазара на труда;
населението;
 Изграждане и подобряване на
 Добра обезпеченост със социална,
здравна,
образователна
и
спортна
инфраструктура;
 Добри
нива
на
икономическа
активност на градското население;

спортните обекти и местата за отдих и
активен живот – велоалеи и алеи на
здравето, детски и спортни площадки,
многофункционална
спортна
зала,
модерни игрища за различни видове
 Липса на големи концентрации спортове и др.;
малцинствени групи със специфични
 Прилагане
на
принципа
на
проблеми и социални потребности;
публично-частното партньорство при
изграждане и поддържане на социални
 Устойчивост
в
развитието
на
включително
спортни
образователната система чрез създаване на обекти,
съоръжения, здравна инфраструктура и
оптимална мрежа от учебни заведения,
др.;
нисък брой на напуснали ученици;
 Оползотворяване
на
местните
 Устойчиво развитие на социални
природни ресурси, преди всичко на
услуги в общността- предпоставка за
подобряване качеството на живот на геотермалното находище за повишаване
качеството на живот на местните жители,
населението;
за спиране на негативните демографски и
 Многобройни
и
разнообразни социални тенденции и повишаване на
събития на културно развитие, богато качеството на условията в социалната
недвижимо културно наследство;
сфера;
 Богат културен и спортен календар,
 Въвеждане на информационните
атрактивен за местните жители
технологии във всички сфери на
услуги,
включително
 Създадена достъпна среда в здравна, социалните
социална,
спортна,
образователна образование, здравеопазване и др.;
инфраструктура;
 Мерки
за
стимулиране
на
раждаемостта
и
насърчаване
 Трайно ниски нива на престъпност и
отглеждането на деца в общината;
корупция;
 Оползотворяване възможностите на
 Липса на етническо и религиозно
фондовете
на ЕС и трансграничното
напрежение.
сътрудничество за подобряване на
социалния статус на населението;
 Ориентиране към дейности по
профилактика и превенция на здравето на
населението.
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СЛАБИ СТРАНИ

ЗАПЛАХИ

 Отрицателният
естествен
и
 Задълбочаване на демографската
механичен прираст, съчетан с ниска криза и емиграционните процеси ще
раждаемост е основния фактор за негативни оказват натиск върху редуциране на
демографски прогнози;
предоставяните социални услуги;
 Относително висока безработица,
 Засилване
включително сред младото население и икономическите
продължително безработните;
регионите;

на
социалноразличия
между

 Ниска средна работна заплата и
 Недостатъчен капацитет от страна
темповете на нарастване в сравнение с на местните власти да влияние върху
областта и страната засилват негативните демографските процеси и тенденциите в
демографски процеси;
социалната сфера;
 Неефективен
и
 Риск от изтичане на медицински
неконкурентоспособен
избор
на кадри поради влошени условия на труд в
изучаваните
професии,
липса
на системата
на
здравеопазването
и
обвързаност с изискванията на пазара на неадекватно заплащане;
труда;
 Увеличаващ брой на лицата в
 Липсата на театър, кино и опера неравностойно положение и социална
ограничава възможностите на жителите за уязвимост;
пълноценно включване в културния живот;
 Недостатъчна
целенасочена
 Липса на достатъчно медицински продкрепа на държавата в изостанали
специалисти;
региони;
 Ограниченост
в
достъпната
 Липса на обвързаност между
архитектурна среда за хора с увреждания;
нуждите на бизнеса от кадри и
образователните програми.
 Ограничение на финансовите ресурси
на местната власт за поддръжка на
социалната,
здравна
и
спортна
инфраструктура.
3. SWOT-анализ на техническата инфраструктура, свързаност и достъпност
СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 Добре изградена пътна мрежа с
 Подобряване на водопроводната и
пространствена организация за удобен канализационна мрежа за свеждане до
достъп на населението от отделните минимум на загубите по нея чрез
населени места до центъра, областта и изпълнение на интегриран воден проект;
страната; достатъчна гъстота на пътната
 Подобряване на техническата и
мрежа;
транспортна
инфраструктура,
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 Добра трансгранична свързаност и включително улична и тротоарна мрежа,
достъп до международната техническа алеи и др.;
инфраструктура;
 Изграждане
на
съвременни
 Подобрена градска среда и улична паркинги, нива в централната градска
мрежа, гарантираща по-добро качество на част и в жилищните комплекси, с цел
живот;
увеличаване на вътрешно-кварталните
пространства и възможностите за зелени
 Висок дял на изграденост на
водопроводната
мрежа
в
града, площи и зони за отдих, както и
освобождаване на уличната мрежа от
водоснабдяване
без сезонни
режими,
паркирали автомобили;
изградена ПСОВ в Златоград;
 Възстановяване и създаване на
 Много
добро
състояние
на
нови зелени площи в междублоковите
електропреносната и комуникационната
мрежа,
гарантираща
непрекъснато пространства на жилищните зони, зоните
с обществено предназначение и др.;
електрозахранване
и
допълнителна
натовареност;
 Доизграждане на социалната и
техническа
инфраструктура в жилищните
 Много добро административно –
райони;
териториално устройство за провеждане на
ефективна политика за пространствено
 Изготвяне
и
прилагане
на
развитие;
стратегия за управление на общинската
собственост;
 Сравнително добро техническо и
експлоатационно състояние на главнте и
 Благоустрояване
на
събирателните улици на града в централната междублоковите терени, включително
му част;
провеждане на отчуждителни процедури
 Изпълнени
редица
проекти
за за тази цел;
подобряване на социалната, културна и
 Подобряване на функционалните,
техническа инфраструктура на града по топлотехнически
и
архитектурноОперативните програми през програмен художествени качества на жилищните
период 2007-2013 г.;
сгради;
 Удобна и функционална социална
 Провеждане на нова регулация за
инфраструктура;
жилищно-комплексната среда, където е
необходимо, създаваща система от
 Обособени обществени, жилищни и
публични
и
частни
пространства,
индустриални зони в града.
организиране на инфраструктурата в
съответствие с новото регулационно
деление, довършване на недоизградената
инфраструктура, най-вече социалната;
 Обновяване на сградния фонд на
жилищните комплекси, включително
подмяна на сградните инсталации,
уплътнявания,
топлоизолации,
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хидроизолации и други ремонти на
сградите;
 Подобряване на екологичното
състояние
на
повърхностните
и
подземните води чрез реконструкция и
модернизация на вик инфраструктурата,
включително изграждане на градски
пречиствателни станции за питейни и
отпадни
води
и
пречиствателни
съоръжения
към
промишлените
предприятия;
 Усъвършенстване на системата за
разделно събиране и изкупуване на
рециклируеми отпадъци;
 Подобряване
на
техническата
инфраструктура в промишлените зони и
нова регулация на територии от зоните,
за които е необходима;
 Проучване
възможностите
за
създаване на технологични производства
и паркове в промишлените територии;
 Разширение на основните улични
артерии и реконструкция на ключови
кръстовища,
както
подобряване
състоянието на спирки и автогари;
 Изграждане на пешеходи зони,
велоалейна мрежа и алеи на здравето;
 Развитие на ИКТ инфраструктура;
 Благоустрояване и разширяване на
гробищния парк;
 Създаване на подземен кадастър на
цялата подземна инфраструктура и
проводи;
 Подобряване
на
вътрешната
електрозахранваща
схема
награда,
подобряване
на
захранването
в
периферните
жилищни
територии,
определяне
на
терени
за
нови
трафопостове
и
трасета
на
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електрозахранване,
подобряване
електрозахранването и обезпечаването
на нови консуматори в промишлената
зона;
 Оползотворяване на потенциала на
възобновяемите енергийни източници;
 Провеждане на мерки за енергийна
ефективност,
енергоспестяване
и
саниране на остарелия сграден фонд в
жилищните и обществените сгради,
включително
внедряване
на
възобновяеми и алтернативни енергийни
източници (соларни инсталации и др.);
 Предприемане на стъпки към
групово топлоснабдяване на някои
сгради, включително с отопление с
биомаса;
 Формиране на ясна енергийна
стратегия и политика на общината, която
да улесни процедурите по изграждане на
инфраструктурни обекти и инсталации,
участието в програмите за енергийна
ефективност,
диверсификация
на
енергийните източници и др.;
 Изграждане
на
геотермална
отоплителна система за жителите на
община Златоград.
СЛАБИ СТРАНИ
 Липса на железопътен,
въздушен транспорт;

ЗАПЛАХИ
воден

и

 Влошени условия за заемно и
мостово
финансиране
на
бизнес
инициативите
и
дейностите
в
 Недостатъчно добро общо състояние
общинските
планове
(вкл.
ИПГВР),
на републиканската и общинската пътна
поради продължаващата икономическа,
мрежа, поради износеност и планинския
политическа и финансова криза;
релеф;
 Амортизирана и остаряла ВиК мрежа,
незадоволителна степен на
изградена
канализационна система в града, отразяващо
се в замърсяване и влошено екологично
състояние на водоприемниците (река

 Незаинтересованост на частния
сектор за реализация на публично-частни
партньорства като част от плановете за
регионално
развитие
(включително
ИПГВР);
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Върбица);
 Незадоволително състояние на част от
уличната мрежа, предимно в периферните
части на града;

 Липса
или
недостатъчни
финансови средства за ремонт и
поддръжка
на
пътищата
от
републиканската и общинска пътна
мрежа; за инфраструктурни подобрения и
за съфинансиране на европейски проекти
в областта на инфраструктурата;

 Проблемите на улично-кварталната
жилищна среда са свързани с наличието на
тесни улици, плътно застрояване с
 Липса
на
инструменти
на
недостатъчно зелени площи, както и
държавно ниво за целенасочена подкрепа
амортизираност на сградите, водеща до
в изостанали и труднодостъпни региони;
влошено топло и звукова изолация;
 Неефективно
потребление
на
 Проблемите
на
рекреационноенергийни и водни ресурси;
жилищната среда са свързани с ниския й дял,
хаотичната застроеност в някои райони,
 Невъзможност за финансиране
липсата на достатъчно зелени площи, а в изготвянето на общи устройствени
периферните части на града – проблеми с планове.
водоснабдяването,
канализацията
и
електрозахранването в жилищните райони;
 Недостатъчно ефективна транспортна
свързаност и изградени алтернативни и
обходни транспортни връзки с основната
пътна мрежа;
 Проблем представлява недостигът на
паркоместа в централната градска част,
включително струпванията на превозни
средства около обществени обекти;
 Незадоволителна
обезпеченост
планови документи за провеждане
пространствена политика;

с
на

 Ограничено използване на ВЕИ в бита
и
икономиката
и
ниска
енергийна
ефективност в жилищните и обществени
сгради;
 Недостиг на финансови средства,
релевантно на нуждите от подобрения в
техническата инфраструктура;
 Слабо
проучени
алтернативни
водоизточници за питейни нужди;
 Липса на подземен кадастър;
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 Липса на Общ градоустройствен план.

4. SWOT-анализ на околна среда, природни ресурси и културно-исторически
ценности и управление на рисковете от природните бедствия
СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 Благоприятни
компоненти
на
 Наличие на природно богатство в
околната среда, мек климат, планински висок социален, икономически, енергиен и
въздух и чисти водоизточници;
екологичен
потенциал-геотермално
 Добри екологични показатели – липса находище, чието оползотворяване би могло
на нарушения на нормите за допустимите да даде силен тласък за развитие на
емисии на вредни вещества в атмосферата; местната общност;

липса
на
екологични
проблеми
с
 Актуализация
на
списъка
с
наднормени нива на шум, влошена недвижими
културни
ценности,
радиационна обстановка или вредни включително за целите на включване на
йонизиращи лъчения;
нови обекти и групиране на обектите за
 Богати ресурси от подземни и туристически и научно-изследователски
цели, включително за целите на тяхното
повърхностни води;
експониране и опазване;
 Липсват ярко изразени екологични
 Извеждане
на
подходящи
проблеми, замърсявания и увреждания на
реставрационни
стратегии
за
недвижимите
околната среда, което е предпоставка за
културни ценности;
високо качество на живот;
 Оползотворяване на природните и
 Изградена ГПСОВ;
културни дадености и дългогодишните
 Добра организация по управление на традиции
в
културата
и
спорта,
отпадъците, обхващаща цялата община;
включително за стимулиране на туризма;
 Богати залежи на полезни изкопаеми;
 Реализация на ефективни ПЧП при
оползотворяване
на потенциала на КИН;
 Добро качество на атмосферния
въздух,
съхранено
биоразнообразие,
 Използване
на
възможностите,
съхранени зелени системи;
които предлага ОПОС за подобряване на
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 Богато
културно-историческо общинската система за разделно събиране
наследство,
привличащо
посетители, на отпадъците, въвеждане на екоиновации
поддържано с
различни форми на и екологосъобразно поведение у хората;
инвестиции, в т.ч. и чрез ПЧП;
 Използване
на
благоприятния
 Общината не се намира в сеизмичен потенциал на ВЕИ в бита и индустрията,
район;
съчетан с действия по енергийна
ефективност.
 Добра организация по защита от
природни бедствия-пожари и свлачища;
 Подписани
меморандуми
международно ниво в областта
превенцията срещу природни бедствия.
СЛАБИ СТРАНИ

на
на
ЗАПЛАХИ

 Наличие на промишлени замърсители
 Липса на добро взаимодействие с
на водата, почвите и въздуха;
държавата за максимално оползотворяване
 Увеличаване на емисиите на вредни потенциала на местните ресурси;
вещества и замърсяването от транспорта и
 Липса на изготвена концепция за
отоплението с твърди горива;
оползотворяване на геотермалната вода за
 Увеличаване на шум от засиления балнеология и други нужди;
транспортен трафик;

 Негативното
влияние
на
климатичните
промени,
енергийната
 Висока степен на ерозия на почвите
около зоните на добив на полезни зависимост;
изкопаеми, незалесени територии и речни
 Природни и промишлени рискове от
корита;
екологично замърсяване;
 Рискове от наводнения, предизвикани
 Непоследователно законодателство
от екстремни валежи през есента и в областта на ВЕИ;
пролетта;
 Недостатъчно опазване на обектите
 Ограничени финансови ресурси за на КИН;
мероприятия по дейностите по опазване на
 Допускане
на
инцидентни
околната среда;
замърсявания на водите, почвите и въздуха
 Проблеми на историческата част на от промишлените предприятия;
града, свързани със засилена строителна
 Недостатъчни
инвестиции
дейност, несъобразена с оразмеряването на опазването на околната среда.
градоустройствените
структури
и
с
автентичния облик на обектите на опазване
и експониране; нараснал автомобилен
трафик;
недостатъчна
обществена
осведоменост и обозначаване, необходимост
от социализирането и експониране на
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .
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ценностите и облекчаване на достъпа до
тях;
 Липса на план за опазване на
културно-историческото и архитектурно
наследство;
 Незадоволително
или
аварийно
състояние на част от недвижимите
културни и археологически ценности,
включително затруднен достъп до тях;
 Ограничено използване на ВЕИ в
промишлеността и бита.
5. SWOT-анализ на административния капацитет
СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 Изграден
висок
капацитет
на
служителите от общинската администрация
за
кандидатстване,
управление
и
изпълнение на проекти с
външно
финансиране на база на богат натрупат опит
от програмен период 2007-2013;

 Повишаване квалификацията на
общинските служители в области на
тяхната компетентност чрез провеждане на
периодични обучения, вкл. финансирани от
фондовете на ЕС;

 Въведени мерки в общинската
администрация
за
подобряване
на
административното
обслужване
на
граждани и бизнеса, вкл. въведено
обслужване на едно гише;
 Добра
обезпеченост
със
стратегически планове и програми, местни
наредби и правилници, с обвързаност между
отделните документи;
 Ниски нива на общинския дълг;

 Въвеждане на добри практити и
обмяна на опит за повишаване на
административния
капацитет
чрез
междуобщински,
национални
и
транснационални проекти и обмени;
 Повишаване
качеството
на
административния
капацитет,
модернизиране на управлението за
предоставяне
на
висококачестени
публични услуги за гражданите, в т.ч. и
чрез електронно управление;

 Активно и ефикасно усвояване на
 Прозрачност в работата на Общински
средствата от ЕС чрез фондове за периода
съвет и Общинска администрация;
2014-2020 г.;
 Добър диалог между местна власт и
 Консултиране на политики и
икономическите и социални партньори;
добро взаимодействие с местните структури привличане на гражданското общество и
заинтересованите страни във формирането
на държавното управление;
и изпълнението на политики.
 Ефективност на бюджетните разходи,
въведена СФУК, добри практики във
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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финансовото управление на общинския
бюджет;
 Установени
добри
побратимени градове.

връзки

с

СЛАБИ СТРАНИ

ЗАПЛАХИ

 Малки възможности на общинския
 Политическа несигурност и липса на
бюджет за интервенции в политики за приемственост
в
политиките
за
социално-икономическо развитие;
усъвършенстване на административния
 Ниска
степен
на
финансова капацитет на национално нива;
самостоятелност и устойчивост;

 Влошаване на бизнес средата,
поради влошаване на качеството на
 Ниска степен на използване на
електронни услуги от страна на общинската предоставяните административни услуги;
администрация;
 Демотивация
на
общинските
служители, недостатъчен стремеж към
 Недостатъчно
използване
на
възможностите за обучения и подобряване усъвършенстване на уменията за работа;
на административния капацитет;

 Намаляване на собствените приходи
в общинския бюджет;
 Намаляване на кредитния рейтинг
на общината;
 Влошаване
дисциплина;

на

финансовата

 Недостатъчно
и
неефективно
използване
на
възможностите
за
финансиране на проекти от ЕС за
подобряване
на
административния
капацитет.
Въз основа на идентифицираните проблеми, както и силни и слаби страни,
възможности и заплахи е разработена Визия за развитието на града до 2020 г.
(представена в следващата точка).
2.

Визия за развитието на града до 2020 г.

Въз основа на целевия и проблемен анализ и в резултат от консултации със
заинтересованите страни относно основните приоритетни области и
стратегически цели на гр. Златоград, изпълнителят разработи визия за
развитието на града, която очертава представата за развитие на ключовите
икономически и социални сектори в града в съчетание с неговото пространствено
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
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развитие към 2020 г., на основата на идентифицираните в рамките на целевия и
проблемен анализ проблеми и преимущества.
Определянето на „визията” в стратегическия документ е особено важно за
бъдещето развитие на гр. Златоград, тъй като представя очакванията на ИПГВР за
постигане на дългосрочен резултат въз основа на прилагането му в края на
плановия период, за който се разработва. Визията се фокусира върху
дългосрочните стратегии, а не върху дейностите в краткосрочен план и върху
решаването на основните проблеми на градската територия. В този смисъл тя
отразява желанието за постигането на определено ниво в развитието на гр.
Златоград в дългосрочен аспект, което се базира на наличните природни,
икономически и социални потенциали за развитие, както и на формулирана
политическа и стратегическа рамка, насочени към устойчивото усвояване на тези
потенциали и валоризиране на сравнителните предимства на града.
Въз основа на изготвения подробен геопространствен анализ, който е съобразен с
нуждите и желанията на заинтересованите страни, както и предвижданията
относно развитието на страната и възможностите за осигуряване на ресурси, е
определена следната Визия за развитие на гр. Златоград до 2020 г:

През програмен период 2014 – 2020 г. гр. Златоград ще засилва своето
влияние като привлекателен туристически и икономически център,
оползотворяващ силата, богатството и лечебните свойства на
термоминералната вода, осигуряващ високо качество на живот на
населението и популяризиращ културно-историческото наследство
на региона.
Така дефинираната Визия за развитие на гр. Златоград се основава на следните
сравнителни предимства и силни страни, които градът е успял да усвои и
капитализира:
 Заобикаляща богата и красива природа в Родопите;
 Находище на термоминерална вода в близост до града, което осигурява
възможности за оползотворяване в различни аспекти;
 Туристически център и място за отдих и рекреация;
 Стратегическо местоположение в регионален и национален план;
 Богато културно-историческо наследство, привличащо посетители,
поддържано с различни форми на инвестиции, в т.ч. и чрез ПЧП;
 Добре изградена пътна мрежа с пространствена организация за удобен
достъп на населението от отделните населени места до центъра, областта и
страната; достатъчна гъстота на пътната мрежа;
 Добра трансгранична свързаност и достъп до международната техническа
инфраструктура;
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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 Подобрена градска среда и улична мрежа, гарантираща по-добро качество
на живот;
 Благоприятни компоненти на околната среда, мек климат, планински
въздух и чисти планински извори;
 Богати залежи на полезни изкопаеми, а добивът им гарантира сериозна
заетост;
 Добро качество на атмосферния въздух, съхранено биоразнообразие,
съхранени зелени системи;
 Общината не се намира в сеизмичен район;
 Добра организация по защита от природни бедствия-пожари и свлачища.
Визията за развитие на града, като част от ИПГВР Златоград, е разработена през м.
октомври 2014 г. и е представена като приложение 11 към настоящия план.

ЧАСТ II
II.

СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА ИПГВР - ЗЛАТОГРАД

1.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ИПГВР - ЗЛАТОГРАД
1.1.

Обосновка на избраната стратегия

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград
представлява средносрочен планов документ със стратегически характер, който
има за цел да идентифицира ключовите за развитието на града стратегически
предимства, потенциали и ресурси, да индикира и обоснове начините за
„капитализиране“ на тези ресурси в рамките на урбанизираната територия и да ги
превърне в източник на устойчив и приобщаващ растеж. Същевременно ИПГВР
трябва да спомогне за системното решаване на най-сериозните проблеми в
развитието на града и неговият непосредствен хинтерланд, които се явяват
основните лимитиращи за развитието причини и фактори. Чрез реализацията на
плана в рамките на програмният период 2014-2020 г. ще се създаде необходимата
качествена интегрирана планова основа, чрез която градът ще териториите си в
незадоволително състояние, като паралелно с това ще се създадат условия за
ускорено развитие, адекватно на нуждите и желанията на местната общност.
Град Златоград се явява един от важните опорни центрове в областта и Южния
централен район. Тази роля на града предполага инициативи и интервенции в
териториалното му развитие, съобразени както с ролята на града като „двигател
на растеж“, така и с неговия потенциал, възможности и налични ресурси. Не на
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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последно място, ИПГВР на гр. Златоград е стратегически планов документ,
разработен в условията на широко участие на всички заинтересовани страни и
местната общност, което от своя страна предполага постигането на необходимия
обществен консенсус относно посоката на развитие на града. За да се постигне
това, бяха определени и императивно спазвани някои важни предварителни
условия, на които да отговаря ИПГВР на гр. Златоград. Това са:
 Разработването на ИПГВР на гр. Златоград е осъществено в съответствие
със съществуващия нормативен, политически и стратегически контекст на
европейската и национална политика за регионално развитие през
следващият програмен период;
 Осигуряване на добра информационна основа при анализа на ситуацията и
обосновката на предвижданите интервенции;
 Отчитане на предвижданията и параметрите на действащите
стратегически, планови и устройствени документи, чрез които се планира и
управлява територията на града, общината и региона;
 Необходимостта от дефиниране на реалистична и същевременно широко
приета от заинтересованите страни визия и стратегическа рамка, с ясни и
проблемно ориентирани пространствени измерения;
 Ефективно и активно ангажиране заинтересованите страни в процеса на
разработването на стратегическия документ и създаване на условия за
устойчивост в това отношение за процеса на неговото прилагане;
 Ясна комуникация на ключовите послания с различните социални и
икономически субекти, които засяга;
 Разработване на опростена като структура и логика стратегическа рамка,
но с конкретна параметризация на нейното приложение;
 Очертаване на ясна структура и логика на приложение, включително
последователност на етапите, мерките и действията;
 Осигуряването на ефективен и работещ механизъм за наблюдение, контрол и
отчетност, който да гарантира необходимата гъвкавост и адаптивност на
стратегическия планов документ.
На основата на спецификата на този вид инструменти, определени от
Методическите указания за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от
ниво 41 и на спазването на горепосочените условия, ИПГВР на гр. Златоград може
да се определи като стратегически планов инструмент за пространствена и
времева координация, и интеграция на политически усилия и стратегически цели,
приоритети и конкретни мерки и проекти, насочени към устойчиво подобряване
условията за живот и бизнес в рамките на гр. Златоград, като същевременно
способства за утвърждаването на града като център с регионално и
надрегионално значение за развитието на Южния централен район и страната
1

Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4, МРРБ, 2012 г.
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като цяло. Чрез неговото прилагане ще се търси постигането на осезаеми
позитивни резултати в развитието, основани на конкретна и пространствено
обусловена система от стратегически цели, приоритети и мерки (проекти).
1.2.

Подход и принципи при разработването на стратегическата
рамка

Стратегическата рамка на ИПГВР на гр. Златоград представлява логическо
продължение на заявените нужди и очаквания в целевия и проблемен анализ и
визията за развитие на града, осигурени с необходимата ясна, конкретна и
реалистична информация за територията, нейните природни, икономически и
социални атрибути, обективните географски предимства и наличните ресурси.
При нейното разработване е следвана логиката на индикативното
стратегическо планиране на териториалното развитие, като е използвана
комбинация от методи, свързани с интегрираното градско планиране,
регионалното планиране и традиционното устройствено планиране.
Водещите принципи, върху които се основава ИПГВР, маркират основните
моменти и осигуряват необходимия контекст за изпълнението на интегрирания
план, като същевременно оформят и насочват процеса на формулиране на
нейната политическа рамка и свързаните с това визия, стратегически цели,
приоритети и мерки. Така, като основен принцип на ИПГВР се явява стремежът за
устойчив просперитет на местните общности в рамките на градската територия,
който е постижим единствено чрез интегриран подход на планиране и
управление на територията и свързаните с нея природни, икономически и
социални системи.
Процесът на работа налага разработването на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие да се разглежда като интегриран проект с
адаптирано и поетапно обхващане на работните процеси, а където е
необходимо – да се прилага комбиниране на определени дейности мероприятия.
Като цяло ИПГВР е разработен в светлината на интегрираното прилагане на два
логически обвързани подхода - системен и поетапен (стъпка-по-стъпка), които
пряко произтичат от спецификата на задачата и свързаните с нея работни
процеси.
Системният подход до голяма степен отразява необходимостта процедурата по
изготвяне на ИПГВР на гр. Златоград да се отнася към урбанизираната територия
не фрагментирано и изолирано, а като система от взаимосвързани,
взаимозависими и взаимодействащи си компоненти. Това от своя страна
означава, че процедура не следва да има „еднопосочен“ характер по отношение на
изготвяните компоненти на стратегическия документа а напротив - да
предполага наличието на множество обратни и прави връзки в процеса на
тяхното разработване.
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Поетапният подход е водещ сред прилаганите подходи в стратегическото
планиране. Причината за това е най-вече свързана с естеството на етапа, в който
се извършват този вид процедури, а именно поетапното изготвяне на
стратегическия документ, което изисква прилагането на комплексна
методология, синхронизирана с цикъла на изготвяне на документа. Прилагането
на този подход има и друго основно предимство - самото аналогично следване на
процедурата по изготвяне на стратегическия документ улеснява по-доброто
разбиране на процесите и проблемите на неговото изготвяне, което се отразява
позитивно върху качеството на стратегическия документ като цяло.
В основата на процеса на разработване на ИПГВР стои разбирането, че
развитието на урбанизираните територии представлява сложен, пространствено
детерминиран процес, който се задвижва от нуждите и желанията на местната
общност, съобразен е с наличните сравнителни предимства, потенциали и
проблеми на територията и се осъществява чрез прилагането на логически
обоснована стратегия, конкретизирана в специфични модели за устройство и
ползване на територията.
В тази връзка, процесът на разработване на документа премина през следните
логически и функционално обвързани етапи:
1. Оценка на нуждите и очакванията на местната общност и
заинтересованите страни;
2. Проблемен анализ на урбанизираната територия;
3. Обобщение на основните изводи, заключения и оценки от
извършеният анализ в SWOT матрица, която да осигури връзката
между констатациите на анализа със стратегическата рамка на
ИПГВР;
4. Дефиниране на визия за развитие на гр. Златоград към хоризонта на
планиране (2020 г.);
5. Формулиране на стратегическа рамка за развитието на града през
следващия програмен период, която включва система от
стратегически цели, приоритетни области на въздействие и
конкретни мерки, проекти и интервенции;
6. Индикативен бюджет и програма за реализация на
стратегическия документ;
7. Система за наблюдение, контрол и актуализация на ИПГВР.
На схемата по-долу е представена схематично логиката на целия процес на
разработване на ИПГВР на гр. Златоград:
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Фигура 1 Етапи при изготвянето на ИПГВР на гр. Златоград

Избраната стратегия в ИПГВР Златоград се базира на следните принципи:
1. Спазване на строго дефинирана логическа и йерархична структура при
определяне на отделните компоненти на стратегическата рамка на ИПГВР
и на тяхното съдържание: анализ – SWOT анализ – визия –
стратегически цели – приоритети– мерки - конкретни проекти;
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Фигура 2 Логическа и йерархична структура при определяне на отделните
компоненти на стратегическата рамка на ИПГВР - Златоград

2. Ясно пространствено адресиране на проблеми и решения;
3. Приоритизация на стратегическите и кумулативни ефекти от
интервенциите върху комплексното развитие на града и неговият
непосредствен хинтерланд;
4. Налагане на комплексен подход в структурирането на стратегическата
рамка, с акцент върху прилагането на максимално ниво на публичност в
процесите на вземане на решения;
5. Осигуряване на адекватна обществена комуникация и максимално
обективна обществено достъпна информация за заинтересованите страни
и местната общност по отношение стратегическата рамка.
Избраната стратегия се базира на анализа на предимствата и перспективите на
града, изведени в рамките на целевия и проблемен анализ, целейки да ги
капитализира за целите на просперитета и растежа на града. От друга страна,
стратегията отчита и проблемите на градската територия, като предвижда
конкретни мерки за преодоляването им.
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Развитието на гр. Златоград през програмен период 2014-2020 г. следва да се
фокусира върху следните тематични области:
 Качество на управлението на града и подобряване ефективността на
вземаните решения;
 Подобряване количествените
човешкия капитал;

и

качествените

параметри

на

 Осигуряване на благоприятна среда за живот и икономическо
развитие, основани на принципите на устойчивото и ресурсно
ефективно развитие;
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 Смекчаване на вътрешноградските диспаритети и осигуряването на
добро ниво на достъпност до обществено обслужване на населението.
 Оползотворяване
потенциала
на
местните
ресурси,
предимствата на термоминералната вода в региона.

вкл.

Така определените тематични области са пряко свързани с определените
стратегически цели към ИПГВР на гр. Златоград. Те имат за цел да определят
насоките за интервенции, като същевременно да търсят високо ниво на
ефективност и позитивен ефект върху развитието на урбанизираната територия
като цяло.
Важно условие за постигането на устойчив във времето позитивен резултат на
развитие е същите да бъдат и вертикално (т.е. функционално) интегрирани. Тази
вертикална интеграция има за цел да реши проблемите на цялата система, към
която са насочени съответните интервенции и инвестиции, което от своя страна
ще осигури желаният стратегически ефект от прилагането на ИПГВР.
1.3.

Стратегически предимства и потенциал за развитие на гр.
Златоград

В основата на настоящата стратегическа рамка на ИПГВР на гр. Златоград стоят
нейните стратегически сравнителни предимства и потенциали, чрез чиято
капитализация и рационално използване градът следва да генерира устойчив,
приобщаващ и интелигентен растеж. С най-голямо значение сред тях са:
 Заобикаляща богата и красива природа в Родопите;
 Находище на термоминерална вода в близост до града, което осигурява
възможности за оползотворяване в различни аспекти;
 Туристически център и място за отдих и рекреация. Природни, културни и
исторически предпоставки за развитие на туризъм и за предлагане на
разнообразен туристически продукт. Богатите спортни и културни традиции,
включително културно-историческото наследство на града, създават добри
възможности за развитие на туризъм, вкл. с комбиниране на туристически пакети
със съседни населени места и общини;

 Стратегическо местоположение в регионален и национален план.
Благоприятното географско и транспортно-географско местоположениефактор за развитието на интеграционни процеси и значимо място в
транспортно–комуникационната система на страната. Сравнително добре
изградени мрежи на техническа инфраструктура;
 Богато културно-историческо наследство, привличащо посетители,
поддържано с различни форми на инвестиции, в т.ч. и чрез ПЧП;
 Добре изградена пътна мрежа с пространствена организация за удобен
достъп на населението от отделните населени места до центъра, областта и
страната; достатъчна гъстота на пътната мрежа;
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 Добра трансгранична свързаност и достъп до международната техническа
инфраструктура;
 Подобрена градска среда и улична мрежа, гарантираща по-добро качество
на живот;
 Благоприятни компоненти на околната среда, мек климат, планински
въздух и чисти планински извори;
 Богати залежи на полезни изкопаеми, а добивът им гарантира сериозна
заетост;
 Добро качество на атмосферния въздух, съхранено биоразнообразие,
съхранени зелени системи;
 Благоприятна демографска и образователна структура на населението,
като фактор за развитие на бизнеса и натрупани традиции в отраслите на
преработващата промишленост.
 Възможности за ефективно сътрудничество между бизнеса и местните
власти за бизнес инициативи и публично-частни партньорства.
1.4.

Основни проблеми и лимитиращи фактори

Проблемният анализ, засягащ територията на гр. Златоград, отчете съществени
проблеми, които се явяват сериозни ограничители за развитието на града. Посъществените от тях, свързани предимно с икономическото и инфраструктурно
състояние на града, са:
 Липса на подходящи и логистично обезпечени терени за изграждане на
съвременни производствени мощности, остаряла и амортизирана
техническа инфраструктура в част от производствените зони;
 Превес на отрасли с ниска производителност и ефективност;
 Отдалеченост от основните административни центрове на страната, липса
на въздушен и ж.п. транспорт;
 Недостатъчно използване на местния кадрови потенциал, поради липса на
сектори, базирани на знанието;
 Негативни тенденции в броя на заетите лица;
 Неразвити клъстери на територията на града, които да стимулират
развитието на свързани сектори;
 Липса на условия за развитие на модерно европейско земеделие и
живтновъдство, поради разпокъсаност на земеделските стопанства;
 Нисък относителен дял на икономическите показатели на предприятията
от първичния сектор.
 Липса на железопътен, воден и въздушен транспорт;
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .

34 | С т р .

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

 Недостатъчно добро общо състояние на републиканската и общинската
пътна мрежа, поради износеност и планинския релеф;
 Амортизирана и остаряла ВиК мрежа, незадоволителна степен на
изградена канализационна система в града, отразяващо се в замърсяване и
влошено екологично състояние на водоприемниците (река Върбица);
 Незадоволително състояние на част от уличната мрежа, предимно в
периферните части на града;
 Проблемите на улично-кварталната жилищна среда са свързани с
наличието на тесни улици, плътно застрояване с недостатъчно зелени
площи, както и амортизираност на сградите, водеща до влошено топло и
звукова изолация;
 Проблемите на рекреационно-жилищната среда са свързани с ниския й дял,
хаотичната застроеност в някои райони, липсата на достатъчно зелени
площи, а в периферните части на града – проблеми с водоснабдяването,
канализацията и електрозахранването в жилищните райони;
 Недостатъчно ефективна транспортна свързаност и изградени
алтернативни и обходни транспортни връзки с основната пътна мрежа;
 Проблем представлява недостигът на паркоместа в централната градска
част, включително струпванията на превозни средства около обществени
обекти;
 Ограничено използване на ВЕИ в бита и икономиката и ниска енергийна
ефективност в жилищните и обществени сгради;
 Недостиг на финансови средства, релевантно на нуждите от подобрения в
техническата инфраструктура;
 Слабо проучени алтернативни водоизточници за питейни нужди;
 Липса на подземен кадастър;
 Липса на Общ градоустройствен план.
 Наличие на промишлени замърсители на водата, почвите и въздуха;
 Рискове от наводнения, предизвикани от екстремни валежи през есента и
пролетта;
 Проблеми на историческата част на града, свързани със засилена
строителна
дейност,
несъобразена
с
оразмеряването
на
градоустройствените структури и с автентичния облик на обектите на
опазване и експониране; нараснал автомобилен трафик; недостатъчна
обществена
осведоменост
и
обозначаване,
необходимост
от
социализирането и експониране на ценностите и облекчаване на достъпа
до тях;
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 Липса на план за опазване на културно-историческото и архитектурно
наследство;
 Незадоволително или аварийно състояние на част от недвижимите
културни и археологически ценности, включително затруднен достъп до
тях;
 Ограничено използване на ВЕИ в промишлеността и бита.
2.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Въз основа на изготвения подробен геопространствен анализ, който е съобразен с
нуждите и желанията на заинтересованите страни, както и предвижданията
относно развитието на страната и възможностите за осигуряване на ресурси, е
определена следната визия за развитие на гр. Златоград през периода 20142020 г:

През програмен период 2014 – 2020 г. гр. Златоград ще засилва своето
влияние като привлекателен туристически и икономически център,
оползотворяващ силата, богатството и лечебните свойства на
термоминералната вода, осигуряващ високо качество на живот на
населението и популяризиращ културно-историческото наследство
на региона.
Така дефинираната Визия за развитие на гр. Златоград залага на:
 Постигане на значим напредък в развитието на града;
 Мобилизация на човешкия капитал и създаване на условия за неговото
развитие;
 Ефективни интервенции в градското пространство и неговия
непосредствен хинтерланд, съгласно съществуващите модели за
устройство на територията и възможностите за ресурсно осигуряване на
развитието от различни фондове (ЕС, национален бюджет и частни
инвестиции);
 Намирането на баланс в интересите на местната власт, бизнеса и местната
общност и използването му за динамизиране на социално-икономическия
живот в града;
 Намиране на ефикасни решения за преодоляване на основните социални,
икономически и екологични проблеми на урбанизираната територия.
Постигането на така определената визия ще се осигури чрез прилагането на
логически свързана и обусловена стратегическа рамка от цели, приоритети и
мерки, фокусирани върху следните главни тематични области:
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Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .

36 | С т р .

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

 Качество на управлението на града и подобряване ефективността на
вземаните решения;
 Подобряване количествените и качествените параметри на човешкия
капитал;
 Осигуряване на благоприятна среда за живот и икономическо развитие,
основани на принципите на устойчивото и ресурсно ефективно развитие;
 Смекчаване на вътрешноградските диспаритети и осигуряването на добро
ниво на достъпност до обществено обслужване на населението.
Визията за развитие на гр. Златоград се фокусира върху дългосрочните
стратегии, а не върху дейностите в краткосрочен план и върху решаването
на основните проблеми на териториалното развитие, като обобщава
очакванията на заинтересованите страни за очакваните резултати към
хоризонта на планиране и индикира начините за тяхното постигане.
3. ОПИСАНИЕ НА ИПГВР – ЗЛАТОГРАД КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ, МЕРКИ, ПРОЕКТИ И ДЕЙСТВИЯ
3.1.

Стратегически цели и приоритети в развитието на гр.
Златоград

Стратегическите цели се явяват първата пряка форма на конкретизация на
определената и възприета от заинтересованите страни и местната общност
визия за развитие на града през следващият програмен период. Те са насочени
към:
 Постигане на значим напредък в развитието на града;
 Мобилизация на човешкия капитал и създаване на условия за
неговото развитие;
 Ефективни интервенции в градското пространство и неговия
непосредствен хинтерланд, съгласно съществуващите модели за
устройство на територията и възможностите за ресурсно
осигуряване на развитието от различни фондове (ЕС, национален
бюджет и частни инвестиции);
 Намирането на баланс в интересите на местната власт, бизнеса и
местната общност и използването му за динамизиране на социалноикономическия живот в града;
 Намиране на ефикасни решения за преодоляване на основните
социални, икономически и екологични проблеми на урбанизираната
територия.
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възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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Определената Визия за развитие гр. Златоград през периода 2014-2020 г. ще се
осъществява чрез постигането на 3 стратегически цели и приоритетни области
към всяка от тях.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ на гр. ЗЛАТОГРАД през периода 2014-2020:
1. Подобряване на градската среда и условията на живот в гр.
Златоград чрез рехабилитация на инфраструктурата и развитие
на икономическия потенциал на града.
2. Повишаване качеството на живот на населението чрез
осигуряване на съвременни социални, образователни и здравни
услуги.
3. Повишаване привлекателността на гр. Златоград чрез
оползотворяване потенциала на термоминералната вода,
развитие на туризма, запазване на културно-историческото
наследство и утвърждаване на традициите в спорта.
ПРИОРИТЕТИ
Те са пряко следствие от определените стратегически цели. Опазването и
ефективното използване на различните дадености, съпътствано от разумното им
интегриране в градската среда са фактор за развитието на ключови
икономически отрасли и задължително условие за достигане на социален
просперитет. Чрез спазването на мерки за устойчивост във всички сфери ще се
съхрани природното и културно наследство, качествената градска и жизнена
среда, ще се подобри социалният статус на населението и ще се съживи
икономиката. За решаване на проблемите на град Златоград, чрез изработването
на интегриран план за градско възстановяване и развитие са определени
следните приоритети за развитие.
Стратегическа цел 1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И УСЛОВИЯТА НА
ЖИВОТ В ГР. ЗЛАТОГРАД ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
БАЗОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА”
ПРИОРИТЕТ 1.1. „Подобряване на градската среда и условията на
живот в гр. Златоград”
Мярка 1.1.1 Изграждане и рехабилитация на улична мрежа, обществени
паркинги и физически елементи на градската среда
Мярка 1.1.2. Изграждане и благоустрояване на зелени площи, паркови
пространства и места за отдих и спорт
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Мярка 1.1.3. Осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и
предотвратяване на престъпността в града
ПРИОРИТЕТ 1.2. „Повишаване на енергийната ефективност
публичната инфраструктура и жилищния сектор”

в

Мярка 1.2.1. Обновяване на административни сгради на държавната и
общинска администрация
Мярка 1.2.2. Обновяване на жилищни сгради
ПРИОРИТЕТ 1.3. „Развитие на икономическия потенциал на града”
Мярка 1.3.1. Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура,
вкл. зелени площи и паркови пространства за развитие на бизнеса и
привличане на инвестиции в града.
Мярка 1.3.2. Развитие на бизнес и предприемачески идеи.
ПРИОРИТЕТ 1.4. „Превенция на риска от наводнения и свлачища”
Мярка 1.4.1. Изграждане и укрепване на подпорни стени, защитни
съоръжения, почистване на речни корита и други мерки за предотвратяване
на наводнения и свлачища”
ПРИОРИТЕТ 1.5. „Облагородяване облика на града”
Мярка 1.5.1. „Реконструкция на гробищен парк”
Мярка 1.5.2. „Подкрепа за ограничаване популацията на безстопанствени
кучета”
Стратегическа цел 2 „ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ,
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ”
ПРИОРИТЕТ 2.1. „Осигуряване на съвременни социални услуги за
населението”
Мярка 2.1.1. Изграждане и подобряване състоянието на общинската
социална инфраструктура.
ПРИОРИТЕТ 2.2. „Осигуряване на съвременни образователни услуги за
населението”
Мярка 2.2.1. Изграждане и подобряване състоянието на общински училища и
друга образователна инфраструктура.
Мярка 2.2.2. Изграждане и подобряване състоянието на общински детски
градини и детски ясли.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
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ПРИОРИТЕТ 2.3. „Повишаване качеството на здравеопазването”
Мярка 2.3.1. Подобряване състоянието на здравната инфраструктура, вкл.
спешна медицинска помощ.
Стратегическа цел 3 „ПОВИШАВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ГР.
ЗЛАТОГРАД ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ГРАДА,
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПРЕДИМСТВАТА НА ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА ВОДА И
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ В СПОРТА”
ПРИОРИТЕТ 3.1. „Оползотворяване потенциала на термоминералната
вода”
Мярка 3.1.1. Идентифициране на подходящи мерки за оползотворяване на
лечебния и икономически потенциал на термоминералната вода.
Мярка 3.1.2. Реализиране на мерки за оползотворяване на лечебния и
туристически потенциал на термоминералната вода.
ПРИОРИТЕТ 3.2. „Повишаване привлекателността на гр. Златоград чрез
развитие на туризма, запазване на културно-историческото
наследство и утвърждаване на традициите в спорта”
Мярка 3.2.1. Развитие на туризма и запазване на културно-историческото
наследство.
Мярка 3.2.2. Развитие на спорта чрез изграждане и подобряване на спортни
обекти и инфраструктура.
Важно:
Стратегическата рамка на ИПГВР Златоград включва цели, приоритети и мерки,
необходими за подобряване на цялостния облик на Златоград и които ще
подпомогнат интегрираното решаване на основните проблеми на града, за чието
изпълнение обаче са предвидени само резервни проекти поради ограничения във
възможностите за финансиране по ОПРР 2014-2020.
Хоризонтални мерки при всички приоритети:
 Създаване достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, където е
отчетено като необходимо.
 Подобряване енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ в сгради,
обект на интервенция по ИПГВР, където е възможно, приложимо и
доказано като необходимо и ефективно.
 Взаимовръзка с мерки, които ще се финансират по други Оперативни
програми и източници, включително:
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
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 Публично-частни партньорства;
 ОП Наука и образование за интелигентен растеж;
 ОП Околна среда.
В основния и резервния списък с проекти от ИПГВР Златоград, като допълнение
към ОПРР 2014-2020 са посочени основни индикативни източници на
финансиране на проектите, като:
 Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на
ПРСР 2014-2020 г. (за проектите за ремонт и реконструкция на улична
мрежа).
 Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция –
България“ 2014-2020 г.
 ОП Околна среда и др.
3.2.

Съгласуваност между ИПГВР и други стратегически документи
на национално и регионално ниво

Интегрираният план за възстановяване и развитие на гр. Златоград 2014-2020 г. е
разработен като публичен стратегически планов документ с програмен характер,
чрез който да се осигури адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие
на гр. Златоград и прилежащите територии на агломерацията, чрез прилагане на
интегриран подход за планиране и управление развитието на територията.
ИПГВР определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано
градско развитие на града в контекста на идентифицираните проблеми и
потребности на развитието и стратегическия пакет от национални и документи
на ЕС, формиращи основните цели, приоритети и политики на развитието през
периода 2014-2020 г. По отношение на политиката на ЕС, това са:
 Стратегията на ЕС „Европа 2020”, която задава рамката на
необходимите интервенции за постигане на интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж в страните и регионите на ЕС;
 Основните тематични цели на Кохезионната политика на ЕС за
периода 2014-2020 г.;
 Мерките и дейностите, които се финансират по Оперативните
програми.
Отчетени са възможностите за развитие пред града в контекста на приоритетите,
заложени в европейските документи и политики за градско развитие, съответно
по отношение на:


Възможностите за подобряване на градската среда;



Възможностите за модернизиране на инфраструктурните мрежи;

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Възможностите за подобряване на енергийна ефективност;



Възможностите за развитие на образование и иновации;



Възможностите за развитие на изостаналите квартали в контекста
на града като цяло;



Възможностите за укрепване местната икономика и местния пазар
на труда и др.;



Възможностите за създаване и гарантиране на висококачествени
обществени места/зони с публични функции с висока обществена
значимост като допълващи ИПГВР мерки и др.

ИПГВР е разработен с приоритетите на регионалното и местно развитие в
периода след 2013 г., което ще позволи по-висока степен на финансова
осигуреност на изпълнението на плана. За тази цел екипът ни се базира на
обвързаност с:
Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2020 – дългосрочен рамков
документ, който определя визията и общите (дългосрочни) цели на
националните политики за период от 10 години за всички сектори на държавното
управление (включително техните териториални измерения). ИПГВР адресира
следните приоритети на програмата:
1. Подобряване на достъпа и качеството на образованието и обучението,
както и качествените характеристики на работната сила;
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал;
5. Подкрепа на иновациите и на инвестиционните дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката;
6. Енергийна сигурност и повишаване на ефективността на ресурсите.
Национална стратегия за регионално развитие на Република България
2012-2022 г. ИПГВР на град Златоград ще допринесе за реализация на
стратегическите цели на НСРР 2012-2022 г.:
 Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в
социалната сфера чрез развитие и реализация на човешкия капитал;
 Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от
градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на
средата в населените места.
Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. НКПР е
стратегически документ, определящ пространствено-устройствената основа за
развитие и планиране на елементите на националната територия, с цел постигане
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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на комплексно и интегрирано планиране за осъществяване не само на
регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания
на национално ниво, в контекста на общоевропейското пространствено развитие.
Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.
Реализацията на ИПГРВ ще допринесе за изпълнение на всички стратегически
цели за развитие на ЮЦР през програмен период 2014-2020.
Стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015 г. Реализацията на
ИПГРВ ще допринесе за изпълнение на всички стратегически цели за развитие на
област Смолян.
Общински план за развитие на община Златоград 2014-2020 г. Реализацията
на ИПГРВ ще допринесе за изпълнението на всички стратегически цели за
развитие на община Златоград чрез осъществяване на интегрирани мерки в
рамките на общинския център гр. Златоград.
3.3.

Списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР Златоград

Проектите, включени в ИПГВР на град Златоград са основна негова част в
контекста на устойчивото интегрирано планиране на развитието на града в
периода 2014 – 2020 г.
Процесът на идентифициране на проекти за ИПГВР се проведе с участието на
всички заинтересовани страни, които имаха възможност да изпратят писмено
проектните си предложения, както и да участват в организираните обсъждания
през месеците септември и ноември 2014 за всеки вид инфраструктура (градска
среда, социална, образователна, здравна инфраструктура и др.). В резултат от
тези действия беше изготвен списък с над 70 проектни предложения от различни
сфери. Всички проектни предложения бяха подложени на оценка чрез специално
разработената методология с критерии за подбор на проекти, след което бяха
нанесени на специализирани карти на гр. Златоград, което позволи да се направи
адекватен териториален анализ на концентрацията на обекти за интервенция
(налични на разработената интернет страницата на проекта http://www.ipgvrzlatograd.com).
През м. ноември 2014 г. на възложителя беше представена методология с
критерии за оценка и избор на проекти, които да залегнат в ИПГВР.
Възложителят потвърди избраната методология и критерии, след което се
пристъпи към оценка на проектите и тяхната приоритизация, включително с
участието на представители на Община Златоград.
В резултат от тези действия беше разработено предложение за списък с проекти
към ИПГВР, базиран на:
 стратегическата рамка ИПГВР – Златоград (цели и приоритети);
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .

43 | С т р .

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

 получените проектни предложения чрез кампанията за набиране на
проектни идеи до всички заинтересовани страни (писмено и чрез работни
панели);
 оценката на проектите по методология и критерии за избор, включително
на базата на териториална допълняемост.
Методологията с доклада за приоритизация на проектните предложения е
представена в Приложение 3 към проекта за ИПГВР.
Проектите бяха представени на заинтересованите страни на проведеното през м.
декември 2014 г. обществено обсъждане на ИПГВР Златоград, на което списъка с
проекти и техните стойности беше одобрен като цяло от присъстващите, но се взе
решение част от проектите да преминат от основния в резервния списък, като в
основния останат само такива, които са допустими за финансиране по
приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-20202. На обсъждането постъпи и предложение
за включване на още едно проектно предложение в програмата за реализация на
плана, свързано с изпълнението на мерки за превенция на риска от наводнения във
високо рисков район на гр. Златоград, което беше включено в резервния списък с
проекти от ИПГВР поради ограничение във възможностите за неговото
финансиране.
Проектните предложения ще се реализират на територията на целия град, като
са условно групирани в следните области:
 подобряване и ревитализация на градската среда;
 изграждане, реконструкция и обновяване на общинска образователна
инфраструктура;
 изграждане, реконструкция и обновяване на общинска социална
инфраструктура;
 обновяване на жилищни сгради и публични административни сгради
(общински и държавни);
 икономическо развитие.
В процеса на оценка на проекта на ИПГВР от УО на ОПРР постъпиха две писма с
коментари, основно по отношение на посочените източници на финансиране на
част от проектите, които наложиха нанасянето на промени и реорганизация и
обединяване на някои от предложените от заинтересованите страни проекти.
Корекциите по внесения проект на ИПГВР (през м. май 2015 г. и м. септември 2015
г.) се извършваха в условията на паралелното извършване на актуализации по
проекта на ОПРР 2014-2020 и ПРСР 2014-2020 г. (идентифицирани на етап
разработване на ИПГВР като основни източници на финансиране за проектите,
2

Съгласно параметрите на финансиране на ОПРР за градовете от 4-то ниво към м. декември 2014 г.
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включени в програмата за реализация) и тяхното последващо одобрение, като
източниците на финансиране на проектите от ИПГВР бяха актуализирани и в
съответствие с нанасяните промени в ОПРР и ПРСР по отношение финансирането
за градове от 4-то ниво, успоредно с и в допълнение на отразяване коментарите
на УО по ИПГВР.
Въпреки нанесените промени по източниците на финансиране на голяма част от
проектите, извършени в рамките на двете корекции на ИПГВР3, логиката на
първоначалната приоритизация на проектите с основна линия на разделение на
проектите в основен и резервен списък допустимостта им по ос 2 на ОПРР не е
променена, тъй като е идентифицирана и разработена на етап изготвяне на
плана, но е неприложима към настоящия момент на коригиране на ИПГВР4 с оглед
на факта, че допустимите за финансиране дейности по ос 2 на ОПРР са променени.
С оглед на гореизложеното, методологията за приоритизация на
проектите и разработените критерии не са променени, тъй като те
отразяват цялостната логика на изготвяне на ИПГВР и структуриране на
проектите съгласно предложенията и становищата на заинтересованите
страни, представяни и обсъждани на проведените кръгли маси с широката
общественост, а корекциите по проекта на ИПГВР отразяват
коментарите на УО.
Проектите от ИПГВР са разделени в ДВА СПИСЪКА: основен и резервен списък с
проекти. На етап разработване на ИПГВР и обсъждане на предложените проекти
на кръгли маси със заинтересованите страни, основен инструмент за
финансиране на проекти от ИПГВР през програмен период 2014-2020 г. трябваше
да бъде ОПРР, а бюджетът на приоритетна ос 2 на ОПРР за градовете от ниво 4
беше ограничен по отношение на допустими за финансиране мерки и дейности, за
да бъде реалистичен и приложим бюджетът на ИПГВР беше разработен основен
списък с проекти, който е ядрото на ИПГВР и в който са включени
идентифицираните проектни предложения, допустими за финансиране по ос 2 на
ОПРР към момента на провеждане на обсъждания със заинтересованите страни и
одобрение на ИПГВР от Общински съвет5. Голяма част от предложените от
заинтересованите страни проекти са на етап проектни идеи и не бяха допустими
за финансиране по ос 2 на ОПРР съгласно последния проект на програмата към м.
ноември 2014 г., поради което същите бяха включени в резервен списък с
проекти, който служи като допълнение към основния и който следва да се
3

Първоначално за основен източник беше посочена ос 2 на ОПРР, с първата корекция на ИПГВР за
повечето от проектите, недопустими по ОПРР, беше посочена мярка 7 на ПРСР, а в настоящата последна
редакция на ИПГВР, ПРСР беше премахната като из точник на финансиране на голяма част от проектите,
съгласно коментарите на УО.
4

М. септември 2015 г.

5

М. ноември – декември 2014 г.
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реализира при наличието на подходящ източник на финансиране и проектна
готовност от страна на общината.
Тъй като е възможно през периода 2014-2020 г. и други програми, освен ОПРР, да
заложат изискването за финансиране на проекти, които са включени в ИПГВР на
определените градове-бенефициенти, е изготвен резервен списък с проекти от
ИПГВР Златоград, който покрива всички идентифицирани идеи на
заинтересованите страни, които не са допустими за финансиране по ос 2 на ОПРР.
Резервният списък с проекти е допълнение към основния, но следва да се счита за
пълноправна част от ИПГВР Златоград в случай че по дадена програма е налице
изискването съответният проект, с който общината-бенефициент кандидатства,
да е включен в ИПГВР.
Същевременно ядрото на ИПГВР е основният списък с проекти и единствено за
него е разработена програма за реализация с подробен бюджет на ниво
дейности и график за изпълнение за всеки проект през периода 2014-2020 г. За
проектите от резервния списък с проекти е посочена индикативна стойност и
източник на финансиране.
След проведеното обществено обсъждане и финализиране на списъка с проекти,
приоритизирани съгласно изготвената методология, същият беше одобрен от
Общински съвет Златоград и внесен за оценка от УО на ОПРР през м. март 2015 г.
През м. април 2015 г. постъпиха коментари от страна на УО, като същите бяха
отразени в актуализиран вариант на ИПГВР Златоград, представен на УО през м.
юни 2015 г. В процеса на корекция на ИПГВР през м. април и май 2015 г., проектът
на ОПРР беше актуализиран и изменен, като съгласно одобрения от МС вариант
от м. май 2015 г., наименованието на приоритетна ос 2, която ще финансира
проектите на градовете от 4-то ниво, е изменено на „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните райони”, а помощта ще бъде
насочена единствено към обновяване на жилищни сгради и общински и
държавни административни и публични сгради на територията на града.
Настъпилите промени в проекта на ОПРР наложиха и актуализиране на
критериите в изготвената методология за приоритизация на проекти от ИПГВР
Златоград, като в основния критерий, на базата на който проектите са разделени
в основен и резервен списък, е добавена и допустимостта на проекта по ПРСР
(мярка 7). След намаляване на обхвата на приложение на приоритетна ос 2 на
ОПРР, към момента на ревизиране на първоначалния проект на ИПГВР6, ПРСР се
явяваше основен източник на финансиране на по-голямата част от проектите в
ИПГВР Златоград.

6

М. април-май 2015 г.
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Разработената методология за приоритизация на проектни предложения
(първоначален вариант и коригирана версия 2) са представени като приложение
3 към ИПГВР. Методологията за приоритизация на проектни предложение не е
коригирана съгласно настоящата актуализация на ИПГВР, тъй като логиката на
разделение на проектите в основен и резервен списък остава непроменена, а с
настоящата актуализация на ИПГВР единствените промени са свързани с
коригиране на източниците на финансиране на част от проектите от основния
списък, вкл. обединение на някои обекти в един проект. Въпреки това,
методологията за приоритизация е допълнена с информация са извършената
корекция в източниците на финансиране на част от проектите и съдържа
актуализиран основен списък с проекти от ИПГВР.
На етап последваща актуализация на ИПГВР, критериите за
приоритизация на проекти, включени в методологията от приложение 3,
ще бъдат също актуализирани.
Проектите от ИПГВР Златоград са обособени в 10 групи проекти, определени, за
основния списък, на базата на инвестиционните приоритети на приоритетна ос 2
„Подкрепа за периферни географски райони, най-силно засегнати от бедност” от
ОПРР (версията на ОПРР, изпратена на ЕК на 17.11.2014 г.), актуална към момента
на изготвяне на настоящия план7, и, за резервния списък, на базата на областите, в
които са идентифицирани нужди и са предложени проектни идеи от
заинтересованите страни, както следва:
ОСНОВЕН списък с проекти – включва 27 проекта в следните групи проекти:
 Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА
 Група проекти 2. ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 Група проекти 3: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 Група проекти 4: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Група проекти 5: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Някои от горепосочените групи съдържат и проекти, които не са допустими за
финансиране по ос 2 на ОПРР и са включени в резервния списък.
Източниците на финансиране на проектите от основния списък е актуализиран
съгласно версията на ОПРР, одобрена от МС на 07.05.2015 г., но групите проекти,
включени в ИПГВР, не са променяни, тъй като значението на проектите остава
непроменено и основополагащо за цялостното развитие на града и подобряване
на цялостния му облик.

7

М. декември 2014 г.
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РЕЗЕРВЕН списък с проекти – включва 28 проекта в следните групи проекти:
 Група проекти 6: ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ СИЛАТА И СВОЙСТВАТА НА
ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА ВОДА
 Група проекти 7: ПРОЕКТИ ЗА СПОРТНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА И
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
 Група проекти 8. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА
 Група проекти 9. ПОДОБРЯВАНЕ ОБЛИКА НА ГРАДА
 Група проекти 10. ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА
Подробно разпределение на проектите и дейностите от ИПГВР Златоград е
представено в т. 9 „Програма за реализация на ИПГВР – Златоград” от настоящата
част II, както и като Приложение № 4 Матрица-бюджет на индикативния списък с
проекти, съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР
на МРРБ.
В следващите таблици са обобщени идентифицираните проектите от ОСНОВНИЯ
СПИСЪК с проекти от ИПГВР Златоград по групи и индикативните стойности за
тяхната реализация.
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Таблица 1: Група проекти 1 „ГРАДСКА СРЕДА“
Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

Подобрен облик на гр. Златоград чрез реконструирана и
подобрена базова инфраструктура на градската среда

8 597

Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА

-

8 597

Мярка 1.1.1. Изграждане и рехабилитация на
улична мрежа, обществени паркинги и
физически елементи на градската среда

-

6 621

УЛИЧНА МРЕЖА

-

6 463

Извършена
цялостна
рехабилитация,
реконструкция
и
доизграждане, вкл. тротоари, съпътстваща инфраструктура и
елементи на уличната мрежа и обновяване на прилежащите
градски спирки на обществения транспорт на следните
приоритетни улици в гр. Златоград:
 Албена
 Плиска
 Клокотница
 Акация
 Здравец
 Ахрида
 Боровец
 Васил Левски
 Младост

6 463

Наименование на проекта
ПРИОРИТЕТ 1.1. „Подобряване на градската
среда и условията на живот в гр. Златоград”

Проект 1.1.1-1 Цялостна рехабилитация,
реконструкция и доизграждане на уличната
мрежа, вкл. тротоари, съпътстваща
инфраструктура и елементи на уличната
мрежа

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Упра вляващия орган.
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Наименование на проекта

Очаквани резултати





Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

България
България
Беловидово
Стефан Стамболов

Изградени следните мостове в гр. Златоград:
 пешеходен Вантов мост (надлез) - изграден надлез,
свързващ площада пред общината и градския парк;
 нов мост (на мястото на стар) срещу МБАЛ Златоград "България"/ "Беловидово";
 покрит пешеходен мост между ул. "Ст.Стамболов" от о.т.
129 към ул. "България", над река "Голяма река".
Изградена велоалея в гр. Златоград с приблизителна дължина 10
км.
ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКИНГИ

Проект 1.1.1-2 Обособяване на паркинги в
града

158
Обособени паркинги (отркити паркоместа) на следните улици в
гр. Златоград:
 реорганизиран паркинг на ул. „Христо Ботев”
 обособен паркинг (паркоместа) на ул. „Изгрев”
 Паркинг на ул. "Беловидово"
 изграден паркинги в стария град
 изграден паркинг за товарни автомобили (в промишлена
зона)

158

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Наименование на проекта

Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

Мярка 1.1.2. Осъществяване на мерки за
повишаване на сигурността и
предотвратяване на престъпността в града

1 977

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1 977

Проект 1.1.2-1 Изграждане на система за
управление на уличното осветление
Проект 1.1.2-2 Монтиране на система за
видеонаблюдение на основни обекти в града
Проект 1.1.2-3 Монтиране на указателни и
информационни табели и маркировка на
всички улици в града

Изградена система за управление на уличното осветление на
улиците и възлови места в града - цялостна система за
управление на уличното осветление
Монтирано видеонаблюдение на възлови места в града,
образователни и административни сгради, възлови кръстовища,
паркови площи, площада, старата част на града, входно-изходни
точки на града
Монтирани указателни и информационни табели на всички
улици, хоризонтална и вертикална маркировка

1 407

422

148

Таблица 2: Група проекти 2 „ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“
Наименование на проекта

Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

ПРИОРИТЕТ 1.2. „Повишаване на енергийната
ефективност в публичната инфраструктура и
жилищния сектор”

Повишена енергийна ефективност и реализирани икономии
в използването на енергия в административни сгради на
публичната инфраструктура и жилищния сектор в гр.
Златоград

3 225

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

Група проекти 2. ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

-

3 225

Мярка 1.2.1. Обновяване на административни
сгради на държавната и общинска
администрация

-

1 536

ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТОГРАД

-

1 536

Проект 1.2.1-1 Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградата
на общинска администрация Златоград

Внедрени мерки за енергийна ефективност и реализирани
икономии в използването на енергия в сградата на общинска
администрация Златоград

893

Проект 1.2.1-2 Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградата
на РУ "Полиция" – Златоград
Проект 1.2.1-3 Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградата
на Гранично полицейско управление –
Златоград
Проект 1.2.1-4 Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградата
на Районен съд и Районна прокуратура Златоград

Внедрени мерки за енергийна ефективност и реализирани
икономии в използването на енергия в сградата на РУ "Полиция"
– Златоград
Внедрени мерки за енергийна ефективност и реализирани
икономии в използването на енергия в сградата на Гранично
полицейско управление – Златоград в сградата на Районен съд и
Районна прокуратура - Златоград

Наименование на проекта

Внедрени мерки за енергийна ефективност и реализирани
икономии в използването на енергия в сградата на Районен съд и
Районна прокуратура - Златоград

139

63

180

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
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Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

Внедрени мерки за енергийна ефективност и реализирани
икономии в използването на енергия в сградата на Районно
управление “Пожарна безопасност и спасяване” - Златоград

135

Внедрени мерки за енергийна ефективност и реализирани
икономии в използването на енергия в сградата на Държавно
горско стопанство „Златоград”

126

Мярка 1.2.2. Обновяване на жилищни сгради

-

1 688

ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТОГРАД

-

1 688

Внедрени мерки за енергийна ефективност и реализирани
икономии в използването на енергия, вкл. обновени фасадите в
специфичен архитектурен стил в прибл. 24 жилищни сгради в гр.
Златоград

1 688

Наименование на проекта
Проект 1.2.1-5 Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградата
на Районно управление “Пожарна безопасност
и спасяване” - Златоград
Проект 1.2.1-6 Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградата
на Държавно горско стопанство „Златоград”

Проект 1.2.2-1 Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност и
обновяване на фасадите, вкл. в специфичен
архитектурен стил, на жилищни сгради в гр.
Златоград

Таблица 3: Група проекти 3 „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“
Наименование на проекта

Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

ПРИОРИТЕТ 1.3. „Развитие на икономическия
потенциал на града”

Подобрени условия за развитие на бизнеса и привличане на
инвестиции в гр. Златоград

5 713

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
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Наименование на проекта

Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

-

5 713

-

3 518

Подобрена градска среда (рехабилитирана улична мрежа,
благоустроени зелени площи и др.) в индустриалната зона на
града

3 518

-

2 195

Група проекти 3: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Мярка 1.3.1. Изграждане и подобряване на
техническата инфраструктура, вкл. зелени
площи и паркови пространства за развитие на
бизнеса и привличане на инвестиции в града
Проект 1.3.1-1 Подобряване на техническата
инфраструктура и благоустрояване на
промишлена зона в града
Мярка 1.3.2. Развитие на бизнес и
предприемачески идеи
Проект 1.3.2-1 Изграждане на пазар, вкл.
благоустрояване и места за отдих

Изграден пазар и благоустроени места за отдих

Проект 1.3.2-2 Изграждане на бизнес център

Изграден бизнес център

Проект 1.3.2-3 Благоустрояване на
кооперативен пазар и околното пространство

Благоустроен кооперативен пазар и околното пространство

492
1 035
668

Таблица 4: Група проекти 4 „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Наименование на проекта

Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)
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Наименование на проекта

Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

ПРИОРИТЕТ 2.1. „Осигуряване на съвременни
социални услуги за населението”

Ремонтирани и модернизирани обекти на социалната
инфраструктура в гр. Златоград за предоставяне на
съвременни социални услуги на населението

2 612

Група проекти 4: СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

-

2 612

Мярка 2.1.1. Изграждане и подобряване
състоянието на общинската социална
инфраструктура

-

Проект 2.1.1-1 Подкрепа за енергийна
ефективност, съпътстващо основно
обновяване и развитие на интелигентното
енергийно управление на общински
публични сгради на социалната
инфраструктура - Център за обществена
подкрепа, Център за социална рехабилитация
и интеграция, Дневен център за деца и лица с
увреждания „Зора” и Дневен център за
възрастни лица
Проект 2.1.1-2 Допълнителни мерки по
ремонт и оборудване на публични сгради на
социалната инфраструктура - Център за
обществена подкрепа, Център за социална
рехабилитация и интеграция, Дневен център
за деца и лица с увреждания „Зора” и Дневен

Внедрени мерки за енергийна ефективност, извършено
съпътстващо основно обновяване на сградата, извършено
обследване за енергийна ефективност и конструктивно
обследване, въведени в експлоатация инсталации за
производство на енергия от възобновяеми източници, където е
приложимо, и други мерки по следните обекти от социалната
инфраструктура:
 Център за обществена подкрепа,
 Център за социална рехабилитация и интеграция,
 Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”
 Дневен център за възрастни лица
Извършени допълнителни мерки по ремонт на сградата,
вътрешен ремонт, мерки по дворното място и оборудване по
следните обекти от социалната инфраструктура:
 Център за обществена подкрепа,
 Център за социална рехабилитация и интеграция,
 Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”

2 612

349

598
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Наименование на проекта
център за възрастни лица

Очаквани резултати


Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

Дневен център за възрастни лица

Проект 2.1.1-3 Изграждане на малък дом за
стари хора

Изграден малък дом за стари хора, вкл. доставено оборудване и
обзавеждане

1 173

Проект 2.1.1-4 Изграждане на трудовотерапевтични работилници (ТТР)

Изградени трудово-терапевтични работилници, вкл. доставено
оборудване и обзавеждане

492

Таблица 5: Група проекти 5 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Наименование на проекта

Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

ПРИОРИТЕТ 2.2. „Осигуряване на съвременни
образователни услуги за населението”

Ремонтирани и модернизирани обекти на образователната
инфраструктура в гр. Златоград за предоставяне на
съвременни образователни услуги на населението

7 838

-

7 838

-

7 838

Внедрени мерки за енергийна ефективност, извършено
съпътстващо основно обновяване на сградата, извършено

1 447

Група проекти 5: ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Мярка 2.2.1. Изграждане и подобряване
състоянието на общински училища, детски
градини и друга образователна
инфраструктура
Проект 2.2.1-1 Подкрепа за енергийна
ефективност, съпътстващо основно обнояване
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Наименование на проекта

Очаквани резултати

и развитие на интелигентното енергийно
управление на общински публични сгради на
образователната инфраструктура - общински
училища (СОУ „Антим І”, Ученическо
Общежитие "Н. Й. Вапцаров" за целите на
настаняване на ПГ "Христо Ботев" в сградата,
ОУ "Васил Левски") и детски градини (ЦДГ
"Снежанка", ЦДГ "Радост" и Постоянна детска
ясла "Мир")

обследване за енергийна ефективност и конструктивно
обследване и други мерки по следните обекти от
образователната инфраструктура:
 общински училища:
 СОУ „Антим І”
 Ученическо Общежитие "Н. Й. Вапцаров" за целите
на настаняване на ПГ "Христо Ботев" в сградата
 ОУ "Васил Левски")
 детски градини:
 ЦДГ "Снежанка"
 ЦДГ "Радост"
 Постоянна детска ясла "Мир"
Извършена реконструкция и облагородяване на дворно място,
вкл. изграждане и/или реконструкция на спортни площадки и
спортни обекти в обекти от образователната инфраструктура:
 общински училища:
 СОУ „Антим І”
 ОУ "Васил Левски")
 детски градини:
 ЦДГ "Снежанка"
 ЦДГ "Радост"
 Постоянна детска ясла "Мир"
Извършена доставка на оборудване и обзавеждане в следните
обекти от образователната инфраструктура:
 общински училища:

Проект 2.2.1-2 Реконструкция и
облагородяване на дворно място, вкл.
изграждане и/или реконструкция на спортни
площадки и спортни обекти в общински
училища (СОУ „Антим І”, ОУ "Васил Левски") и
детски градини (ЦДГ "Снежанка", ЦДГ
"Радост" и Постоянна детска ясла "Мир")
Проект 2.2.1-3 Доставка на оборудване и
обзавеждане в общински училища (СОУ
„Антим І”, Ученическо Общежитие "Н. Й.

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

2 387

1 198
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Наименование на проекта
Вапцаров" за целите на настаняване на ПГ
"Христо Ботев" в сградата, ОУ "Васил Левски")
и детски градини (ЦДГ "Снежанка", ЦДГ
"Радост" и Постоянна детска ясла "Мир")

Очаквани резултати

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)




СОУ „Антим І”
Ученическо Общежитие "Н. Й. Вапцаров" за целите
на настаняване на ПГ "Христо Ботев" в сградата
 ОУ "Васил Левски")
 детски градини:
 ЦДГ "Снежанка"
 ЦДГ "Радост"
 Постоянна детска ясла "Мир"

Проект 2.2.1-4 Обновяване на сградата на
старото училище (училището с
камбанарията) за превръщането му в
"училище на занаятите" и център за
извънкласни дейности

Ремонтирана и обновена сградата на старото училище
(училището с камбанарията) и обособено "училище на
занаятите" и център за извънкласни дейности в сградата

Проект 2.2.1-5 Обособяване на "музей" на
миниатюрите (с образователни функции)

Обособен "музей" на миниатюрите (с образователни функции)

76

Проект 2.2.1-6 Обновяване на Общински
Детски Комплекс – Златоград

Ремонтиран и обновен Общински Детски Комплекс – Златоград,
вкл. доставено оборудване и обзавеждане

235

Проект 2.2.1-7 Меки мерки в сферата на
образованието

Изпълнени меки мерки в сферата на образованието - обмяна на
опит, извършени обучения, повишена квалификацията на
преподавателите, проведени семинари и конференции и др. за
целите на подобряване качеството на предоставяното
образование

150

2 345
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В следващата таблица са обобщени идентифицираните проектите от РЕЗЕРВНИЯ
СПИСЪК с проекти от ИПГВР Златоград по групи и индикативните стойности за
тяхната реализация.
Проект

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА

12 244

Мярка 1.1.1. Изграждане и рехабилитация на улична мрежа,
обществени паркинги и физически елементи на градската среда

9 684

Проект Р 1.1.1-1 Цялостна рехабилитация, реконструкция и
доизграждане на уличната мрежа, вкл. тротоари, съпътстваща
инфраструктура и елементи на уличната мрежа и обновяване на
прилежащите градски спирки на обществения транспорт

2 684

Проект Р 1.1.1-2 Реализация на проект „Комуникационно трасе гр.
Златоград ГП Златоград – Термес – Ксанти”– етап 2

7 000

Мярка 1.1.2. Изграждане и благоустрояване на зелени площи,
паркови пространства и места за отдих и спорт

2 560

Проект Р 1.1.2-1 Благоустрояване и доизграждане на парковата
среда, вкл. детски площадки и междублокови пространства в града

2 300

Дейност 1. Благоустрояване на парковата среда в града - реконструкция,
доставка на оборудване, озеленяване, осветление, ограда и др.

230

Дейност 2. Израждане на открит фитнес в градския парк, вкл. осветление,
ограда и др.

70

Дейност 3. Изграждане на детски и спортни площадки на открито, вкл.
оборудване, осветление, ограда и др.

780

Дейност 4. Изграждане на лесопарк (изграждане на алеи, пейки, беседки и
др., монтиране на осветление)

600

Дейност 5. Изграждане на увеселителен парк (реконструкция и
благоустрояване на пространството; доставка на оборудване и
обзавеждане за целите на изграждане на увеселителен парк; монтиране
на осветление, ограда и др. мерки)

300

Дейност 6. Благоустрояване на изворните чешми в града (поставяне на
пейки, зеленина, беседки, осветление и др.)

20
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Проект

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

Дейност 7. Благоустрояване на междублокови пространства в града

300

Проект Р 1.1.2-2 Привеждане на детските площадки съгласно
изискванията на Наредба 1 от 12 януари 2009 г. за безопасност на
детски съоражения

260

Група проекти 2. ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

15 000

Мярка 1.2.1. Обновяване на административни сгради на държавната
и общинска администрация

15 000

Проект Р 1.2.1-1 Изграждане на топлопровод и водовземно
съоръжение за отопление на обществени сгради в гр. Златоград от
геотермалното находище

15 000

Група проекти 3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

40

Мярка 1.3.2. Развитие на бизнес и предприемачески идеи

40

Проект Р 1.3.2-1 Изграждане на преместваеми „къщички” за
провеждане на пазар на производителите веднъж в месеца, вкл. за
Коледен базар на площада на града

40

Група проекти 8. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И
СВЛАЧИЩА

8 100

Мярка 1.4.1. Изграждане и укрепване на подпорни стени, защитни
съоръжения, почистване на речни корита и други мерки за
предотвратяване на наводнения и свлачища

8 100

Проект Р 1.4.1-1 Мерки за превенция на риска от наводнения във
високо рисков район на гр. Златоград

4 000

Проект Р 1.4.1-2 Изграждане и укрепване на подпорни стени и
защитни съоръжения за превенция на риска от свличаща и
наводнения в гр. Златоград
Проект Р 1.4.1-3 Почистване на речни корита и довършване
корекцията на реки в гр. Златоград за превенция на риска от
наводнения

1 000

2 000

Проект Р 1.4.1-4 Изграждане на охранителни отводнителни канали

1 000

Проект Р 1.4.1-5 Изграждане на система за наблюдение и контрол на
риска от природни бедствия

100
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Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)

Група проекти 9. ПОДОБРЯВАНЕ ОБЛИКА НА ГРАДА

250

Мярка 1.5.1. „Реконструкция на гробищен парк”

50

Проект Р 1.5.1-1 Реконструкция, разширяване и благоустрояване на
гробищен парк

50

Мярка 1.5.2. „Подкрепа за ограничаване популацията на
безстопанствени кучета”

200

Проект Р 1.5.2-1 Изграждане на приют за кучета

200

Група проекти 4. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

200

Мярка 2.1.1. Изграждане и подобряване състоянието на общинската
социална инфраструктура

200

Проект Р 2.1.1-1 Обособяване на кухня за предоставяне на услугата
„Обществена трапезария”

200

Група проекти 10. ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА

10 300

Мярка 2.3.1. Подобряване състоянието на здравната инфраструктура,
вкл. спешна медицинска помощ.

10 300

Проект Р 2.3.1-1 Обновяване на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД

10 000

Проект Р 2.3.1-2 Обновяване на Филиал за спешна медицинска
помощ Златоград
Група проекти 6: ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ СИЛАТА И СВОЙСТВАТА НА
ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА ВОДА
Мярка 3.1.1. Идентифициране на подходящи мерки за
оползотворяване на лечебния и икономически потенциал на
термоминералната вода
Проект Р 3.1.1-1 Изготвяне на концепция за оползотворяване на
термоминералната вода и икономическия потенциал на
геотермалното находище
Мярка 3.1.2. Реализиране на мерки за оползотворяване на лечебния
и туристически потенциал на термоминералната вода
Проект Р 3.1.2.-1 Изграждане на балнеоложки център в гр . Златоград

300

5 100

100
100
5 000
5 000
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Проект
Група проекти 7. ПРОЕКТИ ЗА СПОРТНА И КУЛТУРНА
ИНФРАСТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)
4 751

Мярка 3.2.1. Развитие на туризма и запазване на културноисторическото наследство

370

Проект Р 3.2.1-1 Интегрирани мерки за развитие на туризма и
опазване на културно-историческото наследство в гр. Златоград

230

Дейност 1. Обновяване на Храм-паметник „Успение Богородично”.
Дейност 2. Дигитализация на музейните сбирки (Музейна сбирка
„Просветното дело в Средните Родопи", Музейна сбирка на съобщенията,
Етнографски музей).
Дейност 3. Обособяване на единна туристическа маркировка.
Дейност 4. Обособяване на стария град като групов паметник на
културата.
Дейност 5. Доизграждане, рехабилитация и социализация на Печевата
къща и - Хаджипанталеевата къща (рхитектурни паметници с местно
значение).
Дейност 6. Оборудване и обзавеждане на Туристически информационен
център.
Дейност 7. Доставка на туристическо влакче за обиколка из
туристическите обекти на града.
Дейност 8. Изграждане на монументална плоча с надпис на песента в
градинката срещу паметника на Дельо войвода.
Дейност 9. Доставка на оборудване за провеждане на мероприятия на
открито (доставка на подвижна сцена, екран/видеостена, озвучителна
техника, осветление, пейки/столове, система за симултанен превод и
др.).
Дейност 10. Реконструкция на "висящата скулптура" в началото на града.
Проект Р 3.2.1-2 Ремонт и обновяване на Читалище „Просвета – 1908”
Проект Р 3.2.1-3 Изготвяне на рекламни материали за участие на
общината в туристически борси и др., маркетингови стратегии и
кампании и др.
Дейност 1. Изготвяне на рекламни материали за участие на общината в
туристически борси и др., маркетингови стратегии и кампании и др.

70
20
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Проект
Проект Р 3.2.1-4 Културен обмен, обмяна на опит, обучения за
повишаване квалификацията, побратимяване с други градове и др.
мерки
Дейност 1. Културен обмен, обмяна на опит, обучения за повишаване
квалификацията, побратимяване с други градове и др. мерки
Мярка 3.2.2. Развитие на спорта чрез изграждане и подобряване на
спортни обекти и инфраструктура
Проект Р 3.2.2-1 Ремонт и доизграждане на спортна площадка
„Червено игрище” за целите на обособяване на Многофункционална
спортна площадка

Стойност на
проекта
(хил. лв. с ДДС)
50

4 381

121

Дейност 1. Изграждане на Многофункционална спортна площадка (за
баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал
и тенис на корт)
Дейност 2. Доставка на оборудване
Проект Р 3.2.2-2 Изграждане на 2 бр. помощни игрища към градския
стадион

60

Дейност 1. Изграждане на 2 бр. помощни игрища към градския стадион
Дейност 2. Доставка на оборудване, осветление
Проект Р 3.2.2-3 Изграждане на многофункционална спортна зала на
закрито за различни видове спорт

3 750

Дейност 1. Изграждане и оборудване на спортната зала
Проект Р 3.2.2-4 Ремонт на спортна площадка „Кадиев врис”

100

Проект Р 3.2.2-5 Реконструкция и изграждане на други спортни
площадки със свободен достъп в града

200

Проект Р 3.2.2-6 Реконструкция на стария басейн в града за
осъществяване на спортни и други дейности

150

Таблица 6: Резервни проекти от ИПГВР Златоград
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Списък на участниците
обществените обсъждания

(заинтересованите

страни)

в

ПАРТНЬОРИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР – ЗЛАТОГРАД
В началния етап от разработване на ИПГВР – Златоград, в рамките на процеса по
изготвяне на целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация бяха
идентифицирани широк кръг от заинтересовани групи – над 350 организации,
представители на местната общност, неправителствения сектор, бизнеса, местни
и централни власти, академични институции и др. (Приложение 1). Основните
групи заинтересовани страни и потенциални партньори при реализацията на
ИПГВР са представени на фигура 3.
Фигура 3 Основни групи заинтересовани страни и потенциални партньори при
реализацията на ИПГВР Златоград

Изготвен е подробен списък на заинтересованите страни, който включва
информация за наименованието на съответната организация, юридически статус
и вид, контактна информация, ръководен състав и отраслова квалификация. В
допълнение, основните заинтересовани страни са групирани по категории за
целите на организирането и провеждането на предвидените кръгли маси и фокусгрупи в рамките на процеса по изготвяне на ИПГВР. Организациите от списъка на
заинтересованите страни са периодично адресирани, като им се изпращат покани
за участие в предвидените срещи, покани за включване в провежданите анкети
проучвания и актуална информация за статуса на изготвяне на ИПГВР.
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1. ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
В тази категория се включват:
 Публични институции от централната администрация, в рамките на
които функционират Управляващи органи на Оперативни
програми, в т.ч.:


МРРБ – Управляващ орган на ОПРР 2014-2020;



МОСВ – Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г.;



МТСП – Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020 г.;



МОН – Управляващ орган на ОПНОИР 2014-2020;



МИ – Управляващ орган на ОПИК 2014-2020;



МТС – Управляващ орган на ОПТ 2014-2020 г.;



МФ – Управляващ орган на ОПДУ 2014-2020 г.

От изключителна важност за успешното изпълнение на интегрирани проекти по
плана е предвиждането на механизми за съвместно изпълнение на проекти,
чиито отделни елементи се финансират по различни фондове и оперативни
програми8. Примери за такива съвместни проекти са проектите за изграждане на
улична мрежа, при които се очаква ОПОС да финансира подземната ВиК
инфраструктура, проектите за обновяване на социална и образователна
инфраструктура, при които се очаква ОПНОИР и ОПРЧР да финансират
реализирането на меки мерки, и др.
 Публични институции, които са представили проектни
предложения за подобряване на енергийната ефективност на
публични административни сгради – държавна собственост,
включени в Приоритет 1.2 „Повишаване на енергийната ефективност в
публичната инфраструктура и жилищния сектор”, Мярка 1.2.1.
„Обновяване на административни сгради на държавната и общинска
администрация” на ИПГВР – Златоград. Съгласно последния проект на
ОПРР 2014-2020 г. ще се финансират мерки за енергийна ефективност в
административни сгради държавна и общинска собственост на
територията на целия град – бенефициент по програмата. Изпратени са
писма до всички министерства за идентифициране на обекти държавна
собственост, находящи се на територията на гр. Златоград, с цел да
бъдат включени индивидуалните нужди на всяка институция.
Предвижда се такива механизми за залегнат в текстовете на Оперативните програми за програмен период
2014-2020, както и конкретните схеми за кандидатстване по тях.
8
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За целите на успешното изпълнение на предложените от тези институции
проекти е необходимо да се предвиди ефективен механизъм за изпълнение, с
опция за делегиране на права от общините (в качеството им на бенефициенти по
ОПРР) на собствениците при изпълнението на проектите.9
 Регионални публични институции – в тази категория се включват
институциите, които имат отношение към провеждането на процедури
по ЗУТ, ЗООС, ЗБР и др. приложимо законодателство във връзка с
одобрението и съгласуването на инвестиционните проекти (РИОСВ –
Смолян,
Басейнова
дирекция
за
управление
на
водите
Източнобеломорски район-Пловдив и др.), както и Областна
администрация – Смолян за обектите – държавна собственост.
2. НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР
Идентифицирани са над 50 НПО, развиващи дейност на територията на гр.
Златоград. В рамките на процеса по изготвяне на ИПГВР се очаква активно
участие на неправителствените организации от следните сектори, вкл. чрез
изпълнение на проекти от резервния списък с проекти от ИПГВР:
 Социална сфера – при реализацията на проекти за предоставяне на нови
социални услуги на територията на община Златоград, както и за
делегиране предоставянето на социални услуги от страна на Община
Златоград на НПО;
 Екология – при избора на проекти за градска среда, предвиждащи
инвестиции в зелени площи и паркове, междублокови пространства,
изграждане на велоалеи и др.
 Спорт – при избора на проекти за изграждане на спортна инфраструктура,
изграждане на елементи от градската среда за спорт като велоалеи,
открити фитнеси, спортни площадки и др.
 Култура – при избора на проекти за изграждане/обновяване на обекти
културна инфраструктура (читалища, Дом на железничаря и др.)
 Туризъм – при избора на проекти за консервация и обновяване на
туристически обекти и туристическа инфраструктура.

Към момента на изготвяне и актуализиране на настоящия план (м. декември 2014/ м. май 2015 г.),
проектът на ОПРР предвижда бенефициенти по тези проекти да бъдат общините, а крайните получатели на
помощта ще участват в сътрудничество с общината-конкретен бенефициент чрез договорни отношения.
Очаква се конкретните схеми за финансиране да предвиждат възможности за делегиране на правомощия във
връзка с изпълнението на проектите от общините на собствениците на обектите.
9
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3. БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Очаква се организациите от тази сфера да участват активно в подготовката и
реализацията на предложените проекти за икономическо развитие, тъй като те
ще се изпълняват с комбинирано финансиране от няколко източника (ОПРР,
ОПИК и др.) и ще изискват мобилизация на частен капитал за реализацията им.
Също така ще се разчита на организациите за повишаване информираността на
предприятията, които могат да се възползват от финансиране на довеждаща
инфраструктура при получен сертификат за клас инвестиция по Закона за
насърчаване на инвестициите.10
4. ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ
ПАРТНЬОРСТВА
Като правило проектите в ИПГВР, които имат потенциал за генериране на
съществени приходи и финансова жизнеспособност, ще бъдат финансирани
предимно чрез инструменти на финансовия инженеринг (кредитиране, дялово
участие, гаранции и др.) или чрез публично-частни партньорства, като е
възможна и комбинация между двете. Такива са проектите за икономическо
развитие, културни обекти, спортни обекти и др.
Прилагането на схеми на публично-частно партньорство следва да бъде
анализирано конкретно за всеки проект, чрез анализ на приложимостта и
предпроектни проучвания по Закона за ПЧП или Закона за концесиите. В рамките
на предварителните проучвания и финансово-икономически анализи следва да се
установят нивата на търсене и реалната рентабилност на инвестициите. От друга
страна, новият Закон за ПЧП (в сила от м. януари 2013 г.) предоставя по-голяма
гъвкавост на публичните органи за постигане на взаимоизгодни финансови
договорености и схеми на възнаграждения и компенсации на партньорите. Така
схемите за прилагане на ПЧП могат да се прилагат и при проекти с по-ниска
рентабилност.
5. ФОНДОВЕ И БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ
Важна роля при изпълнението на проектите имат финансиращи институции като
банки, фондове като ФЛАГ, по инструменти като JESSICA (Фонд за градско
развитие) и др. финансиращи институции, които осигуряват финансиране за
общината или за частните партньори под формата на заеми, гаранции, дялово
участие и др. Финансирането може да е за осигуряване на съфинансиране или за
първоначално финансиране при реализацията на проектите.

10

Съгласно проекта на ОПРР към м. май 2015 г .
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6. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА
Експлоатационните дружества за комунални услуги ("Водоснабдяване и
канализация" ООД, доставчици на кабелна/ цифрова телевизия, интернет,
телефония и др.) имат отношение към изпълнението на проектите в ИПГВР в
следните направления:
 Съгласуване на всички инвестиционни проекти, за целите на издаване
на разрешително за строеж съгласно ЗУТ;
 За партньорство и осигуряване на финансиране на подземната
инфраструктура при реализацията на проекти за изграждане,
реконструкция и разширяване на улична мрежа.
4.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИПГВР НА ГР.ЗЛАТОГРАД
4.1.

Източници на финансиране на ИПГВР – ЗЛАТОГРАД

Основни съставни елементи на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на град Златоград са отделните проекти, които ще се изпълняват през
програмен период 2014-2020 година. Проектните предложения, включени в
ИПГВР, могат да бъдат реализирани с помощта на различни финансови
източници, в т.ч. следните:
 Финансиране по Структурните и Кохезионния фонд, чрез Оперативните
програми за периода 2014-2020 г.;
 Общински бюджет на Община Златоград;
 Републикански бюджет;
 Национални програми;
 Частно финансиране и публично-частни партньорства (ПЧП);
 Финансови инженерингови инструменти: JESSICA, JASPERS, JEREMIE и др.;
 Други финансови източници.
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Общ
бюджет на
ИПГВР
(хил. лв)

Други средства от
СФ, КФ

Собствени средства
за съфинансиране

Изцяло собствени
средства

Републикански
бюджет

Национални
програми

Други инвест.
фондове

Частни инвеститори

Други донори

Дарения

Таблица 7 Разпределение на бюджета на ИПГВР – Златоград по източници на
финансиране

27 986

10 581

647

7 876

1 867

0

1 407

5 607

0

0

Дял

37,81%

2,31%

28,14%

6,67%

0,00%

5,03%

20,03%

0,00%

0,00%

Фигура 4 Разпределение на бюджета на ИПГВР – Златоград по източници на
финансиране
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Най-голям е делът на финансиране на ИПГВР от Структурните и Кохезионния
фондове (37,81 %), основно чрез приоритетна ос 2 на ОПРР за внедряване на
мерки за енергийна ефективност и мярка 7 на ПРСР за реконструкция на улична
мрежа. На 6,67 % е оценен делът на републиканския бюджет, който осигурява
национално съфинансиране на всички Оперативните програми и ПРСР.
Общинското съфинансиране съставлява 2,31 % от бюджета на ИПГВР, или 647 000
лв., а проектите, за които се предвижда да се реализират изцяло със собствени
средства, представляват 28,14 % от бюджета на плана. Приносът на частните
инвеститори е оценен на 20,03 %,, които включват потенциалните публичночастни партньорства.
В Таблица 8 са представени източниците на финансиране на ИПГВР – Златоград
по Оперативни програми. ОПРР 2014-2020, чрез приоритетна ос 2, се очаква да
финансира проекти за енергийна ефективност в административни, публични и
жилищни сгради в рамките на града на стойност 5 020 645 лв.11, които се
равняват на 18 % от бюджета на плана.
Като основен източник на финансиране се откроява общинският бюджет, с общ
дял на финансирането 28 % от бюджета на ИПГВР, или 7 876 000лв.. Като отделен
източник на финансиране за проектите за реконструкция на уличната мрежа,
мостове и надлези в града е посочен комбинираният източник Мярка 7 ПРСР/
ОПОС/ експл. дружества, който обхваща 23 % от бюджета на плана. Публичночастни партньорства се планира да финансират проекти, които представляват 21
% от бюджета на плана. Предвиден е един интегриран проект с „меки” дейности в
образователната сфера, който се очаква да бъде финансиран от ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
Таблица 8 Разпределение на източниците на финансиране на ИПГВР – Златоград по
Оперативни програми
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ 12
(хил. лв. с ДДС)

Дял
%

ОПРР 2014 – 2020 г.

5 021

18 %

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони “, Подкрепа за
енергийната
ефективност,
за
интелигентното
енергийно
управление
и
за
използването
на
възобновяема енергия в публичната инфраструктура,
включително в обществените сгради, и в жилищния

5 021

18 %

В съответствие с максималния размер на БФП, определен за Община Златоград по процедура
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективнос т в периферните райони”
11

12

Бюджетът включва общите разходи по проектите, включително съфинансиране, в хил.лв. с ДДС.
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ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ 12
(хил. лв. с ДДС)

Дял
%

1 348

5%

Мярка 7 ПРСР/ ОПОС/ Експл. дружества

6 463

23 %

Публично-частно партньорство

5 871

21 %

Международен фонд "Козлодуй"

1 407

5%

Изцяло общински бюджет

7 876

28 %

27 986

100 %

сектор” на ОПРР 2014-2020 (ОПРР 2.1)
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”
2014-2020

Общо ИПГВР (хил.лв):

Фигура 5 Разпределение на бюджета на ИПГВР – Златоград по Оперативни
програми
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1) Финансиране по Структурните и Кохезионния фонд – Оперативните
програми за периода 2014-2020 г.
Съгласно Методическите насоки за разработване на ИПГВР, основната част от
проектите от ИПГВР следва да бъдат осъществявани с финансовата подкрепа на
Оперативните програми, съфинансирани чрез Структурните и Кохезионния фонд
на ЕС.
Програмите, които ще бъдат приложими през следващия програмен период и
които ще са източник на финансиране на проектите от основния списък с
проекти от ИПГВР, включително чрез допълняемост на мерките и ресурсите и
съ-финансиране от страна на общината при необходимост, са следните:
 Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Съгласно определенията и разпоредбите на Методическите насоки за
разработване и прилагане на ИПГВР, основен източник на финансиране на
проектите от ИПГВР следва да бъде ОПРР. Именно по този начин е разработен и
настоящият план на гр. Златоград през м. декември 2014 г. Настоящата
актуализация на ИПГВР през м. септември 2015 г. обаче налага промяна на
източниците на финансиране на проектите с оглед на факта, че в одобрената
ОПРР, за градовете от ниво 4 по приоритетна ос 2 на ОПРР са допустими за
финансиране единствено мерки за обновяване и внедряване на енергийна
ефективност в административни и жилищни сгради на територията на града,
както и публични сгради на образователната, социалната и културната
инфраструктура. Поради гореизложеното, ОПРР 2014-2020 не е основен източник
на финансиране на проектите, включени в плана, а се планира да осигури 18 % от
бюджета на плана.
 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
Програмата се явява допълнителен основен източник на финансиране на ИПГВР
по отношение на проекта за реконструкция на улична мрежа. Съгласно
одобрената ПРСР, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” ще финансира следните дейности за кандидати-общини в селските
райони, в обхвата на които попада (т.е. е допустим за финансиране) проектът за
реконструкция на улична мрежа от ИПГВР Златоград:


Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването
на
всички
видове
малка
по
мащаби
инфраструктура”
o Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и
съоръженията и принадлежностите към тях;
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 Стратегия за ВОМР (мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
(ВОМР)/ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.)
Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез интегрирани
и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на
конкретния район и разработени въз основа на местните потребности и
потенциал, и включва иновативни характеристики в местния контекст. Воденото
от общностите местно развитие получава подкрепа от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и може да получи подкрепа от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство. ВОМР, подкрепяно от съответните европейски
структурни инвестиционни фондове, се осъществява по един или по няколко
приоритета на съответната програма или програми в съответствие с правилата за
съответните фондове. Въпреки това, възможностите, които предоставя ВОМР
могат да бъдат използвани за финансиране на проекти в периода 2014 – 2020 г.
след създаване на МИГ и разработване на стратегия за местно развитие,
обхващаща и границите на община Златоград. В случай че бъде разработена
Стратегия за ВОМР за територията на община Златоград, могат да бъдат
предвидени такива мерки за финансиране, каквито са допустими по ПРСР за
основни услуги и обновяване на селата в селските райони (мярка 7).
 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020 г.
Ще финансира „меки мерки“ в областта на образованието, като към момента
конкретни мерки не са включени в ИПГВР – Златоград, но в процеса на
реализация на плана „меки мерки“ ще бъдат включени, в зависимост от
идентифицираната необходимост.
Освен това се планира програмата да
реализира дейности по доставка на оборудване и обзавеждане за обекти от
образователната инфраструктура, като конкретната допустимост на проектуте за
оборудване ще бъде определена след публикуване на насоки за кандидатстване
по подходящи процедури на ОПНОИР.
 Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
Очаква се да финансира подмяната на ВиК инфраструктурата на улиците,
включени за реконструкция в рамките на група проекти градска среда.
 Експлоатационни дружества
Очаква се експлоатационните дружества да поемат разходите за подмяна на
окабеляването за електричество, телефония, интернет и др. при реконструкция
на предвидените улици в ИПГВР.
По отношение на резервните проекти от ИПГВР са идентифицирани следните
индикативни източници на финансиране, различни от ОПРР:
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„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
За проектите от резервния списък с проекти са идентифицирани като източници
на финансиране подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и подмярка
7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура”, насочена към развитието на туризма.
 Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2014 – 2020
г.
Програмата ще подкрепя проекти за развитие на туристическа инфраструктура,
съвместни трансгранични туристически проекти, дейности за повишаване на
обществената информираност и информационни услуги, съвместни мероприятия
за насърчаване на трансграничното културно и природно наследство, опазване на
природата и др. След ПРСР, тази програма е друг основен допълващ ОПРР
източник на финансиране за проектите от резервния списък от ИПГВР, тъй като
община Златоград има натрупан опит и изградени традиции и партньорски
отношения с гръцки общини през програмен период 2007-2013 г., които ще
продължат да се реализират и през настоящия програмен период.
Останалите оперативни програми също имат отношение към постигането на
целите и приоритетите на ИПГВР Златоград чрез финансиране на проекти,
допълващи ефекта от инвестициите по ИПГВР, както следва:
 Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. – финансира проекти,
свързани с повишаване на административния капацитет на публични
институции и организации от неправителствения сектор, чрез извършване
на анализи, стратегии, разработване на вътрешни правила и стандарти,
въвеждане на международно признати стандарти, обмен на добри
практики, обучения и др.
 Оперативна програма "Транспорт" 2014-2020 г. – финансира проекти,
свързани с развитие на жп транспорта, пътна инфраструктура,
интермодалност при превозите на пътници и товари и др.
 Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. – финансира проекти,
свързани с устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите,
включително подпомагане на дейности за вътрешни водоеми и тяхната
флора и фауна.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 20142020 Г.
От така изброените Оперативни програми, приложими през програмен период
2014 – 2020 г., основен източник на финансиране на проекти от ИПГВР Златоград
ще бъде Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР).
Основният финансов ресурс по ОПРР се фокусира върху подпомагане развитието
на 67-те града, бенефициенти по програмата. Градовете-бенефициенти са
обособени в четири нива, съгласно Национална концепция за пространствено
развитие (НКПР) 2013-2025 г. Съгласно категоризацията на градовете в НКПР, гр.
Златоград спада в категорията на 28-те „градове от 4-то йерархично ниво”,
заедно с още 19 града от Южен централен район на планиране.
Съгласно одобрената ОПРР 2014-202013, за градовете от 4-то ниво, определени
като бенефициенти по програмата, е обособена нова приоритетна ос, която ще
финансира само малките градове – приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните райони”.
Финансирането на проекти от ИПГВР на градовете – бенефициенти по ОПРР ще се
предоставя в следните направления:
 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
В рамките на тази приоритетна ос ще се финансират проекти, включени в ИПГВР
на градовете от 1-во до 3-то ниво съгласно НКПР.
 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони”
Тази приоритетна ос на ОПРР е основният източник на финансиране за
проектите, включени в ИПГВР на градовете-бенефициенти от 4-то йерархично
ниво. Помощта по приоритетната ос е насочена към следното направление –
единствен инвестиционен приоритет:
 Инвестиционен приоритет 2.1 „Подкрепа за енергийната ефективност, за
интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема
енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените
сгради, и в жилищния сектор”
Финансовата помощ е насочена към повишаване на енергийната ефективност в
жилищния сектор и на обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на
националната полицентрична система чрез обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в жилищни сгради и административни сгради на
държавната и общинска администрация, разположени на територията на града –
бенефициент.
Допустими за финансиране са следните типове жилищни сгради:
13

Към момента на втората актуализация на проекта на ИПГВР – м. септември 2015 г.
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o сгради, проектирани преди 1999 година;
o многофамилни жилищни сгради;
o еднофамилни жилищни сгради, за които помощта се предоставя на
собственици, които са социално-слаби и получават социални помощи
от общината или от държавата.
Крайните получатели на помощта ще участват в сътрудничество с общинатаконкретен бенефициент чрез договорни отношения.
В първоначалните версии на ОПРР, приоритетна ос 2 съдържаше и
инвестиционни приоритетите, насочени към обновяване на градската среда,
образователната и социалната инфраструктура, икономическо развитие и др.,
огледални на приоритетите на ос 1 за големите градове, но в последната
редакция на програмата тези инвестиционни приоритети отпаднаха и за малките
градове от 4-то ниво останаха допустими сами интервенциите за обновяване и
внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради,
административни и публични сгради.
В ИПГВР Златоград са включени общо 9 проекта на стойност 5 020 645 лв., които
могат да бъдат реализирани по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони”14, както следва:
 6 проекта за енергийна ефективност в административни сгради.
 1 проект за енергийна ефективност в жилищни сгради, който би могъл да
се реализира на няколко етапа или да се подаде като няколко отделни
проектни предложения.
 1 проект за енергийна ефективност в публични сгради на социалната
инфраструктура.
 1 проект за енергийна ефективност в публични сгради на образователната
инфраструктура.
 Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”
В рамките на тази приоритетна ос ще се реализират проекти, които могат да
допълват интервенциите по ИПГВР. На територията на гр. Златоград няма
държавна образователна инфраструктура и тази ос към момента не се предвижда
да допълва финансирането на ИПГВР – Златоград по ПО 2.
 Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура”
По тази приоритетна ос ще се финансират проектите за изграждане,
реконструкция, модернизация и оборудване на държавна здравна
14

Отворена за подаване на проектни предложения към м. септември 2015 г.
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инфраструктура и центрове за спешна медицинска помощ. Съгласно последната
версия на програмата, бенефициент по проектите за обновяване на здрава
инфраструктура ще е Министерство на здравеопазването.
 Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”
Инвестициите по тази ос могат да допълват мерките, които ще бъдат
финансирани по Инвестиционен приоритет 2.3 „Инвестиране в социална
инфраструктура”
по
отношение
на
дейностите,
свързани
с
деинституционализация на социалните услуги.
 Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм”
Обектите, които ще се финансират по тази ос, ще бъдат избрани чрез
Методология за приоритизиране на културните и туристическите обекти на
територията на Република България, измерваща критерии като уникалност,
значимост, посещаемост и популярност на атракциите, местоположение,
концентрация на групи обекти и др. Ще се финансират обекти на културноисторическото наследство от национално и световно значение. На територията на
гр. Златоград няма идентифицирани паметници на културата с национално и
световно значение, поради което не се предвижда финансиране на проекти от
ИПГВР по тази приоритетна ос.
 Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура”
Оста е насочена към строителство, реконструкция и рехабилитация на
първокласни и второкласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и
третокласни пътища, като конкретен бенефициент е Агенция Пътна
инфраструктура, поради което не е посочена като източник на финансиране на
проекти от ИПГВР Златоград.
 Приоритетна ос 8 „Техническа помощ”
Помощта по оста е насочена към действия за укрепване на административния
капацитет на органите, които участват в управлението и контрола на програмите,
и на бенефициерите. Бенефициенти по оста са Управляващият орган на ОПРР
2014-2020, както и самите бенефициенти по ОПРР 2014-2020.
Общото финансово изражение на ОПРР 2014 – 2020 г. е 1 543 182 113 евро 15 ,
в т.ч.:
 Европейско финансиране (85 %): 1 311 704 793 евро
 Национален принос (15 %): 231 477 320 евро.

15

Съгласно проекта на ОПРР към м. май 2015 г.
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„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Таблица 9 Разпределение на ресурса на ОПРР по приоритети и приоритетни оси
(евро)

Приоритетни оси и инвестиционни
приоритети
(с национално съфинансиране)
Пр. ос 1 „Градско развитие"
Пр. ос 2 „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони "
Пр. ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура”
Пр. ос 4 „Регионална здравна
инфраструктура"
Пр. ос 5 „Регионална социална
инфраструктура"
Пр. ос 6 „Регионален туризъм"
Пр. ос 7 „Регионална пътна инфраструктура"
Пр. ос 8 „Техническа помощ"
ОБЩО:

Европейско финансиране +
национално съфинансиране
евро
840 449 030

% от ОПРР
54,46%

105 704 684

6,85%

114 896 484

7,45%

83 597 313

5,42%

50 857 682

3,30%

100 755 882
194 526 920

6,53%
12,61%

52 394 118
1 543 182 113

3,40%
100%

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ДРУГИ ОСНОВНИ ПРОГРАМИ
Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
Основният принос на ОПОС 2014-2020 г. към реализацията на ИПГВР се състои
във финансирането на ВиК инфраструктура при проектите за доизграждане и
реконструкция на улични артерии.
Към момента на изготвянето на настоящия доклад все още не е изяснен
механизмът на финансиране и съчетаването на инвестиционен ресурс по двете
Оперативни програми16, като е възможно да се предвиди възможност за
кандидатстване с една апликационна форма по двете програми. В ОПОС е
предвиден финансов ресурс за изпълнение на едно от специфичните
предизвикателства (по приоритетна ос „Води“): „подобряване на пречистването
на отпадъчни води и качеството и управлението на ресурсите за питейна вода по
стратегически и разходоефективен начин“ чрез мерки за изграждане на ВиК
инфраструктура приоритетно в агломерации с над 10 000 екв. ж. и в такива с над 2

16

Съгласно проектите на Оперативни програми към м. май 2015 г.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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000 екв.ж., определени като приоритетни в ПУРБ.17 При предоставяне на
средствата по тази приоритетна ос ще се използва и възможността за прилагане
на финансови инструменти за дейности, отговарящи на условията по чл. 37 от
Регламент (ЕС) №1303/2013.
Финансирането на дейности от ИПГВР Златоград по тази програма предстои да
бъде допълнително уточнено поради факта, че към м. май програмата е все още в
проект и престои нейното одобрение, а съгласно последния вариант към м. май
2015 г. по приоритетна ос „Води“ средствата ще бъдат насочени приоритетно към
агломерации с над 10 000 е.ж. (град Златоград не попада в тази група
агломерации), а за бенефициенти са определени ВиК операторите в партньорство
с общините.
Град Златоград попада в групата агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.
Именно възможността за финансиране на водния проект на община Златоград по
ОПОС през периода 2014-2020 г. е критерият, по който идентифицираните за
реконструкция улици са обособени в основния и резервния списък с проекти.
Основният критерий, на базата на който улиците са разделени, е дали улицата е
включена за подмяна на ВиК инфраструктура по проект „Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа
/битова и дъждовна/ – гр. Златоград”, подаден от общината за финансиране по
ОПОС. През програмен период 2014-2020 се очаква бенефициент да бъдат ВиК
дружества. С оглед на последното е възможно проектът да бъде реализиран и ВиК
инфраструктурата на включените улици да бъде подменена, вкл. настилката на
улиците да бъде възстановена в рамките на проекта. С цел избягване на риска от
двойно финансиране, в основния списък с проекти са включени тези улици,
които не са във водния проект, а в резервния списък са включени улиците, част
от водния проект на града.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 2020 г.
Очаква се тази оперативна програма да финансира реализацията на „меки мерки”,
свързани с науката и образованието, чрез което да се осигури допълняемост с
проектите за изграждане и реконструкция на образователни обекти по
приоритетна ос 2 на ОПРР и чието изпълнение ще допринесе за оптимизиране на
инвестиционните мерки, заложени в ИПГВР. Към момента са идентифицирани
„меки мерки“ по общ начин, но в процеса на реализация на ИПГВР ще бъдат
идентифицирани и други конкретни мерки, които могат да бъдат включени в
Механизмът за съвместно изпълнение на проекти по ОПРР и ОПОС 2014 -2020 към м. май 2015 г.
все още не е изяснен, поради което описаното по-горе участие на ОПОС във финансирането на
ИПГВР – Златоград е индикативно и условно.
17

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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плана на етап кандидатстване с конкретни проекти за обновяване на
образователната инфраструктура. Освен това се планира програмата да
реализира дейности по доставка на оборудване и обзавеждане за обекти от
образователната инфраструктура, като конкретната допустимост на проектуте за
оборудване ще бъде определена след публикуване на насоки за кандидатстване
по подходящи процедури на ОПНОИР.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Очаква се тази оперативна програма да финансира реализацията на „меки
проекти“ в социалната сфера и човешките ресурси, чието изпълнение ще
допринесе за оптимизиране на инвестиционните мерки, заложени в ИПГВР и чрез
което да се осигури допълняемост с проектите за изграждане и реконструкция на
социални обекти по приоритетна ос 2 на ОПРР. Към момента конкретни „меки
проекти“ в областта на социалната сфера и човешките ресурси не са заложени в
ИПГВР, но в процеса на неговата реализация, такива могат да бъдат
идентифицирани и включени в плана на етап кандидатстване с конкретни
проекти за обновяване на социалната инфраструктура.
Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
В Споразумението за партньорство е определен териториалния обхват за
изпълнение на ВОМР, който включва селските и рибарските райони и
териториите със специфични характеристики – черноморски, дунавски,
планински, гранични и селските територии, териториите в риск за опазване на
ландшафта, природните и културни ценности, формулирани в НКПР като
периферни слабо урбанизирани. Съгласно последния проект на ОПРР, в обхвата
на подкрепа не попадат териториите на общините с центрове големи и средни
градове от 1-во до 3-то йерархично ниво, дефинирани като централни силно
урбанизирани територии, съгласно НКПР, които са основен обект на интервенции
по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., както и териториите на градовете от
4-то ниво, бенефициенти по Приоритетна ос 2 по програмата. Въпреки това, тъй
като Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е насочена към периферните райони на
страната, които попадат в селските райони на страната, и имайки предвид, че
инвестициите по тази ос ще се осъществяват на базата на местни интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие, които са разработени със широко
гражданско участие, ще се търси координация с многофондовото използване на
Воденото от общността местно развитие. Наличието на интегрирани планове на
градовете от 4-то ниво ще бъде взето под внимание и ще бъде оценено в процеса
на изготвяне и избор на местни стратегии за развитие по ВОМР за съответните
общини. От друга страна, основен критерий при избор на проекти по Приоритетна
ос 2 на ОПРР 2014-2020 ще бъде приносът към постигане на целите заложени в
стратегията за местно развитие в рамките на ВОМР подхода. По този начин,
стратегията и координацията между мултифондовия ВОМР за селските райони и
Приоритетна ос 2 на ОПРР ще бъдат осигурени.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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Интегрирани териториални инвестиции
Съгласно чл. 36 от Регламент 1303/2013, „когато дадена стратегия за градско
развитие или друга стратегия за териториално развитие или териториален
пакт, посочен в член 12, параграф 1 от Регламента за ЕСФ, изисква интегриран
подход, включващ инвестиции от ЕСФ, ЕФРР или Кохезионния фонд по повече от
една приоритетна ос на една или няколко оперативни програми, действия могат
да се проведат като интегрирана териториална инвестиция („ИТИ“).
Действията, проведени като ИТИ, могат да бъдат допълнени с финансова
подкрепа от ЕЗФРСР или ЕФМДР. Когато дадена ИТИ се осъществява с подкрепата
на ЕСФ, ЕФРР или Кохезионния фонд, в съответната оперативна програма или
програми се описва подходът към използването на инструмента ИТИ и се
определя ориентировъчното финансиране от всяка приоритетна ос съгласно
правилата за отделните фондове.”
По отношение на ИТИ, съгласно Споразумението за партньорство на Република
България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014-2020 г., към момента не се предвижда прилагане на ИТИ
по смисъла на Регламент 1303/2013.
2) Общински бюджет на Община Златоград
Общинският бюджет на Община Златоград също се явява основен източник на
финансиране на общинските проекти от ИПГВР с оглед на факта, че голяма част
от проектите в плана не са допустими за финансиране по ОПРР, ПРСР или друга
подходяща програма за периода 2014-2020 г. От една страна, част от проектите
могат да бъдат финансирани изцяло със средства от общинския бюджет, в случай
на недостиг на средства по ОПРР и по усмотрение на Общината и на Общинския
съвет. От друга страна, като бенефициент по проектите, включени в плана,
Община Златоград следва да осигурява собствено финансиране, което е
променливо в процентно съотношение при различните програми. Основното
участие на общински средства при реализацията на проектите по ИПГВР може да
се обобщи както следва:
 За проектите за енергийна ефективност, които ще бъдат
финансирани от ОПРР чрез безвъзмездна финансова помощ, не се
предвижда да бъде осигурявано съ-финансиране от конкретния
бенефициент18, а БФП е с интензитет 100 %. По същия начин не се
очаква да се изисква съ-финансиране от страна на кандидата и за
реализация на проекта за реконструкция на улична мрежа по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
Съгласно насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност
в периферните райони”
18
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възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
на ПРСР.
 В проекта за доставка на оборудване и обзавеждане, който се очаква
да бъде финансиран от ОПНОИР (или отчасти по програмата и
отчасти от общинския бюджет), е заложено съ-финансиране от
общината в размер на 5 % от стойността на проекта.
 За проектите, които генерират приходи и имат потенциал за
реализация чрез финансов инженеринг, формата на финансиране и
общинското участие ще бъде определяна на базата на финансови
анализи и съгласно условията на конкретните схеми. Очаква се чрез
финансов инженеринг (гаранции, кредити, дялово участие и др.) да
се финансират проекти за изграждане на спортна инфраструктура,
проекти за икономическо развитие, културни обекти със съществен
потенциал за генериране на приходи и др. Нивото на общинското
участие по тези проекти се очаква да е най-голямо, поради което е
препоръчително да се приложат схеми на публично-частни
партньорства, включително т.нар. „вътрешни” публично-частни
партньорства (чрез мобилизиране на средства на съответните
общински дружества, стопанисващи спортни и културни обекти и
др.);
 Възможно е да се предвидят схеми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за проекти, генериращи приходи, чиято финансова
устойчивост и жизнеспособност не е достатъчна за реализация чрез
инструменти на финансовия инженеринг. В този случай делът на
съфинансирането на общината ще се определя чрез финансовоикономически анализ по Ръководството на ЕК за анализ на
инвестиционни проекти по разходи и ползи.
 Проектите за изграждане на ВиК инфраструктура, които следва да се
комбинират с проектите за изграждане и реконструкция на улични
артерии и проектите за подобряване на градската среда, ще се
финансират по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.
Общинското съфинансиране по тези проекти ще се определя чрез
финансово-икономически анализ по Ръководството на ЕК за анализ
на инвестиционни проекти по разходи и ползи, като опитът от
проектите през програмен период 2007-2013 г. показва средно ниво
на общинско съфинансиране по тези проекти между 3 % и 10 %;
 Проектите,
включващи
„меки
мерки“
в социалната
и
образователната сфера, които се очаква да се финансират по ОПРЧР
2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020, ще се финансират чрез
безвъзмездна финансова помощ, като в бюджета на ИПГВР е
заложено общинско съфинансиране от 5 %;
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 Приносът на общината за проектите, които ще се реализират чрез
публично-частни партньорства (в ИПГВР – Златоград такива се
очаква да бъдат проектите за подкрепа на спортна инфраструктура,
изграждане и обновяване на пазари и др.), може да се състои освен в
осигуряване на общинско съфинансиране и в предоставяне на
терени и имоти (сгради) за реализация на инвестициите, както и
плащания по Закона за концесиите и Закона за ПЧП към партньорите
/ концесионерите.
Ритмичното и навременно осигуряване на общински ресурс, съобразен с
програмата за реализация на ИПГВР, е от съществено значение за гладкото и
успешно изпълнение на плана. В Приложение 6 и в Таблица 3 от Програмата за
реализация на ИПГВР е представен финансов график на реализацията на ИПГВР
по тримесечия и шестмесечия за периода на изпълнение. Трябва да се отбележи,
че въпреки че хоризонтът на изготвяне на ИПГВР е 2020 г., част от проектите в
плана ще се изпълняват и разплащат до 2022 г., съгласно разпоредбите на ОПРР
2014-2020 и Регламент (ЕС) № 832/2010 за определяне на правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и
на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Характерно за всеки 7-годишен програмен период при изпълнението на проекти,
финансирани с фондове на ЕС е формирането на няколко периода със специфична
концентрация на дейности и плащания, които условно могат да се определят по
следния начин:
Таблица 10 Характерни периоди при изпълнението на проекти, финансирани с
фондове на ЕС
Период и времетраене
1. Подготвителен
период

Дейности
Подготовка на проекти, включително:


Тръжни процедури за избор на
изпълнители на дейностите по
подготовка: проектиране, анализи,
екологични процедури, проучвания за
приложимост за ПЧП и концесионни
анализи и др.



Изпълнение
на
дейностите
по
подготовка: проектиране, анализи,
процедури
по
екологичното
законодателство и др.

Първите две години от
програмния
период
(2015-2016 г.)
За
по-сложни
и
комплексни
проекти,
свързани
с
отчуждавания и дълги

Интензивност и
размер на
плащанията
Ниска
до 5 % от
бюджета
на
планираните
проекти, които
не
изискват
покупка на земя
за реализацията
им
(отчуждавания);
до 15 % от
бюджета
на
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Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .

83 | С т р .

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Период и времетраене
екологични процедури,
периодът може да е подълъг.
Забавянето в процеса
на
възлагане
на
обществените поръчки
поради обжалвания (за
проектиране,
строителство,
доставка, надзор и др.)
също може да удължи
допълнително
подготвителния
период.
Проектите, които ще
се изпълняват чрез
финансов инженеринг
или ПЧП като правило
имат по-дълъг период
на подготовка, поради
необходимите
процедури
за
предварителни
анализи,
финансови
разчети, процедури за
избор на партньор по
Закона за ПЧП или
Закона за концесиите.
2. Период
на
изпълнение на
проектите
и
подготовка на
нови проекти

Интензивност и
размер на
плащанията

Дейности


Уреждане
на
собствеността
и
градоустройствения
статут
на
терените за строителство: изготвяне и
процедиране на ПУП, придобиване на
собственост и отчуждавания и др.



Изготвяне
на
документации
за
възлагане на обществени поръчки за
избор на изпълнители на договори за
строителство, надзор, управление,
одит, публичност и други необходими
дейности в хода на изпълнението на
проектите. Получаване на становища
за
предварителен
контрол
по
изготвените
документация
от
съответните Управляващи органи или
АОП;



Провеждане на процедури за избор на
изпълнители

През този
процеси по:


(2016-2020 г.)


период

протичат

паралелно

Изпълнение на изготвените през
подготвителния
период
проекти
(изпълнение
на
договори
за
строителство, доставка, надзор, одит,
публичност и др.)
Подготовка
планирани

на
нови
за периода

проекти,
съгласно

проектите,
за
които се налагат
разходи
за
покупка на земя
и
имоти
за
целите
на
реализацията им
(вкл.
отчуждавания).

Най-висока
интензивност и
размер
на
плащанията:
- 5-15
%
от
проектите,
чиято
подготовка ще
протича през
периода
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Период и времетраене

3. Период
на
изпълнение на
договорените
проекти
(2020 – 2022 г.)

Дейности

Интензивност и
размер на
плащанията

Програмата за реализация (с всички
съпътстващи дейности по т. 1.)

- 80-100 % от
бюджета
на
проектите,
които ще се
изпълняват
през периода

През този период се предвижда основно
изпълнение на проектите, стартирали до
2020 г. – изпълнение на дейности като
строителство, надзор, управление, одит,
публичност и др.

Висока
интензивност и
размер
на
плащанията

Стартирането на нови проекти през този
период е твърде рисково за проектите,
финансирани с фондове на ЕС, с оглед риска
от ненавременно приключване и разплащане
по тях до края на 2022 г., което би означавало
риск от неверифициране на разходите по
съответната оперативна програма.

В Програмата за реализация и матрицата на бюджет на проектите от Приложение
4 и 5 са направени следните индикативни разчети за плащанията на ниво ИПГВР,
базирани на плащанията по отделните проекти (Таблица 11). Времевото
планиране на проектите е изготвено по начин, осигуряващ максимална
равномерност на паричните потоци по ИПГВР. През първата година на
програмния период – 2014 г., която е и годината на разработване на ИПГВР, все
още няма одобрени оперативни програми и не са отваряни процедури за
кандидатстване. Следващата година (2015 г.) е реално първата година от
изпълнение на ИПГВР и се очаква да се изпълняват дейности по подготовка на
проектите (включително проектиране) и провеждане на процедури за избор на
изпълнители, поради което плащанията са много нисък процент от бюджета на
плана (0,08 %). Периодът 2016-2020 е най-интензивен по отношение на
плащанията, като пикова година се очертават 2018 и 2019 г., когато се очаква
концентрация на плащания по текущи договори за строителство. През 2021
плащанията намаляват съответно на 10,01 %. Планираните плащания през този
период са в по-малък мащаб, с цел минимизиране на риска от загуба на средства в
края на периода на изпълнение на ИПГВР, в случай на забавени договори за
строителство.
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За адекватно планиране на финансовия ресурс е направен по-детайлен анализ на
необходимостта от общинско финансиране за проектите, по които бенефициент
се предвижда да е общината.
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Таблица 11 План на паричните потоци на ИПГВР – Златоград за периода 2014-2022 г.
ГРУПА ПРОЕКТИ
Група проекти 1:
ГРАДСКА СРЕДА
Група проекти 2.
ПРОЕКТИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
Група проекти 3:
ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ
Група проекти 4:
СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Група проекти 5:
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Общо

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Хил.
лева с
ДДС

0

0

267

1 087

4 043

3 201

0

0

0

8 597

0

14

151

2 136

913

10

0

0

0

3 225

0

0

0

189

1 033

2 241

1 761

490

0

5 713

0

2

43

373

1 127

502

566

0

0

2 612

0

7

106

1 061

411

232

3 683

2 310

28

7 838

0

23

567

4 845

7 527

6 186

6 010

2 800

28

27 986

0,00%

0,08%

2,03%

17,31%

26,90%

22,10%

21,47%

10,01%

0,10%
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Фигура 6 План на паричните потоци на ИПГВР – Златоград за периода 2014-2020 г.

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид при планирането на бюджета на
ИПГВР и паричните потоци, са възможностите на общинския бюджет за
осигуряване на собствени средства за съфинансиране и мостово
финансиране на проектите, както и осигуряване на заемно финансиране.
Анализът на общинския бюджет на Община Златоград през периода 2007-2013 г.
показва, че периодично са ползвани банкови заеми, както и заеми от ФЛАГ, за
финансиране на собствено участие и/или извършени допустими и недопустими
разходи в размер на 2 784 618 лв., като изпълнението им към края на 2013 г. се
равнява на 995 483 лв. С оглед на горепосочената информация може да заключи,
че средствата за общинско съ-финансиране на проекти от ИПГВР Златоград в
размер на 8 522 916 лв. са реалистични и изпълними.
В таблицата по-долу е представена информация за изпълнението на бюджета на
община Златоград за периода 2007-2013 г.
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Година

Изпълнение на бюджета (лева)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

9 656 910
14 642 603
8 598 461
7 071 327
7 672 572
9 634 300
9 385 993

Таблица 12: Изпълнение на бюджета на община Златоград за периода 2007-2013 г.

На базата на гореизложените данни и допускания, както и индикативния
финансов график на ИПГВР, е изготвен прогнозен график за осигуряване на
ресурс от общинския бюджет на Община Златоград по години (Таблица Бюджетрекапитулация – Финансов график). Размерът на предвидените средства за
всеки проекти на етап изготвяне на ИПГВР е индикативен и зависи от
фактори като:
 Окончателните версии на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
и допустимите за финансиране мерки и дейности.
 Точният размер на съфинансирането по проектите, които не генерират
приходи и които ще се финансират чрез безвъзмездна финансова помощ.
Като правило се прилага фиксиран процент, който ще бъде обявен по
схемите за кандидатстване в процеса на реализация на ОПРР 2014-2020 г.
 Размерът на общинското съфинансиране по проекти, които генерират
приходи и ще се финансират чрез безвъзмездна финансова помощ. При тях
процентът на финансиране ще се определя от конкретните финансови
анализи, които ще се изготвят съгласно Ръководството за анализ на
инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК.
 Условията на финансиране на проектите, които генерират приходи и ще се
финансират чрез финансов инженеринг (заемно финансиране,
гаранционни фондове, дялово участие и други форми на финансов
инженеринг). Съществува вероятност Общината да комбинира това
финансиране с форми на публично-частно партньорство, които да
оптимизират общинските разходи по проектите. Детайлните финансови
обосновки и параметри на всеки проект ще се изготвят в процеса на
подготовката на проектите, включително концесионни и финансови
анализи.
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Таблица 13 Прогнозен обем на необходимите общински средства за реализация на ИПГВР – Златоград
Прогнозен обем на необходимите общински средства за реализация на ИПГВР - ЗЛАТОГРАД (хил. лв.)

Година

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Съфинансиране
от общината

Изцяло
собствени
средства

Общо общински
средства за
финансиране на
проекти

% на общинските
средства от общата
стойност на ИПГВР

647

7 876

8 523

30%

0%
0%
2%
17%
27%
22%
21%
10%
0%

0
1
13
112
174
143
139
65
1

0
6
160
1 364
2 118
1 741
1 691
788
8

100%

647

7 876

Дял

Мостово
финансиране

Общо

0
7
173
1 476
2 292
1 884
1 830
853
9

0
5
113
969
1 505
1 237
1 202
560
6

0
18
459
3 920
6 090
5 005
4 862
2 265
23

8 523

5 597

22 643
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Общият прогнозен общински ресурс за съфинансиране по проектите в ИПГВР
се оценява индикативно на 8 522 916 с ДДС. В началния период (считаме, че е
2015, тъй като планът се разработва през 2014 г.) се предвиждат най-малък обем
плащания, тъй като това е периодът на подготовка на проектите и избор на
изпълнители по обществени поръчки. През следващите години обемът на
плащанията е разпределен относително равномерно, като годините с най-голяма
концентрация на плащания са 2017 и 2018 г.
Препоръчително е Общината да заложи бюджет за мостово финансиране по
общинските проекти. Практиката показва, че средният размер на необходимите
оборотни средства за мостово финансиране при изпълнение на проектите е
около 20 % от общите бюджети на проектите. Тези средства подлежат на
възстановяване по съответните Оперативни програми, след разплащанията към
изпълнителите по договори за обществени поръчки.
3) Републикански бюджет
Основният принос на Републиканския бюджет във финансирането на проектите
по ИПГВР – Златоград се осъществява чрез националното съфинансиране по
Оперативните програми. Републикански бюджет се планира да се изразходва и за
съфинансиране на проектите за подобряване на енергийната ефективност на
публични сгради – държавна собственост. Точният размер и дял на националното
финансиране ще се изясни след окончателното приемане на Оперативните
програми за период 2014-2020 г.19, но на базата на досегашните практики и
регламенти нивото на национално съфинансиране по отделните програми варира
средно между 15 и 20 %.
4) Национални програми
Проекти от интегрирания план на гр. Златоград могат да бъдат реализирани и с
помощта на национални програми, финансирани от националния бюджет, в
случай че последните предвиждат инвестиционни мерки за инвестиции,
заложени в ИПГВР. Такива програми са например фонда на Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“, Национална програма
„Квалификация”, Национална програма „Модернизиране на системата на
професионалното образование“, Национална програма „Създаване на достъпна
архитектурна среда-2013 г.”, Национална програма „Роден език и култура зад
граница“, Национална програма за младежта (2011-2015 г.) и др.
5) Частни инвеститори и публично-частни партньорства (ПЧП)
Оперативните програми следва да са финализирани през 2015 г., когато ще се изяснят точните пропорции и
източници на финансиране по тях.
19
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В ИПГВР-Златоград не са включени проекти, инициирани от частни инвеститори,
но в периода на реализация на плана такива могат да бъдат допълнително
включени. Такива могат бъдат финансирани изцяло с частни инвестиции,
включително със средства на финансовия инженеринг по ОПРР. Други проекти
имат потенциал да бъдат финансирани и с публично-частни партньорства като
форма на сътрудничество между публичните органи и частния сектор.
Необходимостта от развита публична инфраструктура, като двигател на
икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства за
нейното изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и
разпространението на ПЧП.
Проекти от ИПГВР Златоград, за които е посочено, че ще бъдат финансирани с
ПЧП, са основно свързани с оползотворяване силата на термоминералната вода,
както и проекти за икономическо развитие.
Анализите във финансовата сфера показват, че икономическата криза поставя
огромен натиск върху публичните бюджети, а намаленото ниво на кредитиране
ограничава частните инвестиции, вкл. в подобряване на градската среда и
създаване на адекватни условия за живот в градовете. Липсата на кредитен
ресурс за придобиване на дълготрайни материални активи е един от основните
фактори за спада на частните инвестиции и оттам на растежа и заетостта.
Инструменти от типа JESSICA стимулират както публично-частното партньорство,
така и кредитни институции за участие в публичните политики за регионално и
градско развитие.
Подходящи за финансиране чрез ПЧП са проектите за развитие на спортна и
културна инфраструктура, паркинги и други проекти, генериращи съществени
приходи и търсене. При тези проекти могат да се търсят различни форми на ПЧП,
съгласно Закона за ПЧП, както и концесии по реда на Закона за концесиите. Друга
форма на ПЧП са т.нар. „вътрешни” ПЧП – мобилизиране на финансов ресурс на
общински предприятия, стопанисващи съответните обекти – напр. на ВиК
дружеството, експлоатационните комунални дружества за електро- и
топлоснабдяване (за изграждане/подмяна на подземна инфраструктура при
реализация на проекти за улични артерии), стопанисващи спортни имоти,
паркинги и др.
В ИПГВР Златоград са заложени 3 икономически проекта с очакван източник на
финансиране ПЧП.
Всеки проект, за които се планира реализация чрез ПЧП или концесия, следва да
се предхожда от детайлно проучване за приложимост и финансов анализ,
демонстриращ потенциала
за
генериране
на
приходи, търсенето,
възвръщаемостта и цялостната финансова жизнеспособност на проекта.
Параметрите на проекта (вкл. инвестиционни разходи и подобекти) могат да се
адаптират и променят в зависимост от резултатите от анализа, с оглед
привличане на адекватен инвестиционен интерес от частни партньори.
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Частно финансиране ще бъде мобилизирано при реализацията на проектите за
енергийна ефективност на жилищни сгради, при които процентът на
съфинансиране от частните собственици се очаква да бъде между 50 и 75 % от
стойността на проекта.
Прилагането на ПЧП не изключва комбиниране на инвестирането от други
източници, вкл. ОПРР, JESSICA и др. програми, насърчаващи публично-частните
партньорства.
6) Финансови инженерингови инструменти
На базата на досегашния опит на ОПРР 2007-2013 г. се предвижда по-широко
използване на финансов инженеринг с възможност за привличане на частни
инвеститори и публично-частни партньорства съвместно с общините.
Основавайки се на опита от настоящия програмен период, ОПРР 2014-2020 г.
предвижда с финансов инженеринг частично или изцяло да се финансират
инвестиции в спортна инфраструктура, енергийна ефективност в жилищни
сгради, културна инфраструктура, както и зоните с потенциал за икономическо
развитие.
Финансовите инструменти насърчават предприемаческия дух и позволяват на
всички икономически субекти да участват в развитието на градовете и да
получават подкрепа със средства от Европейския съюз, като се постига устойчив
ръст на икономиката и реализират финансово устойчиви и целесъобразни
проекти и инвестиции. Освен чрез безвъзмездни средства, през програмен период
2014-2020 година се планира финансирането на проектите, за които се очаква да
генерират значителна финансова възвращаемост, да се извърши основно чрез
иновативни финансови инструменти, подкрепяни от Структурните фондове,
които да насърчават значителното участие от страна на инвеститорите и
финансовите институции от частния сектор. Те ще са сходни на използваните в
периода 2007—2013 г., като за следващия програмен период са възприети
няколко момента на опростяване в тях. Финансовите инструменти могат да бъдат
използвани за всички видове инвестиции и бенефициенти, което значително
разширява възможностите за използване на тези иновативни инструменти.
През програмен период 2014-2020 г. финансовите инструменти ще заемат много
важно място сред източниците на финансиране на отделните проектни
предложения. Инструментите могат да бъдат под формата на капиталови или
квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за
поделяне на риска, като по целесъобразност може да бъдат комбинирани с
безвъзмездни средства. Основен финансов инженерингов инструмент за
реализацията на ИПГВР Златоград е програма JESSICA, а като допълващи
инструменти могат да се посочат фондовете JASPERS и JEREMIE.
JESSICA (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в
градските райони) е инициатива на Комисията в сътрудничество с ЕИБ и
БРСЕ за насърчаване на устойчивите инвестиции в проекти и програми за
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развитие на градовете. Тя свързва страните членки, регионите и градовете
с европейския банков и финансов сектор за постигане на повече и по-добри
инвестиции в градовете. Ресурси по линия на оперативни програми, които
ще се инвестират в рамките на JESSICA, могат да бъдат прехвърляни във
фондове за градско развитие, а съфинансирането може да бъде осигурено
от общини, банки, пенсионни или инвестиционни фондове. Към 2014 г. в
България функционират два фонда по програма JESSICA:
o Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД;
o „Регионален фонд за градско развитие” АД, финансиращ проекти на
частни инвеститори, общини и публично-частни партньорства с
проекти за устойчиво развитие на градовете Бургас, Варна, Плевен,
Пловдив, Русе и Стара Загора.
Планира се условие за финансиране на програма JESSICA за следващия програмен
период 2014-2020 г. да бъде фигурирането на кандидатстващите проекти в
ИПГВР на съответния град.
JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските
региони) е съвместен механизъм за техническа помощ на Комисията, ЕИБ и
ЕБВР за подготовка на големи проекти в дванайсетте страни членки, които
се присъединиха към Съюза през 2004 г. и 2007 г.
JASMINE (Съвместно действие в подкрепа на институциите за
микрофинансиране в Европа) е инициатива, чрез която се цели
подобряване на достъпа до финансиране за малки предприятия и социално
изключени хора (включително от етническите малцинства), които искат да
станат самонаети лица.
JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни
предприятия) е инициатива на Европейската комисия, ЕИБ и Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ) за подобряване на достъпа на малките и
средните предприятия (МСП) до финансиране. Сред продуктите са ценни
книжа, рисков капитал, гаранции, заеми и техническа помощ, които водят
до мултиплициращ ефект от средствата на ЕС чрез използването на
револвиращи финансови продукти вместо безвъзмездни помощи. ЕИФ и
националните и регионалните власти създават съобразени с конкретните
обстоятелства схеми за МСП във всички сектори.
В ОПРР 2014-2020 г. значително се увеличат средствата, които ще бъдат отделени
за инвестиции със значителна финансова възвръщаемост чрез прилагане на
финансови инструменти, в сравнение с настоящия програмен период с цел
постигане на допълнителен растеж и осигуряване на заетост. Близо 18 % от
бюджета на ОПРР е предвиден за изпълнение на проекти чрез финансови
инструменти.
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7) Други финансови източници
В процеса на реализация на проектите от ИПГВР Златоград се очаква да се
използват и други финансови източници, които не са изброени в посочените погоре категории и зависят от спецификата на проекта. Така например,
експлоатационните дружества за комунални услуги (електро- и
топлоснабдяване, комуникации и др.) следва да финансират изграждането на
подземната инфраструктура при реализацията на проекти за градска среда и
улични артерии. Това налага Общината да предвиди надежден механизъм за
ангажиране на експлоатационните дружества в процеса на реализация на
проектите, с цел постигане на устойчивост на инвестициите.
За проекта за изграждане на система за управление на уличното осветление е
предвиден като източник на финансиране Международен фонд „Козлодуй”, като
община Златоград е бенефициент по проекти, финансирани от фонда, в периода
2007-2013 г.
4.2.

Допълняемост на финансовите източници

В програмата за реализация на ИПГВР Златоград са представени проектите и
конкретните дейности, необходими за реализацията на всеки един проект. За
всяка една дейност се посочва източникът на нейното финансиране, като е
възможно при реализацията на един проект една дейност да се финансира от
един финансов източник, а друга дейност от друг източник.
Могат да бъдат дадени следните примери за финансиране на различни дейности в
рамките на един проект от различни финансови източници:

ремонт на улици като част от рехабилитация на градската среда –
ремонтът на улицата се планира да се финансира от мярка 7 на ПРСР, а
подземната инфраструктура, съответно – ВиК мрежа от Оперативна програма
„Околна среда” 2014-2020 г., а електроснабдяване и др. – от експлоатационните
дружества в град Златоград, като този механизъм на финансиране подлежи на
допълнително уточняване в процеса на реализация на проектите от ИПГВР.
 проекти за икономическо развитие – В ИПГВР – Златоград са включени
проекти за изграждане на пазар, вкл. благоустрояване и места за отдих,
благоустрояване на кооперативен пазар и околното пространство и
изграждане на бизнес център, както и мащабен проект, насочен към
подобряване и изграждане на техническата инфраструктура свързана с
бизнеса. В ИПГВР не са заложени проекти на частни инвеститори, които се
планира да се финансират от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., тъй като такива не са
идентифицирани на този етап. Такива могат да бъдат включени по време
на реализацията на ИПГВР, като те ще бъдат допълнени от проектите за
рехабилитация на уличните мрежи и облагородяване на пространството в
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трите индустриални зони, които се планира да се финансират от
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
4.3.

Обобщени източници
инфраструктура

на

финансиране

по

категории

В таблицата по-долу са представени основните източници на финансиране по
категории инвестиции на проекти от основния и резервния списък, съгласно
условията на проекта на оперативните и други програми към м. май 2015 г.
Таблица 14 Основни източници на финансиране по категории инвестиции
Категории
инфраструктура

Източници на финансиране

1. Градска среда

Улици, мостове и надлези, велоалея - мярка 7 на ПРСР – 100%
безвъзмездна
финансова
помощ,
вкл.
ОПОС
и
експлоатационни дружества.
Улично осветление - Международен фонд Козлодуй и/или
общински бюджет.
Улична маркировка, указателни табели – общински бюджет.
Паркинги - ПЧП.
Паркове и други зелени площи (резервни проекти) – мярка 7
на ПРСР/ Стратегия за ВОМР – 100% безвъзмездна финансова
помощ.

2.
Проекти
енергийна
ефективност

за

1. Подобряване на енергийната ефективност на жилищни
сгради – приоритетна ос 2 на ОПРР:


Републикански бюджет (15 %)



ОПРР (85 %)

2. Подобряване на енергийната ефективност на публични
сгради – безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос
2 на ОПРР:


Републикански бюджет (15 %)



ОПРР (85 %)

3.
Икономическо
развитие

1. Реконструкция на индустриална зона – ПЧП.

4. Общинска социална
инфраструктура

Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност –
приоритетна ос 2 на ОПРР.

2. Проекти за икономическо развитие – ПЧП и/или ТГС.

Проект за допълнителни ремонти дейности, доставка на
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .

97 | С т р .

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Категории
инфраструктура

Източници на финансиране
оборудване и обзавеждане – общински бюджет.

5.
Общинска
образователна
инфраструктура



Проект за внедряване на мерки за енергийна
ефективност – приоритетна ос 2 на ОПРР.



Проект за доп ълнителни
общински бюджет.



Проект за доставка на оборудване и обзавеждане –
ОПНОИР и/или общински бюджет.



Безвъзмездна финансова помощ по ОПНОИР за меки
мерки.

ремонти

дейности

–

6.
Оползотворяване
силата и свойствата на
термоминералната
вода
(резервни
проекти)

1. Безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ за изготвяне на
концепция за оползотворяване на термоминералната вода и
икономическия потенциал на геотермалното находище

7. Проекти за спортна
и
културна
инфраструктура
и
развитие на туризма
(резервни проекти)

Мярка 7 ПРСР/ Стратегия за ВОМР и ТГС.

8. Превенция на риска
от
наводнения
и
свлачища
(резервни
проекти)

ОПОС/ ТГС/ Друга програма.

9.
Подобряване
облика
на
града
(резервни проекти)

1. Общински средства за благоустрояване на гробищен парк.

10.
Здравна
инфраструктура
(резервни проекти)

ТГС/ Друга програма.

2. ПЧП за други проекти.

2. ТГС/ Мярка 7 на ПРСР/ ПЧП/ Друга програма за
изграждане на приют за кучета.
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Финансово изражение на ИПГВР - ЗЛАТОГРАД

Както бе споменато по-горе, проектите от ИПГВР Златоград са разпределени в два
списъка: основен и резервен. Ядрото на ИПГВР е основният списък с проекти, а в
резервния са включени проекти, идентифицирани от заинтересованите страни,
които не са допустими за финансиране по ОПРР и които са част от плана, но ще
бъдат реализирани в случай че се намери подходящ източник на финансиране. За
основния списък проекти е разработен подборен бюджет и програма за
реализация с финансов график, където е посочен източникът на финансиране на
всеки от проектите, както и всяка от дейностите, необходими за реализацията на
проектите.
Бюджетът на ИПГВР (основният списък с проекти) възлиза на 27 985 520 лв. с
ДДС.
Освен бюджета на програмата за реализация, в бюджета са включени и
допълнителни разходи, свързани с изпълнението на ИПГВР, необходими за
провеждането на:





междинна оценка на ИПГВР;
окончателна оценка на ИПГВР;
финансов одит на ИПГВР;
управление.

Заедно с допълнителните разходи бюджетът за изпълнение на ИПГВР – Златоград
възлиза на 28 535 520 лв. с ДДС.
В допълнение, резервният списък с проекти възлиза на 55 984 777 лв. с ДДС.
4.5.

Бюджет на ИПГВР - ЗЛАТОГРАД

В Таблица 15 по-долу е представен бюджетът на ИПГВР – Златоград по групи
проекти.
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Републикански
бюджет

Национални
програми

Други инвест.
фондове

Частни
инвеститори

Други донори

Дарения

УЛИЧНА МРЕЖА
ОБЩЕСТВЕНИ
ПАРКИНГИ
УЛИЧНО
ОСВЕТЛЕНИЕ И
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Група проекти 2.
ПРОЕКТИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
ОБНОВЯВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИ
СГРАДИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.
ЗЛАТОГРАД
ОБНОВЯВАНЕ НА
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ГР. ЗЛАТОГРАД

Дял

Изцяло собствени
средства

Група проекти 1:
ГРАДСКА СРЕДА

Oбщо за
група
проекти
(хил.лв. с ДДС)

Собствени
средства за
съфинансиране

Група проекти

Общ
брой

Други средства от
СФ, КФ

Таблица 15 БЮДЖЕТ НА ИПГВР – ЗЛАТОГРАД ПО ГРУПИ ПРОЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

5

8 597

31%

5 219

16

570

921

0

1 407

465

0

0

1

6 463

75%

5 219

0

0

921

0

0

323

0

0

1

158

2%

0

16

0

0

0

0

142

0

0

3

1 977

23%

0

0

570

0

0

1 407

0

0

0

7

3 225

12%

2 741

0

0

484

0

0

0

0

0

6

1 536

48%

1 306

0

0

230

0

0

0

0

0

1

1 688

52%

1 435

0

0

253

0

0

0

0

0
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Oбщо за
група
проекти
(хил.лв. с ДДС)

Дял

Изцяло собствени
средства

Републикански
бюджет

Национални
програми

Други инвест.
фондове

Частни
инвеститори

Други донори

Дарения

Група проекти 3:
ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ
Група проекти 4:
СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Група проекти 5:
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Общ
брой

Собствени
средства за
съфинансиране

Група проекти

4

5 713

20%

0

571

0

0

0

0

5 142

0

0

4

2 612

9%

297

0

2 263

52

0

0

0

0

0

7

7 838

28%

2 325

60

5 043

410

0

0

0

0

0

27 986

100%

10 581

647

7 876

1 867

0

1 407

5 607

0

0

37,81%

2,31%

28,14%

6,67%

0,00%

5,03%

20,03%

0,00%

0,00%

Общо ИПГВР (хил. лв.)
Общо ИПГВР (лв.)
Общ брой проекти
от основен списък
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Фигура 8 БЮДЖЕТ НА ИПГВР – ЗЛАТОГРАД ПО ГРУПИ ПРОЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
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Фигура 9 БЮДЖЕТ НА ИПГВР – ЗЛАТОГРАД ПО ГРУПИ ПРОЕКТИ

Разпределението на бюджета на ИПГВР – Златоград (основен списък с проекти)
по категории инфраструктура показва следните тенденции:
Най-висок е делът на проектите за подобряване на градска среда – 31 % от
бюджета на ИПГВР.
На следващо място се нареждат проекти за подобряване на
образователната инфраструктура, които съставляват 28 % от бюджета на
ИПГВР.
Проектите за икономическо развитие заемат 20 % от бюджета на ИПГВР.
Проектите за енергийна ефективност и социална инфраструктура имат
сравнително по-нисък дял, съответно 12 и 9 %.
Като Приложение 4 на Доклад за ИПГВР Златоград е представена матрицабюджет на индикативния списък на проектите от плана (за списъка с основни
проекти).
Основният списък с проекти от ИПГВР Златоград съдържа 27 проекта на обща
стойност 27 985 520 лв. с ДДС, които се очаква да бъдат реализирани през
програмен период 2014-2020 година с финансовата помощ на оперативните
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програми, Програма за развитие на селските райони и др. спомагателни
източници на финансиране.

При остойностяването на проектите в ИПГВР Златоград е приложен
следният подход:
1) Остойностяване
на
строително-монтажните
дейности
при
инвестиционните дейности, по окрупнени показатели или на базата на
проектни разработки (при наличие на такива).
2) Предвиждане на бюджет за подготовка на проектите – по експертна оценка
5 % от инвестиционната стойност за проекти, които нямат проектна
готовност (включително проектиране, обследвания за енергийна
ефективност, доклади за оценка на съответствието, тръжни процедури,
финансови анализи, процедури по екологичното законодателство, такси и
разрешителни и др.). Делът на разходите за подготовка за проекти, за
които има известна проектна готовност, е по-нисък (3 %).
3) Предвиждане на бюджет за организация и управление на проектите –
приблизително 6 % от стойността на проектите (включително управление,
строителен и авторски надзор, одит, публичност и др.);
4) Предвиждане на бюджет в размер на 5 % от стойността на СМР за
непредвидени разходи;
5) Предвиждане на бюджет в размер на 20 % от стойността на всички
дейности за данък добавена стойност.
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възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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5. Описание на структурата и организацията за реализацията/прилагането
на плана
Подробно
описание
на
структурата
и
организацията
за
реализацията/прилагането на плана се съдържа в част III „Механизъм за
прилагане, наблюдение, контрол и актуализация на ИПГВР – Златоград” от
настоящия доклад.
6. Използвани процедури на обществено участие и партньорство при
разработването на плана и мерки за осигуряване на прозрачност при
изпълнението му
Съгласно методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за
градовете от ниво 4, интегрираните планове се разработват с най-широко
гражданско участие, вкл. представители на местното население, бизнеса и
заинтересовани страни и организации, както и в условията на прозрачност и
партньорство между местните и национални власти, неправителствения сектор и
частните инвеститори.
Анализът на добрите европейски практики показва, че едни от ключовите
отличителни характеристики на добрия ИПГВР са:
 установяването на реалистична и същевременно широко приета от
заинтересованите страни визия и стратегическа рамка;
 ефективното ангажиране на заинтересованите страни в процеса на
разработването и актуализацията;
 активната комуникация на ключовите послания с различните социални и
икономически субекти, които засяга.
Предвид гореизложеното, дейността по осигуряване на обществено участие се
явява задължителен елемент от подготовката на ИПГВР – Златоград. Чрез
ангажирането на обществеността се идентифицират нуждите и очакванията на
местните общности по отношение на плановата, стратегическа и управленска
рамка на бъдещия ИПГВР. При изпълнението на дейността са положени
максимални усилия за идентифициране и въвличане на максимално широк кръг
от заинтересовани страни в разработването на ИПГВР – Златоград. Техните
първоначални нужди, очаквания и мнения са отчетени, анализирани и
интегрирани в аналитичния компонент на плана, допринасяйки по този начин за
една от ключовите цели за разработването на ИПГВР – Златоград – постигане на
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адекватно информационно осигуряване на цялостния процес на планиране чрез
целево събиране и обработка на данни за проблемите и очакванията на местните
общности и заинтересовани страни относно развитието на градското ядро и
неговия хинтерланд (Приложение 2: Доклад за нуждите на заинтересованите
групи – допълнение).
Поради публичния си характер на стратегически и планов документ, ИПГВР
на гр. Златоград се разработи с най-широко гражданско участие, което обхваща
както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така
и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален,
етнически, възрастов или друг признак, а също така и представителните
структури на бизнеса. На тази основа бяха осигурени обвързаност и ефект върху
хоризонталните въпроси – устойчиво развитие, равни възможности и
недискриминация, опазване и въздействие на околната среда, иновации и
правене на политики. Планът е разработен в условията на прозрачност и
партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения сектор,
частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия орган на
ОПРР.
В първия етап на разработването на ИПГВР бяха идентифицирани всички
заинтересовани страни, които да бъдат въвлечени в подготовката на ИПГВР и
информирани по подходящ начин в процеса на работа. За тази цел се разработи
систематизиран списък на заинтересованите страни, които взеха участие в
целия процес на разработване на плана (Вж. Приложение 1: Списък на
заинтересованите страни).
Списъкът на заинтересованите страни беше изготвен на базата на следните
източници на публична информация:
 Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
обществено
полезна
дейност
(http://www.justice.government.bg/ngo/search.aspx);
 Информационен портал за неправителствените организации в България
(http://www.ngobg.info/);
 Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията
(http://www.brra.bg/, http://bulstat.registryagency.bg/);
 Бизнес каталог (http://www.business.bg);
 Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена към
МОМН (http://www2.mon.bg/adminmon/schools/);
 Електронна страница на община Златоград (http://www.zlatograd.bg);
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Община
Златоград
предложи
включването
на
представители
на
неправителствени и бизнес организации и други местни институции, на базата на
предишни техни инициативи и активности в областта на местното развитие.
Екипът ни използва разнообразни канали за активно и изпреварващо
информиране на заинтересованите страни – интернет страницата на
общината и специално разработената интернет страница на проекта
(http://www.ipgvr-zlatograd.com), чрез които се публикува регулярно
информация за изготвянето на плана и предстоящите събития и
обсъждания. Изготвени и публикувани на сайта са и тематични карти по
групи проекти.
Заинтересованите страни са периодично адресирани и включвани в процеса на
разработване на ИПГВР Златоград чрез изпращане на покани за участие в анкетни
проучвания, кръгли маси и фокус-групи за идентифициране на основните
проблеми на града, които да бъдат включени и изследвани в целевия и проблемен
анализ на настоящата ситуация. Заинтересованите страни са въвлечени и в
условно определения втори етап от разработване на ИПГВР с участие в срещи и
кръгли маси за идентифициране на конкретни проекти, които да бъдат включени
в плана. Актуална информация за ИПГВР, както и покани за включване в
анкетните проучвания и срещите се публикува редовно на интернет страницата
на ИПГВР и на сайта на общината, осигурявайки възможност да достигне до
максимално широк кръг заинтересовани страни.
По-долу е представена подробна информация за проведените проучвания сред
заинтересованите страни в рамките на условно определените два етапа в процеса
на изготвяне на ИПГВР Златоград, а именно:
 Етап I – изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация
и визия за развитието на града;
 Етап II – изготвяне на стратегическа рамка и списък с проекти от ИПГВР
Златоград.
6.1.

Използвани процедури на обществено участие и партньорство
по време на изпълнението на първия етап от разработването
на ИПГВР – целеви и проблемен анализ, изготвяне на визия

В рамките на задачата са извършени следните дейности:
 Идентифицирани са максимален кръг заинтересовани страни, които да
бъдат ангажирани в процеса на разработване на ИПГВР – Златоград –
представители на местния бизнес, редица сфери на неправителствения
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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сектор, местните власти (Приложение 1: Списък на заинтересованите
страни);
 Мненията, нуждите и очакванията на заинтересованите групи са проучени
и анализирани чрез методи като:


проведени кръгли маси, срещи и фокус-групи;



проведени анкетни проучвания.

Екипът ни изготви анализ на първоначалните нужди и очаквания на
заинтересованите групи, който обхваща мненията и предложенията на всички
участници в проведените срещи и анкетни проучвания (Приложение 2: Доклад за
нуждите на заинтересованите групи – допълнение).
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6.1.1. АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ СРЕД ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И БИЗНЕСА
6.1.1.1. Анкетно проучване сред гражданите и неправителствения сектор
Анкетното проучване е количествен метод за събиране на информация за
нуждите и очакванията на заинтересованите страни от ИПГВР на град Златоград.
Проучването беше проведено в периода м. септември – м. октомври 2014, като
бяха получени общо 24 попълнени анкети. Методът на регистрация на
респондентите използва следните комуникационни канали:
 електронната страница на проекта за ИПГВР Златоград (ww.ipgvrzlatograd.com), на която е публикувана анкетната карта;
 адресиране на всички идентифицирани предприятия в град Златоград чрез
изпращане на линк към анкетата по електронна поща;
 електронна страница на общината, на която е публикуван линк към
анкетната карта.
Анкетната карта съдържа 16 въпроса, като повечето от тях са „затворени”, които
имат за цел да идентифицират основните проблеми и нужди на града, както и
силни страни, очаквани предимства и елементи на за развитие през периода
2014-2020 г.
ОБЩИ ИЗВОДИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ
След проведеното анкетно проучване сред идентифицираните заинтересовани
страни и след индивидуален анализ на получените отговори може да се направят
следните общи изводи от резултатите от проучването:
1)
Визията и стратегията за градско развитие се считат за важни и
ключови за развитието на града, но е идентифицирана ясна необходимост
от промяна на стратегическите документи:
 Визията следва да се припокрива с тази, определена в Общинския
план за развитие за периода 2014-2020 г. и следва да набляга на
туристическата атрактивност на Златоград;
 Стратегията трябва приоритетно да включва подобряване на
демографския показател, култура и образование, развиване на
изкуствата, туризъм и предприемачество и да набляга на конкретни
действия за задържане на младите хора в града..
2)
Трите основни приоритета за бъдещото развитие на град
Златоград се определят като:
 Туризъм;
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 Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура,
включително улична и тротоарна мрежа, алеи, масов обществен
транспорт и др.;
 Социални въпроси (интеграция на хората в неравностойно
положение, борба с безработицата, подобряване на демографските
показатели и др.).
3)
Най-изявените социални проблеми на територията на гр.
Златоград се определят от мнозинството от анкетираните лица като
миграцията на млади и образовани хора, продължителната безработица и
влошените демографски показатели.
4)
Най-голям дял от респондентите поставят на първо място сред найсериозните икономически проблеми на гр. Златоград недостига на
квалифициран персонал и липсата или лошо състояние на логистичната
бизнес инфраструктура, в т.ч. ИКТ, транспортни връзки, инженерна
инфраструктура и др.
5)
Според мнозинството от анкетираните лица съществува
неоползотворен потенциал за икономическо развитие на територията
на гр. Златоград в сферата на селско стопанство, туризма, рудодобива,
геотермалното находище.
6)
Според по-голямата част от анкетираните лица, териториалните
ограничения за реализация на бизнес инициативи на територията на
гр. Златоград се характеризират най-вече с липса на подходящи и
урегулирани терени за изграждане на производствени мощности. Освен
този проблем, друго сериозно териториално ограничение според
респондентите е липса или лошо състояние на техническата
инфраструктура в индустриални / производствени зони.
7)
Според по-голямата част от анкетираните лица, на първо място сред
най-изявените проблеми в териториите на гр. Златоград, в които са
съсредоточени административни сгради се нарежда лошо състояние на
достъпа и инфраструктурата. Мнозинството от запитаните лица са
посочили също като изявени проблеми в административните територии на
Златоград неосигурен обществен транспорт и лошото състояние на
сградите.
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8)
Мнозинството от респондентите са посочили на първо място сред
елементите на градската среда в гр. Златоград, които се нуждаят от
съществено подобряване, са насърчаване на местната икономика и
развитието на малките и средните предприятия (МСП). Освен това, поголямата част от анкетираните лица са посочили като такива елементите
на пътната и техническата инфраструктура и здравните заведения и
здравното обслужване.
9)
Като ключови проекти, резултатите, от които биха се отразили
благоприятно върху цялостния облик и качеството на живот в
Златоград, са посочени проекти, свързани с ефективното използване на
топлата вода, развитие на балнеология и туризъм; проекти, свързани с
подобряване на пътната и техническа инфраструктура, подобряване на
уличното осветление и енергийната ефективност на сградите общинска
собственост; развитие на туризма;изграждане на геотермална
отоплителна система.
10) Като силни и положителни страни на гр. Златоград анкетираните
посочват характеристики като красив, чист и поддържан град,
благоприятен климат, КПП с Гърция; регистрирани над 100 архитектурни
паметника и културни обекти;съхранена природа и бит; наличие на
термоминерална вода; човешките ресурси; липса на престъпност, добра
околна среда, благоустроен град; хубав централен площад, зони за отдих и
паркоместа;иновативни хора.
11) Като слаби и отрицател страни на гр. Златоград анкетираните
лица са посочили липса на трайна заетост, гарантираща доходи, които да
задържат младите хора в града; безработица; отдалеченост от големите
агломерационни центрове в страната; липса на инвеститори; лоша улична
система; липса на перспективи за младите хора; Миграцията сред
населението;
демографски
проблем;
амортизирана
техническа
инфраструктура - водопровод, канализация.
12) Според мнозинството от анкетираните лица, основните източници
на финансиране на реализацията на ИПГВР ще са фондовете на ЕС.
13) Според по-голямата част от анкетираните лица, най-вярното
определение и послание за бъдещо развитие Златоград е град на
туризма и добросъседството.
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6.1.1.2. Анкетно проучване сред бизнеса
С цел идентифициране състоянието на бизнеса, развиващ дейност на територията
на град Златоград, и отразяване на проблемите и перспективите за развитие му,
както и неговите нужди и очаквания от бъдещото разработване на интегрирания
план на града, е проведено и анкетно проучване сред бизнеса в Златоград.
Изследването обхваща 20 предприятия със седалище/ адрес на управление на
територията на гр. Златоград, като е проведено в периода м. септември – м.
октомври 2014 г. Анкетната карта е изпратена до всички предприятия от списъка
на заинтересованите страни и е качена на интернет страницата на ИПГВР
Златоград.
Размерът на извадката налага получените резултати да се интерпретират като
цяло, като даващи информацията за преобладаващите настроения в бизнес
средите, без да се търсят вътрешните различия сред отделните групи
предприемачи. Методиката на регистрация е стандартизирана анкета.
Методът на регистрация на респондентите използва следните комуникационни
канали:
 електронната страница на проекта за ИПГВР Златоград (ww.ipgvrzlatograd.com), на която е публикувана анкетната карта;
 адресиране на всички идентифицирани предприятия в град Златоград чрез
изпращане на линк към анкетата по електронна поща;
 електронна страница на общината, на която е публикуван линк към
анкетната карта.
Анкетната карта съдържа 25 въпроса, с които се цели да се събере информация за
сегашното състояние на съответната фирма, за начина, по който тя развива
дейност и за проблемите и ограниченията за развитие на бизнеса, които среща.
Въпросите са предимно затворени, с изброени възможности за отговор, както и за
допълнения по преценка на анкетираните, като има и два отворени въпроса.
Общите изводи от проведеното анкетно проучване сред бизнеса могат да се
обобщят както следва:
1. Основната част от запитани предприятия са разкривали нови работни
места през последните 5 години.
2. Основната част от анкетирани предприятия
набиране на квалифициран персонал

срещат трудности при

3. Преобладаващата средна работна заплата в почти всички анкетирани
предприятия е между 250 и 800 лв.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .
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4. Служителите с висше образование са повече от половината от всички
служители в много малка част от анкетираните предприятия, а
служителите, които владеят чужди езици, са повече от половината от
всички служители в повече от половината от запитаните фирми. Като
едновременно с това основната част от запитаните фирми частично имат
нужда от подмяна на някои активи.
5. Основната част от анкетираните предприятия имат приходи от продажби
и печалба, които са променливи през различните години или са
константни, а съвсем малка част от запитаните фирми предлагат
продукция/услуги, предназначени за износ, които са над 50 % от
цялото им производство.
6. Половината от анкетираните са закупували на нови активи, включително
производствени мощности, транспортни средства, офиси през последните 5
години, а са извършвали модернизация на съществуващите ДМА или са
закупували нови активи, включително производствени мощности,
транспортни средства, офиси.
7. Преобладаващата част от анкетираните предприятия са получавали
кредит от банкова или друга финансираща институция в процеса на
своето развитие.
8. За половината от анкетираните фирми разходите за иновативна дейност
представляват под 1 % от оборота им.
9. Преобладаващата
част
от
фирмите
не
високотехнологични и иновативни производства.

са

внедрявали

10. Наличието на квалифициран персонал е решаващ фактор за стартиране
на бизнес и дислоциране на инвестицията според най-голям брой от
анкетираните фирми, а основната част от анкетираните определят
проблема с квалифицирания персонал и като основна пречка за развитие
на бизнеса.
11. Преобладаващата част от анкетираните предприятия не са представители
на производствената сфера, а тези, които са споделят, че разчитат
предимно на суровини от региона и цялата територия на страната.
12. Основната част от анкетираните предприятия се информират за
нововъведенията в бизнеса им чрез получаване на информация в
интернет пространството и специализирани сайтове.
6.1.2. МЕРОПРИЯТИЯ, ИНТЕРВЮТА И РАБОТНИ СРЕЩИ
Посочените по-долу кръгли маси, фокус-групи и срещи са организирани в пълно
съответствие с изискванията на техническите спецификации на Възложителя и
нашето техническо предложение. За организирането на срещите, екипът ни
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .
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изготви покана до заинтересованите страни, публикувана на интернет
страницата на общината и на интернет страницата на проекта.
6.1.2.1. Фокус-групи с граждани, представители на всички условно
определени райони и части на град Златоград
В рамките на проекта бяха организирани и проведени три фокус-групи с
граждани, представители на всички условно определени райони и части на град
Златоград, като същите бяха проведени на място по квартали в града с цел
улеснение достъпа на присъстващите и по-голямо удобство. Освен това,
живущите познават в най-висока степен и в най-голяма дълбочина проблемите и
нуждите на съответния квартал, поради което фокус-групите бяха проведени на
място в трите основни райони и части на града.
Всички фокус-групи започнаха с подробна презентация за същността, целите и
задачите на ИПГВР Златоград, както и очакваните резултати от изпълнението на
проекта, представени от екипа ни. Специално внимание беше обърнато на
важността от включване на възможно най-широк кръг заинтересовани страни в
процеса на изготвяне на плана, поради което представителите на изпълнителя
отправиха апел за активност в попълването на анкетните карти, качени на
интернет страницата на проекта, и участие в предстоящите фокус-групи и др.
събития.
Фокус на дискусиите бяха проблемите и нуждите на града и по-специално
проблемите на съответния квартал, в който се провежда фокус-групата, които да
бъдат включени в целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация.
Бяха проведени следните три фокус-групи:
 Фокус-група – квартал „Изгрев”
Фокус-групата се проведе на 15 септември 2014 г. от 17.30 ч. в зала в кв. „Изгрев”.
На нея присъстваха 36 представители на заинтересованите страни и на общинска
администрация Златоград.
 Фокус-група – квартал „Динко Чолака”
Фокус-групата се проведе на 16 септември 2014 г. от 17.30 ч. в кв. „Динко
Чолака”. На нея присъстваха 21 представители на заинтересованите страни и на
общинска администрация Златоград.
 Фокус-група – квартал „Малка река”
Фокус-групата се проведе на 17 септември 2014 г. от 17.30 ч. в кв. „Малка река”.
На нея присъстваха 29 представители на заинтересованите страни и на общинска
администрация Златоград.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
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Присъстващите представиха основните проблеми и нужди на своя квартал, които
залегнаха в целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация.
6.1.2.2. Кръгла маса за идентифициране на нуждите и проблемите на гр.
Златоград проведена с представители на браншови организации, бизнес
организации,
архитекти
и
проектанти,
представители
на
неправителствени организации, културни организации, здравни заведения,
образователни институции и др.
Кръглата маса със заинтересованите страни беше проведена на 16 септември
2014 г. от 13.00 ч. в сградата на общинска администрация Златоград, като в нея
взеха предимно участие представители на бизнеса и неправителствения сектор в
града. Представители на здравни заведения, образователни институции,
културни организации и др., вкл. общински служители, в чиито ресор е включено
развитието на образователна, здравна, социална и културна инфраструктура
взеха участие в срещата с общински служители, представена по-долу. На сайта на
Община Златоград беше качена покана към заинтересованите страни за участие в
кръглата маса.
Кръглата маса започна с подробна презентация за същността, целите и задачите
на ИПГВР Златоград, както и очакваните резултати от изпълнението на проекта,
представени от екипа ни. Специално внимание беше обърнато на важността от
включване на възможно най-широк кръг заинтересовани страни в процеса на
изготвяне на плана, поради което представителите на изпълнителя отправиха
апел за активност в попълването на анкетните карти, качени на интернет
страницата на проекта, и участие в предстоящите фокус-групи и др. събития.
Фокус на дискусиите бяха проблемите и нуждите на Златоград, вкл. проблемите
пред развитието на бизнеса и неправителствения сектор в града, ако такива
съществуват, които да бъдат включени в целевия и проблемен анализ на
настоящата ситуация.
Обсъдиха се следните нужди на град Златоград, свързани предимно с развитието
на бизнеса и неправителствения сектор в града. Бяха обсъдени проблемите на
бизнеса, свързани с трудностите за набиране на квалифициран персонал, както и
възможните начини за задържане и привличане на младите образовани хора.
Представителите на бизнеса наблегнаха на нуждата от подобрение на
техническата инфраструктура, която да стимулира и улесни бизнес инициативите
в града. Друг проблем, който те идентифицираха, беше липсата на преференции за
труднодостъпни и планински райони.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
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6.1.2.3. Среща със служители от община Златоград за идентифициране на
нуждите и проблемите в настоящото състояние и развитието на гр.
Златоград
Срещата е проведена на 17 септември 2014 г. от 13.00 ч. в сградата на общинска
администрация Златоград, като в нея взеха участие 27 общински служители, в
чиито ресори са включени развитието на образователна, здравна, социална и
културна инфраструктура, вкл. ръководството на общината.
Срещата започна с встъпителни думи от страна на кмета на общината, след което
екипът ни представи подробна презентация за същността на ИПГВР, целите и
дейностите по проекта. Обърна се внимание на факта, че в ИПГВР Златоград не се
обособяват зони за въздействие, както при градовете от 1-во до 3-то ниво, но
въпреки това следва да се формират интегрирани проекти, затова е необходимо
да се идентифицират частите на града, в които са струпани основните проблеми в
градското развитие.
Както при останалите обсъждания, проведени в рамките на проекта, фокусът на
срещата беше да се идентифицират проблемите и конкретните нужди за
развитието на гр. Златоград, които на по-късен етап да бъдат включени като
проекти в програмата за реализация на ИПГВР. В презентацията бяха представени
допустимите дейности по приоритетните оси на ОПРР 2014-2020, като в рамките
на дискусията се обсъдиха идеи и предложения във всички сфери и видове
инфраструктура (градска среда, образователна, здравна и социална и др.), които
ще се финансират от ОПРР.
Обсъдиха се конкретните нужди и проблеми в развитието на гр. Златоград в
следните основни категории:
 ремонт на улици
 корекция на река, изграждане на мостове
 социални обекти
 образователни обекти
 здравни обекти
 спортни обекти
 бизнес инфраструктура
 туризъм
 реконструкция на административни сгради
 други.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Всички мнения и предложения на заинтересованите страни, постъпили от
анкетните проучвания и по време на проведените срещи и кръгли маси в рамките
на етап 1 от разработването на ИПГВР са обобщени и анализирани в Доклад за
нуждите и очакванията на заинтересованите страни – допълнение, който
представлява приложение 2 към настоящия план.
6.2.

Използвани процедури на обществено участие и партньорство
по време на изпълнението на втори етап от разработването
на
ИПГВР
–
изготвяне
на
стратегическа
рамка,
идентифициране на проекти, изготвяне на бюджет и график за
изпълнение на ИПГВР

Включването на представители на всички заинтересовани страни в процеса на
разработване на ИПГВР – Златоград е постоянен процес, който продължи и през
следващия условно определен етап 2 на проекта. След изготвяне на целеви и
проблемен анализ на настоящата ситуация и определяне на визия за развитието
на града до 2020 г., през периода м. октомври – м. декември 2014 г. в рамките на
ИПГВР се изпълниха следните дейности:
 Разработване на стратегическа рамка (цели, приоритети, мерки) на ИПГВР
Златоград;
 Провеждане на проучване за идентифициране и приоритизиране на
проекти, които да бъдат включени в ИПГВР Златоград;
 Изготвяне на Матрица – бюджет на индикативния списък на проектите и
дейностите в ИПГВР;
 Разработване на механизъм за прилагане на плана, контрол
актуализация, индикатори за наблюдение и оценка;

и

 Провеждане на фокус-групи, кръгли маси и обществено обсъждане на
проекта на ИПГВР Златоград.
6.2.1.
ПРОУЧВАНЕ СРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ЦЕЛ
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ПРОЕКТИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР НА
ГРАД ЗЛАТОГРАД
Проучването е проведено в периода м. октомври – м. ноември 2014 г., след
изготвяне от страна на екипа ни и одобрение от възложителя на целеви и
проблемен анализ на настоящата ситуация и визия за развитието на града до
2020 г., като са разработени следните инструменти за набиране на проекти, които
да бъдат включени в програмата за реализация на ИПГВР Златоград:
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 Формуляр за генериране на проектни предложения, изпратен по
електронна поща на всички лица и организации, идентифицирани в
списъка на заинтересованите страни. Формулярът е разработен в Excel,
като дава възможност за попълване на наименованието на конкретното
проектно предложение, предложение за дейности по проекта,
бенефициент, индикативен бюджет и други характеристики.
 Секция „Контакти и предложения”, раздел „Проектни предложения” –
разработен в рамките на интернет страницата на ИПГВР Златоград (линк).
Разделът дава възможност на всички заинтересовани страни да представят
своите предложения за проекти, като публикуват в специално
разработената форма на сайта наименованието на проекта, очакван
бюджет и място за изпълнение на предлагания проект, който да бъде
включен в програмата за реализация на ИПГВР.
 Писмо до образователни, социални и др. институции – екипът ни
изготви писма, адресирани до всички образователни, социални, здравни и
други институции в град Златоград, в които представихме подробна
информация за примерните дейности, които ще се финансират по ОПРР за
градове от ниво 4 и с които отправяме молба до ръководствата на
институциите да изразят основните нужди и проблеми на управлявания от
тях обект, както и какви са конкретните мерки за ремонт и обновяване на
институцията, които са идентифицирани като необходими за реализация
през периода 2014-2020 г. и които в последствие са включени в програмата
за реализация на ИПГВР.
 Писмо до държавни институции (министерства) – изготвихме писма до
всички министерства, в които описахме допустимите дейности за
финансиране за обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в административни обекти на държавната администрация,
като отправихме молба да бъдат идентифицирани всички обекти на
територията на гр. Златоград, собственост на съответните министерства, и
конкретните мерки за тяхното обновяване през периода 2014-2020 г.,
които да бъдат включени в ИПГВР на града.
Всички постъпили предложения бяха включени в програмата за реализация на
ИПГВР и бяха подложени на обсъждане по време на кръглите маси и работните
панели със заинтересовани страни и общински служители, съответно
разпределени в основния или резервен списък с проекти от ИПГВР Златоград.
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6.2.2. КРЪГЛИ МАСИ И РАБОТНИ СРЕЩИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
В рамките на условно определения етап 2 от изготвянето на ИПГВР се
организираха посочените по-долу кръгли маси и фокус групи със
заинтересованите страни с основна цел да бъдат идентифицирани конкретни
проекти, които да бъдат включени в програмата за реализация на ИПГВР.
Кръглите маси се проведоха по идентичен дневен ред. В началото на всяка среща
изпълнителят представи презентация с информация за свършените дейности до
момента и предстоящите за изпълнение до внасяне на проекта за ИПГВР в УО на
ОПРР, както и формулираната визия за развитие на града до 2020 г. В
презентацията екипът ни представи информация за допустимите за финансиране
дейности и мерки по ОПРР 2014-2020 20, като обърна специално внимание на
факта, че в предишния вариант на ОПРР, изпратен на ЕК през м. май 2014 г.
дейностите от ИПГВР за градовете от ниво 4 съгласно Националната концепция
за пространствено развитие се финансираха от приоритетна ос 1 на ОПРР, а
съгласно проекта на програмата от м. ноември 2014 г., малките градове от ниво 4
ще се финансират от нова приоритетна ос 2 "Подкрепа за периферни географски
области, най-силно засегнати от бедност", в която допустимите дейности за
финансиране, които могат да бъдат включени в ИПГВР, са съкратени в сравнение
с дейностите, които ще се финансират за градовете от 1-во до 3-то ниво.
Изпълнителят обърна внимание и на финансовото изражение на приоритетна ос
2 на ОПРР, както и на факта, че подкрепата за приоритетната ос ще бъде
изпълнявана чрез схеми за конкурентен подбор и ще се основава на местни
стратегически и програмни документи.
След презентацията последва дискусия, в рамките на която по групи проекти и
видове допустими за финансиране дейности бяха присъстващите отправяха
своите конкретни предложения за проекти, които да бъдат включени в ИПГВР
(представени подробно в приложение 2 Доклад за нуждите и очакванията на
заинтересованите страни – допълнение).
В рамките на всяка от праведните срещи, паралелно с обсъждане на
предложенията за проекти, които да бъдат включени в ИПГВР, изпълнителят
обърна внимание на факта, че за тези проекти, които няма да са допустими за
финансиране по ОПРР, ще се търсят допълнителни финансови източници като
оперативни и други програми, финансирани от ЕС и други организации,

20

Проект към м. ноември 2014 г.
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национален и общински бюджет, ПЧП, частни средства, финансови инструменти и
др.
В края на дискусията във всяка кръгла маса изпълнителят посочи, че всички
предложения ще бъдат оценени и приоритизирани, след което приложимите ще
бъдат включени в ИПГВР в основен или резервен списък на проекти, ще бъдат
остойностени и в последствие представени на заинтересованите страни за
обществено обсъждане, преди одобрението на проекта на ИПГВР от Общински
съвет Златоград.
Бяха проведени следните кръгли маси и срещи, в рамките на които бяха получени
над 70 проектни предложения от заинтересованите страни, които в
последствие бяха оценени от екипа ни посредством специално разработените
критерии за оценка в методологията за приоритизация на проектни предложения
(приложение 3):
 Фокус-група с граждани за идентифициране на проекти, които да
бъдат включени в ИПГВР на Златоград
Фокус-групата се проведе на 19 ноември 2014 г. от 15.00 ч. в сградата на общинска
администрация Златоград, като участие в нея взеха 15 представители на гражданския
сектор, вкл. институции в гр. Златоград.

 Кръгла маса със заинтересовани страни за идентифициране на
проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на град Златоград
Кръглата маса се проведе на 19 ноември 2014 г. от 17.30 ч. в сградата на общинска
администрация Златоград, като участие в нея взеха 13 представители на бизнеса и
браншовите организации в гр. Златоград и региона.

 Работни панели със служители от Община Златоград с цел
идентифициране на проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на
Златоград
Работните панели се пров едоха на 20 ноември 2014 г. от 13.00 ч. в сградата на общинска
администрация Златоград, като участие в тях взеха 19 експерти от общинска
администрация Златоград, представители на различни дирекции, отговарящи за
видовете инфраструктура, които ще се финансират по ОПРР.

Всички мнения и предложения на заинтересованите страни, постъпили от
анкетните проучвания и по време на проведените срещи и кръгли маси в рамките
на етап 2 от разработването на ИПГВР са обобщени и анализирани в Доклад за
нуждите и очакванията на заинтересованите страни – допълнение, който
представлява приложение 2 към настоящия план.
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6.2.3. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИПГВР ЗЛАТОГРАД
Общественото обсъждане на ИПГВР е последното публично събитие от процеса по
изготвяне на плана, в рамките на което оценените и приоритизирани проектни
предложения, включени в основен и резервен списък с проекти, са представени на
заинтересованите страни заедно с техния бюджет и период на изпълнение, за
окончателен преглед и коментари от страна на обществеността преди ИПГВР да
бъде гласуван от Общински съвет Златоград и УО на ОПРР. Обсъждането се
проведе на 22 декември 2014 г. в сградата на общинска администрация
Златоград, като на него присъстваха над 30 представители на широката
общественост и бизнеса в региона. Изпълнителят представи подробна
презентация, в която бяха нанесени всички проекти от програмата за реализация
на ИПГВР по групи проекти и съгласно разработената стратегическа рамка на
плана. Бяха представени наименованията на проектите, основните планирани
дейности и индикативния бюджет на всеки проект. Освен това, изпълнителят
представи и обобщени таблици и графики с информация за разпределението на
бюджета на плана по групи проекти, по години за периода 2014-2020 г., по
източници на финансиране и други разрези.
Беше представен основен списък, съдържащ 47 проекта на обща стойност 81
240 314 лв. с ДДС, както и резервен списък с 14 проекта. Бяха представени и
специално разработени графични материали, на които проектите бяха
пространствено разположени върху картата на града по групи проекти с цел
онагледяване и по-голяма яснота за обхвата на предвидените интервенции.
Проектите бяха одобрени като наименование и дейности от присъстващите, но
постъпи предложение част от проектите в основния списък да преминат в
резервния списък с оглед на факта, че не са допустими за финансиране по
приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020, а ядрото на плана следва да е съставено
именно от проекти, които ще бъдат реализирани по програмата за регионално
развитие. Постъпи коментар и по отношение на размера на предвиденото
общинско съфинансиране на проектите и предложение същият да бъде намален.
Постъпи и предложение за включване на нов проект в основния списък, насочен
към превенция от наводнения в особено рисков район на Златоград, като
едновременно ще се реши и проблем, свързан с липсата на места за паркиране в
зона, наситена с обекти от туристическата инфраструктура.
Списъкът с проекти и бюджетът на ИПГВР са ревизирани съгласно коментарите,
постъпили на общественото обсъждане, като окончателните версии са
представени в приложение 4 „Матрица-бюджет на списък с проекти от ИПГВР –
Златоград” и приложение 5 „Програма за реализация на ИПГВР – Златоград” на
настоящия план. Графичните материали са актуализирани след проведеното
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обсъждане и са представени в приложение 7 към ИПГВР. Картите са публикувани
и на сайта на проекта http://www.ipgvr-zlatograd.com/, като по този начин е
осигурена възможност на всички заинтересовани страни своевременно да
проследяват и да дават предложения за обхвата и параметрите на ИПГВР –
Златоград.
7. Очаквани резултати от прилагането на плана, вкл. очакван синергичен
ефект, положително въздействие в по-широкия обхват на общината,
както и в контекста на района от ниво 2 като цяло, позитивно влияние
върху хоризонталните въпроси/политики
Проектите, включени в ИПГВР Златоград концентрират въздействието си върху
цялата градска територия, като се очаква да окажат пряко и косвено въздействие
върху големи групи от граждани и бизнеса, както и да имат положително
въздействие върху екологията на града.
ИПГВР Златоград ще окаже трайно въздействие върху развитието на града и
прилежащата територия, тъй като с изпълнението на проектните дейности:
– ще се повиши привлекателността на региона за посетители и външни
инвеститори;
– ще се стимулира социалната интеграция на необлагодетелствани социални
групи;
– ще се създадат предпоставки за бъдещо привличане на инвестиции, като
същевременно се запазва спецификата на културно-историческото
наследство на града;
– ще се подобри способността на съществуващият център – град Златоград
да поеме необходимите функции на едно представително пространство и
да удовлетвори потребностите на града като място за социални контакти и
мероприятия;
– ще се създадат предпоставки за балансирано функционално, естетическо,
социално и представително развитие;
– ще се разшири положителното влияние на град Златоград в рамките на
територията на общината и целия южен централен район;
– ще се осигури и разшири предоставянето на услуги (административни,
социални, образователни и др.) от страна на град Златоград като център от
4-то ниво съгласно НКПР на още една малка съседна община – Неделино.
Прилагането на ИПГВР ще допринесе за по-ефективно и ефикасно усвояване на
финансовите средства по оперативните програми през програмния период 20142020 г. и мобилизиране на средствата за възстановяване на градските територии
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в неудовлетворително състояние и ускоряване развитието на наличните
потенциали.
Чрез подкрепата на интегрираните инвестиции в рамките на ИПГВР, чрез
спазване принципите на тематичната концентрация и осигуряване на
териториална концентрация, ИПГВР цели да постигне синергичен ефект от
координираното изпълнение на различни местни секторни политики и
инвестиции на териториално ниво, така че цялостното решение да надхвърли
добавената стойност, ако тези политики и инвестиции биха били изпълнени по
отделно. Чрез комбиниране на инвестиции, насочени основно в социална и
образователна инфраструктура, градска среда, икономическо развитие и
енергийна ефективност в административни и жилищни сгради се цели да се
постигне синергичен ефект по отношение на цялостното въздействие от
реализация на проектите от ИПГВР Златоград.
Развитието на града ще допринесе за увеличаването на възможностите за
насърчаване на развитието и растежа, както и за ускоряване на реализацията на
икономическия, социален и териториален потенциал на заобикалящите ги
територии. Това влияние ще се усети особено силно в рамките на общината, тъй
като град Златоград е мобилизиращият икономически и социален център. Над 95
% от икономическия резултат в общината се реализира в град Златоград и
стимулирането на икономическия растеж пряко ще се отрази върху динамиката
на развитието на общината, доходите на населението и качеството на услугите.
Промените в града, насочени към превръщането му в по-привлекателно и
конкурентно място за живеене ще насърчи общата конкурентоспособност на
общината и региона.
Основният очакван резултат от реализацията на проектите, включени в ИПГВР
Златоград е чрез тях да се подобрят условията за живот на местното население
чрез повишаване качеството на градската среда и социалните и образователни
услуги, създаване на нови възможности за реализация и предприемачество,
подобряване на базовата инфраструктура в града. Изпълнението на заложените
проекти през периода 2014-2020 г. е фактор за решаване на реалните и
потенциалните проблеми на територията, подобряване на благосъстоянието и
качеството на живот на региона, както и повишена достъпност на предлаганите
обществени услуги. С изпълнение на програмата за реализация на ИПГВР,
градската среда ще претърпи положително развитие, свързано с обновяване на
публичните пространства (пешеходни пространства, паркове, зони за отдих),
реконструкция и енергийна ефективност на сградния фонд и рехабилитация на
техническата инфраструктура.
По-конкретно, с реализацията на проектите, включени в програмата за
реализация на ИПГВР Златоград се очаква да се постигнат следните резултати:
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Група проекти,
включени в ИПГВР
Златоград

Очаквани резултати от изпълнението на проектите

(основен списък
проекти)
1.

Градска среда

Подобрено състояние на уличната инфраструктура:


Извършен основен ремонт и преасфалтиране на уличната
мрежа в града в неудовлетворително състояние



Изградени и реконструирани елементи на уличната
инфраструктура (улично осветление, мостове, паркинги,
кръстовища, улична маркровка и др.)

Подобрено качество на въздуха и намалено количество на
замърсители от автомобилите:


Изградена велоалея в града

Повишена сигурност за гражданите и намален процент на
пътно-транспортните произшествия:


Изградена система за видеонаблюдение в града

Повишено качество на живот в града като цяло в
следствие на подобрената улична мрежа и елементи на
уличната инфраструктура и изградената велоалея.
2.

Енергийна
ефективност

Повишена енергийна ефективност и реализирани
икономии в общински и държавни административни
сгради в града
Повишена енергийна ефективност
икономии в жилищни сгради в града

и

реализирани

Повишено
качество
на
предоставяните
административни услуги от общинска администрация
Златоград
3.

Икономическо
развитие

Подобрени условия за развитие на бизнеса:


Подобрена градска среда (рехабилитирана улична мрежа,
благоустроени зелени площи и др.) в индустриалната зона
на града

Реализирани бизнес идеи:


Благоустроен
кооперативен
пространство, изграден пазар



Изграден бизнес център

пазар

и

околното
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Група проекти,
включени в ИПГВР
Златоград

Очаквани резултати от изпълнението на проектите

(основен списък
проекти)
4.

Социална
инфраструктура

Подобрено състояние на сградния фонд на социалните
обекти:


Ремонтирани и
инфраструктура



Облагородени дворни площи в обекти от социалната
инфраструктура, вкл. монтирани пейки и др. елементи



Изградени нови социални обекти



Изградени съоръжения за достъп на лица с увреждания

разширени

обекти

от

социалната

Повишено качество на предоставяните социални услуги:

5.

Образователна
инфраструктура



Разширен обхват на предоставяните социални услуги



Доставено специализирано оборудване и обзавеждане за
социалните обекти



Монтирани уреди за фитнес/рехабилитация

Подобрено
състояние
образователните обекти:


на

сградния

фонд

на

Ремонтирани детски градини и училища в града

Повишена енергийна ефективност в образователните
обекти:


Инсталирани инсталации за ВЕИ детските градини и
училищата в града

Повишено качество и разнообразие на предоставяните
образователни услуги:


Доставено специализирано оборудване, вкл. компютърно и
обзавеждане за детските г радини и училищата в града



Обновена сградата на старото училище (училището с
камбанарията) за превръщането му в "училище на
занаятите" и център за извънкласни дейности

Подобрени условия за физическо възпитание и спорт:


Изградени или обновени спортни игрища в дворовете на
детски градини и училища в града



Оборудвани физкултурни салони в детски градини и
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(основен списък
проекти)
училища в града
Осигурен достъп на лица с увреждания:

Общи резултати

Изградени съоръжения за достъп на лица с увреждания до
детските градини и училищата в града


Повишено благосъстояние на градското население



Подобрени качества и условия на живот в града



Повишена привлекателност на града сред посетители и
туристи



Повишени услови за привличане на бизнеса в града



Създадени работни места в новооткритите социални и
др. обекти

В допълнение, важни за развитието на града резултати се очаква да бъдат
постигнати и с реализацията на резервните проекти от ИПГВР Златоград, както
следва:
Група проекти,
включени в ИПГВР
Златоград

Очаквани резултати от изпълнението на проектите

(резервен списък
проекти)
6.

Оползотворяване
силата
и
свойствата
на
термоминералната
вода

Проучени възможности за оползотворяване на
термоминералната вода и икономическия потенциал на
геотермалното находище
Създадени условия за долекуване и възстановяван е,
повишено
здравно
състояние
на
населението
посредством свойствата на термоминералната вода
Повишена енергийна ефективност и реализирани
икономии в публични сгради посредством изграден
топлопровод и водовземно съоръжение за отопление на
обществени сгради в гр. Златоград от геотермалното
находище
Повишена привлекателността и популярността на гр.
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(резервен списък
проекти)
Златоград като туристически балнеоложки център
7.

Проекти
за
спортна
и
културна
инфраструктура и
развитие
на
туризма

8.

Превенция
риска
наводнения
свлачища

9.

Подобряване
облика на града

Повишена привлекателността и популярността на гр.
Златоград като туристически център
Реставрирани и реконструирани туристически обекти
Създадени условия и предпоставки за развитие на
културния живот в града

на Повишена сигурност в града от наводнения и свлачища
от посредством укрепване на подпорни стени, защитни
и съоръжения, почистване на речни корита и други мерки

10. Здравна

инфраструктура

Реконструиран гробищен парк
Изграден приют за кучета
Обновен сграден фонд на здравните заведения
Повишено качество на предлаганите здравни услуги
посредством доставеното специализирано оборудване
Подобрен достъпа на лица с увреждания

Принос на ИПГВР за постигане на хоризонталните политики на Общността
1. РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ИПГВР гарантира равни възможности за всички целеви групи, насърчава
намаляване на изолираността на хората, живеещи в по-слабо развити квартали.
ИПГВР има силна насоченост към социалното включване, като включените
приоритети и мерки ще допринесат за постигане на целта за намаляване на
бедността и социално включване.
Планът предвижда мерки за подобряване достъпа на хора с увреждания, където е
отчетена съответната необходимост.
2. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всички дейности по ИПГВР са насочени към оказване на положително
въздействие върху околната среда. Разпространението на резултатите от ИПГВР
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ще окажат трайно влияние върху мисленето на широката общественост относно
екологичните и икономически ползи.
Основно предизвикателство пред икономиката на страната и районите е ниската
енергийна ефективност, която влияе негативно върху конкурентоспособността.
Насърчаването на нисковъглеродни стратегии и мерки за града, включително
чрез насърчаване на мерки за енергийна ефективност ще има конкретен принос в
намаляване емисиите на парникови газове и подобряване на ресурсната
ефективност и създаване на условия за устойчив и приобщаващ растеж.
Освен това, в рамките на проектите за градска среда е планирано изграждането на
велоалея, която се очаква да допринесе за намаленото използване на автомобили,
съответно намалено количество изгорели газове и подобрено качество на
околната среда в града и околността.
3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Проектът допринася за повишаване на конкурентоспособността и свързаното с
това насърчаване на заетостта и създаване на добавена стойност.
ИПГВР оказва влияние върху устойчивото развитие на град Златоград като цяло.
С изпълнението на проектните дейности ще се допринесе за повишаването на
конкурентоспособността на града – търсено и добро място за живот. ИПГВР ще
насочи ресурсите си за подобряване привлекателността на града, чрез планиране
на бъдещи инвестиции за подобряване на основна инфраструктура, осигуряване
на адекватни комунални условия за живот и подобряване на екологичния баланс.
4. ИНОВАЦИИ И ПРАВЕНЕ НА ПОЛИТИКИ
ИПГВР предлага иновативни подходи, които следва да се превърнат в модели за
мултиплициране и в други общини, както и в “добри практики” при усвояването
на Структурните фондове на ЕС в страната.
Администрацията на Община Златоград е натрупала опит в изпълнението на
проекти. При изпълнението на настоящия проект ще бъдат прилагани вече
изградени добри практики. Ще бъдат спазвани принципите на добрия финансов
мениджмънт. При изпълнението на проекта ще се залага изключително на
работата в екип, който е сформиран така, че да бъдат посрещнати всички нужди
от административна и техническа експертиза.
Освен това, с реализацията на ИПГВР се очаква да се изградят и обособят
следните нови елементи за развитието на града:
 Изградена велоалея;
 Монтирано видеонаблюдение в града;
 Изградени кръгови кръстовища;
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 Реализирано Комуникационно трасе гр. Златоград ГП Златоград – Термес – Ксанти
– етап 2;
 Обновена индустриална зона в града;
 Обновена сградата на старото училище (училището с камбанарията) за
превръщането му в "училище на занаятите" и център за извънкласни дейности и
др.

Интегриран подход, синергия и допълняемост на планираните мерки и
проекти в ИПГВР на град Златоград
И ИПГВР Златоград са предвидени мерки, които по своята същност са
интегрирани проекти, засягащи решаването на специфичните проблеми в
съответния район на града. В тези интегрирани проекти са подробно описани
стъпките на търсената реализация – ремонти, обновяване на сгради, създаване на
достъпна архитектурна среда, основен ремонт на улици, в т.ч. на подземната
инфраструктура, на озеленяването им, уличното осветление и т.н.
Локализацията на тези интегрирани проекти създава условия за постигане на
синергичен ефект, който предполага извършване на съвместни действия – самите
интегрирани проекти, тяхната координация при реализиране по място и време
(програмен период 2014 - 2020), крайният ефект, от които ще бъде по-голям от
колкото ефекта на всеки проект по отделно.
ИПГВР на град Златоград ще окаже трайно въздействие върху развитието на град
Златоград и прилежащата територия. Проектите, предвидени за изпълнение в
рамките на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града
предвиждат подобряване на средата за живот на населението в града и
стимулиране на икономическото развитие. Изпълнението на проектите и
заложените дейности ще:
 създаде условия за привличане на инвестиции, като същевременно се
запазва идентичността и спецификата на културно-историческото
наследство на града;
 подобри способността на град Златоград да поеме необходимите функции
на едно представително пространство и да удовлетвори потребностите на
града като място за социални контакти и мероприятия;
 създаде предпоставки за балансирано функционално, социално и
естетическо развитие;
 повиши привлекателността на региона за посетители и външни
инвеститори;
 стимулира социалната интеграция на необлагодетелствани социални
групи;
 разшири положителното влияние на град Златоград в рамките на
територията на общината и област Смолян.
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В перспектива изключително важен е очакваният синергичен ефект от
обновената градска среда, която ще разкрие много повече и по-добри
възможности за бизнес и съответно за работа на населението, не само на
живеещите в град Златоград, но и в община Златоград. Подобрената
инфраструктура на територията на града ще се използва ежедневно от
гражданите на Златоград и от посетителите на града.
Други очаквани резултати от прилагане на интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, водещи до синергия и допълняемост:
 Изработена цялостна визия за обновяване на градски части на град
Златоград;
 Изградена достъпна архитектурна среда за гражданите в неравностойно
положение;
 Изградени и обновени обекти на социалната инфраструктура за
рехабилитация и интеграция на маргинализираните групи в общността на
град Златоград.
Осигуряването на грижа за уязвимите групи ще помогне за повишаване на
тяхната мотивация да излязат от изолацията и да положат усилия за
социализация, водене на пълноценен живот и интегриране на пазара на труда.
Планираните интервенции ще допринесат за осигуряване на адекватни условия и
социалната интеграция.
Проектите в максимална степен насърчават устойчивото градско развитие, тъй
като допринасят за осигуряване на равни възможности за всички членове на
обществото чрез насърчаване на социалното включване на уязвимите групи.
Интервенциите ще допринесат и за цялостно подобряване на облика на града,
повишаване качеството на предлаганите социални услуги и на стандарта на
живот на населението.
 Изградени спортно-рекреационни зони за отдих и рекреация на местната
общност и на посетителите на града, като резервни проекти от ИПГВР.
Проектите, заложени в тази сфера, включват изграждане на открити
обекти и пространства за спорт и рекреация. Спортът има
фундаменталната роля за жизнения просперитет на обществото. Чрез тези
проекти и дейности се търси обвързване на социално-икономическите
дейности със спорта, развитие на спортна култура в хората и осигуряване
на възможност за ежедневно активно спортуване. Основна визия за
съвременното общество е осигуряване на индивида необходимата му
степен на двигателна активност за пълноценна изява във всички сфери на
живота;
 Изградена базова инфраструктура – реконструкция и рехабилитация на
уличната мрежа, тротоарните настилки, пешеходни алеи; изграждане на
елементи на градския дизайн и обзавеждане; формиране на място за среща
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и разходка на жителите на града, среда за младите хора за провеждане на
културни мероприятия, фестивали, концерти и др.
Тези дейности повишават качеството на градската среда и предоставят
гражданите социални и културни пространства, свързани с градския начин
живот. Плановата структура на града ще се обогати посредством изграждане
декоративни настилки, което е "петата" фасада на един град и допринася
архитектурно-художествената стойност на града и атрактивността
централната градска част;

на
на
на
за
на

 Съхраняване и опазване на историческото градско ядро и предоставяне на
добре развита културна инфраструктура в град Златоград;
 Реконструкция и обновяване на обектите на културната инфраструктура,
като резервни проекти;
В допълнение, освен реализацията на инвестиционни мерки за реконструкция на
обекти от образователната и социалната инфраструктура, доставка на оборудване
и обзавеждане се предвижда реализирането на т.нар. „меки мерки” с цел
постигане на синергичен ефект и цялостно въздействие от реализацията на
проекта. „Меките мерки” се планира да бъдат финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г.
за обекти от социална инфраструктура и ОПНОИР 2014-2020 г. за обекти от
образователната инфраструктура. Меките мерки могат да включват следните,
като списъкът не е изчерпателен:
 обучение на персонала;
 квалификация и преквалификация на персонала;
 подкрепа за предоставяне на социални и здравни услуги;
 мерки за социални включване и др.
Принос за развитието на регионалните връзки на града – в обхвата
агломерационния ареал и в по-широк териториален обхват. Осигуряване на
условия за партньорство между отделни общини по дейности, които са от
общ интерес
В регионален план град Златоград има функционална и пространствена връзка с
градовете Смолян, Момчилград, Кърджали, Неделино и др., които градове са с
микрорегионално, регионално и национално значение, както и град Термес в
съседна Гърция.
Градът като част от йерархичната система от градове на България е четвърто
ниво – малък град, с микрорегионално значение. Като част от системата от
полюси на растеж в общината в него са концентрирани основните
административни, икономически, социални и културни дейности. Като полюс на
растеж той е градивен елемент от макро-пространствената структура в
полицентричната урбанистична мрежа на страната.
В исторически план формирането и развитието на устойчивите компоненти на
градската среда са довели до отлично структуриране на урбанизираната
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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територия, напластено през различните исторически епохи и периоди, и
обособяване на публичните пространства. На тази урбанистична основа се е
идентифицирало и културното наследство на Златоград като интегрирана
мултикултурна среда, средище за търговия, просвета, духовен и културен живот
на отделните общности и на идентично гражданство.
Йерархизацията е осъществена чрез оценка на значението и ролята му по редица
критерии, показатели за динамика на населението и степен на развитие на
техните обслужващи, административни, социално-икономически, транспортни
функции и т.н.
В град Златоград са ситуирани основните обекти на административните,
социално-икономическите и културните дейности в общината, което го обособява
като административен и социално-икономически център. Активното му
взаимодействие със съседните населени места и общини повишават
регионалното му значение в агломерационния ареал и осигуряват възможност за
изграждане на добри практики и партньорства между общините.
Взаимодействието с тези населени места изгражда пространствени и социалноикономически връзки, които могат да бъдат представени като потоци от хора,
стоки, капитали, информация и т.н., връзки между секторите селско стопанство,
услугите и промишлеността, туризъм и др.
Характерни за общината са потоци на пътуващи от селата към града и от град
Златоград към областния град Смолян. Селата от своя страна притежават
необходимия потенциал за развитие на дейности, свързани с отдих и рекреация.
Връзките, които изгражда град Златоград с близките населени места са основни
за постигането на балансирано териториално и социално-икономическо
развитие, за намаляване уязвимостта на изостаналите селски райони.
Повишеното взаимодействие често пъти оказва решително въздействие върху
експлоатацията и управлението на природните ресурси, главно на крайградския
ландшафт. За да се насърчи хармоничното устройство на територията се създават
партньорства между градските и селските общности (представени главно от
местните власти и населението) с цел предоставяне на услуги, защита на
екологичните и природните ресурси, насърчаване на регулярните контакти
между населението на градовете и селата, развитие на териториална и социалноикономическа синергия.
ИПГВР на град Златоград дава възможност за политика, основана на
балансираното териториално развитие чрез поддържане на йерархизирана
система от населени места. В този контекст се подчертава ролята на град
Златоград като център на социално-икономическа активност. При подпомагане
на балансираното териториално развитие се насърчава обвързването на
населените места в мрежа. Основният акцент е върху възстановяването и
развитието на градските функции и пространства, чрез които да се постигне
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синергия, кумулативен растеж /ефект на мултипликатора/ и в периферните
населени места в общината.
ИПГВР на град Златоград води до засилване на връзката между ареала на град
Златоград и хинтерланда, чрез подобряване на достъпността и възможността за
работа и планиране на специфични мерки и подкрепа на слабо развитите
население места в общината. Основна роля в развитието на територията на
общината има град Златоград.
Заложените проекти и дейности в ИПГВР са предпоставка за засилване на
взаимодействията и изграждане на партньорството между общинския център и
другите населени места и общини в агломерационния ареал и повишаване на
ролята им в пространственото и социално-икономическо развитие на региона.
ИПГВР на град Златоград е подход за планиране, който води до устойчиво
развитие на града чрез прилагане на интегриран подход за решаване на
икономическите, екологичните, социалните и културните проблеми в общината и
насочена концентрация на ресурси за трайно подобряване на средата и
качеството на живот.
Успоредно с реализиране на проектите за физическо подобряване на средата се
прилагат и мерки за стимулиране на социалната интеграция и сближаване.
Смесването на функции и на социални групи намалява риска от социална
изолация и съхранява жизнеността на град.
ИПГВР на град Златоград допринася за развитието на регионалните връзки на
града с населените места в агломерационния ареал и осигурява условия за
партньорства между отделните общини.
8. Резултати от екологичната оценка и от оценката на съвместимост на
ИПГВР
В изпълнение на изискванията на т. 2.3.11. от Методически насоки за
разработване и прилагане на ИПГВР от ниво 4, ИПГВР Златоград беше подложен
на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка и оценка за съвместимост. Община Златоград внесе искане за преценяване
на необходимостта от екологична оценка на ИПГВР.
След извършена преценка за необходимостта от екологична оценка на ИПГВР,
вкл. след получено становище от РЗИ – Смолян, е издадено решение № СМ-01ЕО/2015 г. от 27.02.2015 г. на директора на РИОСВ Смолян, с което се постановява
следното:
 да не се извършва екологична оценка на ИПГВР Златоград, предвиден за
реализиране в регулационните граници на гр. Златоград, обл. Смолян,
прилагането на който няма вероятност да окаже значително въздействие
върху околната среда и човешкото здраве.
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Посоченото по-горе решение на РИОСВ Смолян е приложено към настоящия план.
9. Програма за реализация на ИПГВР – Златоград
Програмата за реализация на ИПГВР е изградена на базата на принципите за
избор на проекти. Програмата за реализация е изградена при спазване на
следните етапи:
1) Приоритизация на проектните предложения;
2) Разпределение на проектите във времето, съобразно:
a. Настоящата проектна готовност;
b. Отчетена е необходимостта от период за провеждане на
предварителни процедури (отчуждавания, изграждане на подземна
инфраструктура) за проектите за изграждане и реконструкция на
улични артерии;
c. Проектите от отделните категории са разпределени максимално
равномерно във времето, с цел минимизиране на „пикови” периоди с
концентрация на разплащания, водещи до финансови рискове и
дефицити.
d. Равномерно разпределение на графика за изпълнение на проектите.
9.1.

Подбор и приоритизация на проектите в ИПГВР

Процесът на идентифициране на проекти за ИПГВР се проведе с участието на
всички заинтересовани страни, които имаха възможността да изпратят писмено
проектните си предложения, както и да участват в организираните тематични
работни панели през м. ноември 2014 за всеки вид инфраструктура (градска
среда, социална и образователна инфраструктура и др.). В резултат от тези
действия беше изготвен списък с над 60 проектни предложения от различни
сфери.
Получените проектни предложения бяха приоритизирани посредством
изготвената методология с критерии за оценка и избор на проекти, които да
залегнат в ИПГВР. Детайлно описание на методологията, критериите и
резултатите от оценката на проектите е представено в Приложение 3 на
настоящия доклад. В резултат от оценката по критериите, проектите са разделени
в два списъка: основен списък с проекти, който е ядрото на ИПГВР (проекти,
допустими за финансиране по ОПРР), и резервен списък с проекти, който
съдържа допълнително идентифицирани от заинтересованите страни проектни
идеи, които биха се реализирали при наличие на подходящ източник на
финансиране.
Промяната в допустимите дейности за финансиране по приоритетна ос 2 на ОПРР
и лимитирането им само до мерки за енергийна ефективност и обновяване на
административни и жилищни сгради наложи актуализацията на настоящия
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ИПГВР и на методологията и формулировката на критериите за приоритизация
на проектите, като в основополагащия критерий, който разделя проектите на гр.
Златоград в основен и резервен списък, е добавена и опцията за допустимост на
проекта за финансиране по мярка 7 на ПРСР.
Ключови моменти в (актуализираната) методология са:
 критерий за допустимост на проектите по приоритетна ос 2 на ОПРР или по
ПРСР и кумулативно критерий за важността на проекта за цялостното
развитие на града и неговата приоритетност съгласно препоръките на
заинтересованите страни, визията за развитие на града и общината и
ръководството на общинската администрация;
 залагане на общи и специфични критерии при подбора на проектите,
включително:
 принос към решаване на специфични проблеми в съответната
област, отчетени в целевия и проблемен анализ, чрез реализацията
на конкретните проекти;
 приносът им към капитализиране на сравнителните предимства на
града;
 приносът им към постигане на целите и приоритетите на ИПГВР;
 състоянието на съществуващия сграден фонд и инфраструктура;
 при проектите, за които се очаква да се финансират чрез публичночастно партньорство и финансов инженеринг са оценени
финансовата им жизнеспособност, потенциалът им за генериране на
приходи и търсенето;
 териториалната допълняемост на ресурсите.
След остойностяването на проектните предложения, всички бяха включени в
ИПГВР, след което се извърши оценка на осъществимостта на бюджетната рамка
на плана, предвид възможностите на всички източници на финансирани (т. 4 от
настоящата част II). На базата на оценката се прие всички проекти да останат в
ИПГВР, като бъдат включени в основен или резервен списък основно на базата
на тяхната допустимост по приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г. и тяхната
приоритетност и основополагащо значение за цялостното развитие на града. В
процеса на реализацията на плана могат да бъдат идентифицирани
допълнителни проекти, които биха могли да преминат предварително през
процеса на оценка, за да се постигне максимална интегрираност, допълняемост и
синергия при изпълнението на ИПГВР.
9.2.

Елементи на програмата за реализация на ИПГВР – Златоград

Програмата за реализация на ИПГВР е изготвена съгласно образците от
Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от
ниво 4. Програмата има следното съдържание:
1) Анотация на програмата за реализация (приложение 5.1);
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2) Индикативен списък с проекти за програмата (таблица 1 от приложение 5);
3) Оперативен план (таблица 2 от приложение 5);
4) Бюджет по дейности за всеки проекти (таблица 3 от приложение 5);
5) План-график за реализация на проектите (таблица 4 от приложение 5).
Списъкът с проекти от ИПГВР Златоград с индикативния бюджет за всеки
проект са представени подробно в т. 3. „Описание на ИПГВР – Златоград като
съвкупност от специфични цели, мерки, проекти и действия” от Част II.
„Стратегия и цели на ИПГВР – Златоград” на настоящия документ.
Програмата за реализация обхваща проектите от основния списък от ИПГВР
Златоград. В отделен работен лист от бюджета на плана (приложение 4), е
представен и резервният списък с проекти с посочено наименование,
индикативна стойност и индикативен източник на финансиране за всеки проект.
Програмата за реализация на ИПГВР е представена в Приложение 5 към
настоящия доклад.
Забележка:
Програмата за реализация (приложение 5), матрицата-бюджет на ИПГВР
(приложение 4) и финансовият график за изпълнение на ИПГВР (приложение 6) са
представени в един общ файл във формат Excel с въведени взаимосвързани
формули. Анотацията на програмата за реализация е представена в приложение
5.1 във формат Word.
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ЧАСТ III
III. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР – ЗЛАТОГРАД
1. Структури за управление на реализацията на плана
Съгласно Закон за регионалното развитие, ИПГВР се разработва основно за
прилагането на Оперативна програма „Региони в растеж” и други Оперативни
програми, финансиращи проекти в градовете в периода 2014-2020 г. ИПГВР е
изработен за целия град, като Решението на Общински съвет се взема на базата на
цялостна визия за социално-икономическото развитие на града.
По-долу е представена информация за създадените и планирани структури за
подготовка и управление на ИПГВР в рамките на две условно определени фази от
„жизнения цикъл” на ИПГВР – фаза на подготовка и фаза на изпълнение на плана.
1.1. Фаза на подготовка на ИПГВР – Златоград
ИПГВР на гр. Златоград е разработен от съвместен екип, включващи експерти от
общинска администрация Златоград и изпълнител на външна техническа помощ
чрез договор № BG161PO001/5-03/2013/025-U-8/30.07.2014 г. с предмет
„Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.
Златоград”, сключен между възложителя Община Златоград и изпълнителя
„Интеладвайзърс” ЕООД. В процеса на разработване на ИПГВР е осигурено широко
обществено участие, с активното включване на обществени и браншови
организации, включително чрез публични процедури и обществени обсъждания
във всички фази на изработване и прилагане на плана. Този подход ще се прилага
активно и в процеса на реализацията на ИПГВР.
Съгласно методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градове
от ниво 4, разработени от МРРБ, във фазата на подготовка на ИПГВР е издадена
заповед на кмета на Община Златоград № 300/05.09.2014 г. за създаване на
Работна група за изготвяне на ИПГВР. Основните задачи на Работната група
включват подпомагане на екипа на изпълнителя по горе-цитирания договор,
определяне на етапите, практическите действия и график на изработването на
ИПГВР, приемане на резултатите по договора и елементите на ИПГВР и др.
В процеса на разработване на ИПГВР бяха активно ангажирани голям брой
заинтересовани страни – неправителствени, бизнес и съсловни организации,
общински дружества, образователни, социални, здравни институции и др., които
взеха участие в разработването на плана чрез участие във фокус групи, работни
панели, анкетни проучвания, широки обществени обсъждания, предоставяне на
писмени предложения и др. Целият процес по разработване на ИПГВР беше
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява щия орган .
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публично достъпен чрез публикуване на информационни материали и набиране
на предложения на уеб-сайта на проекта: http://www.ipgvr-zlatograd.com.
ИПГВР се одобрява от Общински съвет – Златоград и от Управляващия орган на
ОПРР 2007-2013 г.
1.2. Фаза на реализация на ИПГВР – Златоград
Във фазата на реализация на ИПГВР – Златоград се предвижда създаването на
постоянна Работна група към Община Златоград, която да управлява
изпълнението на ИПГВР и да упражнява контрол и мониторинг върху
резултатите от плана. Съставът й включва представители на дирекции на
общинската администрация, които имат отношение към заложените в ИПГВР
цели, приоритети и проекти, както и представители на Общински съвет –
Златоград. С оглед осигуряването на постоянно обществено участие в
изпълнението на ИПГВР се предвижда възможност за включването и на
представители на неправителствения сектор и общински предприятия при
необходимост и когато естеството на заседанията на работната група и
обсъжданите проекти го налага. Последните следва да бъдат излъчени като общи
представители на съответната група организации.
При необходимост съставът на работната група може да се разшири като се
включат външни експерти и други заинтересовани страни, които подпомагат
работата на членовете на работната група със своята експертиза и опит в сферата
на изпълнението и управлението на проекти.
За целите на изпълнението на отделните проекти следва да се създадат
проектни екипи за всеки отделен проект, чиито членове следва да имат позиция
и професионален профил, съобразен със спецификата на проектите.
Състав и функции на Работната група за управление на реализацията на
ИПГВР (РГ)
Съставът на РГ е съобразен с действащата към м. декември 2014 г. структура на
Общинска администрация – Златоград и включва:
1. Представители на Общинската администрация и нейните дирекции:
o Заместник-кмет
o Секретар на общината
o Главен архитект
o Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване,
обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”
o Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет, човешки
ресурси и местни данъци и такси”
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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o Дирекция „Устройство на територията, икономическо развитие,
образование, здравеопазване и социални дейности”.
2. Представители на Общински съвет – Златоград.
При необходимост и в зависимост от естеството на обсъжданите въпроси и
разглежданите проекти, за определени заседания в състава на работната група
могат да бъдат включени и активни заинтересовани страни, съгласно изготвения
списък на заинтересованите страни (Приложение 1), например представители на
следните основни категории:
o Представители на неправителствения сектор;
o Представители на активния местен бизнес;
o Директори на общински училища и детски градини;
o Директори на социални институции и др.
В състава на РГ са включени ръководител, секретар и членове. Ръководителят на
РГ е контактно лице за изпълнението на ИПГВР за външните за общината
институции, включително Управляващия орган на ОПРР.
РГ следва да заседава най-малко веднъж годишно, а при необходимост може да
се свикват и заседания ad hoc. Заседанието за приемане на годишния доклад за
напредъка по ИПГВР следва да е публично, с цел осигуряване на възможност за
широко участие на представителите на неправителствения сектор и
гражданското общество. В дневния ред на всяко от заседанията се включва
задължително точка за постъпили предложения от гражданското общество и
неправителствения сектор .
РГ има следните основни функции:
-

Разглежда и отчита индикаторите за наблюдение на изпълнението на
плана и предприема корективни мерки, в случаи на отклонения;

-

Извършва периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението
на плана;

-

Разглежда и отправя до кмета предложения за преразпределение на
средствата по проектите, ако е необходимо;

-

Обсъжда и приема годишни доклади за напредъка на изпълнението на
ИПГВР, съгласно Програмата за реализация;

-

Представя на Кмета на общината справки и доклади за хода на
изпълнението на изпълнението на ИПГВР и за постигнатите междинни
резултати по проекти и като цяло.

-

Разглежда резултатите от изпълнението на проектите и степента на
постигане на стратегията на плана, в т.ч. по отношение на хоризонталните
въпроси (политики);

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
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-

Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства,
изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на
ИПГВР;

-

Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения,
свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ИПГВР,
включително промени и преразпределения на средствата по ИПГВР;

-

Изготвя ежегодно прогноза за необходимите общински средства за
съфинансиране и мостово финансиране на проектите от ИПГВР, които се
подготвят или изпълняват през съответната година;

-

Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на
капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет,
за целите на съфинансирането и мостовото финансиране на планираните
за съответната година проекти, включени в Програмата за реализация на
ИПГВР;

-

Отправя предложения до Кмета на общината и до Общинския съвет за
поемане на общински дълг във връзка с изпълнението на проекти от
ИПГВР;

-

Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства
(вкл. концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното
партньорство, във връзка с изпълнението на проекти от ИПГВР,
включително за извършване на предпроектни проучвания – концесионни
анализи и анализи за приложимостта на публично-частните партньорства;

-

Разглежда и приема резултатите от междинната оценка на изпълнението
на ИПГВР, включително предлага решения на Кмета на общината, свързани
с препоръки в резултат на междинната оценка;

-

Разглежда докладите от последваща оценка на плана, както и други оценки,
ако е приложимо, и финансови одити;

-

Подпомага процеса на изготвяне на документации за възлагане на
междинна и окончателна оценка на изпълнението на ИПГВР;

-

Предоставя актуална информация и материали на заинтересованите
страни и медиите за текущото изпълнение на ИПГВР;

-

Предоставя информация за целите на текущото актуализиране на
разработената интернет страницата на ИПГВР за нейното поддържане през
периода на реализация на плана.

-

Обсъжда и инициира промени в ИПГВР и Програмата за реализация,
включително:
o Промени във финансовата рамка;
o Промени в източниците на финансиране;

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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o Промени в списъците с проекти в ИПГВР, включително предложения
за отпадане на проекти и включване на нови проекти и прехвърляне
на проекти от резервния в основния списък и обратново
o Промени в структурата и начина на управление на ИПГВР
o Други промени
Секретарят на работната група изпълнява функции по координация на
изпълнението на ИПГВР, включително подготовка на материали за заседанията
на РГ и водене на протоколи от всяко заседание.
Към работната група могат да се обособят тематични работни панели в
зависимост от естеството на обсъжданите въпроси и необходимата експертиза.
Например, ако се разглежда изпълнението само на проектите за градска среда от
ИПГВР, следва да се сформира тематичен работен панел за градска среда към
работната група, в който да се включат допълнителни общински служители или
външни експерти с необходимата експертиза и опит в разглежданата област, ако
е необходимо.
Решенията на РГ се формализират чрез протоколи, в които се определят
конкретни задачи, срокове и отговорници по отделните решения. Отговорниците
могат да бъдат конкретни членове на РГ или колективни структури като
тематичните работни панели към РГ.
Екипи за управление на отделните проекти в ИПГВР
За реализация на всеки отделен проект се създават Екипи за управление,
включващи представители най-малко на Дирекции „Устройство на територията,
икономическо развитие, образование, здравеопазване и социални дейности”,
както и при необходимост представители на дирекциите от общата
администрация.
Община Златоград може да възложи външна техническа помощ за подпомагане на
РГ и тематичните работни панели в процеса на реализация на ИПГВР, с цел
мобилизиране на подходяща експертиза за изпълнение на отделните дейности –
инженерна, социално-икономическа и юридическа.
Координацията на изпълнението на ИПГВР следва да се базира на Програмата за
реализация на плана.
Органиграма на реализацията на ИПГВР – Златоград
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Фигура 10 Диаграма на комуникационните връзки при изпълнението на ИПГВР –
Златоград
УО НА ОПРР

ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД

Общински съвет

Заинтересовани
страни

Работна група

Проектен екип 1
Проектен екип 2
Проектен екип 3

Тематични панели
към работната
група

Изпълнители на
договори за
обществени поръчки по
проектите в ИПГВР

2. Управление на реализацията на ИПГВР - Златоград
2.1. Управление на реализацията на ИПГВР – Златоград и предвидено
обществено участие
Управлението на реализацията на ИПГВР се осъществява чрез:
 Структурите за управление и координация (съгл. т. 1): Постоянна Работна
група за управление на реализацията на ИПГВР и проектни екипи.
 Решенията по изпълнението на ИПГВР се формализират чрез Протоколи на
РГ със съответните решения, Решения на Общински съвет, Заповеди на
Кмета, официални писма, становища и протоколи.
Кметът на общината ежегодно представя на Общинския съвет доклад за хода на
изпълнението на ИПГВР и за постигнатите междинни резултати по проекти,
както и обща информация за изпълнението на плана. Прозрачността при
реализацията на плана се осъществява чрез:
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 Включването на представители на заинтересовани
неправителствен сектор в състава на Работната група;

страни

и

 Осигуряване на широка обществена информираност и възможност за
обществено участие, чрез провеждането на публични заседания на
Работната група, съгласно т. 1 по-горе – заседанието за приемане на
годишния доклад за напредъка по ИПГВР е публично, с цел осигуряване на
възможност за широко участие на представителите на неправителствения
сектор и гражданското общество.
ИПГВР Златоград е „отворен” документ, който подлежи на актуализация при
необходимост и в случай на настъпили промени в конюнктурата, социално икономическата среда и условията, при които е разработен. Промените и
актуализацията на ИПГВР се извършват при стриктно спазване на условията на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и нормативните документи
за съдържанието на ИПГВР. Промени и актуализация на ИПГВР могат да се
инициират от представители на Община Златоград и на заинтересованите страни
и партньори. Предложенията за промени и актуализация следва да са публични и
прозрачни, като се дава възможност на гражданското общество да представи
своите предложения на постоянния уеб-сайт на ИПГВР: http://www.ipgvrzlatograd.com.
Промените и актуализацията на ИПГВР могат да се инициират на основата на:
 Промяна на фактически обстоятелства на обектите, които са включени в
проектите – промяна в собствеността, начина на стопанисване и функциите
на обектите, както и промяна на състоянието на сградния фонд (частична
реализация на проектите без ресурса на ИПГВР);
 Обективна липса на условия за реализацията на проектите – липса на
подходящи сгради/терени за реализация на инвестицията, проблеми със
собствеността и отчуждавания, проблеми със статута на обектите,
отрицателни становища по екологичното законодателство и др.
 Препоръки от междинната оценка на ИПГВР;
 Финансови ограничения, включително недостиг на общински средства или
заемно финансиране за реализация на проектите в планирания период;
 Нужда от ревизиране на основния и резервния списък от проекти поради
по-напреднала проектна готовност, възникнала спешност на нуждите на
определени обекти и др.;
 Други промени в обстоятелствата, налагащи промени в списъка на проекти.
Актуализацията на ИПГВР се извършва в Програмата за реализация и списъка с
проекти, като предложените промени не могат да противоречат на резултатите
от целевия и проблемен анализ, визията, целите и приоритетите за развитие на
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града. Промените следва да са съобразени с условията за финансиране на ИПГВР
от ОПРР 2014-2020.
В случай че са извършени сериозни промени и актуализацията на ИПГВР е свързана
с изменения във финансовия план и касае промени в списъците с проекти, вкл.
добавяне на нови проекти в програмата за реализация, актуализираният ИПГВР
следва да бъде представен на заинтересованите страни и подложен на
обществено обсъждане преди приемането му от Общински съвет – Златоград.
2.2. Наблюдение и оценка на напредъка и резултатите от прилагане на
ИПГВР – Златоград
Наблюдението и мониторинга на напредъка по изпълнението на ИПГВР се
извършват чрез:
 Регулярни доклади за напредък на изпълнението на ИПГВР (включително
финансов напредък) и постигане на резултатите и индикаторите на плана
– годишни доклади, а при необходимост и на по-голяма честота;
 Официални протоколи и решения от заседанията на Работната група;
 Резултати от междинна и последваща оценка на реализацията на ИПГВР.
Изпълнението на ИПГВР подлежи на следните независими оценки и одит, които
следва да се възложат по реда на Закона за обществените поръчки:
 Междинна оценка на изпълнението, която следва да се извърши не покъсно от 4-та година на изпълнението на ИПГВР и да включва оценка на
първоначалните резултати от изпълнението, на степента на постигане на
целите на плана, на ефективността и ефикасността на използваните
ресурси и да завършва с изводи и препоръки за актуализация на ИПГВР.
Въз основа на изводите от междинната оценка могат да бъдат извършени
промени и актуализации на ИПГВР и неговата програма за реализация.
 Последваща оценка на изпълнението, която следва да се извърши не покъсно от една година от изтичането на периода на действие на плана (2021
г.) и да включва оценка на степента на постигане на целите и
устойчивостта на резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси и изводи и
препоръки относно провеждането на политиката за градско развитие.
Междинната и последващата оценка се разработват на основата на
дефинираните индикаторите за изпълнение на ИПГВР и техните целеви
стойности, както и заложените очаквани резултати от реализацията на плана.
 Финансов одит на ИПГВР.
 За целите на управлението на реализацията на ИПГВР е възможно
Общината да използва външна техническа помощ (външни изпълнители)
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за подпомагане дейността на Работната група и Тематичните работни
панели, както и за възлагане изпълнението на посочените по-горе
независими оценки и одити.
3. Индикатори за наблюдение и оценка на реализацията на ИПГВР Златоград
Основна функция на наблюдението и оценката е обратна връзка по отношение на
процеса на реализация и предотвратяване на рисковете пред изпълнението на
предвидените интервенции и проекти и, в резултат на това, на стратегическите
цели и приоритети на ИПГВР. Основата на наблюдението и оценката са
определените индикатори, които представляват количествено измерване на
постиженията от дадена интервенция, както и показват осъществения напредък
към постигане на целите, които тези интервенции си поставят. Индикаторите
представляват количествено и качествено измерване на резултатите,
въздействието и използваните ресурси за дадена интервенция, при което се
отчита и синергичен ефект.
Наблюдението на реализацията на ИПГВР Златоград включва:
-

периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана;

-

разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на
постигане на стратегията на плана;

-

установяване и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност,
ограничители, перспективи за развитие.

За оценката на изпълнението на ИПГВР ще се използват данните, предоставени от
системата за мониторинг, включително показателите за продукт, резултати и
въздействие.
С цел осигуряване на надеждна основа за наблюдение и оценка на последващото
изпълнение на целите и приоритетите, заложени в ИПГВР, е разработена система
от индикатори. Тя дава възможност да се сравняват действителните с
планираните, очакваните индикатори за продукти, резултати и въздействие.
Индикаторите следва да дават ясен отговор на въпроса «какво се случва с
територията на града» и «как се прилага приетата стратегия на плана за нейното
развитие». Индикаторите следва да показват как работи стратегията, да дават
ясни параметри за това какво се случва в процес на реализация на плана, какво е
постигнато и какво не. Те не е необходимо да бъдат много на брой, но трябва да са
измерими и конкретно отнасящи се към дефинираните цели, приоритети и мерки.
Основните категории индикатори, които ще се използват за наблюдение и оценка
(съгласно методическите насоки за разработване на ИПГВР за градовете от ниво
4), са:
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 индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които ще се
измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос
за повишавате качеството на живот (измерват ползите за съответната
целева сфера и тематична област, обект на разработване и реализация от
ИПГВР, напр. свързани с подобрена достъпност, подобрена градска среда,
подобрени услуги от развитие на инфраструктурата и т.н.). Резултатите са
свързани с подпомаганите мерки. Съгласно проекта на общия регламент,
който определя показателите за резултати на оперативните програми за
периода 2014-2020, и който следва да се отчита при определяне на
показателите за резултатите на ИПГВР, тези показатели следва да бъдат
тясно свързани с приетата стратегия на плана, подкрепена от съответната
интервенция, като уловят съществените резултати; те следва да отговарят
на приетата нормативна интерпретация (т.е. трябва да има съгласие, че за
движението в определена посока това е благоприятен или неблагоприятен
резултат); те трябва да бъдат надеждни и статистически потвърдени;
данните за тях да бъдат на разположение, когато е необходимо21. За
измеримост на резултатите и на постигнатите промени, индикаторите за
постигнати резултати (постигната стойност) се съпоставят със
състоянието преди реализацията на ИПГВР (базова и целева стойност на
индикатора).;
 индикатори за въздействие, свързани с въздействието върху развитието
на територията. Тези показатели измерват дългосрочните последици и
ефекти за цялата общност и територията на града, напр. привлечени нови
инвестиции, увеличени приходи, ново качество на услугите и др.
Препоръчва се индикаторите за въздействие да бъдат сведени до минимум
както на проектно, така и на програмно ниво, тъй като може да измине
сравнително дълъг период от време до тяхната проява. Допълнителна
причина е, че често индикаторите за въздействие не могат да бъдат пряко
обвързани с реализирането на дадения проект или програма22.
Индикаторите, свързани с въздействието върху развитието на територията
са увеличена посещаемост, ръст на инвестициите и новосъздадени
икономически
активности,
нови
работни
места,
увеличена
производителност, повишено качество на здравно обслужване, социални
грижи, образование, култура, интегриране на групите в неравностойно
положение, относителен дял на населението на града, положително
засегнато от реализираните проекти в ИПГВР, нарастване на частта от
населението, облагодетелствано от новоизградената велоалея в града,

21

EUROPEAN COMMISSION. Directorate General Regional and Urban Policy. The Programming Period 2014 -2020. GUIDANCE
DOCUMENT ON MONIT ORING AND EVALUAT ION − EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUN D AND COHESION FUND
– Concepts and Recommendations, April 2013.
22

Индикатори за въздействие не са законово изискване на Регламент (ЕО) 1083/2006.
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относителен дял на територията (от общата територия на града),
придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда;
 индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита
синергичния ефект като: икономия на труд, оборудване и финанси, площ
(ха) на новоусвоените терени в реновирани производствени зони, брой
новоразкрити работни места в обновени производствени територии и/или
в новосъздадени производствени зони, брой публични обекти с улеснен
достъп за лица с увреждания и др.
За дефинираните индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР са посочени
следните видове стойности за тяхното измерване:
 Базова стройност (към началото на периода на действие на ИПГВР), която
дава информация за първоначалната стойност, спрямо която индикаторът
впоследствие се измерва. За базова година е определена 2015 г.23
 Целева стойност за 2022 г. (към края на периода за изпълнение на ИПГВР):
определяне на крайна стойност или количествено измерване на целите,
които проектите в рамките на ИПГВР си поставят. Индикаторите се отчитат
заедно с подаването на регулярните годишни отчети в общинската
администрация. Информацията позволява да се следи напредъка в
изпълнението на ИПГВР и при отчитане на разминаване между планирани
и реализирани стойности представлява сигнал за възможни проблеми.
Целевите стойности се отчитат към 2022 г., тъй като в програмата за
реализация на ИПГВР са включени проекти, реализацията на които
приключва след 2020 г. и съответно е предвиден период за тяхното
изпълнение. От особено значение е поставянето на коректни и постижими
целеви стойности за възможно последващо сравнение и отчитане на
напредъка по изпълнение и последващ контрол на постигнатите
резултати.
Основните източници на данни за определяне на стойностите на индикаторите са
ИСУН и конкретната информация на ниво проект. За показателите за въздействие
ще се използва и информация от НСИ, проучвания и др. специализирана
информация.
Разработени са индикатори за наблюдение и оценка на проектите от основния
списък от ИПГВР. В случай че бъдат добавени проекти в основния списък, вкл.
бъдат прехвърлени проекти от резервния в основния списък, при следваща
актуализация на ИПГВР следва да се ревизира и таблицата с индикатори, за да
отразява актуалното състояние на програмата за реализация на плана и списъка с
проекти.

23

За базова година е определена 2015 г., тъй като към м. януари 2015 г. ИПГВР е все още в проект.
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Таблица 16: Индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР Златоград
ИНДИКАТОР
(име на индикатора)

Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни

Отговорна
институция

Стратегическа цел 1 „Подобряване на градската среда и условията на живот в гр. Златоград чрез рехабилитация на инфраструктурата и развитие на
икономическия потенциал на града”
ПРИОРИТЕТ 1.1. „Подобряване на градската среда и условията на живот в гр. Златоград”
Мярка 1.1.1. Изграждане и рехабилитация на улична мрежа, обществени паркинги и физически елементи на градската среда
Ремонтирани и
преасфалтирани улици,
вкл. съпътстваща
инфраструктура и
елементи на уличната
мрежа

Изградени и/или
реконструирани мостове

 Брой улици
Индикатор за
резултат

Индикатор за
резултат

 Дължина на
реконструирани
улици - м (метри)

 13 броя

0

 7 418 м

Информация на
ниво проект

3

Община

 Брой
0
 м (метри)

Изградени кръгови
кръстовища

Индикатор за
резултат

Община

0

ИСУН

ИСУН
 ~ 200 м

Информация на
ниво проект
Община

Брой

0

3

ИСУН
Информация на

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
Златоград

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Упра вляващия орган.

148 | С т р .

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

ИНДИКАТОР
(име на индикатора)

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни

Отговорна
институция

ниво проект

Обособени паркинги

Изградена велоалея

Подобрено състояние на
уличната мрежа

Индикатор за
резултат

Индикатор за
резултат

Индикатор за
въздействие

 Брой

0

5

 кв.м.

0

 ~ 2000 кв.м.

 Брой

0

1

 км

0

 ~ 10 км

% от площта на
всички улици в гр.
Златоград

Община
ИСУН
Информация на
ниво проект
Община
ИСУН
Информация на
ниво проект
Община

0

~15 %

ИСУН
Информация на
ниво проект
Община

Население, ползващо се от
обновената улична мрежа

Индикатор за
въздействие

% от населението на
община Златоград

0

Намаляване използването
на автомобили в следствие

Индикатор за

% намаление на
използваните

0

90 %

ИСУН
Информация на
ниво проект

20 %

Община

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
Златоград
Общинска
администрация
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Категория
индикатор
въздействие

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

автомобили в града

Източник на
данни
ИСУН

Отговорна
институция
Златоград

Информация на
ниво проект
Община
Подобрен облик на града в
следствие
реконструираната базова
инфраструктура

Финансови средства за
подобряване състоянието
на базовата
инфраструктура в града

Индикатор за
въздействие

% от територията на
гр. Златоград

ИСУН
0

20 %

Информация на
ниво проект

Община
Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

8 597 465 лв.

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
Златоград

Мярка 1.1.3. Осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността в града
Община

Улици с внедрено
енергийно ефективно
улично осветление

Индикатор за
резултат

Брой

Изградени системи за
видеонаблюдение на

Индикатор за

Брой

0

87

ИСУН
Информация на
ниво проект

0

1

Община

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

резултат

Източник на
данни
ИСУН

Отговорна
институция
Златоград

Информация на
ниво проект
Община
Обекти, обхванати от
системата за
видеонаблюдение
Улици с монтирани
указателни и
информационни табели и
нанесена хоризонтална и
вертикална маркировка
Население, ползващо се от
обновеното улично
осветление и улична
маркировка
Подобрен облик на града в
следствие внедреното
енергийно ефективно
улично осветление и нова
улична маркировка

Индикатор за
резултат

Брой

0

~ 10

ИСУН
Информация на
ниво проект
Община

Индикатор за
резултат

Брой

0

87

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
Златоград

Община
Индикатор за
въздействие

% от населението на
община Златоград

80 %

ИСУН
Информация на
ниво проект
Община

Индикатор за
въздействие

% от територията на
гр. Златоград

50 %

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

Общинска
администрация
Златоград
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни

Отговорна
институция

Община
Население, обхванато от
монтираното
видеонаблюдение в града
Финансови средства за
осъществяване на мерки за
повишаване на сигурността
и предотвратяване на
престъпността в града

Индикатор за
въздействие

% от населението на
община Златоград

50 %

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

Община
Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

1 976 835 лв.

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

ПРИОРИТЕТ 1.2. „Повишаване на енергийната ефективност в публичната инфраструктура и жилищния сектор”
Мярка 1.2.1. Обновяване на административни сгради на държавната и общинска администрация
Община

Обновени
административни обекти
общинска и държавна
собственост

Индикатор за
резултат

Брой сгради

0

6

Дял от населението,
облагодетелствано от

Индикатор за

% от населението в

0

100 %

ИСУН

Общинска
администрация
Златоград

Информация на
ниво проект

Ръководство на
съответната
институция

Община

Общинска
администрация
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Категория
индикатор
въздействие

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

общината

Източник на
данни
ИСУН

Златоград

Информация на
ниво проект

Ръководство на
съответната
институция

НСИ

Понижаване на годишното
потребление на първична
енергия от обществените
сгради

Очаквано годишно
намаляване на емисиите на
парникови газове

Община
Индикатор за
въздействие

Индикатор за
въздействие

kWh/годишно

%

~ 100 000 KWh24

0

~ 40 000 KWh25

15 %

Отговорна
институция

ИСУН

Общинска
администрация
Златоград

Информация на
ниво проект

Ръководство на
съответната
институция

Община

Общинска
администрация
Златоград

ИСУН
Информация на
ниво проект

Ръководство на
съответната
институция

Базовата стойност представлява сбор от потреблението на електроенергия за 2013 г. от обществените сгради, за които е предвидено внедряването на
мерки за енергийна ефективност в рамките на ИПГВР.
24

Целевата стойност е изчислена на базата на изискванията на приоритетна ос 2 на ОПРР, одобрена от МС през м. май 2015 г., съгласно които следа да се
„постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60%”.
25
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отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Упра вляващия орган.

153 | С т р .

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

ИНДИКАТОР
(име на индикатора)
Финансови средства за
подобряване на
материално-техническата
база и енергийната
ефективност на
административните сгради
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www.bgregio.eu
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни
Община

Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

1 536 444 лв.

ИСУН

Отговорна
институция
Общинска
администрация
Златоград

Информация на
ниво проект

Ръководство на
съответната
институция

Община

Дирекция
„Обновяване на
жилищните
сгради”, МРРБ

Мярка 1.2.2. Обновяване на жилищни сгради
~ 24
Обновени жилищни сгради

Индикатор за
резултат

Брой сгради

0

В зависимост от
решенията на
сдруженията на
етажна
собственост

ИСУН
Информация на
ниво проект

Община
Население,
облагодетелствано от
подобрената жилищна
инфраструктура

Индикатор за
въздействие

% от населението в
града

ИСУН
0

30 %

Информация на
ниво проект
НСИ

Намаляване потреблението

Индикатор за

%

0

30 %

Община

Собственици на
жилища в
жилищни сгради
Дирекция
„Обновяване на
жилищните
сгради”, МРРБ
Собственици на
жилища в
жилищни сгради
Дирекция

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
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ИНДИКАТОР
(име на индикатора)
на енергия в обновените
жилищни сгради в
следствие внедрени мерки
за енергийна ефективност

Финансови средства за
подобряване енергийната
ефективност в жилищните
сгради
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от държавния бюджет на Република България

Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

въздействие

Източник на
данни
ИСУН
Информация на
ниво проект

Община
Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

1 688 400 лв.

ИСУН
Информация на
ниво проект

Отговорна
институция
„Обновяване на
жилищните
сгради”, МРРБ
Собственици на
жилища в
жилищни сгради
Дирекция
„Обновяване на
жилищните
сгради”, МРРБ
Собственици на
жилища в
жилищни сгради

ПРИОРИТЕТ 1.3. „Развитие на икономическия потенциал на града”
Мярка 1.3.1. Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура, вкл. зелени площи и паркови пространства за развитие на бизнеса и
привличане на инвестиции в града
Община
Реконструирани и
облагородени промишлени
зони в града

Индикатор за
резултат

Брой промишлени
зони в града

0

1

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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ИНДИКАТОР
(име на индикатора)
Реконструирана и обновена
улична мрежа в
промишлената зона в града
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни
Община

Индикатор за
резултат

кв.м.

0

21 530

ИСУН
Информация на
ниво проект

Отговорна
институция

Общинска
администрация
Златоград

Община
Изградени нови мостове в
промишлената зона в града

Индикатор за
резултат

Брой мостове

0

1

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

Община
Ръст на предприятията,
които развиват дейност в
обновената промишлена
зона в града

Индикатор за
въздействие

% увеличение на
предприятия,
разположени в
промишлената зона
в града

ИСУН
0

20 %

Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

НСИ
Местен бизнес

Финансови средства за
изграждане и подобряване
на техническата
инфраструктура за
развитие на бизнеса

Община
Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

3 517 500 лв.

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград
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ИНДИКАТОР
(име на индикатора)
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни

Отговорна
институция

Мярка 1.3.2. Развитие на бизнес и предприемачески идеи

ИСУН

Общинска
администрация
Златоград

Информация на
ниво проект

Участник в ПЧП/
инвеститор

Община
ИСУН

Общинска
администрация
Златоград

Информация на
ниво проект

Участник в ПЧП/
инвеститор

Община
ИСУН

Общинска
администрация
Златоград

Информация на
ниво проект

Участник в ПЧП/
инвеститор

Община
ИСУН

Общинска
администрация
Златоград

Информация на
ниво проект

Участник в ПЧП/
инвеститор

Община
Изграден пазар и обособени
места за отдих

Изграден бизнес център

Благоустроен кооперативен
пазар

Изградени преместваеми
„къщички” за провеждане
на пазар на
производителите веднъж в
месеца, вкл. за Коледен
базар на площада на града

Индикатор за
резултат

Индикатор за
резултат

Индикатор за
резултат

Индикатор за
резултат

Брой пазари

Брой бизнес
центрове

Брой пазари

Брой преместваеми
„къщички”

0

0

0

0

1

1

1

~ 15
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ИНДИКАТОР
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни
Община

Население, използващо
услугите на изградените
пазари и бизнес центрове

Индикатор за
въздействие

% от населението в
общината

ИСУН
0

20 %

Информация на
ниво проект
НСИ
Община

Новоразкрити работни
места в следствие
изградените пазари и
бизнес център

Индикатор за
въздействие

% увеличение на
работните места

ИСУН
0

20 %

Информация на
ниво проект
НСИ

Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

2 195 428 лв.

Общинска
администрация
Златоград
Участник в ПЧП/
инвеститор
Общинска
администрация
Златоград
Участник в ПЧП/
инвеститор

ИСУН

Общинска
администрация
Златоград

Информация на
ниво проект

Участник в ПЧП/
инвеститор

Община
Финансови средства за
развитие на бизнес и
предприемачески идеи

Отговорна
институция

Стратегическа цел 2 „Повишаване качеството на живот на населението чрез осигуряване на съвременни социални, образователни и з дравни
услуги”
ПРИОРИТЕТ 2.1. „Осигуряване на съвременни социални услуги за населението”
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отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
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ИНДИКАТОР
(име на индикатора)
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни

Отговорна
институция

Мярка 2.1.1. Изграждане и подобряване състоянието на общинската социална инфраструктура
Община
Обновени и оборудвани
социални обекти, вкл.
дворно пространство

Индикатор за
резултат

ИСУН
Брой сгради

0

3

Информация на
ниво проект
Социални обекти
Община

Изградени и обособени
нови социални обекти

Обособена кухня за
предоставяне на услугата
„Обществена трапезария”

Дял от населението,
облагодетелствано от
обновените социални
обекти

Индикатор за
резултат

Брой сгради

0

3

ИСУН
Информация на
ниво проект
Община

Индикатор за
резултат

Брой сгради

0

1

ИСУН
Информация на
ниво проект
Община

Индикатор за
въздействие

% от населението в
общината

0

5%

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград
Социални обекти

Общинска
администрация
Златоград
Социални обекти
Общинска
администрация
Златоград
Социални обекти
Общинска
администрация
Златоград
Социални обекти

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни

Отговорна
институция

НСИ
Финансови средства за
подобряване и изграждане
на общинска социална
инфраструктура

Община
Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

2 612 799 лв.

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград

ПРИОРИТЕТ 2.2. „Осигуряване на съвременни образователни услуги за населението”
Мярка 2.2.1. Изграждане и подобряване състоянието на общински училища и друга образователна инфраструктура
Община
Ремонтирани и оборудвани
общински училища, вкл.
дворно пространство

Индикатор за
резултат

ИСУН
Брой сгради

0

2

Информация на
ниво проект
Училища

Обособено "училище на
занаятите" и център за
извънкласни дейности

Индикатор за
резултат

Брой ремонтирани
сгради за
обособяване на
училище на
занаятите"

Общинска
администрация
Златоград
Училища

Община
ИСУН
0

1

Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград
Училище

Училище
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни
Община
ИСУН

Обновени ученически
общежития

Индикатор за
резултат

Брой сгради

0

1

Информация на
ниво проект
Ученическо
общежитие
Община
ИСУН

Обновени общински детски
комплекси

Индикатор за
резултат

Брой сгради

0

1

Информация на
ниво проект
Общински Детски
Комплекс

Обособен „музей” на
миниатюрите (с
образователни функции)

Намалено потребление на
енергия вследствие

Индикатор за
резултат

Индикатор за
въздействие

Отговорна
институция

Общинска
администрация
Златоград
Ученическо
общежитие

Общинска
администрация
Златоград
Общински Детски
Комплекс

Община

Брой ремонтирани
сгради за
обособяване на
„музей” на
миниатюрите (с
образователни
функции)

0

%

0

ИСУН
1

Информация на
ниво проект
„Музей” на
миниатюрите

30 %

Община

Общинска
администрация
Златоград
„Музей” на
миниатюрите

Общинска
администрация
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

внедрените инсталации за
ВЕИ в образователни
обекти

Източник на
данни

Отговорна
институция

ИСУН

Златоград

Информация на
ниво проект

Училища

Училища
Община
Повишено качество на
предоставяните
образователни услуги

Индикатор за
въздействие

ИСУН
%

0

20 %

Информация на
ниво проект
Училища
Община

Дял от населението,
ползващо се от обновените
образователни обекти

Индикатор за
въздействие

% от населението на
община Златоград26

ИСУН
0

10 %

Информация на
ниво проект
Училища

Финансови средства за
подобряване на
общинската образователна

Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

6 956 128 лв.

Община
ИСУН

Общинска
администрация
Златоград
Училища

Общинска
администрация
Златоград
Училища

Общинска
администрация

Съгласно изготвения целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в гр. Златограда, за учебната 2012-2013 г. броят на учениците и децата в училища и детски
градини е 2554, а населението на община Златограда към 12.2013 г. е 10 423 души.
26
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

инфраструктура – училища

Източник на
данни
Информация на
ниво проект

Отговорна
институция
Златоград

Мярка 2.2.2. Изграждане и подобряване състоянието на общински детски градини и детски ясли
Община
Обновени и оборудвани
детски градини, вкл.
дворно пространство

Индикатор за
резултат

ИСУН
Брой сгради

0

2

Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград
Детски градини

Детски градини
Община
Обновени и оборудвани
детски ясли, вкл. дворно
пространство

Индикатор за
резултат

ИСУН
Брой сгради

0

1

Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград
Детска ясла

Детска ясла
Община
Образователни обекти с
внедрени инсталации за
ВЕИ

Индикатор за
резултат

Брой сгради

0

9

ИСУН
Информация на
ниво проект
Училища/ детски

Общинска
администрация
Златоград
Училища/ детски
градини
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Категория
индикатор

Мерна единица

Базова стойност
(2015 г.)

Целева стойност
(2022 г.)

Източник на
данни

Отговорна
институция

градини
Община
Намалено потребление на
енергия вследствие
внедрените инсталации за
ВЕИ в детски градини и
детски ясли

ИСУН
Индикатор за
въздействие

%

0

30 %

Информация на
ниво проект
Детски градини и
детски ясли

Общинска
администрация
Златоград
Детски градини и
детски ясли

Община
Повишено качество на
предоставяните услуги в
детски градини и детски
ясли

Финансови средства за
подобряване на
общинската образователна
инфраструктура – детски
градини и детски ясли

ИСУН
Индикатор за
въздействие

%

0

20 %

Информация на
ниво проект
Детски градини и
детски ясли
Община

Индикатор за ресурс

Лева с ДДС

0

938 000 лв.

ИСУН
Информация на
ниво проект

Общинска
администрация
Златоград
Детски градини и
детски ясли

Общинска
администрация
Златоград
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ЧАСТ IV
IV.

РИСКОВЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР

1. Рискове
В процеса на изготвяне на ИПГВР – Златоград бяха идентифицирани следните
рискове, които следва да се адресират адекватно в хода на реализацията на плана:
 Неяснота за планираните периоди на отваряне на процедури по
финансиращите програми за кандидатстване с проекти, включени в
ИПГВР
В програмата за реализация на ИПГВР Златоград е изготвен оперативен план
(график) за изпълнение на проектите. Графикът е изготвен на база на важността
на проектите за изпълнителя поради липса на информация за планираните
периоди на отваряне на процедури за кандидатстване с проекти, включени в
ИПГВР, по финансиращите програми, различни от ОПРР. Графикът на проектите
за енергийна ефективност, вкл. тези в образователна и социална инфраструктура,
е съобразен с приема на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони” на ОПРР.
В случай че настъпят промени в изпълнението на графика в следствие на
забавяне отварянето на подходящи процедури по ОПРР, графикът следва да бъде
актуализиран.
 Невъзможност за реализиране на проекта за реконструкция и
разширение на ВиК мрежа, които е подготвен по ОП „Околна среда”
2007-2013 г.
В периода 2009 – 2011 г. община Златоград е изпълнила проект номер 58-131-0505 с наименование „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/– гр. Златоград”,
финансиран по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. В рамките на проекта за
техническа помощ е разработен инвестиционен проект за доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа
(битова и дъждовна) – гр. Златоград, с който общината да кандидатства за
строително-ремонтните дейности за реконструкция на ВиК мрежата в града по
приоритетна ос 1 „Води” на ОПОС. Инвестиционният проект е подаден за оценка в
УО на ОПОС, но същият не е финансиран през програмен период 2007-2013 г.
поради недостиг на финансов ресурс както и поради факта, че град Златоград е с
под 10 000 екв. жители, а в е наложено ограничение да се финансират само
градове над 10 000 екв .жители по процедурата.
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ОПОС за програмен период 2014-2020 г. е все още в проект към момента на
изготвяне на настоящия ИПГВР, но съгласно разпоредбите й се очаква
бенефициенти по проектите за реконструкция на ВиК мрежи да са ВиК
дружествата, в партньорство с общини, в определени случаи. Поради тази
причина има сериозен риск изготвеният инвестиционен проект на община
Златоград да не бъде реализиран.
Част от улиците, включени за реконструкция в ИПГВР попадат в обхвата на
проекта за воден цикъл на града. Поради вероятността същият да бъде
реализиран през периода 2014-2020 г. (с бенефициент общината или ВиК
дружество), включените в него улици са отнесени към резервния списък с
проекти от ИПГВР с цел избягване на риска от двойно финансиране на дейности.
Ако все пак проектът не бъде реализиран през периода на изпълнение на ИПГВР,
улиците, включени в резервния списък с проекти, ще бъдат прехвърлени в
основния списък с проекти и с възможност за реконструкция с финансовата
подкрепа на ОПРР.
От изключителна важност за успешното изпълнение на проектите за
реконструкция на улици по ИПГВР е въвеждането на ясен механизъм на
съгласуваност на финансирането и времевия график на дейностите по ОПРР и
ОПОС 2014-2020 г, за да се гарантира, че подземната инфраструктура ще бъде
навременно подменена и ще позволи цялостна рехабилитация на уличната мрежа.
 Липса на финансиране за подземната инфраструктура по трасетата
на уличната мрежа, включени в ИПГВР
Едно от условията за устойчивост на резултатите на ИПГВР е подземната
инфраструктура да бъде изградена/подменена, преди цялостната рехабилитация
на уличните мрежи. Потенциалните източници на финансиране за подземната
инфраструктура са:
 Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 за ВиК мрежата, която е
включена в инвестиционните приоритети на града;
 Общински бюджет или бюджет на ВиК дружеството, за ВиК мрежата,
която не е включени в инвестиционните приоритети по ОПОС 20142020;
 Бюджетите на експлоатационните дружества за останалите видове
подземна инфраструктура и комуникации.
Съчетаването на отделните финансови източници и времевата им съгласуваност
представлява известен риск за навременното и гладко изпълнение на проектите
за улична мрежа в ИПГВР.
 Липса на собствени
финансиране

средства

за

съфинансиране

и

мостово
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Този риск съществува както за общинските проекти, така и за проектите,
инициирани от други организации. Правилното планиране и разходване на
средствата по години винаги съдържа известен риск, тъй като общинският
бюджет е зависим от събираемостта и размера на местните данъци и такси,
размера на държавната субсидия и други приходи, които са предмет на изменение
през отделните години. Проектите, които ще бъдат финансирани чрез финансов
инженеринг или ПЧП, също съдържат риск от неосигуряване на собствени
средства от страна на партньорите, които ги реализират (бизнес организации,
дружества, стопанисващи спортните обекти и др.)
2. Предпоставки за успешно изпълнение на ИПГВР – Златоград
Ключови за успешната реализация на ИПГВР Златоград са условия като:
 Установяване на ясен механизъм за съвместно финансиране на проектите,
които изискват финансиране от различни Оперативни програми,
включително на план-графика за реализация на отделните дейности. Тази
предпоставка подлежи на изясняване от Управляващите органи на
Оперативните програми.
 Тясно сътрудничество на Община Златоград с всички идентифицирани
партньори: неправителствен сектор, държавни институции, банки и
фондове, експлоатационни дружества, общински дружества, партньори по
договори за ПЧП и др.
 Осигуряване на адекватно финансиране (съфинансиране и мостово
финансиране) от страна на бенефициентите, включително общински
бюджет за проектите, по които бенефициент ще бъде Община Златоград;
 Добро сътрудничество и ясен механизъм за разпределение на
отговорностите при проектите за подобряване на енергийната
ефективност на публични сгради, които не са общинска собственост. В
случай че бенефициент по тези проекти е Общинската администрация е
препоръчително да се изготвят подробни споразумения за партньорство, в
които ясно да се разпишат правата (включително делегирани права) и
отговорностите на собствениците на публичните сгради;
 Ефективен контрол и управление на реализацията на плана, чрез
установените структури на управление в част III от настоящия план за
градско развитие на гр. Златоград. Предвижданите структурни звена
функционират на ниво Интегриран план, а конкретните екипи по
проектите следва да обезпечат своевременната подготовка и реализация
на отделните проекти.

ЧАСТ V
Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИПГВР – Златоград е одобрен от Общински съвет – Златоград с решение № Е
920/ 21.01.2015 г. и от УО на ОПРР с писмо с номер 99-00-6-1284/ 12.09.2015 г.
Приключени са и приложимите процедури по екологичното законодателство –
издадено е решение № СМ-01-ЕО/2015 г. от 27.02.2015 г. на директора на РИОСВ
Смолян, с което се постановява, че не е необходимо да се извършва екологична
оценка на ИПГВР Златоград.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/5-03/2013/025 „Разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Златоград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интеладвайзърс“ ЕООД и при ника кви обстоятелства не
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ЧАСТ VI
VI.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на заинтересованите страни;
2. Доклад за нуждите на заинтересованите страни (допълнение)
2.1. Обществено участие по време на първи етап от разработването на
ИПГВР – Златоград – в електронен вариант (на диск);
2.2. Обществено участие по време на втори етап от разработването на
ИПГВР – Златоград – в електронен вариант (на диск);
3. Доклад за методология и приоритизация на проектни предложения за
включване в ИПГВР Златоград, вкл. версия 2 на доклада;
4. Матрица-бюджет на списък с проекти от ИПГВР Златоград (във формат
Excel), вкл.:
4.1. Бюджет на ИПГВР Златоград – Рекапитулация;
4.2. Източници на финансиране на ИПГВР Златоград;
4.3. Прогнозен обем на необходимите общински средства за реализация
на ИПГВР Златоград;
4.4. Резервни проекти от ИПГВР Златоград;
4.5. Подробна информация за проектите от ИПГВР Златоград.
5. Програма за реализация на ИПГВР Златоград (във формат Excel), вкл.:
5.1. Анотация (отделно приложение във формат Word)
5.2. Таблица № 1. Индикативен списък на проектите;
5.3. Таблица №2. Примерен оперативен план;
5.4. Таблица № 3. Примерен бюджет по дейности;
5.5. Таблица № 4: План-график на проектите;
6. Финансов график на Програмата за реализация на ИПГВР (във формат
Excel, част от Таблица № 3 „Примерен бюджет по дейности” от
приложение 5 „Програма за реализация на ИПГВР Златоград”);
7. Карти с пространствено обозначени проекти от ИПГВР Златоград.
8. Решение № СМ-01-ЕО/2015 г. от 27.02.2015 г. на директора на РИОСВ
Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка на ИПГВР Златоград;
9. Решение № Е 920/ 21.01.2015 г. на Общински съвет – Златоград за
одобрение на ИПГВР Златоград и неговите приложения.
10.Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространственофункционален, социално-икономически и екологичен план, и по
отношение на осигуреността на територията на гр. Златоград с действащи
устройствени планове/схеми, вкл. резюме на анализа.
11.Визия за развитието на град Златоград за периода 2014 – 2020 г.
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