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ISO Международната организация по стандартизация  

МПС Моторни превозни средства 

МС Министерски съвет 

МВЕЦ Малка водно електрическа централа 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

НСР Национална стратегия за развитие 
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НСИ Национален статистически институт 

НСОРБ Национално сдружение на общините в България 

НОПРР Национална оперативна програма „Регионално развитие 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет” 

ОУ Основно училище 

ОПР   Общински план за развитие 

ООН Организация на обединените нации 

ППЗРР  Правилника за прилагане на Закон за регионалното развитие 

ПЧП Публично-частно партньорство 

ПГ Професионална гимназия 

ПСОВ Пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда 

РЦВ Райони за целенасочено въздействие 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РПМ Републиканска пътна мрежа 

РПР Регионален план за развитие 

СФУК Система за финансово управление и контрол 

СОУ Средно общообразователно училище 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ТГС Трансгранично сътрудничество 

ФЛАГ Фонд за органите на местното самоуправление в България 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЮЦР Южен централен район 
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РЕЗЮМЕ 

 

Този доклад представя резултатите от извършената независима оценка  на Общинския 

план за развитие на Община Златоград за периода 2007-2013 година, изготвена в изпълнение 

на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, 

ал.1) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).  

Извършен е анализ на социално-икономическото състояние и развитие на Община 

Златоград, включващ проследяване на промените в икономическите показатели, 

демографските  процеси, протичащи в общината, околната среда, инфраструктурното 

развитие, социалната сфера,   туристическото  развитие и административния  капацитет. 

Изготвен е анализ на общинския бюджет. Извършен е анализ по структурата на 

общинския план за развитие, включващ:  

⇒ Анализ и оценка на визията,  

⇒ Анализ и оценка на целите,  

⇒ Анализ и оценка на приоритетите. 

След извършените анализи е направена оценка на ОПР по различни показатели, а 

именно:  

⇒ Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси в 

изпълнението на ОПР;  

⇒ Съответствия и съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на 

регионално развитие от по-високо ниво;  

⇒ Оценка на ОПР по отношение на промените в социално-икономическите 

тенденции; 

⇒ Оценка на координацията при изпълнението на ОПР. 

 

Извършен е преглед на правната рамка (европейски регламенти, национални и местни 

нормативни актове). Изготвен е SWOT-анализ на прилаганите, в общинския план за 

развитие, политики по сфери на дейности. Разработени са предложения за въвеждане на 

система за управление и контрол, мерки за консултиране на партньорите и мерки за 
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информация и публичност на ОПР. Предложени са индикатори за мониторинг и контрол, 

наблюдение и оценка на общинския план за развитие на база на резултатите от оценката и 

разработената методика за мониторинг и контрол; 

 Изготвени са анализ, оценка и предложения за актуализиране на вътрешната 

нормативна уредба на Общинска администрация Златоград, в етап на готовност за 

обществено обсъждане. Формулирани са изводи, заключения, препоръки. 
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1. СЪЩНОСТ НА ОПР НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

Общинският план за развитие на Община Златоград е основополагащ документ на 

политиката за общинско развитие и важен инструмент при формирането и провеждането на 

устойчиво и балансирано развитие. Той представя дългосрочните перспективи за 

икономическото, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината и служи от 

една страна като инструмент за решаване на, приоритетни за общината, проблеми и задачи, и 

същевременно осигурява „вход“ към националните и европейски финансови ресурси. С него 

се определят средносрочните цели и приоритети за развитие на общината, в съответствие с 

целите и стратегиите на плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат 

специфичните характеристики и потенциала на общината. 

Оценяваният план за периода 2005-2013 година  е приет с решение на Общинския 

съвет, през 2004 година. През 2008 година, с влизането в сила на новия ЗРР, документът се 

актуализира, като се променя от дългосрочен в средносрочен и се изравнява по времетраене с 

програмния период в ЕС- до 2013 година. Този факт, заедно с редица други настъпили 

промени във вътрешните и външни условия, в нормативната, институционална и 

политическа среда в контекста на членството на България в ЕС, определят необходимостта 

от оценка на изпълнението на ОПР, с оглед преценяване на неговата адекватност и степен на 

постигане на целите.  

Съществен принос на настоящата оценка, в по-дългосрочен аспект, ще бъдат 

препоръките и заключенията, които да се вземат под внимание при подготовката на бъдещия 

план за развитие на Община Златоград, в следващия планов период 2014-2020 година. 

 

1. 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИ на ОЦЕНКАТА НА ОПР 2007-2013 година 

⇒ ЦЕЛИ 

Целта на настоящата оценка е да осигури независима и актуална информация за 

постигнатите резултати от реализирането на Плана за развитие на Община Златоград, през 

периода 2007-2013 година, както и да направи препоръки за подобряване на мониторинга, 
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управлението и координацията по изпълнение на заложените цели в следващия планов 

период. 

⇒ ЗАДАЧИ 

За постигането на заложените цели са изпълнени следните задачи:  

• Изследване на промените във вътрешната и външната среда, в контекста на Плана; 

• Актуален преглед на изпълнението на Плана, съответствие и приложимост на  

заложените цели и приоритети; 

• Изводи и препоръки за максимизиране на въздействието на следващия план за 

развитие; 

• Установяване на ефективността на избраните индикатори, както и на правилата за 

мониторинг и контрол върху изпълнението на плана, оценка на  ролята на структурите, на 

които е възложено наблюдението; 

• Отчитане на степента на прилагане на принципа на партньорство и въвличане на 

заинтересованите страни, в хода на изпълнението на ОПР; 

• Преценка на прилагане на принципите на информация и публичност за 

изпълнението на ОПР. 

Основните критерии, които са използвани при оценката, са критериите за ефективност, 

ефикасност, въздействие и устойчивост, приложимост, обоснованост. 

При оценката са използвани препоръчаните, от Методиката на МРР за изготвяне на 

последваща оценка на ОПР, подходи, методи, принципи и критерии.  

 

⇒ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 Независимата последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Златоград, 

премина последователно през следните етапи:  

� Проучване: На този етап бе създадена организация за провеждане на 

последващата независима оценка, проучени бяха основните планови и стратегически 

документи в общината, за периода 2005-2013 г. Освен това бе събрана базовата информация 

и статистически данни за нуждите на анализа и оценката. За целите на проучването бяха 
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използвани въпросници, справки, анкети и събиране на информация в Интернет. Проведени 

бяха срещи и консултации в общината и в Териториалното статистическо бюро-Смолян. 

� Анализ и оценка: На този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на 

събраните данни, факти и информация. Изговен беше проект на независима оценка на ОПР, 

резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е подробен анализ и оценка 

на промените в социално-икономическото развитие на общината, изпълнението на целите и 

приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните, за 

неговото прилагане, органи и институции. Направени са съответните изводи, обобщения и 

препоръки за изготвяне на ОПР за следващия планов период. 

� Съгласуване и публичност: Това е заключителния етап, свързан със 

съгласуване на Доклада от независимата оценка и направените констатации с Кмета на 

общината и Общински съвет. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на 

администрацията също са взети под внимание и са включени в доклада за независимата 

оценка. Заключителният етап от изготвянето на независимата последваща оценка е нейното 

публично представяне и консултиране пред Общинския съвет на Община Златоград, 

представители на НПО, бизнеса, граждани и журналисти, и други заинтересовани страни. 

 

 

⇒ МЕТОДОЛОГИЯ 

За изпълнение на представените дейности бяха използвани методи, съгласувани с 

Методиката за провеждане на оценка, съобразно приложимите насоки на ЕК, описани в 

базирания в интернет инструмент за оценка на социално-икономическото развитие 

EVALSED.  

Изпълнителят използва две основни групи методи за  извършване на оценката:  

А. МЕТОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ:  

⇒ Проучване на документи. Преглед на всички документи, свързани с 

прилагането на процеса на оценката;  

⇒ Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация за изготвяне на 

независимата последваща оценка на ОПР. 
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⇒ Описание – описват се факти, данни, резултати от изпълнението на ОПР, 

констатации, препоръки и изводи. 

⇒ Структурирани (стандартизирани интервюта), проведени с ключови 

участници в разработването и изпълнението на ОПР. Обобщените отговори на зададените 

въпроси дават задълбочена информацията за цялостния процес на планиране, изпълнение и 

отчитане на ОПР, както и за организацията, и взаимодействието между основните партньори;  

⇒ Метод на статистическата групировка. Оценителният екип използва този 

метод при групиране и подготовка за анализ на финансираните проекти, подпомагащи 

изпълнението на приоритетите на ОСР.  

Б. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:  

⇒ Експертна оценка. Оценката на изпълнението на ОПР беше формално 

разделена между експертите, по темите: „Техническа инфраструктура и екология”, 

„Икономическо развитие и туризъм” и „Социални дейности, здравеопазване, образование, 

култура и спорт”, „Административен капацитет”. Експертите оформиха свои становища, от 

които бяха изведени обобщените резултати от оценката;  

⇒ Качествен анализ. Този метод беше използван за изследване на качеството на 

изпълнение на приоритетите. По този начин са идентифицирани нуждите от подобрения 

и/или корекции, на база на което Изпълнителят предлага изводи и препоръки.  

⇒ Факторен анализ: Чрез този метод бяха определени две групи фактори: тези, 

които до момента влияят върху изпълнението и друга група, които ще оказват въздействие в 

бъдеще.  

⇒ SWOT-анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за изпълнение на ОПР за периода на неговото действие. 

Освен изброените по-горе основни групи методи, приложим в изпълнението на 

оценката е методът за Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен 

синхрон в действията на екипа за изготвяне на независимата оценка за изпълнение на ОПР. 
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За провеждане на качествена оценка на изпълнението на ОПР на Община Златоград, 

бяха изискани всички документи, касаещи планирането, отчитането и наблюдението, 

групирани по видове документи и нива, както следва:  

• Документи за планиране развитието на Община Златоград – Общински план за 

развитие 2005 – 2013 и актуализиран от 2008 година, с индикативни финансови таблици и 

индикатори;  

• Документи за планиране на развитието на Област Смолян и Южен централен 

район;  

• Доклади от оценки на Регионален план за развитие за Южен централен район и 

оценка на Областна стратегия за развитие;  

• Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Област Смолян (социални 

услуги);  

• Други източници на информация – териториалните служби и Националния 

статистически институт, Агенция по заетостта, служба ГРАО в общината, Информационна 

система за управление и наблюдение (ИСУН), Единна информационна система за 

управление на регионалното развитие (ЕИСУРР).  

За извършването на качествена независима оценка е необходимо определяне на 

конкретни и измерими количествени и качествени индикатори, съотнесени към всяка една 

цел, още на етап разработване и приемане на ОПР. Количественото определяне на целите на 

различните нива (план, приоритети, мерки) е фундаментално както за планирането, така и за 

изпълнението на ОПР. По време на планиране, предварителната оценка би трябвало да е 

оценила количественото определяне на целите и преценила доколко подходящи са те, от 

гледна точка на съдържателност на формите за подпомагане. Индикаторите трябва да дават 

количествена и качествена информация за изпълнените дейности и операции и да позволяват 

реалистична оценка на степента на постигане на заложените цели. При тяхното формулиране 

се определя какво точно ще бъде наблюдавано и как, включително какви са източниците на 

информация по всеки индикатор. Те трябва да бъдат обективно измерими, с ясно определени 

начини и средства за верифициране на информацията. Препоръчва се да се запази системата 
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от първични индикатори (за резултат), които измерват степента на изпълнение на дейностите 

и вторични индикатори (за въздействие), които измерват ефекта от дейностите и отразяват 

напредъка в постигането на повече от една цел. Предвид това, в междинната оценка на ОПР 

и в годишните отчети за изпълнението трябва да се разглеждат настъпилите промени по 

индикатори, където това е било възможно.  

Необходимо е индикаторите да бъдат достатъчно като брой и да бъдат по-добре 

структурирани, като се зададат базови стойности, което ще позволи тяхната проследяемост.  

Добре е да се определят вторични (или интегрирани) индикатори, които отразяват 

напредъка в постигането на повече от една цел – още повече, че има известно припокриване 

между целите в различните приоритети.  

Съществена слабост на ОПР на Община Златоград е липсата на конкретни и измерими 

количествени и качествени индикатори. Поради липсата на заложени стойности при 

разработването на целите в плана, не е възможно да се направи количествена оценка за 

степента на  постигането им. Ето защо, екипът за изготвяне на независимата оценка направи 

свой анализ по разработени от него индикатори, които са приложими. Освен това те биха 

могли да се използват и при разработването на новия ОПР за новия програмен период. 

ОПР на Община Златоград включва една визия, една основна стратегическа цел, 5 

специфични цели и 6 приоритета за местно управление. 

Независимата външна оценка включва оценка на ефективността, ефикасността и  

въздействието на стратегическият документ за 5-годишния период на действие. 

Оценката за ефективност показва съотношението между вложените ресурси и 

постигнатите резултати от дейността. Оценката за ефикасност разкрива доколко са 

постигнати заложените цели и дали постигнатото отговаря на потребностите на общината и 

нейното население. В настоящия анализ подходът за оценка на ефективността се прилага, 

когато има възможност за измерване на резултатите, а подходът за оценка на ефикасността, 

когато резултатите от дадени дейности не могат да се изразят с количествено измерими 

единици или липсва информация за техните количества и стойности. 

За да се извърши цялостна независима оценка на изпълнението на ОПР на Община 

Златоград през периода 2007-2013 година, следва да се направи   анализ на промените в 

социално-икономическото развитие на общината. 
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ІІ. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

2.1. ОБЩ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ 

2.1.1. ДЕМОГРАФСКО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

По данни от последното преброяване на населението на Република България от 2011 

година, общият брой на населението на общината към 31.12.2011 година е 12 321 души, 

представляващо 10.13% от общото население на Област Смолян. По този показател 

общината попада в категорията на малките общини (с население до 30 хил. души). По данни 

на ТСБ, населението на общината непрекъснато намалява, като за периода 1992 – 2011 

година числеността му е намалена с 3 271 души или 20,98% от населението към 1992 година. 

Този факт е изключително притеснителен, тъй като води до обезлюдяване на населените 

места, до намаляване на  потенциала на работна сила и оказва негативни въздействия върху 

социалния сектор и икономиката на общината.  

За характеристика на демографските тенденции, важен показател е проследяването на 

динамиката на населението, сравнен със стойностите в национален и регионален мащаб.  

По данни от ТСБ, населението в Община Златоград намалява с по-бавни темпове от 

населението в Смолянска област и Южен централен район и е съпоставимо с прираста на 

населението в национален мащаб. Средногодишно населението в общината намалява с под 

1%, като отрицателният прираст е приблизително два пъти по-малко от отрицателния 

прираст в Смолянска област. Основният проблем в демографския профил на общината е 

застаряването на населението. 

Демографското състояние на Община Златоград следва тенденциите в развитието на 

демографията на Област Смолян и страната като цяло: отрицателен прираст и концентрация 

на населението в градовете. В по-малолюдните села от общината са много малко лицата в 
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под трудоспособна, като основната част от населението са възрастни хора в пенсионна 

възраст. В това отношение следва да се отбележи, че сериозен демографски проблем със 

социални измерения е  намаляването на контингентите от деца в предучилищна и в 

училищна възраст! Същият засяга особено селата, в които все още функционират детски 

заведения. При запазване и евентуалното засилване на тази негативна демографска 

тенденция, през следващите години може да се наложи реализацията на мерки за по-

нататъшно преструктуриране на училищната мрежа.  

Видно от диаграмата, населението в града е 58,30% от населението в общината. 

Относителен дял на населението по населени места в 
община Златоград към 01.02.2011, %

58.30%

18.68%

0.59%
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Фигура 1. Относителен дял на населението по населени места в Община Златоград към 

01.02.2011 година, % 

Източник: Официални статистически данни от НСИ 

 

Налице е тенденция на застаряване на населението на общината, изразяващо се в 

намаляване на относителния дял на населението в под трудоспособна възраст, за сметка на 

нарастване на дела на населението в над трудоспособна възраст.  

Динамиката на населението в трудоспособна възраст остава сравнително устойчива и 

не се наблюдават съществени изменения. Лек спад е регистриран при относителния дял на 
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трудоспособното население-1,58% и при населението под трудоспособна възраст-1,11%. 

Увеличението на относителния дял на населението над трудоспособна възраст е с 

2,69%. 

Средносрочната и дългосрочна проекция на тази тенденция води до бъдещото 

намаляване на броя на население във фертилна възраст и до ограничаване на възможностите 

за естественото му възпроизводство. Нарастването на броя на възрастните хора, които в по-

малките населени места ще бъдат преобладаваща част от населението, ще изисква 

реализация на мерки, свързани с развитие на социални услуги за тази категория лица и т.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Динамика на населението по възрастови групи (икономическа активност) в 

Община Златоград, 2008 – 2012 година, % 

Източник: Официални статистически данни от НСИ 

 

2.1.2.  СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

В годините на прехода общинската икономика претърпява сериозни промени, 

включващи раздържавяване и преструктуриране на основните предприятия.  

Основният брой от регистрираните стопански субекти са в секторите „Търговия”, 

„Промишленост” и „Хотелиерство и ресторантьрство”. 

В сравнение с областта, Община Златоград има относително добри 

Динамика на населението по възрастови групи (икономическа активност) 
в община Златоград, 2008-2012 г., %
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макроикономически показатели. Отбелязва се ръст на произведената продукция с 34,5% през 

2012 г., спрямо нивото от 2008 г., докато  произведена продукция в областната икономика за 

същия период бележи спад с 23,3%. 

 

Разпределение на стоп.субекти по отрасли-2012 г.
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 Фигура 3. Разпределение на стопанските субекти по отрасли – 2012  година 

Източник: Официални статистически данни от НСИ 

 

 

Произведената продукция в Община Златоград през 2012 година съставлява 7,7% от 

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

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

1% от БВП на страната за 2012 година. 
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ТЕРИТОРИАЛНА 

ЕДИНИЦА 
2008 2009 2010 2011 2012 

Микро до 9 заети 12800 11858 10,821 14,312 14,998 

Малки от 10 до 49 заети 22845 15663 23,587 27,037 35,668 

Средни от 50 до 249 заети 17562 17855 14,734 12,627 13,212 

Големи с над 250 заети 4630 4970 5,659 12,154 13,889 

Общо за Община Златоград 

       

57,837  

       

50,346  

       

54,801 

         

66,130 

         

77,767  

 
Таблица 1. Произведена продукция на територията на Община Златоград за 

периода 2008 – 2012 година, хил.лв. 
Източник: Официални статистически данни от НСИ 

 

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

достигнати средните, за страната и областта, стойности на БВП на глава от населението. За 

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

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

Важен показател, за икономическия потенциал на общината, са данните за нетните 

приходи от продажби на нефинансовите предприятия и съпоставимостта им с показателите в 

областта. Темпът на нарастване на приходите от продажби на дружествата в общината 

нараства, като достига 10,06% за 2012 година от общия им размер за Смолянска област. През 

този период показателят отчита намаление на нетния размер на продажбите на субектите в 

Смолянска област като цяло. 
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ТЕРИТОРИАЛНА 

ЕДИНИЦА 
2008 2009 2010 2011 2012 

Микро до 9 заети 25747 22259 24,011 31,187 53,301 

Малки от 10 до 49 заети 31902 23434 35,220 43,229 53,080 

Средни от 50 до 249 заети 19057 19820 16,531 13,536 14,611 

Големи с над 250 заети 5661 5890 5,669 12,901 14,659 

Общо за Община Златоград 

       

82,367  

       

71,403  

       

81,431 

       

100,853 

       

135,651  

 

Таблица 2. Нетни приходи от продажби за периода 2008 – 2012 година, хил.лв. 

Източник: Официални статистически данни от НСИ 

 

Няма ясно изразена посока в нарастването или намаляването на инвестициите в ДМА, 

но се откроява тенденцията темпът на инвестициите в Община Златоград да е по-голям, 

отколкото за областта, като инвестициите в общината достигат 10,61% от общия размер на 

инвестициите в Смолянска област през 2012 година. Все още размерът на инвестициите през 

2012 година не достига размера им, отчетен през 2008 година. В областтта спадът е 

драстичен и това се дължи най-вече на спада в сектор строителство. 

Важна отличителна черта на съвременния социално-икономически комплекс на 

Община Златотрад е засилената роля на малкия и средния бизнес. При определяне на 

икономическия облик на Община Златоград решаваща е ролята на средните и големите 

предприятия. Действащите на територията на общината големи предприятия през 2012 

година (с над 250 души зает персонал) са две на брой.  

Стойността на произведената продукция от предприятията в общината бележи ръст 

през анализирания период, поради отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти”. През 2012 

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

продукция, а средните и големите - 35%. 
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Водещи сектори и отрасли в местната икономика 

Основните отрасли, представени в общината са промишленост, търговия, туризъм, 

услуги, строителство, транспорт. Анализът на приноса на всеки от отраслите към 

общинската икономика, по няколко ключови показателя: заети лица, произведена продукция 

и приходи от дейността, показва следното състояние. 

Отрасъл „Промишленост” и „Търговия” бележат най-значим ръст в стойността на 

произведената продукция, през анализирания период, като ръстът в показателя за пет години 

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

приходите от дейността в секторите „Транспорт, складиране и пощи” и „Строителство”. С 

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

Туризмът остава най-перспективният отрасъл, особено при оползотворяване на 

възможностите за удължаване на престоя на туристите и увеличаване на броя и качеството 

на туристическите атракции. 

Промишлеността е със съществен принос в общинската икономика. Секторът 

формира 56% от заетостта през 2012 година, 66% от произведената продукция и 40% от 

приходите от дейността. Относителният дял по анализираните показатели я прави най-

значимия отрасъл в общинската икономика. 

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

лица има единствено в сектор „Търговия”, а във всички останали бележи спад. В таблицата е 

посочена динамиката на заетостта по сектори. 

Икономически дейности /сектори 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо 3583 3105 2866 3146 3057 

Селско, горско и рибно стопанство  60 63 48 40 35 

Добивна и преработваща промишленост 1993 1565 1482 1766 1718 

Строителство 151 198 119 155 107 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 294 332 321 348 339 

Транспорт, складиране и пощи 213 114 121 80 97 
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Хотелиерство и ресторантьорство 99 105 66 60 68 

Образование 288 258 251 249 238 

Услуги 140 137 138 135 137 

Хуманно здравеопазване и социална работа 149 153 152 146 139 

Други дейности 29 21 18 18 31 

Държавно управление 167 159 150 149 148 

 
Таблица 3. Заети лица по икономически дейности, брой 
Източник: Официални статистически данни от НСИ 

Отрасъл „Промишленост” и „Търговия” бележат най-значим ръст в стойността на 

произведената продукция, през анализирания период, като ръстът в показателя за пет години 

се удвоява. Забележим е ръстът в търговията, който е близо 200%. Това се дължи на 

активизиране на търговията след отварянето на ГКПП „Златоград-Термес”, поради засиления 

трафик на туристи и преминаващи. По-умерен е ръстът в сектор „Услуги”, с около 50%. 

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

„Строителство”. 

Икономически дейности /сектори 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо 57837 50346 54801 66130 77767 

Селско, горско и рибно стопанство  1750 1215 1,410 840 1,210 

Добивна и преработваща промишленост 25502 22740 35,754 42,338 51,435 

Строителство 9860 9233 3,329 5,858 4,210 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3396 4106 4,002 7,189 9,645 

Транспорт, складиране и пощи 13078 4927 5,029 4,348 6,150 

Хотелиерство и ресторантьорство 891 728 729 826 732 

Услуги 1249 4930 2,504 2,694 1,765 

Хуманно здравеопазване и социална работа 2028 2363 1,968 1,944 2,053 

Други дейности 83 104 76 93 567 

Таблица 4. Произведена продукция по отрасли в Община Златоград, хил.лв 
Източник: Официални статистически данни от НСИ 
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При анализирането на секторите, според приходите от дейността, отново се 

констатира, че  секторите „Промишленост” и „Търговия” бележат най-значим ръст през 

анализирания период, като ръстът в приходите от дейността в сектор „Промишленост”, за 

пет години се удвоява, но по-забележим е ръстът в търговията, който се утроява. По-умерен е 

ръстът в приходите в сектор „Услуги”, с над  55%. Драстичен е спадът в приходите от 

дейността в секторите „Транспорт, складиране и пощи” и „Строителство”. 

Икономически дейности /сектори 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо 82367 71403 81431 100853 135651 

Селско, горско и рибно стопанство  2335 1779 1,589 870 1,242 

Добивна и преработваща промишленост 28414 24192 38,188 46,239 54,862 

Строителство 10222 9522 4,370 6,927 4,498 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 20483 20215 25,013 35,738 62,067 

Транспорт, складиране и пощи 15663 6027 6,270 4,709 7,034 

Хотелиерство и ресторантьорство 1640 1286 1,304 1,425 1,401 

Услуги 1319 5726 2,582 2,843 2,031 

Хуманно здравеопазване и социална работа 2206 2550 2,039 2,006 2,178 

Други дейности 85 106 76 96 338 

 

Таблица 5. Приходи от дейността по отрасли в Община Златоград-хил.лв 

Източник: Официални статистически данни от НСИ 

 

Изводи: 

Промишленият профил на общината е с многоотраслова структура и включва широка 

гама от производства. Някои от тях са с дългогодишна традиция, други са наследници на 

занаятчийското производство, а трети са възникнали поради наличието на местни суровини; 

• В индустриалния сектор попадат всички големи предприятия в общината; 
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• Секторът осигурява 56% от заетостта в обществения и частен сектор в 

общината. Броят на заетите в сектора намалява средногодишно с 3,45%, като следва 

цялостната тенденция в общината. 

• За анализирания период стойността на произведената продукция е удвоена, 

средногодишно се покачва с 25,4%, с което изпреварва темпа на растеж като цяло; 

• Представителите в този сектор реализират средногодишно покачване на 

приходите от дейността с 23,3% и реализират по-бърз темп от общото увеличение на 

показателя приходи от дейността; 

• Най-съществен принос за произведената продукция от индустриалните 

предприятия в преработващата промишленост има отрасъл „Производство на текстил и 

облекло”, който произвежда близо 84% от стойността на предприятията в сектора; 

• В отрасъл добивна промишленост е най-големия работодател в общината - 

„ГОРУБСО-Златоград АД, което е и едно от двете големи предприятия в общината; 

• Недостатъчен е броят на отраслите и производствата, които покриват 

изискванията за европейски сертификат за качество на произвежданата продукция; 

• Въпреки кризата, нарастват инвестициите в ДМА; 

• Не се използват финансовите инструменти на ЕС, насочени към подобряване 

на конкурентноспособността, насърчаване на иновации и енергийна ефективност в 

производствените предприятия. 

 

2.1.3. СТРОИТЕЛСТВО 

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

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

дейността на отрасъла в Община Златоград. Не се забелязва промяна на броя на субектите, 

извършващи дейност в отрасъла. Техният брой е 24 през 2008 година и съответно 26 през 

2012 година. Драстичен е спадът в показателите произведена продукция и приходи от 

дейността през анализирания период, като техният спад е средногодишно с около 32%. 

Намаляват и броя на заетите лица в сектора. 
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2.1.4. ТРАНСПОРТ  

Достъпът до Община Златоград е възможен само с автомобилен транспорт. 

Отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти” създава нови транспортни коридори с Република 

Гърция. Голям е броят на преминаващите автомобили в посока за и от Гърция. Интензивен е 

трафикът особено през летния сезон. 

По отношение на обществения превоз на пътници и товари се констатира, че са 

налице транспортни комуникации в почти всички посоки. Вътрешнообщинските връзки се 

осъществяват по утвърдена транспортна схема, разработена съобразно реалните потребности 

на населението. За големите населени места в общината транспортните връзки са ежедневни.  

 

2.1.5.ТЪРГОВИЯ   

Това е отрасълът с най-голям възход през анализирания период. Оживлението в 

търговията е осезателно в годините 2010-2012 година и съществен принос за този факт има 

отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти”. Секторът е единственият, в който броя на заетите 

лица се увеличава през периода 2008-2012 година. Ръстът на заетите лица е 14%, спрямо 

2008 година или средногодишен ръст около 3,5%. Броят на заетите лица, през 2012 година 

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

на заетите лица в сектора е 8,2%. Значим е ръстът в показателя произведена продукция. 

Ръстът през анализирания период е близо три пъти.  

 

2.1.6. ТУРИЗЪМ 

Туризмът е най-перспективният отрасъл и с него се свързват надеждите за по-добро 

социално-икономическо развитие на общината. Съществуващите условия в Община 

Златоград (природни, исторически, финансови, материални, трудови, предприемачески и 

информационни) са в синхрон с определянето на туризма като приоритетен сектор в 

местното икономическо развитие. Ресурсите на общината се характеризират със съчетание 

на уникални природни забележителности, културно-историческо наследство, привлекателни 

ландшафти и пейзажи, както и с благоприятен климат, води и географско положение. 

Допълнителен фактор, имащ огромно положително влияние върху нарастването на 

туристическия поток към общината е отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти”.  
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Увеличава се броят на средствата за настаняване и се разширява легловата база, през 

анализирания период. Забелязва се устойчива тенденция за нарастване на натуралните 

показатели брой легла,  леглоденонощия, както и на приходите от нощувки. Низходяща е 

тенденцията в Област Смолян, като през анализирания период и трите показателя бележат 

спад. Особено драстично е намалението в отчетените леглоденонощия в областта, което е 

над 11%, докато в Община Златоград, ръстът е близо 83%. Особено осезателен е ръстът на 

нощувките през 2010, 2011 и 2012 година. Това се обяснява с възможностите за туризъм, 

които предоставя откритият ГКПП Златоград-Ксанти.  Но за туристическия профил на 

Община Златоград е характерна ориентацията към вътрешните пътувания на българските 

граждани. Незначителен е броят на нощувките от чужди граждани - техният брой е под 3% за 

2012 година. Това потвърждава твърдението, че Златоград се утвърждава като атрактивна 

национална дестинация и е слабо популярен в международен план. 

Среднодневният брой нощувки, за 2012 година, на територията на общината, е 59 

броя за денонощие.  

Анализирайки броя на пренощувалите лица, спрямо брой на нощувките, се установява 

продължителността на престоя на туристите на територията на общината. През 2008 до 2011 

година средната продължителност е средно около 1,3 денонощие. По-осезателно се покачва 

продължителността на престоя през 2012 година, когато средната стойност на показателя е 

1,76 денонощия. Тези стойности потвърждават, че Златоград е предпочитана дестинация за 

празнични и уикенд пътувания, с продължителност за около две  денонощия.  

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

темп и приходите от нощувки. Анализирайки приходите се установява, че средната цена за 

нощувка, на територията на Община Златоград, се е понижила. През 2008 година тя е била 

около 26 лева за нощувка, докато през 2012 година е около 22 лева. Това се обяснява със 

съществуващата конкуренция в отрасъла, както и със увеличаване на броя на въведените в 

експлоатация семейни хотели, къщи за гости и хостели, които попадат в по-евтиния ценови 

сегмент. 

Забелязва се тенденция към повишаване на запълняемостта на леглата през 

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

показателите в Смолянска област, то през следващите години този процент се увеличава и 
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достига средните нива за областта - около 15%. Въпреки ръста на основните показатели в 

отрасъл „Хотелиерство”, Златоград реализира  0,11% от броя на нощувките в България, 

1,22% от броя на нощувките в ЮЦР  и 4,48% от броя на нощувките в Смолянска област за 

2012 година 

Негативни са тенденциите в ресторантьорския бранш, където икономическата криза 

се отрази сериозно на посещаемостта и приходите от дейността на заведенията за хранене и 

развлечение.  

След отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти” е провокиран сериозен интерес към 

плажовете на Бяло море. Златоград е най-близката точка на българска територия до 

Беломорието. Предлагат се разнообразни туристически пакети с посещения и екскурзии в 

съседна Гърция. Тези туристически услуги се радват на голям интерес и оказват 

положително влияние върху показателите на туристическия отрасъл в общината. 

Отрасълът остава с възможности за още по-сериозно развитие, особено ако се 

реализират добрите перспективи за оползотворяване на геотермалното находище, за нуждите 

на балнеологията и лечебния туризъм. 

 

 

2.1.7. БЕЗРАБОТИЦА  

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

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

като относителен дял от населението, се е повишила двойно. Аналогични са тенденциите за 

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

страната и по-ниско от равнището на безработица в областта.  
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ТЕРИТОРИАЛНА 

ЕДИНИЦА 
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

България 5.60 6.80 10.20 11.30 12.30 

област Смолян 10.90 14.90 19.20 25.00 21.90 

Община 

Златоград 9.17 14.05 13.00 17.43 20.25 

Таблица 6.  Дял на безработицата, % 

Източник: Официални  данни от ДБТ-Златоград 

 

ТЕРИТОРИАЛНА 

ЕДИНИЦА 
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Област Смолян 

             

7,880 

            

11,208 

           

12,106            11,156             11,808 

Община 

Златоград 

                

658 

              

1,008 

                 

933                 944               1,097 

 

Таблица 7. Регистрирани безработни лица, брой 

Източник: Официални  данни от ДБТ-Златоград 

 

Намалява относителният дял на безработните във възрастова група 29-55 години и се 

увеличават безработните до 29 години и над 55 години. 
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Фигура 4. Структура на безработните лица по възраст, брой 
Източник: Официални  данни от ДБТ-Златоград 

Увеличава се относителният дял на безработните лица със средно и висше 

образование, намалява чувствително при лицата с основно и начално. 

Относителен дял на безработните лица според образованието, %
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Фигура 5. Относителен дял на безработните лица според образованието, % 
Източник: Официални  данни от ДБТ-Златоград 
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2.1.8. РАВНИЩЕ НА ДОХОДИТЕ 

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

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

По-рязък скок на заплатите в частния сектор се наблюдава през 2011 и 2012 година. Изразена 

е тенденцията равнището на заплащането в общината да е по-ниско от средното за областта. 

Това се отнася и за публичния, и за частния сектор. 

 

2.1.9. ЖИЛИЩНА ОСИГУРЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Не се забелязва сериозно изменение в броя на жилищата през анализирания период. В 

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

е малко по-висок - в едно жилище живеят 1,81 души. Констатира се добра обезпеченост на 

населението с жилища. 

 

2.1.10. СЕМЕЕН СТАТУС, ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОПРЕДЕЛЕНОСТ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Все по-висок процент на съжителство без брак - семейни 52,3%, в т.ч.съжителство без 

брак 7,3%, несемейни 35,2%, разведени 2,3%, вдовци/вдовици 10,2%. 

Принадлежност към българска етническа група са заявили 98,3 % от определилите се 

лица, 0,4% към турска, 0,7% към друга, а 0,6% не се определят. 

При преброяването през 2011 година, на въпрос за религиозна принадлежност са 

отговорили 51,2% от населението. Не са се определили 35%, нямат вероизповедание 14,6%, 

към мюсюлманско 25,7%, към източно-православно 23,9%, протестанти 0,8 %. 

 

 

2.2.  ОКОЛНА СРЕДА 

 

2.2.1.СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на 

средата и фактори, в съответствие с поредицата от специализирани закони за управление на 
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околната среда, приети през последните години, в контекста на синхронизиране със 

законодателството ни с това на ЕС. Състоянието на околната среда в Община Златоград е 

пряко свързано с урбанизацията на територията, използването на ресурсите, развитието на 

промишлеността, дългогодишните дейности в селското и горското стопанство, степента на 

влаганите инвестиции в инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води. 

   

  Атмосферен въздух 

Извършват се периодични проверки на места, потенциално конфликтни, в резултат на 

производствена дейност или със значителна концентрация на замърсяващи фактори. През 

2012 година е извършван инцидентен мониторинг за запрашаване с ФПЧ на конусни 

трошачки във флотационна фабрика в село Ерма река, където са установени превишения на 

нормите.  

 

Води 

На територията на общината има едно регистрирано предприятия, попадащо в обхвата 

на предприятията и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал. Флотационната 

фабрика към „ГОРУБСО-Златоград” АД е регистрирана като обект, извършващ 

промишлени дейности, от които се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетно 

опасни вещества. Повишен е рискът от замърсяване на повърхностните води покрай 

хвостохранилището и териториите на интензивен рудодобив, в резултат на контакт с 

отпадъчни руднични води. Хвостохранилището е с добър пречиствателен ефект, но се 

наблюдават превишения на нормите на замърсяване в повърхностните води с тежки метали, 

предимно на олово, кадмий и никел. Липсват сериозни замърсители на питейните води. 

 

Отпадъци 

Община Златоград е приела програма за управление на отпадъците. Тя е одобрена от 

Общински съвет-Златоград и отговаря напълно на изискванията на чл.31 от Закона за 

управление на отпадъците. Системата за събиране на отпадъци е обхванала цялата територия 

на Община Златоград и обхваща 100 процента от населението. Събирането и извозването на 
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отпадъците се извършва от общинска дейност „Чистота”, със специализирани 

сметосъбиращи машини.  

В Община Златоград се извършва частично разделно събиране на отпадъци от 

пластмасови опаковки и стъкло. РИОСВ-Смолян извършва планов и извънреден контрол по 

закона за управление на отпадъците. 

Не са констатирани сериозни превишения на пределно-допустимите норми в нивата 

на шум, въпреки, че се наблюдава тенденция към увеличаване на източниците на шум в 

общината: автомобилен трафик и износени пътни настилки. На територията на Златоград са 

най-ниските, за областта, стойности на отложен техногенен цезий-137, в резултат на 

аварията в Чернобил, през 1986 г. Радиационната обстановка е спокойна.  Основен проблем 

за почвите е ерозията, но тя не засяга големи територии от общината. Провеждат се 

адекватни залесителни мероприятия, от страна на ДГС.  

В периода 2005-2006 г. е открита процедура за проучване и обявяване за защитени 

зони, на следните райони от Община Златоград: 

� „Циганско градище – Мързян”; 

� „Долен – Старцево”;  

� Църковно - манастирската крепост „Св.Неделя”.  

 

 

2.3. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ 

 

Състоянието на техническата инфраструктура е важен компонент на социално-

икономическия анализ на общината. Планинският релеф създава трудности при 

интервенции по пътната, водоснабдителната и канализационната инфраструктура, в 

изграждането на елементи на комуникационните системи.  

 

2.3.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ  

Общинската пътна мрежа е с дължина 84,92 км.  

На територията на Община Златоград преминават третокласните републикански 
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пътища ІІІ- 867 и ІІІ-8652.   

На 15.01.2010 година е отворен за преминаване гранично-контролно пропускателен 

пункт между Република България и Република Гърция „Свети Константин”-четвъртата 

пресечна точка между двете балкански държави. Пунктът и пътят до него са изградени от 

Община Златоград с целеви  средства от републиканския бюджет.  

В Община Златоград благоустроени са общо 48,20 км, при дължина на общинските 

пътища 84,92 км и дължина на уличната мрежа по населени места общо 100 км. Към 

31.12.2013 година относителният дял на населението,  с подобрен транспортен достъп, е 

26,07%. 

Състоянието на републиканската пътна мрежа е лошо. В последните години са изцяло 

рехабилитирани 2,9 км от РПМ, останалите пътни участъци се нуждаят от ремонт. Местната 

пътна мрежа обхваща пътища с дължина 256,3 км, от които 136,2 км четвъртокласни и 120,1 

км местни пътища.  

Сериозно е положението и с общинската пътна мрежа, където само 40% от дължината 

й е в добро състояние.  

Представа за степента на изграденост на пътната мрежа в общината дават данните за 

нейната гъстота – измервана дължина на пътищата (км) на 1000 км2 територия. За Община 

Златоград тези показатели са със следните параметри:  

• Обща гъстота – 640,0 км/1000 км2 при среден за страната показател – 336,0 

км/1000 км2;  

• Гъстота на републиканската пътна мрежа 159,98 км/1000 км2,  при средна за 

страната – 173,2 км/1000 км2;  

• Гъстота на местната пътна мрежа – 480,4 км/1000 км2 при средна за страната 

162,0 км/1000 км2;  

 

Достъпът в общината до общинския център за над 99% от населението е в рамките на 

30 минути. Изключение има единствено за жителите на село Кушла,  които поради 

преминаването през съседната област Кърджали, пътуват около 50 минути до Златоград. 
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2.3.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЕИ  

Електрифицирани са всички населени места на територията на общината, като 

липсват такива с режим на тока.  Осигурено е алтернативно електрозахранване в случаи на 

аварии.  

Важен проблем е уличното осветление и неговата енергийна ефективност. Общината е 

изготвила подробен работен проект за подмяна на осветителните тела с енергоефективни и 

търси подходящи източници на финансиране. 

На територията на общината са изградени 5 броя фотоволтаични централи с обща 

мощност 130 kWA и един брой МВЕЦ, с мощност 400 kWA. Слаб е интересът към 

инвестиции в тези енергийни обекти, въпреки че потенциалът на общината произтича от 

това, че територията на Златоград попада в район с добри показатели на слънчева радиация и 

подходящи атмосферни условия, увеличаващи рентабилността на фотоволтаични централи.  

 

2.3.3. КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА  

Мобилни телефонни услуги. 

Трите национални мобилни оператора МТел, Глобул и Виваком осигуряват 100% 

покритие със сигнал на територията на населените места от общината. Това осигурява пълен 

спектър на техните услуги.  

 

Достъп до интернет. 

Всички населени места на територията на Община Златоград имат достъп до 

интернет, благодарение на предлагания Мобилен интернет от трите оператора. Освен тази 

възможност, местни кабелни интернет доставчици предлагат абонаментен достъп в 

Златоград, с. Старцево и с. Долен.  

 

Покритие с радио телевизионен сигнал. 

Територията на общината има почти 100% покритие на лицензираните национални 

ефирни телевизии, като отскоро се приема изцяло цифров сигнал. В града функционира  

един  кабелен телевизионен оператор, покриващ 100% от територията на града, който 

осъществява услугата и в село Старцево. В над 90% от територията на общината се приема и 
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националното радио. Покритието със сателитен сигнал е на 100% за територията на цялата 

община. 

  

Пощенски услуги. 

Пощенската система на територията на общината е добре развита. Съществуват 4 

пощенски станции в града и селата, които обслужат населението от големите населени места. 

Всички куриерски фирми на територията на България предоставят услугите си и на 

територията на Община Златоград.  

 

Стационарна телефонна мрежа 

Технологичен възел Далекосъобщения гр. Смолян осъществява експлоатацията и 

поддържането на далекосъобщителната мрежа на територията на Община Златоград, с 

изградени автоматични телефонни централи, обслужващи всички населени места в 

общината. Общият капацитет на номерата е напълно достатъчен да задоволи нуждите на 

общината.  

 

2.3.4. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА  

Водоснабдителна система 

Дружеството „Водоснабдяване и канализация”, град Смолян обслужва територията на 

Община Златоград, която е самостоятелен район и е един от дванадесетте обособени 

експлоатационни райони, в рамките на оператора.  „В и К” ЕООД разполага с необходимия 

персонал и материално-техническа база за ефективната експлоатация и поддръжка на 

съществуващите водоснабдителни и канализационни системи. Всички населени места от 

общината са водоснабдени.  

Община Златоград е преминала етапите на одобрение и очаква финансиране от ОП 

„Околна среда” на интегриран проект за „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителната и канализационна мрежа (битова и дъждовна) в град Златоград. 

Проектните дейности предвиждат изграждането на нови 12 600 м водопроводи, на 9 350 м 

канализация, в т.ч. колектори и допълнително присъединено население към системата, от 
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около 1 800 души. Проектът предвижда намаляване на загубите от вода от 55% до 40%. 

 

Канализационна система в град Златоград 

Строителството на канализационната мрежа на града започва през 1962-1963 година и 

продължава на етапи и до сега. Процентът  на изграденост е около 61%.  

Основните проблеми на канализационната система са свързани с големия 

повърхностен отток към града, който е с голяма скорост и с много голям твърд отток. В града 

на етапи са изграждани Гл.колектор IA, Гл.колектор II и главен колектор ІІВ, разположени 

по речните корита на река Върбица и притоците: Голяма река и Малка река. Колекторите не 

са напълно изградени.  

Пречиствателната станция за отпадни води на град Златоград е въведена в 

експлоатация през 2007 г., като е реализиран само първия етап. Според заключенията на "В и 

К" ЕООД- гр. Смолян, ПСОВ работи нормално и стойностите на показателите са в нормите 

за категорията на водоприемника. Състоянието на канализационната мрежа по останалите 

населени места е доста тревожно.  

 

2.4. СОЦИАЛНА СФЕРА 

 

2.4.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

По данни от ТСБ, образователната структура на населението на Община Златоград 

се подобрява през 2011 година, в сравнение с предходните години, следвайки ясно 

изразената тенденция на увеличаване на броя и  дела на населението с висше и средно 

образование, при същевременно намаляване на броя на лицата с основно и по-ниско 

образование. 

Общият брой на училищата в Община Златоград съответства на потребностите. 

Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с демографската 

криза в общината. В малките населени места продължава поддържането на маломерни и 

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

равен достъп до съизмеримо по качество образование. Всички училища са оборудвани с 
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компютърна техника, поддържа се интернет и оборудване на терминални места.  

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

Златоград, са следните:  

� Налице са утвърдени традиции в образованието в Община Златоград; 

� Постигната е устойчивост в развитието на образователната система, чрез 

създаване на оптимална мрежа от училища и децентрализирано финансово управление, с 

усъвършенстван механизъм за разпределение на делегираните от държавата средства и добра 

оценка за прилагането му;  

� Наблюдава се тенденция към намаляване броя на учениците, вследствие на 

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

без подобряване качеството на образование;  

� Липса на обвързаност с изискванията на пазара на труда при дадената 

социално-икономическа характеристика. Необходима е по-тясна връзка между местния 

бизнес и училищата, с цел изясняване на потребностите и подготовка на съответни 

специалисти;  

� В почти всички училища и детски градини на територията на Община 

Златоград липсват изградени подстъпи за достъп нуждите на децата със специални 

образователни потребности;  

� Голям брой отпаднали ученици: 14 от I -VIII клас за периода 2007 г. -2011 

година 

 

2.4.2.    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

По отношение на здравеопазването Община Златоград не се отличава с драстични 

отклонения от средностатистическите показатели в сферата за страната. На територията на 

общината функционират: 

1. Лечебни заведения за извънболнична помощ 

2. Лечебни заведения за стационарно лечение 

3. Аптеки 

4.  Детски ясли 

В общината е налична достатъчна осигуреност с болнични легла и персонал, а 
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материално-техническата база е в задоволително състояние. На база наличната информация 

за здравното обслужване на населението в Община Златоград, както и на стратегическите и 

отчетните документи, могат да се направят следните изводи: 

� Преимущество за целия регион е наличието на МБАЛ, която обслужва 

населението на цялата община, както и жители на двете съседни общини Кирково и 

Неделино;  

� Наличие на трайно незаети практики за първична медицинска помощ в селата 

на общината. 

� Затруднен достъп до специализирана медицинска помощ, поради липса на 

специалисти. 

 

2.4.3.    СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Предоставяните социални услуги са в съответствие с действащата Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 година. Един от приоритетите, 

съгласно тази стратегия, е в работата на Община Златоград да се формира стабилна социална 

политика, която да се реализира чрез: 

• Разширяване спектъра на социалните услуги, предоставяни на територията на 

община  Златоград, чрез разкриване на нови социални услуги и увеличаване капацитета на 

вече съществуващите; 

• Повишаване качеството на предлаганите социални услуги; 

• Подкрепа и съдействие за хората с увреждания за преодоляване на социалната 

им изолация и гарантиране на социално включване; 

• Разширяване спектъра на предлаганите социални услуги за деца с увреждания 

и техните семейства. 

Към 2013 година на територията на общината се прилагат следните форми на 

социално „обгрижване” в общността и в обичайната среда на нуждаещите се:  

• Център за социална рехабилитация и интеграция; 

• Център за обществена подкрепа гр.Златоград; 

• Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора”. 
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Изводът, който може да направим, относно реализацията на социалните услуги в 

Община Златоград, е следният: 

� Интересът към всички социални услуги, предоставяни в общината, е 

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

в областта на социалните услуги предоставяни в Община Златоград, е важен показател за 

съпричастността към трудностите на социално уязвимите групи от обществото ни.  

 

2.5. АДМИНИСТРАТИВЕН  КАПАЦИТЕТ 

Административният капацитет на Община Златоград, включващ ниво на 

компетентност и прозрачност в дейностите на общинската администрация, е значим фактор 

за  ефективното управление на публичните дейности и разходи. 

Структурата на администрацията на Община Златоград е организирана в дирекции и 

отдели, които осигуряват изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и 

решенията на Общинския съвет, подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, 

осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване 

на гражданите и юридическите лица. 

През 2013 година броят на заетите в общинската администрация е 117 служители, 

като кметът на общината е подпомаган в своята дейност от един заместник-кмет .  

Общината има много добра обезпеченост с компютърна техника и софтуер, 

необходим за изпълнение и контрол на ежедневната работа и предоставяне на 

административни услуги на гражданите. 

На партерния етаж в сградата на общинска администрация е обособен Център за 

информационно и административно обслужване на гражданите. Общината е една от първите 

в страната, възприела този подход за подобряване на административното обслужване. Чрез 

него се въвежда принципа за обслужване „на едно гише”, където гражданите заявяват и 

заплащат нужната им услуга и след определения срок, получават, от същото място, готовите 

документи.  

Натрупан е солиден опит от множеството реализирани проекти, с различен източник 

на финансиране. Златоград може да се похвали с добра усвояемост на европейските фондове 



 
 

„Независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на Община Златоград”  
          Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 41  
 

и изграден административен капацитет за кандидатстване и управление на проекти, с 

външно финансиране. 

Град Златоград е побратимен с град Хрисуполис, Република Гърция, от 1994 година. 

През 1997 година е подписан и протокол-намерение с японската община Тагума, от 

представители на двата общински съвета, които стигат до извода, че необходимостта от 

бъдещо общуване между двата града ще бъде от взаимно значение.  

 

2.6. АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 

Анализът на общинския бюджет се извършва преди всичко, за да се прецени 

възможността на органите на местно самоуправление да провеждат активна и целенасочена 

политика, както и да се извърши оценка, относно степента им на влияние в икономическите, 

социалните и демографски тенденции, протичащи в общината. 

За извършване на финансовия анализ на Община Златоград са използвани официални 

данни от отчетите за бюджета за 2008-2012 година, както и други официални справки и 

доклади, имащи отношение към финансовото управление на общината.  

Процентът на собствените приходи на общината е минимален и средно за периода е 

9,19% от отчетените общи постъпления. Собствените приходи на общината, отнесени към 

общите приходи са под средните стойности за страната, които са от порядъка на 35%. Това 

потвърждава факта, че икономическият потенциал в общината не е в състояние да генерира 

значителни собствени приходи и тя е зависима почти изцяло от средствата, предоставени от 

държавния бюджет или привлечени от различни европейски програми. 

Местната власт осъзнава, че ако не може да разчита на целевите и собствените 

средства, за да реализира инвестиции в инфраструктура и ДМА. Ето защо правилно е 

насочила активността си към привличането на допълнителни средства от национални и 

европейски програми. Данните сочат, че за периода 2008-2012 година, близо 80% от 

разходите за инвестиции са осигурени чрез проекти, което показва активна и целенасочена 

политика към успешно усвояване на средства по оперативни програми! 

Разходите за обслужване на общинския дълг не са значителни. През анализирания 

период те са годишно не повече от 4% от общите разходи по отчета за изпълнението на 
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бюджета за съответната година. Общинският дълг е формиран от погасяване на задължения, 

преди всичко към фонд ФЛАГ и ПУДООС. 

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

инфраструктурното развитие, което води до натрупване на умерен дълг и сравнително висок 

дял на просрочените задължения в общината. Нивото на прозрачност и надеждност на 

финансовата информация е добро. Същото може да се отбележи и за ефективността на 

публичните разходи, като по този показател общината се вмества в средните стойности за 

страната.  

Разходите, насочени към издръжка на администрацията и за работни заплати  са 

важен показател, пречупвайки ги от гледна точка на факта, че те не осигуряват развитие. 

Затова техният дял в общите разходи трябва да намалява за сметка на капиталовите. За 

Община Златоград това съотношение е почти 92% и се променя главно поради усвояване на 

допълнителни средства за финансиране на капиталовата програма на общината. Стремежът 

трябва да е насочен към намаляването на този процент, т.е. към още по-ускорено привличане 

на средства за капиталови инвестиции. 

Нищожна е финансова самостоятелност на общината и това се определя от ниския дял 

на собствените приходи. Този показател подчертава невъзможността на общинската 

икономика да генерира обществено развитие. Средните стойности за страната по този 

показател са в диапазона 45-60, докато за Община Златоград показателят е 21,52. 

Липсата на финансова самостоятелност и силна зависимост от субсидиите и 

трансферите от държавния бюджет рефлектира върху финансовата устойчивост, имайки 

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

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

общинските публични финанси. 

В средните стойности за страната е показателят за инвестиционна активност, което 

показва известен възможност за растеж при целенасочено използване на наличните 

потенциали и управлявайки  разумно рисковете! 

Изводи: 

1. Общината практически не е способна да осъществява самостоятелна и 

финансово гарантирана политика по инвестиции и растеж. Нищожна е  възможността да 
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влияе пряко, чрез общинския бюджет, на процесите в общината и да подхранва растежните 

фактори на общинско ниво. 

2. Високата степен на финансова централизация е фактор с негативно влияние 

върху общинския бюджет. Изключително висок процент от приходите, генерирани на местно 

ниво, постъпват в държавния бюджет и се преразпределят към общинския, което обезсърчава 

мотивацията за по-добра събираемост. 

3. Действията трябва да са насочени към по-активно оползотворяване на местните 

ресурси и да са насочени към инвестиции, генериращи добавена стойност. Такава 

възможност е оползотворяването на потенциала на геотермалното находище. Реализирайки 

подготвения проект, общината от една страна ще намали оперативните си разходи за 

издръжка (отопление), а от друга ще предостави възможността за растеж на местните 

стопански субекти, които чрез местната данъчна политика ще осигурят по-висок дял на 

собствените приходи в общинския бюджет. 
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3. НЕЗАВИСИМА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА 

ЗЛАТОГРАД 2005-2013 ГОДИНА 

 

3.1. АНАЛИЗ ПО СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

Настоящата независима оценка направи подробен преглед и анализ на изпълнението 

по всички приоритети и цели на ОПР Златоград 2005 – 2013 година, актуализиран от 2008 

година, като за оценяването им е използвана следната скала на експертно формулирани 

оценки: ниска степен на изпълнение, средна степен на изпълнение и висока степен на 

изпълнение. Избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени 

изводи и заключения, в сравнителен план, за степента на изпълнение на приоритетите на 

ОПР 2005 – 2013 година на Община Златоград. 

 

3.1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВИЗИЯТА НА ОПР НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

Визията за развитие очертава представата за желаното бъдещо състояние на Община 

Златоград и отразява волята и стремежа на местната общност към просперитет, устойчиво 

икономическо и социално развитие, и подобряване на жизнената среда. Общинският план за 

развитие концентрира усилията на местната общност за реализация на визията, към края на 

2013 година.  

Визията е определена на базата на резултатите от подробния и задълбочен анализ на 

статистическата информация и тенденциите в икономическото, социалното и екологичното 

състояние на Общината. Взети са предвид изводите от идентифицирането на силните и 

слабите страни в досегашното развитие на Общината, както и прогнозите за възможностите и 

заплахите за постигане на устойчиво интегрирано местно развитие, към края на плановия 

период. Вътрешните (силните и слабите страни) и външните фактори (възможностите и 

заплахите) за развитие на Общината са обвързани с реалностите и потенциала на местно 

ниво, на областно и регионално ниво, както и с макроикономическите показатели, тенденции 

и прогнози за развитието на страната.  



 
 

„Независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на Община Златоград”  
          Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 45  
 

Визията за бъдещето на Общината отразява мненията и препоръките от срещите и 

дискусиите между представители на местната власт, гражданското общество и бизнеса.  

На основата на социално-икономическия анализ и перспективите за икономическото и 

социалното развитие на Община Златоград и като резултат на експертна оценка е определена 

следната визия: 

„ Златоград – по-доброто място за живеене”.  

 

3.1.2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЦЕЛИТЕ 

За нейното прилагане в ОПР е заложена главната цел: „Община Златоград ще се 

стреми да изгради ефективна местна политика на устойчиво и балансирано развитие, 

запазващо културното и историческото си наследство”. 

Определените главна и специфични цели съответстват на целите на макро ниво, по 

отношение цялостното развитие на регионите в страната, за периода 2007-2013 година, на 

които се основава Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 година, както и 

на целите, залегнали в Областната стратегия за развитие на Област Смолян. Налице е и 

съответствие с европейската кохезионна и регионална политика, за програмния период след 

2006 година, като в конкретен план са отчетени поставените цели и изискванията за 

структурно подпомагане на регионалното и местното развитие, в рамките на ЕС, по линия на 

Структурните фондове.  

Целите за развитието на Община Златоград допълват и оптимизират на местно ниво 

стратегическите цели за развитие на отделни сектори – конкурентоспособна икономика, 

развитие на базисната инфраструктура, опазване и подобряване на околната среда, развитие 

на човешки ресурси и нарастване на заетостта, развитие на земеделието и селските райони. 

Местната власт извежда като основна стратегическа цел „Модернизиране и 

оптимизиране на общинското управление и икономика, постигане на устойчиво 

развитие и подобряване качеството на живот на местното население” . 

Основната цел пряко кореспондира със следните специфични цели: 

1. Създаване на благоприятни условия, стабилизиращи местната икономика и 

водещи до балансирано и устойчиво развитие; 



 
 

„Независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на Община Златоград”  
          Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 46  
 

2. Подобряване качеството на публичните услуги и на жизнената среда на 

населението от общината; 

3. Повишаване на общественото доверие в местната власт и общинска 

администрация; 

4. Активиране на гражданското общество за решаване на значими проблеми от 

местно значение; 

5. Развитие на трансграничното сътрудничество; 

 

Оценка за степента на достигането на първата специфична цел. 

Първата цел предполага действия, насочени към преодоляване на икономическата 

нестабилност и стабилизиране на местната  икономика. За постигането на това, Планът 

предвижда мерки за качествено изграждане на местната инфраструктура, която да е 

предпоставка за привличане и осигуряване на инвестиции. Основните действия са в посока 

развитието на всякакъв вид туризъм, в това число и развитие на услуги, свързани с 

използването на геотермалната вода; производството на алтернативни и екологично чисти 

продукти на земеделието и животновъдството; създаване на благоприятни условия за 

развитие на малкия и среден бизнес. 

Анализ на постигнатото: 

1. Открит ГКПП през Златоград, който значително увеличи транспортния трафик 

през града и създаде възможности за развитие на определени отрасли в общинската 

икономика. 

2. Подобрена пътната инфраструктура; 

⇒ Дължина (в километри) на изградени или подобрени пътища – II, III и 

общински пътища (% от мрежата, която е завършена). 

Общинската пътна мрежа е с дължина 84,92 км. За периода 2005-2013 година са 

благоустроени 32,40 км, което представлява 38,15% от завършената общинска пътна мрежа. 

От пътищата от републиканската пътна мрежа са рехабилитирани 6,9 км от обща дължина на 

РПМ от28,125 км, или рехабилитирани са 24,50% от РПМ на територията на общината. 

⇒ % от населението с подобрен транспортен достъп. 

В Община Златоград са подобрени, частично, общинските пътища и уличната мрежа в 
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населените места. Благоустроени са общо 48,20 км, при дължина на общинските пътища 

84,92 км и дължина на уличната мрежа по населени места общо 100 км. При 12 165 жители 

на общината по настоящ адрес, към месец февруари 2014 година, процентът от населението с 

подобрен транспортен достъп е 26,07%. 

3. Проектирано ново Комуникационно трасе с Република Гърция и изградена 

първа част от новото комуникационно трасе с Република Гърция; 

4. Подобрена туристическата инфраструктура (реставрирани три броя къщи-

паметници на културата от местно значение и прилежащата към тях територия; изградени 

спирко-навеси и навеси за съдове за ТБО); 

5. Създадени нови туристически атракции; обновени музейни сбирки, подобрен 

достъп до тях; 

6. Подобрена визия на централна градска част и изградени нови паркинги; 

7. Реконструиран градски парк и спортен комплекс; 

8. Благоустроени населените места в общината (подробна информация може да се 

намери в отчетите на Програмата за управление на кмета на Община Златоград, съхранявани 

в архива на Общински съвет и поместени в официалната интернет страница на общината); 

9. Подобрена бизнес среда, подобряване на сигурността и надеждността в 

електроснабдяването, високо качество на предлаганите услуги в комуникациите, добро ниво 

на банково и застрахователно обслужване и др. 

 

Заключение: 

Оценката за изпълнение на тази цел е ниска степен на изпълнение. 

Известни подобрения са направени в качеството на техническата инфраструктура, но 

не и за развитието на инфраструктура, свързана с бизнеса. Реализирани са мащабни проекти 

по подобряване на пътната, водоснабдителната, канализационната, социалната и 

туристическа инфраструктура, но от анализа на макроикономическите показатели на 

общината, особено заетостта, не се отчита положително влияние в желаната степен. 

Основен принос в подобряването на макроикономическите показатели в общината 

има отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти”. На повишеният транспортен трафик и поток 

от туристи се дължи възхода в отраслите „Търговия” и „Туризъм”. Устойчиво е поведението 
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на секторите „Промишленост” и „Услуги”, спадове има в отраслите, в които финансово-

икономическата криза даде най-сериозно отражение - „Транспорт” и „Строителство”. Слабо 

представено в общината е сектор „Селско стопанство”. Подобряването на 

макроикономическите показатели в общинската икономика се дължи на ниските базисни 

стойности на показателите и на бурния възход на някои от общинските отрасли. Но 

притеснителни са тенденциите за намаляване на заетостта, за увеличаване на безработицата, 

за високите нива на отрицателен механичен прираст, за застаряване на населението, особено 

в малките населени места. Равнището на доходите е на по-ниски нива от аналогичните 

стойности в областта и страната. 

Липсват  атрактивни общински терени за мащабни инвестиции, както и финансови 

средства за публикуване на събраната информация в национални и международни 

специализирани сайтове. Намаленото търсене на недвижими имоти, в условията на криза, 

също се отразява на изпълнението на целта. Не е налице концепция за привличане и 

насърчаване на инвестициите. 

Ниска е активността на местните стопански субекти за внедряване на иновационни 

решения и инвестиции в нови технологии, което е предпоставка за превръщането на  

стопанските субекти в ресурсоемки и понижава съществено тяхната ефективност и 

конкурентноспособност, в средносрочен аспект. На територията на общината няма 

реализирани проекти по ОП „Конкурентноспособност на българската икономика”.  

Ниска е активността на бизнеса в дейности по енергийна ефективности и по-широко 

използване на ВЕИ.  

Дейностите на Община Златоград в  направление ПЧП се характеризират с множество 

дребни мерки за подобряване на конкретни участъци от градската среда в жилищните 

квартали и ЦГЧ (обновяване на детски площадки, възстановяване на междублокови 

пространства и др.),  които са финансирани или съ-финансирани от бизнеса и населението, 

както и от широкомащабни инициативи за осезаема и трайна промяна на средата за живот на 

населението в града. Най-сполучливата форма на ПЧП е изграденото партньорство между 

Община Златоград и ЕАК, което се дава за добър пример на национално и европейско 

равнище. 
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В областта на туризма марката „Златоград” се утвърждава и градът се превръща във 

все по-популярна туристическа дестинация. Основна предпоставка за това са обектите на 

културно-историческо наследство и инвестициите от страна на общината и най-вече на 

предприемачите в този бранш. Това е свързано с повишаване на туристическия поток, 

повишаване на реализираните нощувки и приходите от тях. С развитието на туризма са 

свързани надеждите за икономически подем в общината. 

Все още липсват конкретни резултати по оползотворяване потенциала на 

геотермалното находище в с. Ерма река, с което се свързват надеждите за устойчив 

икономически и социален подем.  Но трябва да се подчертае, че има значителен напредък по 

изпълнението му. За реализацията на проекта са извършени много дейности-проектирана е 

геотермалната система, осигурени са средства за изпълнение на водовземното съоръжение, 

което ще се изгражда през 2014 година и е изградена геотермалната централа в Златоград. Но 

предстои доста работа до постигането на крайните цели-оползотворяване на енергийния 

потенциал и използването на минералната вода за балнеология. Несигурност предизвиква и 

липсата на яснота за бъдещото финансиране на проекта. 

Изпълнените мерки по таза цел са налице, но е невъзможно да бъде оценено прякото 

им въздействие върху местната икономика и конкретния им принос към икономическите 

резултати на стопанските субекти. Но предизвикателствата са много по-сериозни от 

постигнатото до момента. Чрез възраждането на общинската икономика могат да се спрат 

негативните демографски тенденции, свързани със застаряването, намаляването и 

миграцията на местното население.  

 

Оценка на степента на реализирането на втората цел  „Подобряване качеството 

на публичните услуги и на жизнената среда на населението от общината” . 

Реализирането на тази цел означава по-добър достъп до предоставяните, от общината, 

публични услуги и повишаване на качеството им. С реализацията на инфраструктурни 

проекти, свързани с подобряване на пътната мрежа, водоснабдяването, канализацията, 

подобряване управлението на отпадъците ще се осигури по-добра жизнена среда и качество 

на живот в Община Златоград. 

Анализ на постигнатото: 
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1. Поддържана актуална информация в интернет страницата на общината 

http://www.zlatograd.bg 

2. Публикувани електронни образци на заявления за административни услуги; 

3. Реализирани мащабни инфраструктурни проекти, информация, за които е 

предоставена на интернет страницата на общината, в специален регистър и част, от които са 

посочени при оценката на първата специфична цел. 

Към тази специфична цел, могат да се отнесат и следните извършени мерки: 

1. Брой реконструирани пътни съоръжения (мостове, надлези и др.). 

В периода 2005 – 2013 година аварийно са реконструирани устойте на един пътен 

мост над р. Върбица, към местността „Пирийца”. Изграден е изцяло нов мост в кв. „Голяма 

река, както и нов стоманобетонов мост в центъра на града, които са част от подхода към 

ГКПП, ремонтирани са три броя мостове в града. Изцяло нов мост е изграден в село Ерма 

река.  

2. % на домакинствата с подобрено състояние на водоснабдяване. 

Доизградена и реконструирана е водопроводната мрежа на с. Долен. От инвестицията 

са се възползвали приблизително 1 300 души. Частично е подменена водопроводната мрежа 

в част от кварталите на Златоград, от което са се възползвали приблизително 3 400 души. 

3. Брой изградени малки водоснабдителни и канализационни системи в 

населените места.  

В с. Долен – реконструирана и доизградена водопроводна мрежа по ПРСР, осигурено 

е частично водоснабдяване в с. Ерма река, от което са се възползвали около 1 000 души, в 

селата Кушла и Цацаровци са извършени дейности по сондиране и ремонт на водоемите, от 

което са се възползвали около 200 души. 

4. Брой изградени и/или модернизирани регионални сметища.   

На  територията на Община Златоград няма депа/сметища за депониране на битови 

отпадъци. Битовите отпадъци от общината се депонират на Регионално депо, м. Шаренка, 

гр.Мадан. Строителните отпадъци се събират и извозват, съгласно установена 

административна процедура, на площадка за строителни отпадъци, в с. Страшимир.  
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5. Количество на депонираните твърди отпадъци по години (т.) 

Справка за годишно количество Б.О  

година битови отпадъци утайки 

2008 2 845   

2009 2 894   

2010 2 996   

2011 2 938 116,78 

2012 2 592 139,72 

2013 2 461 130,94 

 

Таблица 8. Справка за годишно количество Б.О 

Източник: Официални данни от ОбА Златоград 

 

6. Въведено разделно събиране. 

В момента разделно се събират утайки, строителни отпадъци и биоразградими отпадъци. 

7. % на третиране на битови и строителни отпадъци, в съответствие с нормативни 

изисквания.  

Битовите и строителни отпадъци от Община Златоград се депонират. Не се предават 

за последваща преработка. 

8. % на населението, включено в организираните системи за събиране на 

битовите отпадъци. 

Всички населени места на Община Златоград са включени в системата за събиране на 

отпадъците и населението се обслужва  на 99,8%. 

9. Територии (% от общата), застрашени от ерозия (водна, вятърна и в резултат от 

човешка дейност). 

На територията на общината са установени 30 участъци, застрашени от ерозия. При 

ерозия покрай реки е застрашена територия от 8 000 кв.м., а от човешка дейност, при 

разкриване на улици и пътища, са застрашени 2 000 кв.м., при ширина на участъка от 6 м. 

Към общата площ на територията на Община Златоград 175, 8 кв.км, застрашените участъци 



 
 

„Независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на Община Златоград”  
          Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 52  
 

са 0,03%. Към общата площ на територията само на населените места 4,72 кв.км., 

застрашените участъци са 1,27%. 

10. Брой на Интернет места на 100 ученици в училищата. 

Във всички  училища и залите за обучение  е осигурен достъп до интернет. 

11. Брой природни и културни обекти, получили подкрепа за опазване и 

експониране. 

Три общински къщи  паметници на културата с местно значение, са реставрирани 

иконсервирани.  

12. Създадени нови устойчиви местни туристически продукти.  

Един регистриран общински паметник на културата от местно значение-„Чалъкова 

къща”, след извършена реставрация и консервация на сградата, вече е достъпна за посещение 

на туристи. За туристите се предлагат и две нови атракции– „Златоградска сватба” и „Един 

учебен ден”.    

13. Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в 

подкрепа на местни туристически продукти. 

В подкрепа на общинските културни туристически атракции са изградени три  спирки 

и са обособени три места за сметосъбиране.  

14. Изградени нови екопътеки и промотирани туристически маршрути. 

Община Златоград предлага чудесни възможности за развитие на селски и еко - 

туризъм.  Към настоящия момент са обособени четири екопътеки на територията на Община 

Златоград.  

15. Брой разкрити нови професионално-ориентирани програми в училищата. 

Нови професии в ПГ „Х. Ботев” Златоград -„Ресторантьор” и „Администратор в 

хотелиерството”.  

16. Брой нови паралелки със засилено компютърно и чуждоезиково обучение. 

Чуждоезиково обучение – английски и немски език в СОУ „ Антим І” Златоград; 

17. Брой компютри на 100 ученици в училищата - 16,5 броя 

Заключение: 

Оценката за изпълнение на тази цел е средна степен на изпълнение. 
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Значим е напредъкът в подобряването на публичните услуги, които се предоставят не 

само от общинската администрация, но и от останалите структури на държавната власт, 

както и от доставчиците на комунални услуги. Сериозни усилия са положени в 

подобряването на техническата инфраструктура, но все още съществуват много нерешени 

въпроси, свързани с влошеното състояние на пътната и уличната мрежа, както и с 

водоснабдителната и канализационна инфраструктура.  

Значителни инвестиции са вложени в подобряването на енергийната инфраструктура, 

осигурени са алтернативни източници на електрозахранване, подобрена е надеждността и 

сигурността при предоставяне на услугата електроснабдяване. Добра е обезпечеността с 

комуникационни услуги. 

В социалната сфера се отбелязва изграждането на социални центрове, предоставящи 

услуги за уязвими групи. Те осигуряват добро ниво на предоставяните услуги, увеличава се 

броят на лицата, които използват възможностите на тези звена. Социалната политика на 

общината е изключително стабилна. Същевременно почти липсват дейности, насочени към 

развитие на пазара на труда и предприемачеството, което предполага изключителни рискове, 

най-вече по отношение на структурата на местната икономика, нарушената структура на 

заетостта и ограничени възможности за доходи на населението. 

В образователната сфера е постигнат значим напредък по подобряването на 

материално-техническата база и въвеждането на енергоефективни мерки в детските градини 

и училищата. Въведени са интерактивни методи на обучение, все повече се увеличават 

местата в училище с достъп до интернет. Постигната е устойчивост в развитието на 

образователната система чрез създаване на оптимална мрежа от училища и 

децентрализирано финансово управление с усъвършенстван механизъм за разпределение на 

делегираните от държавата средства и добра оценка за прилагането му. Най-същественият 

проблем в образованието е липсата на обвързаност между потребностите на бизнеса с 

обучителните планове и програми в професионалното обучение. 

Въпреки инвестициите в здравната инфраструктура, все по-сериозен негативен натиск 

върху качеството на здравеопазването оказва недостигът на лекари и медицински кадри, 

както и намаляващият брой на клинични пътеки в МБАЛ „Д-р Асен Шопов”. 
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Значителен напредък се отбелязва при мерките, предприети за подобряване на 

спортната и културната инфраструктура, разнообразяване и обогатяване на спортния и 

културен календар в общината. 

Предприети са действия и са реализирани мерки за подобряване на околната среда-

усъвършенствана и ефективна е системата за управление на отпадъците, като е обхванато 

99,6% от населението. Компонентите на околната среда са съхранени, а стресовите фактори 

се поддържат, в рамките на допустимите норми. Въведена е в експлоатация ГПСОВ в града, 

но в селата не се извършва пречистване на отпадните води.  

Реализирани са проекти, включително и трансгранични, за управление на рисковете 

от природни бедствия, но климатичните промени изискват по-сериозни интервенции в това 

отношение.  

Като цяло се констатира, че има извършени и изпълнени редица дейности, но 

оставащата част е също немалка. Целта е със средно ниво на изпълнение и с добри 

перспективи за постигане на съществен напредък до края на следващия програмен период. 

 Осъществените редица проекти, инициативи и текущи дейности от страна на Община 

Златоград дават основание да се счита, че натрупаният опит и добрите постижения ще 

спомогнат за постигането на висока степен на изпълнение към 2020 година, подкрепени от 

необходимата добра координация между институциите на местно, регионално и национално 

ниво. 

 

Оценка на степента на реализирането на третата цел - повишаване на 

общественото доверие в местната власт и общинска администрация. 

Реализирането на тази цел е свързана с изграждане на ефективни местни политики, 

повишаване на местния административен капацитет за управление на средствата от 

Структурните фондове на Европейския съюз, постигане на прозрачност в дейностите на 

местната администрация и изграждането на устойчиво сътрудничество между общинска 

администрация и общински съвет, с оглед постигането на добро управление. 

Анализ на постигнатото: 

1. Общинска администрация Златоград се класира в челната тройка на най-

прозрачните общински администрации в Република България за 2009 година; 
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2. В общината действа интегрирана система за управление на качеството и 

сигурността на информацията (ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005); 

3. Въведено е обслужване на „едно гише”, въведена е електронна система „Брайт 

Е-община” за регистрация и проследяване на входящи и изходящи документи; 

4. Изградена е и функционира официална интернет-страница на общината; 

5. Разработени и въведени са вътрешни правила, СФУК, правилник за 

документооборота и др. вътрешни нормативни документи; 

6. Високо оценена добра практика за ПЧП между Община Златоград и 

Етнографски ареален комплекс, отличена със специална награда от Министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма. 

7. Общинската администрация е изпълнила над 30 проекта, изпълнява в момента 

12 други, с различни източници на финансиране, изграден е административен капацитет в 

структурата на общината за кандидатстване и управление на проекти; 

8. Провеждат се изнесени приемни на кмета на общината по населени места; 

9. Провеждат се ежеседмични приемни дни на кмета на общината в общинския 

център; 

10. Постигната е добра финансова дисциплина, добра ефективност и ефикасност на 

разходите от общинския бюджет; 

11. Въведени са мерки за публичност и прозрачност в работата на Общински съвет 

и Общинската администрация. 

 

Заключение: 

Оценката за изпълнението на тази цел е средна степен на изпълнение. 

  Административният капацитет се изразява в ефективността на администрацията и 

способността да предложи качествено обслужване на гражданите, умението на централните 

и местните власти да изготвят своевременно подходящи стратегически документи и 

плановете им за изпълнение. Основното предизвикателство пред общинските и областните 

администрации в оценявания период е ефективната подготовка на проектни предложения, 

управление на проекти и пълноценно усвояване на финансовите ресурси, предоставени на 

страната по финансовите механизми на ЕС.  
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  Осезаеми са стъпките по подобряване на административното обслужване, както и на 

публичността и прозрачността в работата на общински съвет и общинска администрация. 

Информацията на интернет-страницата на общината е актуална и подробна.  

Към момента, в общината, не се предоставят електронни услуги. Електронната 

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

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

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

размножаване. На партерния етаж на сградата на общинска администрация е обособен 

Център за информационно и административно обслужване на гражданите, чиято функция е 

обслужването на едно гише.  

Община Златоград, в частност и отделните населени места, включени в общината, 

нямат изготвени общи устройствени планове (ОУП). Работи се по подробни устройствени 

планове. Инженерните платна, от които се изчертават скици, не са в добро състояние и 

ползването им е крайно затруднено. Границите на поземлените имоти са променени и 

актуалното им състояние не е отразено върху плановете. Община Златоград търси 

възможност за финансиране на проект „Оцифряване на регулационния план на гр. Златоград; 

създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри и оцифряване на регулационните 

планове на с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река, с. Аламовци, с. Кушла, с. Страшимир, с. 

Цацаровци, с. Фабрика”. Необходимо е изготвяне на ОУП за цялата територия на Община 

Златоград. 

  През последните години общината изгради самостоятелно звено, в структурата на 

администрация, което натрупа висок капацитет и опит за успешно кандидатстване и 

управление на проекти с различен източник на финансиране. Но прави впечатление, че 

общината не е особено активна с проекти за обучения и подобряване на административния 

капацитет, каквато възможност предоставя ОПАК. В момента се изпълнява единствения 

проект по тази оперативна програма. Основно възможностите на финансовите инструменти 

на ЕС се използват в инфраструктурни проекти. Освен самостоятелно, Община Златоград 

има реализирани проекти в партньорство със съседни общини в социалната сфера, сферата 

на екологията и разделното събиране на отпадъци и сферата на туризма. Реализирани са 

проекти и със съседни общини от Република Гърция. 
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  По отношение на общинския бюджет, може да се отбележи, че значително е 

подобрена финансовата дисциплина. Въведена е и стриктно се спазва СФУК. Общината 

харчи ефективно и ефикасно разходите си. Но слабостите са свързани с ниския дял на 

собствените приходи от общите постъпления. Това води до силна зависимост от разчетните 

взаимоотношения с държавния бюджет и до ниска степен на финансова устойчивост и 

самостоятелност. Добра практика е бюджетът да се обсъжда детайлно, преди приемането му 

от Общински съвет, по населени места и по кварталите, чрез провеждане на публични 

обсъждания и в него намират отражение направените, от гражданите, предложения.  

  Формата и начините на взаимодействието между Общинския съвет Златоград и 

общинската  администрация се определят в Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет. Решенията на Общински съвет са достъпни и се публикуват своевременно 

на интернет страницата на общината, заедно с приложенията към тях. 

   Предварително се обявява дневният ред на заседанията на комисиите и заседанията 

на общинския съвет. Приети са 21 броя Наредби и 19 броя Правилници и Програми. Те са 

задължителни за администрацията и формират правната рамка, по която да осъществява 

дейността си в определени сфери. Освен това се регламентират взаимоотношенията и 

отчетността на общинската администрация пред общинските съветници, както и 

възможностите за взаимодействие с останалите структури на гражданското общество. 

  Тези резултати потвърждават за изградения административен капацитет в общинската 

администрация за подготовка на проекти и усвояване на средства, за подобрена финансова 

дисциплина. Но мерките са с частично изпълнение, като сериозните  предизвикателство са 

свързани с въвеждането на електронно управление и усъвършенстване на 

административните процеси в общинската администрация, според тяхната ефективност и 

въвеждане на обективна оценка на тяхната ефикасност. 

 

Оценка на степента на реализирането на четвъртата цел - активиране на 

гражданското общество за решаване на значими проблеми от местно значение. 

Достигането на тази цел означава, че се дават равни възможности на всички граждани 

да участват реално и активно в процеса на вземане на решения, в разработването и 
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прилагането на ефективни местни политики. Такива са: организиране на обществени 

форуми, различни форми на публично-частни партньорства, както и местни референдуми. 

 Посредством тях може да се постигне ефективно партньорство между 

гражданското общество, неправителствения сектор и местната власт, да се изгради устойчив 

механизъм за системно обсъждане на общите проблеми и координиране на съвместните 

дейности. Така действително може да се оцени, двустранно, инициативата на гражданското 

общество да участва в публични дейности на местната власт и в процеса на вземане на 

решения по важни обществени проблеми. 

Анализ на постигнатото: 

1. Публично е обсъдена Концепция за централната градска част; 

2. Публично е обсъдена Градоустройствена схема на Комуникационното трасе; 

3. Общинска администрация провежда ежегодни срещи с жителите на общината 

за отчитане работата на кмета; 

4. Провеждат се обсъждания с представители на бизнеса, обсъждат се проекти със 

стратегическо значение за Община Златоград, информацията за които се публикува на 

интернет страницата на общината; 

5. Публично се обсъжда и отчита общинският бюджет и инвестиционната 

програма; 

6. Подробна информация за провеждани търгове, конкурси и обществени поръчки 

се предоставя  на официалната интернет-страница на общината; 

7. Предоставена е възможност, в интернет страницата на общината, за обратна 

връзка с гражданите, желаещи да изразят становища, мнения, коментари, възражения и т.н. 

http://www.zlatograd.bg/?pid=2,16; 

8. През 2012 г. и 2013 година са преподписани договори за предоставяне на 

общински сгради за стопанисване, на принципа на ПЧП; 

9. През 2013 година Община Златоград спечели националния конкурс за 

подпомагане на предприемачеството и представи България в Европа; 

Заключение: 

Оценката за изпълнението на тази цел е средна степен на изпълнение. 
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Администрацията обслужва голям обем от административни процедури със значима 

важност за фирмите. Въпреки положените усилия за реформи и въвеждане на електронни 

услуги, предоставянето на електронни услуги се свежда до предоставянето по електронен 

път на заявления и други образци на документи за извършване на административни услуги. 

Заинтересованите страни в Община Златоград имат достъп до информация, благодарение на 

редовно поместваните, на интернет страницата, издадени разпоредби, решения на кмета, 

решенията на Общински съвет, бюджет, финансови отчети и данни за обществени поръчки, 

както и друга актуална информация.  

Друга сериозна възможност за ефективно взаимодействие с бизнес-структурите, 

предоставя формата за съвместни действия, чрез публично-частни партньорства. 

Законодателството тепърва урежда нормативната рамка в тази сфера. ПЧП може да постави 

на нова основа управлението на общинската собственост и споделянето на отговорностите 

между местна власт и  бизнес, при използването на местните ресурси, при ясни правила. 

 Въпреки липсата на въведени процедури, общината има изключително успешно 

осъществени ПЧП, за които е получила национално и международно признание. Община 

Златоград е отличена в  националния конкурс за 2013 година с проект, в резултат на който е 

изграден и функционира Етнографски ареален комплекс. Това взаимодействие се посочва 

като добър пример за ПЧП и насърчаване на предприемачеството. 

Въпреки, че представители на бизнеса участват в различни консултативни съвети, 

трябва да се търсят нови възможности за разширяване на сътрудничеството с този сегмент от 

гражданското общество. 

Сътрудничеството с учебните заведения на територията на Община Златоград е от 

съществено значение, предвид съвместната работа в две направления – осъществяване на 

общи инициативи и проекти и въвеждането на млади кадри в общинската администрация. 

Взаимодействието с ръководни и преподавателски звена на средните и основните 

учебни заведения, предоставя на общинската администрация пряк достъп до конкретни 

проблеми, за решението на които се реализират съвместни проекти.  

Община Златоград има изградено сътрудничество с редица НПО в социалната сфера, 

като подпомага дейността им със средства от общинския бюджет. При все това, липсват 

механизми за съвместно изпълнение на стратегически цели, като разработване на отделни 
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документи, проекти и инициативи, така че усилията на общината трябва да бъдат насочени 

към изграждане на рамка и методи за координация с НПО. 

Липсва фонд за финансово подпомагане на собственото участие на 

неправителствените организации в програми и проекти. Подобен фонд би повишил 

ангажираността на местната власт към изпълнението на мерките и приоритетите от ОПР, 

изпълнявани от външни, за общинската администрация, организации. Финансовият ресурс на 

фонда би могъл да се разпредели на конкурсен принцип, при ясно разписани правила.  

Средствата биха могли да се  отпускат след преценяване на приноса на съответния 

проект към изпълнението на конкретна мярка или приоритет от ОПР. 

Община Златоград е участник в работата на организациите на местните власти в 

Република България. Освен в работата на  Националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ), представители на администрацията и Общински съвет 

участват активно в комисиите и форумите към НСОРБ.  Общината е член на Асоциацията на 

родопските общини, в която членуват 21 общини от четирите области, разположени в 

Родопите - Смолянска, Кърджалийска, Пловдивска и Пазарджишка. Кметът на Община 

Златоград е упълномощен участник в  Регионалното сдружение за управление на отпадъците, 

включващо общините Мадан, Неделино и Златоград. Заедно с общините Мадан, Неделино и 

Рудозем, Община Златоград участва в сформирането на МИГ, но от създаването си тази 

организационна структура практически не осъществява дейност. По този начин се 

ограничава възможността за използването на ресурсите по тази ос за местно развитие. 

Но въпреки повишаването на публичността и прозрачността, сериозни мерки трябва 

да се вземат при насърчаването на гражданското общество за по-активно участие в 

процесите на планиране, реализация и мониторинг на общински политики.  

 

Оценка на степента на реализирането на петата цел – развитие на 

трансграничното сътрудничество. 

Достигането на тази цел има отношение към всичко онова, което е свързано с 

взаимстване на добър опит в сферата на местното управление и извличане на ценни поуки от 

местното развитие на чуждестранни общини. 

 



 
 

„Независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на Община Златоград”  
          Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 61  
 

Анализ на постигнатото: 

Реализирани са съвместни трансгранични проекти, в областта на транспортната и 

техническа инфраструктура, а именно: 

1. Беше отворен ГКПП между Република България и Република Гърция, който 

сбъдна дългогодишните мечти на златоградчани. Този пункт даде сериозен тласък на 

трансграничното сътрудничество и обмен на различни нива-местни и държавни власти, 

бизнес, СГО, медии и др. 

2. По Програма за европейско териториално сътрудничество между България и 

Гърция, в периода 2007-2013 година,  е реализиран проект (INTERREG IVA) Техническа 

помощ за подготовката на инвестиционен проект „Реконструкция на пътния възел, свързващ 

Златоград-Заставата с пътните отклонения към областните градове - Смолян и Кърджали”,  

на стойност 51 830 лв. 

3. В периода 2005-2006 година, по програма ФАР/ТГС, България - Гърция 2003, 

"Инициативи за заетост в пограничните райони" BG 2003/005-630.03.02-15, е реализиран 

проект "Координационен център - звено за професионална квалификация и алтернативна 

заетост, съвместен модел на общините Златоград и Хрисуполис за заетост, интеграция, 

постигане на достъпна обществена среда и съвременен туристически облик на населените 

места, чрез повишаване на възможностите за работа на дългосрочно безработни лица”, на 

обща стойност 195 493 лв. 

4. Община Златоград реализира най-големия инфраструктурен проект, по първата 

покана на Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 

2013 година. Проект „Комуникационно трасе град Златоград – ГП „Златоград – Термес - 

Ксанти” е реализиран през 2010 – 2013 година, в партньорство с област Ксанти и е на 

стойност 3 691 441 лв.  

5. В периода 2011 – 2013 година се реализира и проект CrossAccess – 

“Трансгранична достъпна инфраструктура” (партньор на Периферия Източна Македония и 

Тракия), който е единственият одобрен проект по четвъртата покана на Програма за 

Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 година.  

6. Проект, в който Община Златоград е партньор, е "Отворени протоколи и 

инструменти за образование и обучаване на доброволчески Организации в сферата на 
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гражданската отбрана, срещу природни бедствия – горски пожари в България и Гърция с 

акроним OUTLAND", изпълняван в партньорство с община Терми, Гърция. 

Град Златоград е побратимен с град Хрисуполис, Република Гърция от 1994 година. 

През 1997 година е подписан и протокол-намерение с японската община Тагума, от 

представители на двата общински съвета, които стигат до извода, че необходимостта от 

бъдещо общуване между двата града ще бъде от взаимно значение. Съвместно с община 

Хрисуполис са реализирани следните проекти: „Градове на приятелството”, „Трансгранична 

информационна система”, „Координационен център – звено за професионална квалификация 

и алтернативна заетост, съвместен модел на общините Златоград и Хрисуполис за заетост, 

интеграция, постигане на достъпна обществена среда и съвременен туристически облик на 

населените места, чрез повишаване на възможностите за работа на дългосрочно безработни 

лица” по програма ФАР, Техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект 

"Реконструкция на пътния възел, свързващ Златоград – Заставата с пътните отклонения към 

областните градове – Смолян и Кърджали", Техническа помощ за подготовката на 

инвестиционен проект "Изграждане на трансграничен бизнес център за обмен на добри 

практики и насърчаване на икономическото сътрудничество в региона" по програма 

ИНТЕРРЕГ.  

 

Заключение: 

Степента на изпълнение на таза цел е висока степен на изпълнение. 

Няма друга сфера, в която да са постигнати по-значими резултати. С активната роля 

на общината се постигна разкриването на ГКПП Златоград-Ксанти, който даде сериозен 

тласък не само в трансграничното сътрудничество, но и в стабилизирането на местната 

икономика, след натиска от финансово-икономическата криза. Присъединяването на 

страната ни към ЕС даде възможност за реализацията на множество съвместни проекти по 

програмите за териториално сътрудничество, за обмен на добри практики и други форми на 

сътрудничество. 
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3.1.3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА МЕСТНОТО 

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2008-2013 ГОДИНА 

Основните насоки на социално-икономическото развитие на Община Златоград, за 

периода 2008-2013 година, начертават следните приоритети на местното  управление: 

1. Устойчиво оползотворявана на геотермалните води, съсредоточени в 

геотермалната система „Ерма река – Елидже”; 

� Конструиране на районна геотермална отоплителна система за жителите на 

град Златоград-частично изпълнено-около 40%. 

� Балнеолечение и други форми на оползотворяване на топлата вода-

неизпълнено 

� Оползотворяване на минералната вода в спортните комплекси-неизпълнено 

Изградена е част от геотермална отоплителна система за жителите на град Златоград; 

Подписан е договор за изграждане на водовземно съоръжение и надземна част на 

геотермален водоизточник; липсва финансиране за продължаването на проекта, все още е 

далеч оползотворяването на водата от геотермалното находище за балнеология и други 

икономически и социални дейности. 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО- Средна степен на изпълнение 

 

2. Завършване на трансграничния коридор „Златоград -Термес” и отваряне 

на ГКПП- работата по този приоритет е изпълнена изцяло-100 %. 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО- Висока степен на изпълнение 

 

3. Развитие и ефективно използване на инфраструктурата; 

� Привеждане на техническата инфраструктура на общината (енергийна, 

транспортна, съобщителна, водоснабдителна  и канализационна) към европейските 

изисквания за по-комплексно и качествено обслужване на местното население и за по-добри  

условия за развитие на местния бизнес; 

� Благоустрояване на централната градска част и  т.нар. „Казармен терен”- добре  

изпълнено- 70%. 
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� Благоустрояване на населените места-частично изпълнено; 

� Изграждане на съвременни съоръжения за преработка на отпадъци-

неизпълнено; 

� Подобряване на управлението и контрол на дейностите по  опазване на 

околната среда-частично изпълнено; 

� Подобряване на общинската образователна инфраструктура –доизграждане, 

модернизация и преструктуриране на образователната материално-техническа база-добре  

изпълнено;  

� Подобряване на здравното обслужване на населението-частично изпълнено. 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО- Средна степен на изпълнение 

 

4. Създаване на благоприятни условия за развитие на общинската 

икономика; 

� Стимулиране на икономическото развитие и повишаване нивото на 

инвестиционния климат за пълно използване на ресурсите, които предлага региона-слабо 

изпълнено; 

� Създаване на условия за развитие на нови икономически дейности-слабо 

изпълнено; 

� Улесняване развитието на местния бизнес в Община Златоград, чрез въвеждане 

на гише на предприемача и на нови електронни услуги за бизнеса-частично изпълнено; 

� Подпомагане местния бизнес при кандидатстване по програми на ЕС и по 

национални програми-слабо изпълнено; 

� Развитие на човешките ресурси, на гражданското общество и взаимодействие с 

неправителствения сектор за създаване на условия за повишаване на заетост, доходи и 

социална интеграция, осигуряващи добро качество на живот-частично изпълнено; 

� Укрепване капацитета на специалистите по бизнес развитие-частично 

изпълнено. 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО- Ниска степен на изпълнение 
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5. Създаване и развитие на туристически продукти, чрез използването на 

природните ресурси и културно-историческо наследство на Община Златоград и 

региона; 

� Подпомагане развитието на културен, спортен, селски, планински, 

балнеолечебен, ловен туризъм-частично изпълнено; 

� Насърчаване създаването на местни туристически продукти и развитие на 

техния маркетинг-частично изпълнено; 

� Развитие на спорта и включването му в единен туристически продукт-добре е 

изпълнено; 

� Създаване на природно съобразен туристически продукт, спомагащ за 

запазването на основните туристически услуги и създаването на нови, така че да се увеличи 

броят на посетителите на района и да се създаде постоянен поток от туристи, оставащи в 

района за повече от един ден-добре е изпълнено. 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО- Средна степен на изпълнение 

 

6. Повишаване капацитета на общинска администрация с оглед осигуряване 

на добро управление: 

� Изграждане на е-община-частично изпълнено; 

� Оптимизиране на предлаганите услуги и подобряване на административното 

обслужване и регулиране-частично изпълнено; 

� Повишена прозрачност и отчетност в администрацията-добре е изпълнено; 

� Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация-

частично изпълнено; 

� Повишаване на ефективността от превенцията, чрез  предприемане на мерки 

за предотвратяване на проявата на различните форми на корупция в администрацията-добре 

е изпълнено; 

� Прозрачно и законосъобразно организиране на обществени поръчки, търгове 

и конкурси-добре е изпълнено; 
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� Ефикасно управление на общинската собственост-частично изпълнено. 

Общинската собственост се управлява в интерес на населението на Община 

Златоград и с грижата на добър стопанин. Преди да се въведе задължително изготвяне на 

Стратегия на управление на общинската собственост, както и изготвянето на Годишни 

програми, в Община Златоград, от 2005 година, се съставят и приемат от Общински съвет, 

Годишни програми за управление и разпореждане с общинската собственост, както и отчети 

за тяхното изпълнение. На интернет страницата на Община Златоград, в панела бюджет и 

отчет, раздел Отчети на общински програми, са публикувани посочените документи, за 

периода от 2009 година до настоящия момент. 

� Финансов контрол и одит в условия на законност, откритост, прозрачност и 

отговорност-добре е изпълнено; 

В общинска администрация е въведена и функционира Система за финансово 

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

осъществяване на предварителен контрол при поемане на задължения и извършване на 

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

финансовото състояние на Община Златоград. При спазване на посочените инструменти, 

финансовата дисциплина е подобрена, намалени са просрочените задължения и разходите за 

издръжка на общинските дейности. 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО- Средна степен на изпълнение 

 

 

3.2. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

 

3.2.1. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

Индикативните финансови таблици към ОПР и актуализираните таблици посочват 

необходимите ресурси за реализация на плана. Очакваните източници са: национално 

финансиране – държавна субсидия, собствени приходи, европейски структурни, кохезионни 

и селскостопански фондове и други ресурси (частно финансиране и други донори).  
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Общинският бюджет ежегодно предвижда средства както за отделните общински 

програми, имащи пряко отношение към реализацията на ОПР, така и по отделни функции, 

съгласно Единната бюджетна класификация. В разходите по функции се предвиждат не само 

средства за инвестиции за постигане на плановите цели или за дейности, свързани с 

реализация на плана, но и за текуща издръжка на персонала и за дейности, нямащи пряко 

отношение към плана. Връзката между ОПР и Общинския бюджет не може добре да бъде 

откроена, при сегашната практика на разработване на двата документа.  

За периода 2005 – 2013 година Община Златоград има сключени договори за 

изпълнение на 30 проекта, на обща стойност 147,7 млн. лв. Проектите са ориентирани главно 

към постигане на стратегическите цели на ОПР, свързани с приоритетно развитие и 

модернизация на техническата инфраструктура, подобряване качеството на живот и 

социалната инфраструктура, повишаване на административния капацитет, изграждане на 

партньорства на различни нива (общинско, областно, регионално), възстановяване и 

опазване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура. Целите на 

проектите са обвързани с възможностите за финансиране и ресурсите на общината.  

При реализацията на ОПР са използвани човешки, информационни, организационни 

и финансови ресурси от изброените по-горе източници.  

 

3.2.2. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

Ефективността на човешките ресурси може да бъде измерена точно само, ако се 

отнесе количеството вложен труд, под формата на човеко-часове, човекодни или човеко-

месеци, към получените резултати от реализация на целите, заложени в плана. Тъй като 

резултатите се измерват с различни индикатори и в различни несъпоставими мерни единици, 

то такава точна оценка не може да бъде направена. Не са използвани докрай човешките 

ресурси. Не е създадена планираната специализирана група за наблюдение изпълнението на 

ОПР. От друга страна активната работа, от страна на общинската администрация, по 

разработването, изпълнението и управлението на общински проекти, имащи пряко 

отношение към постигането на плановите цели, също е ангажирало определени човешки 

ресурси от различни отдели и дирекции на Община Златоград. Съществена част от 

експертите, които работят по реализацията на различните проекти и в този смисъл по 
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изпълнението на плана, са повишавали своята квалификация в областта на проектното 

управление. Това обаче важи в най-голяма степен за общинската администрация, в известна 

степен и за структурите в областта на образованието и в съвсем малка степен за културата, 

младежките организации и неправителствения сектор и бизнес-структурите.  

 

3.2.3. ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

Информационните ресурси имат пряко отношение към човешките. Организацията на 

дейностите по наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие показва, че 

поддържането на информационните масиви не е на достатъчно добро ниво, необходимата 

информация за изпълнението на дадена цел, операция, дейност се събира трудно и от 

различни източници, което натоварва различен брой специалисти от общинската 

администрация. Експертите от общинската администрация са доказали, че могат да 

разработват качествени проектни предложения и да печелят проектно финансиране, но 

многото на брой проекти води до риск от недостиг на капацитет за изпълнение и управление 

на тези проекти. Съществува и друг риск – изоставане и невъзможност за постигане на 

поставените стратегически цели в ОПР.  

 

3.2.4. ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

Организационните ресурси са свързани с нивото на административен капацитет на 

структурите, имащи отношение към реализацията на ОПР на Община Златоград. Добрата 

организация изисква не само добре подготвени кадри и богата информационна база, но и 

наличието на методологии, на функционални връзки между отделните звена, на добре 

структурирани управленски процеси по разработването, приемането, мониторинга, 

актуализирането и отчитането на ОПР и отделните планови цели и мерки. Това е област, в 

която е направено малко. 

 

3.3. СЪОТВЕТСТВИЯ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА ОПР С ПЛАНОВЕ, 

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОТ ПО-ВИСОКО НИВО  

В стратегически аспект ОПР следва да отчете промените в европейското и 

националното законодателство и стратегическите насоки за развитие на общността, 
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настъпили след актуализацията  му, през 2008 година. Прави впечатление, че темата за 

иновациите става все по-актуална в европейски и национален мащаб и евентуална 

ориентация на новия ОПР може да бъде в тази насока.  

Акцент следва да се постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано 

развитие, като се търси съответствие със стратегическото ниво на съответните ОП, по които 

Община Златоград е бенефициент. Задължителен елемент в актуализацията на ОПР е 

конкретизирането на действията на Община Златоград по Конвенцията на ООН за 

биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата, 

Конвенция на ООН за борба с опустиняването, станали част от българското законодателство, 

както и включването на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на 

глобалните проблеми по околна среда, в ОПР.  

Анализът на информацията от индикативната финансова таблица показва, че  

таблицата може да послужи за целите на годишното програмиране и основание за насочване 

на бюджетни средства към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите 

на населението от общината и за които не може да бъде осигурено финансиране от 

оперативни и други донорски програми.  

Преглед на ОПР е необходим, не само по отношение на стратегическата част на 

ОПР, но и в структурно отношение. Направен е съпоставителен анализ на съществуващата 

структура на ОПР и препоръчваната от сега действащия ЗРР. За да съответства ОПР на 

промените на национално ниво, той трябва да бъде разработен с акцент върху системата на 

изпълнение, мониторинг и контрол на Общинския план за развитие. 

 

3.3.1. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВИЗИЯТА  

„Община Златоград – по-доброто място за живеене “  

Визията е формулирана с участието на заинтересованите страни и е съобразена с 

мнението на обществеността. Принципно тя отразява спецификата на общината и обобщава 

изводите от SWOT-анализа, част от ОПР 2007-2013 година. Изпълнението на ОПР от 2007 до 

2013 година частично допринася за осъществяване на визията. В резултат на направената 

оценка и с оглед на предстоящото разработване на ОПР 2014-2020 година, визията може да 

бъде обсъдена със заинтересованите страни и да се формулира така, че да обобщава по-
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конкретно желаните резултати от изпълнението на целите и приоритетите, заложени в новия 

план за развитие. 

 

3.3.2. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОСНОВНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  

Община Златоград ще се стреми да изгради ефективна местна политика на 

устойчиво и балансирано развитие, запазващо културното и историческото си 

наследство.  

Общинският план за развитие на Община Златоград има формулирана една основна 

стратегическа цел. Тя е добре фокусирана, аргументирана и спомага за конкретизиране на 

визията и ориентация за това, как тази визията ще бъде постигната във времето. Целта 

отразява спецификата на общината и изводите от SWOT-анализа. Целта е лесно измерима и 

може да се каже, че кореспондира с целите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.  

 

3.3.3. СЪОТВЕТСТВИЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ  ЦЕЛИ  

Специфичните  цели отговарят на целите на регионалните, национални и европейски 

стратегически документи. Те отразява обективно потенциала на общината, в тях са заложени 

потребностите на местната общност и отразяват някои от основни предизвикателства пред 

общината. 

 

3.3.4. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 

 Приоритетите са формулирани, с участието на заинтересованите страни и отразяват 

мнението на обществеността. Те отразяват спецификата на общината и изводите от SWOT-

анализа. Приоритетите кореспондират с приоритетите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР. Не е ясно 

дефинирана връзката между приоритетите и целите, т.е. не е ясно как с изпълнението на 

определен приоритет се допринася за изпълнението на конкретната цел. 

 

3.4. ОЦЕНКА НА СТРУКТУРАТА НА ОПР 

ОПР на Община Златоград, който е разработен и приет от ОбС през 2008 година, се 

реализира при променени условия. Основната слабост в структурата на ОПР 2005-2013 

година е липсата на индикатори за отчитане на резултатите и въздействието от изпълнението 
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на плана, липса на правила за мониторинг и оценка на изпълнението, липса на конкретни 

мерки за информация и публичност и липса на конкретни механизми за участие на 

заинтересованите страни в изпълнението и наблюдението на плана. Най-съществените 

промени са:  

• по отношение на макросредата – глобалната икономическа обстановка 

(влиянието на финансовата и икономическа криза);  

• по отношение на стратегическата рамка на плана – актуализацията на 

документите от системата за планиране на регионалното развитие от по-високо ниво;  

• по отношение на основните характеристики на общината – разкриването на 

ГКПП Златоград-Ксанти;  

ОПР на Община Златоград се базира на:  

⇒ Целите, приоритетите и индикаторите, включени в ОСР на Област Смолян;  

⇒ Целите, приоритетите и индикаторите, включени в Стратегията за развитие на 

ЮЦР;  

ОПР на Община Златоград съдържа:  

⇒ Анализи на икономическото и социалното състояние на общината;  

⇒ SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие; 

тематични SWOT-анализи 

⇒ Визия за развитие на общината,  

⇒ Главна стратегическа цел,  

⇒ Пет специфични  цели  

⇒ Шест приоритета, мерки и действия, отнесени към всеки от приоритетите;  

⇒ Организация и координация на дейностите за реализация на Общинския план.  

 

 

3.5. ОЦЕНКА НА ОПР ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ  
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В аналитичната част на ОПР подробно са описани всички аспекти на проблемите и 

състоянието на Община Златоград, като природо-географска и демографска характеристика, 

икономическо и социално развитие, инфраструктура, околна среда, условия на живот и 

други. Информацията е достоверна. По-голямата част от статистическата информация е 

актуална към 2003-2004 година, като само някои показатели са посочени за 2007 година, 

което означава, че тя не е достатъчно актуална. Като обем информацията не е напълно 

достатъчна. 

 За всеки аспект от развитието на общината, през анализираните години, са посочени 

факторите, които са оказали въздействие, както и оказаното от тях влияние. Сериозен 

проблем е и факта, че посочените данни предхождат периода на глобалната финансова, 

икономическа и дългова криза. Голяма част от посочените в анализа тенденции са 

значително променени, като вследствие на това се променя адекватността на целите на 

плана. 

3.6. ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ И 

ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ  

Предвид анализирания обект (развитието на Община Златоград) използваните 

аналитични методи са адекватни на анализа. Такива са SWOT-анализа на състоянието, 

проблемите и възможностите за развитие и оценка на външните и вътрешните фактори. 

Уравновесени са положителните и отрицателните фактори за развитието на общината, като 

са противопоставени на възможностите и заплахите на заобикалящата среда. Според анализа 

на състоянието на общината, факторите са правилно разграничени, като се разглежда кои са 

благоприятни и кои неблагоприятни. В SWOT-анализа са посочени конкретните проблеми на 

общината, чийто решаване се обвързва с целите и приоритети в ОПР. 

 

3.7. РЕЛЕВАНТНОСТ И КОНСИСТЕНТНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА НА ОПР  

В контекста на променената законодателна и глобална социално-икономическа среда, 

общата съгласуваност на стратегията запазва своя смисъл. Визията, стратегическата цел и 

приоритетите не са загубили своята рeлевантност, като ОПР успява да даде добра основа за 

координация на фокуса на усилията на Община Златоград в работа по специфични проекти и 

секторни направления. Въпреки това промяна в подхода при изготвяне на ОПР е 
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наложителна, поради нуждата плановата рамка на процеса на развитие по-адекватно да 

отговаря на променените условия на средата и да бъдат постигнати по-добро управление и 

координация. 

Принос към целите на стратегия „Европа 2020”  

Важен фактор за балансираното и устойчиво развитие на всяка община е степента на 

постигане на целите, заложени от стратегията „Европа 2020” и националните цели за 

изпълнението на общата европейска цел.  Съществен недостатък в стратегическото 

планиране у нас, особено на регионално и местно ниво, е че българските планови документи 

съдържат общи, пожелателни и неизмерими цели. Те коренно се отличават от подходите на 

Стратегия „Европа 2020“, където ясно и категорично са посочени, в рамките на 

стратегическите цели, измерими и точни показатели за желаните стандарти, които следва да 

бъдат постигнати след определен период от време. Този подход трябва да се промени и в 

актуализацията на плана реалистично трябва да се посочат желаните и реалистични цели, 

съотносими с тези на ЕС. 

 

3. 8. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

 

3.8.1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, 

НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА  

В ОПР не е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за ефективното и 

ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. Наблюдението и изпълнението на 

ОПР са задачи на ОбС Златоград и на кмета на общината. За определянето и ежегодното 

проследяване на индикаторите за изпълнението на плана се грижи специално назначена от 

кмета Работна група. По предложение на кмета, ОбС определя състав на Група за 

наблюдение и оценка, на изпълнението на ОПР, в която могат да бъдат включени 

представители на бизнеса и неправителствения сектор, синдикати, сдружения на 

работодатели и други заинтересовани страни. Функциите на Групата обхващат:  

• Наблюдение напредъка по изпълнение на целите и приоритетите на ОПР;  

• Анализ на постигнатите резултати и тяхното съответствие със заложените 

цели;  
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• Анализ на резултатите от междинната оценка на ОПР;  

• Преглед на предложения за преразпределение и/или допълване на средствата 

по отделните приоритети и мерки;  

• Предложения за корективни действия за постигане на заложените цели;  

• Изготвяне на периодични отчети за изпълнението на ОПР и представянето им 

пред кмета/Общинския съвет.  

При извършване на оценката беше направен преглед на функционирането на 

Системата за наблюдение и контрол на ОПР, съгласно изискванията на ЗРР и правилника за 

прилагането му. В рамките на пет години  Община Златоград не е извършвала анализ на 

постигнатия напредък, по отношение на целите. Не са изготвяни и предвидените годишни 

мониторингови доклади за изпълнението на ОПР. Няма изготвена междинна оценка на ОПР. 

Всички тези факти затрудняват извършването на задълбочена и точна последваща оценка на 

изпълнението на ОПР. 

 

3.8.2. ПО ОТНОШЕНИЕ МЕХАНИЗМА ЗА ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ  

В общината съществуват вътрешни процедури, които определят процеса на проектно 

планиране и участието на различните отдели и дирекции в него. Ежегодно всяка общинска 

дирекция планира своите проекти, като водеща е дирекцията, в чиито ресор попада 

съответното кандидатстване, а координираща роля играе специализираната администрация –

отдел „Евроинтеграция, образование култура, спорт и туризъм”. При подготовката на всеки 

проект се прави анализ на ползите и на тенденциите за развитие. Общинският съвет участва 

в процеса, като одобрява кандидатстването по дадена бюджетна линия и съфинансирането по 

конкретни проекти.  

Съгласно действащата нормативна база (чл. 13 ал. 2 т. 7 от ЗРР) Община Златоград 

трябва да има приета Програма за реализация на ОПР, с която се конкретизират проектите за 

неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.  

Не е възможно да бъде оценено доколко бюджетните алокации и трансфери, на този 

етап, съответстват на целите на ОПР, поради липсата на годишно планиране и отчитане 
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изпълнението на ОПР. Не е попълвана Индикативна финансова таблица, в която се 

обобщават необходимите ресурси за реализация на ОПР и се определят различните 

финансови източници - Национален бюджет, ОП, местен бюджет, финансиране от партньори 

и др. Поради липсата на такава в Приложение е разработена Матрица на индикативна 

финансова таблица, която следва да бъде приемана преди или заедно с общинския бюджет. 

 

3.8.3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА СЪБИРАНЕ 

НА ДАННИ ПО ЗАЛОЖЕНИТЕ, В ОПР, ИНДИКАТОРИ  

Към момента на изготвяне на независимата последваща оценка на ОПР няма 

действаща информационна система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка. Тя 

трябва да използва индикаторите от ОПР и направените препоръки в Междинната оценка, но 

такава не е извършвана. Независимо от разпоредбата на чл. 25 от ЗРР, създаването на единна 

информационна система за управление на регионалното развитие, в национален мащаб, все 

още се бави. 

 

3.8.4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И 

МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 

ДЕЙСТВИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР  

ОПР съдържа много общи препоръки за осигуряване на информация и публичност на 

действията на местната власт за изпълнение на общинския план. Препоръчва се да се 

осигури широка публичност на предвижданията, целите и мерките на плана, като се посочват 

ограничен брой методи за осъществяване на необходимата публичност. Въпреки заявената 

необходимост, постановките на плана и резултатите от неговата реализация да бъдат 

популяризирани, липсва цялостна комуникационна стратегия на плана.  

Информация за изпълнението на ОПР е индиректна, доколкото принципа на 

прозрачност и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван със средства 

по ОП и по линия на общинския бюджет и доколкото Програмата за управление на Община 

Златоград се отчита ежегодно. 
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3.8.5. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОПР СЪС СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ  

Прегледът на целите и мерките на действащите към момента оперативни програми, 

анализът на допустимостта на Община Златоград да кандидатства по тях, както и фокусиране 

върху  разработване на междуобщински проекти, е част от дейността по актуализиране на 

ОПР, която ще позволи по-пълно съответствие на ОПР със секторните политики, планове и 

програми. Подходът включва и действия по интегриране на актуалните, в Община Златоград, 

планове и програми в ОПР и корелация с цели, резултати и въздействия между всички 

програми, за изпълнението на които Община Златоград отделя ресурси. 

 

3.8.6. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО 

С МЕСТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И С ДРУГИ ОБЩИНИ  

⇒ Партньорство с местната общественост и заинтересовани страни:  

Съпоставката спрямо законовите изисквания показва, че ОПР на Община Златоград 

съдържа организационната структура за изпълнение, но няма конкретни правила и 

отговорности за включването на представители на заинтересованите страни и не е 

конкретизирана степента на участие на партньорите в различните функции.   

Не са изградени механизми за събиране на актуална информация от заинтересованите 

страни за техния принос в изпълнение на ОПР. Въпреки, че в повечето апликационни форми, 

за финансиране от различни източници, се търси корелация на целите и съотносимостта на 

конкретния общински проект към стратегически документи на различни нива и в частност 

към ОПР, тази информация не се акумулира. Макар и да съществуват отделни съвместни 

срещи, не са създадени и  не са действали механизми за периодични прояви, с участието на 

всички партньори, за взаимна оценка на действията и разглеждане на възможностите за 

подобряване на координацията.  

⇒ Партньорство с други общини от региона, страната и чужбина:  

Няколкото разработени и одобрени проекти, в партньорство с гръцки организации и 

институции, в рамките ПТГС Гърция-България, показват добрия административен 

капацитет, с който общината разполага и желанието за работа с чужди партньори. 
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4. ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА РАМКА (ЕВРОПЕЙСКИ 

РЕГЛАМЕНТИ, НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ); 

 

 

4.1. АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКО, 

НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

 

Общинският план за развитие 2014-2020 година на Община Златоград  се разработва в 

контекста на настъпилите промени и съобразно насоките и оценките на редица документи на 

европейско, национално и регионално ниво.  

Светът се променя с бързи темпове, а дългосрочните предизвикателства като 

глобализацията, недостатъчните ресурси и застаряването на населението се изострят. „…ако 

не се променим, ни очаква постепенен упадък и отстъпване на заден план в новия световен 

ред … „ това казва Жозе Мануел Барозу в преамбюла на Стратегията „Европа 2020“, която от 

своя страна е рамката за развитието на Европейския съюз през следващите десет години.  

 

 СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“:  

            Визията на Стратегията „Европа 2020“ е да превърнем Европейския съюз в 

интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, 

производителност и социално сближаване. Тази стратегия има три приоритета за развитие, 

насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа за 21-ви век:  

1. ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ: изграждане на икономика, основаваща се на 

знания и иновации;  

2. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ: насърчаване на по-екологична и по-

конкурентоспособна икономика, с по-ефективно използване на ресурсите;  

3. ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ: стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.  
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В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели:  

⇒ Заетост за 75% от хората на възраст 20 - 64 години;  

⇒ Инвестиции в НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ - 3% 

от БВП на ЕС;  

⇒ Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията:  

- 20% намаляване на вредните емисии;  

- 20% възобновяеми източници на енергия;  

- 20% по-малко загуби на енергия (енергийна ефективност)  

⇒ Дял на преждевременно напусналите училище под 10%; дял на МЛАДОТО 

ПОКОЛЕНИЕ с висше образование от най-малко 40%;  

⇒ Намаление на застрашените от БЕДНОСТ с 20 млн.души. 

Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” определя в голяма степен 

рамката на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват приоритетите 

и целите на европейската икономика до 2020 година. Българското правителство определи 

националните цели за изпълнението. Те са:  

⇒ Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64 години;  

⇒ Увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в 

областта на научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП;  

⇒ Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 

година и увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия; подобряването на енергийната ефективност приблизително с 

25% и намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП до 2020 година;  
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⇒ Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и 

увеличаване до 36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше 

или равностойно на висше образование.  

Важен фактор, който до известна степен може да повлия върху състоянието на 

европейската икономика и да ограничи, до голяма степен, постижимостта на някои от 

заложените критерии, както в Стратегията „Европа 2020”, е глобалната финансова криза от 

2007-2008 година, последвалата я икономическа криза и дълговата криза, в част от страните-

членки на Еврозоната. Настоящата оценка взима под внимание тези промени в макро средата 

и ги отчита пълноценно, при оценяване на постигнатото от Община Златоград.  

 

Пети Кохезионен доклад на Европейската комисия:  

 Публикуваният „Пети доклад на Комисията за икономическото, социалното и 

териториалното сближаване“ показва, че политиката на сближаване на ЕС е допринесла 

значително за растежа и благоденствието, и насърчаване на балансираното развитие в целия 

Съюз. В допълнение, предвид настъпилите през последните години значителни 

икономически и социални промени, с политиката вече трябва да се решават нови 

предизвикателства. В по-широкия контекст на прегледа на бюджета на ЕС, в доклада се 

подчертава, че инвестициите в бъдещата политика на сближаване трябва да са тясно 

съгласувани с целите на стратегията „Европа 2020“. Предлага се също да се въведат много 

по-строги условия, както и стимули, за да се гарантира, че заделените, за политиката на 

сближаване, средства се използват по-ефективно и се поставя по-силен акцент върху 

постигането на резултати. В този доклад, който може да се окачестви като „междинна 

оценка“ за прилагането на кохезионната политика, се показва как политиката на сближаване 

е оказала значително въздействие върху европейската икономика, като е намалила 

икономическите различия и е насърчила опазването на околната среда и социалното 

развитие. Констатациите от този доклад и консултациите, които ще последват, ще спомогнат 

да се промени политиката на сближаване така, че тя да е по-пригодена към днешното 

икономическо положение. Новите идеи за бъдещата кохезионна политика могат да се 

формулират по следния начин:  
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1. Увеличаване на добавената стойност за ЕС; 

2. Укрепване на управленските механизми;  

3. Подобряване на механизмите за прилагане и за постигане на резултати;  

4. Архитектура на кохезионната политика. 

Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020 година:  

 Реализацията на настоящият проект на общината, финансиран по ОПАК е  оценка 

на постигнатото, в рамките на ОПР на Община Златоград. Същевременно, той отчита новите 

тенденции за интегрирано планиране и териториално сближаване в съответствие с 

очакваното развитие на политиката на ЕС през следващия период 2014-2020 година.  

Проектите, включени за реализация във всеки ОПР, са много разнообразни и 

обикновено изискват финансиране от различни европейски фондове, които са разпределени 

между различните оперативни програми. Практиката до сега показва, че разработването и 

изпълнението на такива интегрирани проекти е възможно, но доста трудно от 

организационна гледна точка, защото действащите регламенти противоречаха на 

прилагането на този подход. В периода 2014-2020 година ЕК планира изрично да насърчава 

програми за интегрирано териториално развитие чрез нов инструмент, така наречените 

"териториално интегрирани инвестиции" “Integrated Territorial Investments” (ITI). Ще бъде 

съставен индикативен списък на планирани "териториално интегрирани инвестиции" 

(проекти), идващи от една или повече различни оперативни програми, заедно с индикативен 

бюджет за тях. Държавите-членки ще бъдат упълномощени да номинират, например, 

местните власти да управляват такива "териториално интегрирани инвестиции".  

Разработвайки дейностите по оценка на постигнатото в ОПР 2005-2013 година на 

Община Златоград, нашият екип се опитва да подпомагане Община Златоград в стремежа да 

отговори достойно и печелившо на тези бъдещи предизвикателства. При разработването на 

оценката на досега изпълнявания общински план и препоръките, които са отправени при 

изготвянето и реализацията на ОПР 2014-2020 година на Община Златоград, трябва да се 

обърне внимание на изискването, от страна на ЕС, средствата от политиката на сближаване 

да се концентрират, в съответствие с общите стратегически приоритети на ЕС, както и с 
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целите и приоритетите на следващите национални и регионални програми на България, т.е. 

да се осъществи т.нар. "Тематична концентрация". Според новите регламенти за фондовете 

на ЕС, страните-членки ще трябва да концентрират голяма част от ресурсите на базата на 

приоритетите, целите и инициативите на стратегията "Европа 2020".  

 

 

Националната програма за реформи 

НПР е документ, който България подготвя и актуализира ежегодно, в изпълнение 

на стратегия „Европа 2020“. В нея, освен националните цели, са идентифицирани и 

приоритетните области (фактори за растеж), където да бъдат насочени усилията и са 

определени реформите и мерките за изпълнението им. Един от идентифицираните фактори 

за растеж и приоритет на българското правителство е „По-добра инфраструктура”. 

Изпълнението му ще осигури по-добра свързаност с Европа, устойчиви и 

конкурентоспособни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им с по-

слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското културно-историческо 

наследство и природно богатство. С подобряването на транспортната инфраструктура в 

страната ще се допринесе за развитието на икономиката и за повишаване на жизнения 

стандарт на населението.  

 

                 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 година 

НССР е основният документ от системата за планиране на регионалното развитие 

за периода до 2022 година, и инструментът, чрез който са пренесени, в национален план, 

постановките на „Териториалния дневен ред Европа ―2020”. Стратегията предлага 

териториално фокусирани мерки за ограничаване на засилващите се регионални различия 

вътре в държавата и едновременно с това сближаване с останалата част от членовете на 

Европейския съюз.  

Дефинираната визия на НСРР  дава основните постановки на стратегическата част: 

„Българските райони – организирани в национално и европейско сътрудничество за 

постигане на устойчив икономически растеж и заетост, с подобрено качество на живота и 

съхранено природно и културно наследство”. Желаният резултат се очаква да бъде постигнат 



 
 

„Независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на Община Златоград”  
          Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 82  
 

чрез многосекторни действия, насочени в един фокус – сближаване.  

Главната стратегическа цел на регионалната политика също е дефинирана, в 

съответствие с тази постановка: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие 

с използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и 

териториален аспект”. За постигането на тази цел е необходимо усилията да бъдат 

фокусирани върху ефективно използване на специфичните регионални потенциали, 

засилване на конкурентните им предимства и премахване на бариерите за развитието им.  

Основавайки се на главната стратегическа цел, НСРР поставя и четири конкретни 

стратегически цели на регионалното развитие в България, в периода до 2022 година, които 

следва да намерят пряко отражение в стратегическата част на актуализацията на ОПР:  

1) Икономическо сближаване - активизиране на специфичния потенциал на 

регионалните и местните икономики, развитие на устойчиви форми на туризъм, културните 

и творчески индустрии, инфраструктурата за опазване на околната среда и повишаване на 

енергийната ефективност; 

2) Социално сближаване - подобряване на качеството и осигуряване на широк и 

свободен достъп до образователни, здравни, социални услуги и до културни ценности и 

прояви, развитие на научно-изследователските центрове и университети, обвързването им с 

нуждите на бизнеса и развитие на капацитета на публичната администрация;  

3) Териториално сближаване, за което трябва да допринесат развитието на 

трансграничното сътрудничество и развитие на междурегионално и транснационално 

сътрудничество;  

4) Балансирано териториално развитие - интегрирано устойчиво градско 

развитие, укрепване на полицентричната мрежа от градове и подобряване на свързаността.  

 

Национална концепция за пространствено развитие 2012-2025 година 

Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се 

регламентира от първата Национална концепция за пространствено развитие. Концепцията 

съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на 



 
 

„Независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на Община Златоград”  
          Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 83  
 

териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и 

израз на секторните политики и стратегии. 

Националната концепция изтъква важността на успешната териториална 

интеграция на страната ни в европейското пространство, чрез развитието на български 

транспортни, екологични и културни оси и свързването им с международните коридори. 

Акцент се поставя върху постигането и поддържането на умерена полицентрична мрежа от 

градове, предпоставка за по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и 

периферните райони. 

Съгласно следвания урбанистичен модел, град Златоград е определен като град от 

четвърто ниво (малък град с микрорегионално значение за територията на групи общини),  

който показва възможности да се превърне в град-балансьор на областния център град 

Смолян. 

Съгласно избрания и следван пространствен модел на НКПР, „умерен 

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

безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие ІІ” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

година. В рамките на този проект ще се разработи  интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Златоград, който ще допринесе както за подобряване на 

физическата и жизнена среда на града, така и за създаване на условия за интегриране на 

групи в неравностойно положение и осигуряване на привлекателна градска среда за местното 

население, посетители, инвеститори и предприемачи. 

 

Регионален план за развитие на Южен централен район (NUTS 2) 

Водещ акцент на РПР на ЮЦР е новата роля за политиката на сближаване, 

ориентацията към изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020”, с по-активното участие 

на регионите, и в същото време с фокус върху териториално сътрудничество и подход, 

изискващ резултати и добавена стойност. Икономическото, социалното и териториалното 

сближаване са разгледани като взаимно допълващи се и подкрепящи се компоненти на 

единната интегрирана концепция за регионално развитие. В стратегическата част на плана е 

разгледана визията за бъдещо развитие на района; определени са стратегическите цели, 
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приоритети и специфични дейности, изброени са примерни допустими дейности за 

изпълнение на специфичните цели. В рамките на плана е представено индикативното 

разпределение на ресурсите, по стратегически цели и приоритети.  

Планът очертава непосредствената рамка за разработването на областните  стратегии 

и неговите постановки са от особено важно значение за разработването на ОПР на Златоград. 

 

Областна стратегия за развитие на Област Смолян 

 Общинският план за развитие е в пряка йерархична зависимост от Областната 

стратегия за развитие. ОСР на Смолян за 2014-2020 година се основава на приемствеността в 

стратегическото планиране и запазва основните послания на действащата ОСР. 

Формулирани са и необходимите нови цели и приоритети, в синхрон с националните 

действия по приложението на стратегията „Европа 2020”. Неразделна част от ОСР е и 

индикативният разчет на необходимите финансови средства за реализиране на ОСР, 

изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на Община 

Златоград.  

 Приложените Стратегически насоки за разработване на стратегическите цели и 

приоритети на ОПР посочват най-значимите предизвикателствата пред развитието на 

общините от областта. Отчетливи са областите за приоритетно финансиране през следващия 

програмен период – развитие на съвременно планинско земеделие и животновъдство, заедно 

с хранително-вкусова промишленост, стимулиране на туристическото предлагане, 

оптимизиране на общинския капацитет за усвояване на разнообразни финансови средства и 

др. 

 Стратегическите предложения, изисквания и препоръки на представените основни 

документи са проследени и синтезирани при съставянето на стратегическата част на ОПР. 

 

4.2. ОБВЪРЗАНОСТ НА ОПР СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА 

ЕВРОПЕЙСКО, НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

Процесът по разработването на ОПР е процес, който е регламентиран от 

Методическите  указания, изготвени за целта. Това предполага сравнително еднаква 

структура на ОПР за цялата страна и постигане на обвързаност между стратегическите 
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документи на различните нива. 

Връзките на ОПР със стратегическите планови и програмни документи на местно, 

областно, регионално и национално ниво могат да се разглеждат в два аспекта: 

• нормативни - регламентирани от действащата законова база; 

• технологични - продиктувани от самата технология на разработването им. 

Тези връзки са валидни, както при разработването на Общинския план за развитие, 

така и по отношение на оценката му.   

Подходът „отдолу-нагоре”, прилаган при разработването на планове, се съчетава с 

този „отгоре-надолу”. Така реализацията на главните цели и приоритети на развитие може да 

се покрие с реални мерки, включващи обществено значими проекти. 
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5. SWOT АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНИТЕ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКИ ПО СФЕРИ НА ДЕЙНОСТИ 

 

Анализът на местното икономическо развитие сочи, че местната икономика е силно 

повлияна от процесите на национално ниво. Основните насоки на икономическата политика 

на общината трябва да бъдат в посока минимизиране на факторите, които са извън влиянието 

и контрола на общината. Адекватната стратегия, в този случай, трябва да е насочена към 

недопускане на слабите страни да бъдат подсилени от заплахите. Подходящи стратегии за 

развитието на икономическите дейности в Община Златоград са тези, които са подчинени на 

подобряване на икономическите показатели. 

Анализът в социалната сфера насочва, че подходящи стратегии за развитието на тази 

сфера в Община Златоград са преди всичко тези, които се отразяват положително на 

демографските тенденции. 

По отношение инфраструктурата анализът показва, че изключително успешни са 

мерките за трансграничния достъп, проектите за модернизиране на градската среда, за 

подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа в града и населените места. Но 

отдалечеността на Златоград от основните икономически центрове в страната не компенсира, 

в достатъчно степен, подобряващите се условия в техническата инфраструктура. 

Положителен момент е, че отварянето на  граничните пунктове с Република Гърция се 

създава възможност за достъп до пътните съоръжения и Беломорието на южната ни съседка, 

което разкрива потенциал за развитие. 

От анализа на околната среда, природните ресурси и културно-историческите 

дадености се налага извода, че благоприятната околна среда, с ниска степен на замърсяване и 

сравнително добро качество на атмосферния въздух, водите и почвите,  наличните природни 

ресурси и геотермалното находище са предпоставка за по-високо качество на живот на 

местните жители, а още по-рационалното им оползотворяване са големия шанс на общината 

да осигури възможности за устойчив социално-икономически растеж, за обръщане на 

посоката на отрицателните икономически и демографски тенденции. 
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Поради предприетите мерки за подобряване на капацитета за управление на програми 

и проекти, сравнително удовлетворяващ е анализът на административния капацитет в 

Община Златоград. Оценките за работата на институциите са положителни и говорят за 

работещи институции.   

Въз основа на изготвения SWOT-анализ на прилаганите в ОПР политики по сфери на 

дейности, екипът на  „АРНЕД Пойнт” ЕООД изведе следните приоритети за развитие и 

„тесните” места, където е нужно да бъдат насочени усилията на Община Златоград за 

бъдеще: 

• В ОПР на Община Златоград за периода 2014-2020 година е препоръчително 

имплементирането на приоритетите, заложени в ОПР 2005-2013 година, тъй като те все още 

са актуални. Изключение може да се направи с приоритет 2, който изцяло е изпълнен;  

• Подобряване на инфраструктурните условия за развитие на икономическите 

дейности и за подобряване на условията за бизнес. 

• Изготвяне на подробни устройствени планове, съгласно новите нормативни 

изисквания и идентифицираните потребности за социално-икономическо развитие; изготвяне 

на ИПГВР, който да очертае интервенциите в зоните с обществено, социално и промишлено 

значение. Чрез тези мерки ще се създадат предпоставки за ефективна устройствена и 

пространствена политика, подчинена на действителните нужди на местните жители. 

• Използване повече възможностите за развитие на ПЧП за изпълнение и 

финансиране на задачите на общинското развитие. 

• Препоръчително е да се приложи ефективна система за управление, 

наблюдение и вътрешна оценка на плана, която да отчита напредъка по изпълнението на 

ОПР; 

• Препоръчително е обществеността регулярно да бъде информирана за 

напредъка по изпълнението на заложените приоритети за развитие на общината. 
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СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

• Наличие на ГКПП, даващ бърз достъп 

до Беломорието и транснационалната 

инфраструктура. 

• Добро ниво в образованието. 

• Наличие и подобрения в социалната, 

културната и спортната инфраструктура 

• Висока степен на сигурност на 

индивида, както и ниска престъпност.  

• Относително благоприятна околна 

среда, с ниска степен на замърсяване и 

сравнително добро качество на атмосферния 

въздух, водите и почвите. 

• Наличие на геотермално находище. 

• Наличие на богатото културно-

историческо наследство. 

• Наличие на полезните изкопаеми на 

територията на общината. 

• Наличие на разнообразни 

възможности за туризъм-спортен, културен, 

исторически, екологичен и др. 

• Висока степен на изпълнение на 

петата стратегическа цел от ОПР. 

• Изцяло изпълнен приоритет 2 от 

ОПР. 

• Достъп до пътните съоръжения и 

Беломорието на южната ни съседка. 

• Изготвяне на концепция за 

пространствено развитие и поддържането 

й в ГИС – формат. 

• Разработване и реализиране на 

проекти за финансиране с външни 

финансови средства, главно по програмите 

от Европейския съюз. 

• Създаване на публично-частни 

партньорства между община, НПО, бизнес. 

• Оползотворяване на потенциала на 

геотермалното находище за осигуряване на 

целогодишна посещаемост и 

продължителен престой на туристи в нов 

сегмент-здравен туризъм и балнеология, 

както и подобряване на енергийната 

ефективност . 

• Създаване на  заетост на местното 

население в минния отрасъл, намаляване 

на безработицата. 

• Привличане на инвеститори чрез 

преференциални условия за стартиране на 

нов бизнес. 

• Интегриране на социални и 

образователни политики. 
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СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 

• Отдалеченост на Златоград от 

основните икономически центрове в 

страната. 

• Незадоволителна  осигуреност с 

планови документи за провеждане на 

устройствена и пространствена политика. 

• Незадоволително изградена 

канализационна система в малките 

населени места 

• Ниска раждаемост, отрицателен 

естествен и механичен прираст.  

• Тенденции за повишаване на 

безработицата и намаляване на заетостта,  

• По-ниското равнище на доходите и 

засилване на регионалните диспропорции 

по този показател.  

• Ниска степен на изпълнение на 

първата специфична цел от ОбПР. 

• Незадоволително изпълнение на 

приоритет четири от ОбПР. 

• Липсва система за отчетност и 

контрол, няма формулирани индикатори за 

оценка. 

 

 

• Силно централизирани  бюджетни 

взаимоотношения. 

• Недостиг на финансов ресурс за 

производствена модернизация и нови 

технологии 

• Липса на квалифицирана работна 

ръка на пазара на труда 

• Повишен риск от наводнения, 

предвид  разположението на града. 

• Големите предприятия са сериозен 

източник на замърсяване на водите, 

почвите и въздуха. 

• Недостатъчно добре  уредена 

нормативната база в сферата на ПЧП. 

• Липса на държавна политика за 

целенасочено развитие в изостанали 

региони. 

• Застаряващо население в общината. 

• Обезлюдяване на селата. 

• Отлив на туристи и инвеститори 

поради лошото състояние  
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

И КОНТРОЛ, МЕРКИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ И 

МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОПР 

 

 

Стратегическото планиране на местното развитие е процес, който не завършва с 

приемането на плана в Общинския съвет. Задължителен е постоянен преглед и актуализация 

на плана, с оглед на променящата се ситуация. В частта на програмата се описва как планът 

ще бъде реализиран, кои институции са отговорни за отделни мерки или група мерки, как ще 

бъде извършен надзора над реализацията, как и кога ще бъде оценена реализацията на плана, 

а също така, кой ще бъде отговорен за това. 

Системата за управление и контрол включва следните действия: 

Кметът на общината, със заповед, създава Група за наблюдение на ОПР. Групата за 

наблюдение на ОПР има следните ангажименти: 

• Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на 

плана; 

• Периодично извършва преглед на постигнатия напредък, в изпълнение на 

плана; 

• Разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на 

целите; 

• Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена; 

• Разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките; 

• Прави предложения за изменения на плана, с цел подобряване на неговото 

изпълнение. 

Кметът изисква регулярни годишни отчети от работната група, извършваща надзора и 

оценката за осъществяване на плана. В отчетите се оценява прогреса при реализацията на 

мерките, обсъжда се изпълнението на определени показатели. 

 ОПР се подлага на предварителна, междинна и последваща оценка. Кметът на 
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общината преценява каква процедура да избере. Оценките могат да бъдат възлагани: 

• По реда на Закона за обществените поръчки на независима професионална 

организация; 

• На друг общински орган, работна група или по друг, определен от кмета, начин. 

Това би могла да бъде същата структура, която е координирала реализацията на 

плана и упражнявала надзор по неговото осъществяването. 

 Предварителната оценка включва: 

⇒ Оценка на въздействието върху социално-икономическата ситуация, главно 

тенденции на общинския пазар на труда, включително областите с особено тежки проблеми, 

по отношение на заетостта  и сферата на развитие на човешките ресурси; 

⇒ Оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване 

на околната среда. Тази оценка се извършва по реда на Глава шеста, раздел І и ІІ от ЗООС. 

Условията, редът и методите за извършване на екологична оценка са определени с наредба 

на Министерския съвет. Оценката се възлага на регистрирани експерти - български и 

чуждестранни физически лица от органа - възложител на плана (кмета на общината). 

Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната РИОСВ издава 

становище по екологична оценка на плана. 

Предварителната оценка  взема под внимание положението, от гледна точка на 

конкурентоспособност, малки и средни предприятия и равенството между половете.  

Междинната оценка включва: 

• Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на програмата; 

• Оценка на степента на постигане на съответните цели; 

• Оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление 

и наблюдение. 

Въз основа на изводите от тази оценка могат да бъдат коригирани мерките, 

преразпределени средства и др.  

Последващата оценка се извършва след изтичане на периода на действие на плана и 

включва: 
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• Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за 

изпълнение на плана; 

• Оценка на общото въздействие; 

• Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на 

програмата; 

• Оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите; 

• Изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за общинско  

развитие. 

Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на нов план за 

следващия период на планиране.  

 През периода на действие на документа могат да бъдат извършени допълнителни 

тематични оценки и оценки за специфични случаи, по преценка на органите за управление. 

 

 Консултиране с партньорите и заинтересованите страни 

 Консултирането е важен етап от процеса на местното планиране, в който гражданите 

и заинтересованите страни са поканени да предложат различни становища, в процеса на 

разработване на ОПР. Могат да бъдат прилагани различни подходи на консултиране: 

 

⇒ Активно проучване на мнения. Благодарение на изработената адекватна 

комуникационна стратегия се получават редица предложения, чрез попълване на 

разработената Анкета и директно, чрез писма и електронна поща. Благодарение на 

директния контакт и проучване на мнения се гарантира мотивацията за активно участие на 

основните заинтересовани страни, по време на разработването на плана. Получените 

отговори спомагат процеса за разработването на аналитичната, стратегическата част и 

таблицата с проекти на ОПР. 

 

⇒ Фокус групи. Сформирането на фокус групи с представители на основните 

социално-икономически партньори - представители на администрацията, образователната и 

социалната сфера, браншовите и неправителствените организации - е задължително условие 
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за успешното разработване и изпълнение на ОПР 2014-2020 година на община Златоград. От 

една страна, социално- икономическите партньори имат изграден съществен капацитет в 

определена икономическа и социална сфера на развитие, а от друга страна те имат 

възможност да създават публично-частни партньорства, които от своя страна гарантират 

използването на средства на частния сектор при осъществяването на общи инициативи за 

изпълнението на проекти от ОПР. Избран е подходът за провеждането на работни срещи на 

фокус групи на различните етапи от изработването на плана на Община Златоград. 

Участниците в една фокус група са експерти, които имат връзка с обсъждания приоритет. 

Сформирани са шест фокус групи, като в тях има представители на бизнес средите, 

образователната сфера, неправителствения сектор и администрацията, според спецификата 

на проблематиката. Целта на фокус групите е изследването на мненията на различните 

участници и синтезирането им, посредством провеждане на обстойна дискусия по отделните 

теми. Участниците имат възможност да предлагат конкретни мерки и проекти на ОПР за 

периода 2014-2020г. Дискусиите се направляват от модератор , който поставя въпросите за 

обсъждане, съблюдава за равностойното участие на лицата, като спазва изискването за 

осигуряване на спонтанност на изявата на участниците. За широкото участие на социалните 

и браншовите партньори спомага използването на съвременните телекомуникационни 

средства, чрез електронно подаване на мнения и идеи за конкретни проекти. Постъпват 

редица писмени експертни становища, впоследствие включени в ОПР. 

 

⇒ Работни заседания. Със заповед на кмета на Златоград може да се сформира 

граждански съвет, с цел да се подпомага работата на разработващия екип на ОПР на Община 

Златоград, при разглеждането на постъпилите предложения и препоръки от обществените 

обсъждания, както и да приема изготвените части на ОПР и програмата за неговото 

изпълнение, преди внасянето на същия за обсъждане и одобрение в Общинския съвет  

Златоград.  

 

 Всеки от използваните методи на консултиране, допринася за ефективното формиране 

на ОПР. 
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 Вземането на съвместни решения е един от важните етапи в стратегическото 

планиране на местно ниво, при който гражданите и заинтересованите страни работят 

съвместно с управляващите, за формиране на общи решения. Подходът, който предлагаме да 

се приложи  при разработването на ОПР на Община Златоград 2014-2020 година е 

организиране на публични обсъждания на Плана във формат фокус-групи, с цел въвличане 

на широк кръг от представители на общността, които изказват мнения и предложения, за да 

бъдат отразени в обсъждания документ. Участниците, представители на заинтересованите 

страни, трябва да имат достъп до предварително разработения текст на ОПР, като може да се 

използва официалният интернет сайт на Община Златоград. Проведените  обсъждания трябва 

да имат съпътстващо медийно отразяване, благодарение на което се осигурява висока степен 

на публичност на разработването на ОПР. Направените коментари и препоръки трябва да се 

използват при финалното формулиране и редактиране на стратегическата част и частта на 

проектите към ОПР. 

 Включването на заинтересованите страни в процеса на разработване и реализация на 

ОПР на Община Златоград 2014-2020 година не само осмисля и легитимира този процес, но 

гарантира устойчивостта на този документ, през планирания период от време. Благодарение 

на широкото гражданско участие се повишава качеството и стойността на ОПР на Община 

Златоград за периода 2014-2020 година, като същевременно се засилва общественото 

доверие и отговорност. 

 

Осигуряването на публичност и прозрачност на ОПР е задължение на кмета на 

общината и в етапа на неговата реализация, и евентуалните му актуализации. 

В тази част на плана се определя реда и начина, по който ще бъде осигурена 

информация на заинтересованите страни и широката общественост за приетия план, 

приетите приоритетни насоки за развитие на общината, целите и мерките на развитието. 

Препоръчва се да се използват различни форми, съобразно спецификата на съответната 

община, като публично представяне пред населението, тематични или секторни 

представяния в местни медии, различни местни и регионални форуми в степени на 

детайлност, съобразно заинтересоваността на целевите групи. 

Информираността е предпоставка за оказването на обществена подкрепа на плана във 
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фазата на неговата реализация. В хода на прилагането би могло да се използва процедурата 

по разработване на проектобюджета на общината. В чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за 

общинските бюджети се предвижда общинският бюджет да се съставя на основата на 

предложенията на местната общност, чрез консултации, срещи и публични обсъждания. На 

тези срещи би могло да се представи информация и за ОПР, и по-специално кои решения, 

свързани с бюджета са следствия от предвижданията на ОПР и кои решения, предстоящи за 

вземане, към постигането на кои приоритети, от ОПР, се отнасят. 

В началния етап на разработване на плана се препоръчва информационна кампания за 

активизиране на обществото. Могат да бъдат организирани открити събрания, да бъдат 

поканени за участие, в дейността на създаващите се работни групи, активни представители 

на обществото, да се публикува информация в местната преса, да се излъчват предавания по 

местните телевизии. Обществеността трябва да се приканва да споделя предложения в 

писмен вид, като за целта могат да бъдат поставени, на удобни за обществеността мест, 

специални кутии за предложения. 

При изготвянето на плана трябва да се включи обществеността в общината, чрез 

основните социални партньори. Социалните партньори на местно ниво са представители на 

организации на работодателите, синдикати, неправителствени организации, други значими 

организации в просветната, научните, културната, здравната и др. области. 

При разработване на плана се организират открити събрания, на които могат да 

присъстват всички желаещи. В работните групи за изготвянето на плана могат да се канят за 

участие активни личности, представители на отделните по-големи работодатели, най-

важните, действащи на територия на общината и региона, организации. 

За изясняването на общественото мнение, по формирането на визията и приоритетите 

на плана, може да бъде организирано допитване до гражданите, в което обществеността 

пряко да изрази своето мнение по най-важните въпроси на плана. 

Реалното участие на икономическите и социални партньори е задължително условие 

за успешното местно развитие, защото:  

1. Партньорите често имат много важни знания в определена икономическа и 

социална сфера на развитие, която може да бъде непозната на държавните служители, които 

често не са се сблъсквали с конкретните проблеми. 
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2. Партньорите контролират капитала и човешките ресурси. Въвличането на 

партньорите в процеса на планиране може да гарантира използването на средствата на 

частния сектор при осъществяването на общите инициативи и проекти, полезни за 

развитието на цялата община. Партньорите са заинтересовани от развитието на своята 

община и регион, защото икономическият растеж в общината означава и увеличение на 

техните доходи. Затова те биха били склонни да подкрепят инициативите на публична 

политика, които биха били полезни за тях. 

Участието на обществеността и нейната информираност може да създаде 

благоприятни очаквания за бързото икономическо и социално развитие на общината. 

Положителните икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и да 

увеличат въздействието на обществената политика.  

Представителите на икономическите и социални партньори се включват в работните 

групи по изготвяне на плана. Тези, които не могат да бъдат включени пряко в процеса на 

изработването на плана, би следвало да имат възможността да изразят своето мнение и да 

представят своите предложения в началния етап на изготвяне на плана ( например да се 

отговори на въпроса, какви, по тяхно мнение, са най-важните проблеми на общината ), а в по 

късен етап да изразят мнението си за избора на, предвидените в проекта на плана, 

приоритети и мерки.  

Модерните телекомуникационни средства съдействат за пълното приобщаване и 

информиране на партньорите. При изготвянето на плана, откритите обсъждания могат да 

бъдат обявявани в пресата, проектът на плана да бъде публикуван в интернет страницата на 

общината и други местни публични институции. 

Пълните текстове на плановете се изпращат до областния управител, с цел 

контрол по законосъобразност и използване в работата на Областната стратегия за 

развитие. Копие от плана се изпраща и до областния управител, който в момента 

председателства РСР. Копие от плана се изпраща и до министъра на регионалното 

развитие. Планът следва да се изпрати на хартиен и на магнитен носител. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОПР НА БАЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ОЦЕНКАТА И РАЗРАБОТЕНАТА МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ И 

КОНТРОЛ; АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

 

 

 7.1. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАНА 

Предмет на наблюдение са изпълнението на целите и приоритетите на Общинския 

план за развитие, съгласно определените физически и финансови индикатори, организацията 

и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на 

информация и публичност, за резултатите от изпълнението на плана за развитие. 

В цялостния процес на наблюдение и при спазване на принципа за партньорство, 

следва да участва кметът на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници, 

представители на общинската администрация, представители на общинския съвет, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и представители 

на гражданското общество. 

 

 

 

 7.1.1. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 

цели осигуряването на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие, като са взети под 

внимание механизмите и процедурите, предвидени в Закона за регионалното развитие (ЗРР) 

и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).  

Системата осигурява ефективното изпълнение на плана, с оглед постигане на целите 

за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти. В Системата за наблюдение и оценка на 

изпълнението на Плана влиза и Програмата за неговата реализация, която включва 
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списък с дефинираните проекти и тяхната принадлежност и принос към целите, 

приоритетите и мерките, времеви график и финансови източници за реализация. 

Системата за наблюдение и оценка обхваща източниците, начините и периодичността за 

събиране, обработка и анализиране на информация; индикаторите за наблюдение и оценка; 

органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; системата на 

докладване и осигуряване на информация и публичност. 

⇒ Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране 

на информация. 

 Данните, въз основа на които се извършва наблюдението и оценката, съгласно чл. 79 

от ППЗРР се събират от Националния статистически институт, от Агенцията по заетостта, 

както и от други надеждни регионални и местни източници на информация. Данните се 

събират, обработват и анализират ежегодно, с цел да послужат за разработването на Годишен 

доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план (чл. 91, ал.2 от ППРЗЗ). 

⇒ Индикатори за наблюдение и оценка 

Индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие, съгласно 

чл.80, ал.1 от ППЗРР отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, 

определени в него, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Те 

отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и 

приоритетите за развитие. В Общинския плана за развитие на Община Златоград за 

следващия планов период 2014-2020 година могат да бъдат  формулирани общи и 

специфични индикатори.  

 

 ОБЩИ ИНДИКАТОРИ 

 Общите индикатори са подбрани с цел осигуряването на необходимите адекватни 

информационни ресурси за общото състояние на Община Златоград, през периода на 

наблюдение. Те са съобразени със следните водещи принципи:  

⇒ Съобразени са с времевия период за изпълнение на Общинския план за 

развитие - 2014-2020 година;  

⇒ Подпомагат извършването на сравнителен анализ за моментното състояние на 

общината,  ЮЦР и страната;  
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⇒ Осигуряват комплексна информация за интегрираното развитие на 

територията; 

⇒ Позволяват изследване на потенциалните връзки между променящите се 

условия, нивото на регионално развитие и избора на дадена политическа рамка.  

  

 ОБЩИ ИНДИКАТОРИ 

 БВП по текущи цени – общ и на човек (хил. лева)  

 Покупателна способност на населението (хил. лева)  

 Коефициент на безработица  

 Коефициент на икономическа активност  

 Общ доход на лице от домакинството в лв.  

 Динамика на преки инвестиции (хил. лв), в т.ч. и чуждестранни  

 Динамика на реализирания брой нощувки , в т.ч. и от чужденци 

 Използвана вода (за питейни и промишлени нужди)  

 Капацитет на канализационната система  

 Качество на въздуха 

 

  

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ 

 Посредством специфичните количествени индикатори ще се проследява изпълнението 

на приоритетите и специфични цели на Общинския план за развитие на Община Златоград. 

 Сред тях са интегрирани и онези  екологични индикатори, за които има налични 

измерими стойности на общинско ниво. 

 Дефинирани са количествени индикатори за въздействие и за резултат, там където е 

възможно количествено измерване и е наличен официален източник на информация, което да 

гарантира обективност, по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения. За 

някой от т.нар. „меки мерки“, за които не могат да бъдат определени обективни 

количествени индикатори, приносът им за постигане на специфичните и стратегическите 

цели ще бъде оценяван посредством качествени оценки в годишните доклади от наблюдение 

изпълнението на плана, междинните и окончателната оценка. Предвид сравнително малкото 
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статистически данни, за които се поддържа информация на ниво общини, в процеса на 

наблюдение и оценка на ОПР ще се разчита предимно на информация и данни от Община 

Златоград, кметствата, Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти и на социално-икономическите партньори – НПО, браншови 

организации, учебни заведения, Дирекция „Бюро по труда“, РИОСВ и др. Те биха могли да 

бъдат  следните, в зависимост от точното формулиране на целите, приоритетите и мерките за 

постигането им ще бъдат заложени: 

  

Пример: Индикатори за наблюдение на Специфична цел 1 

 

 Модернизиране и оптимизиране на общинското управление и икономика, 

постигане на устойчиво развитие и подобряване качеството на живот на местното 

население. 

№ Наименование на 

индикатора 

Мярка Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1 Брой новорегистрирани 

фирми 

бр НСИ Ежегодно 470 580 

2 Въведени нови 

производства в 

предприятията 

бр ИСУН Ежегодно 0 10 

3 Брой фирми, въвели 

системи за управление на 

качеството 

бр ИСУН Ежегодно 10 20 

4 Брой безработни лица бр ДБТ Ежегодно 900 600 

5 Безработни младежи бр ДБТ Ежегодно 150 75 

6 Безработни жени бр ДБТ Ежегодно 600 400 

7 Нови туристически 

продукти 

бр Община 

Златоград 

Ежегодно 10 20 
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8 Брой легла за нощувка бр НСИ Ежегодно 450 700 

9 Брой реализирани 

нощувки 

бр НСИ Ежемесеч

но 

15000 22000 

10 Произведена продукция Хил.лв НСИ Ежегодно 77 000 120 000 

11 Приходи от дейността Хил.лв НСИ Ежегодно 135 000 200 000 

12 Заети лица в 

нефинансовите 

предприятия 

бр НСИ Ежегодно 2500 3 500 

 

Таблица 9.  Индикатори за наблюдение на Специфична цел 1 

 

 Подобен подход трябва да се приложи след формулиране и приемане на всички 

специфични цели, приоритети и мерки-ясно и конкретно да са формулирани и въведени 

индикатори за наблюдение на изпълнението на конкретните политики. 

 

⇒ Органи за наблюдение на Плана, организация и методи на тяхната работа 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Златоград, съгласно чл.89 

от ППЗРР е Общинският съвет на Община Златоград. В процеса на наблюдение на 

изпълнението на ОПР, общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи,  

организации, физически и юридически лица, при спазване на принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. 

Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план развитие, съгласно 

чл.81 от ППЗРР, включват: 

1. Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение, по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно развитие; 

2. Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните 

органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически 

лица, на основата на принципа за партньорство; 

3. Осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и 

правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените 



 
 

„Независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на Община Златоград”  
          Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 102  
 

поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и 

социалното включване; 

4. Обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за 

развитие;  

5. Осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните 

структури, участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на 

Общинския план за развитие; 

6. Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване 

ефективността на процеса на наблюдение, в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

7. Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и 

публичност, относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се гарантира 

прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното 

и местното развитие. 

 

⇒ Система на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

 Резултатите от наблюдението и оценката на Общинския план за развитие, съгласно чл. 

82, се отчитат при изпълнението на областната стратегия за развитие на област Смолян и на 

Националната стратегия за регионално развитие. Кметът на общината внася за обсъждане и 

одобрение от общинския съвет, доклади за резултатите от междинната и последваща оценка 

на изпълнението на ОПР. Органът за наблюдение – Общинският съвет, осигурява дейностите 

по публичност и разпространение на резултатите от оценката, гарантирайки прозрачност. 

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

Общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината. 

 

 7.1.2. ЕКИП, ИЗВЪРШВАЩ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Кметът на Община Златоград организира наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие. За целта той определя Оперативна Група за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ОПР. Кметът определя конкретния състав на Групата със своя 

заповед, като представителите на ОбС в групата се определят на заседание на Съвета. 

 Групата може да бъде в следния състав: 
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− Заместник-кмет на Общината; 

− трима общински специалисти; 

− трима общински съветника; 

− трима представители на НПО; 

− трима представители на бизнеса и/или на браншови организации. 

 Към Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР могат да се привличат експерти 

по регионално или местно развитие. Експертите, участващи в извършването на оценки на 

документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, трябва да 

отговарят на редица изисквания, посочени в чл.83 от ППЗРР. При възлагане на оценки 

органите за управление на регионалното развитие изискват писмени доказателства за 

установяване на съответствието, с изискванията на ал. 1 и за липсата на конфликт на 

интереси от кандидатите. 

 Основните функции на Групата за наблюдение и оценка са: 

⇒ Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение на изпълнението 

на плана; 

⇒ Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението 

на плана; 

⇒ Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента на 

постигане на целите; 

⇒ Разглеждане на резултатите от междинната оценка; 

⇒ Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по заложените 

мерки; 

⇒ Изказване на предложения за изменение на Плана, с цел неговото подобряване. 

 

 7.1.3. ГРАФИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

Оперативната група за наблюдение извършва следните дейности: 

⇒ Ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на 

плана. За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад, в 

съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР. 
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⇒ Наблюдения при необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при 

задание от Общинския съвет и други, Групата изготвя документ, съгласно поставената 

задача. 

⇒ Наблюдения в края на периода. Групата изготвя доклад за цялостното 

изпълнение на Общинския план за развитие, с оценка на постиженията и въздействието от 

реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ на изпълнението, 

изводи и препоръки за новия ОПР и др. Препоръчва се включването на външни експерти. 

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 

се изготвя по определен, от кмета на Общината, ред и се одобрява от общинския съвет, по 

предложение на кмета на Общината. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобрение от общинския 

съвет, до 31 март на всяка следваща година. Информацията и данните, свързани с 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, се въвеждат в единната 

информационна система за управление на регионалното развитие. Годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие осигуряват информация за 

изготвяне на междинната и последващата оценка на Общинския план за развитие. Копие от 

годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се 

изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за 

тяхното одобряване. 

 

 7.1.4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, 

според чл.91, ал.8 от ППЗРР, съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от компетентните органи, с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, в т. ч.: 
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а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за 

развитие, през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на Общинския план за развитие; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

 

 7.2. ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

 Оценката обхваща всеки стадий от жизнения цикъл на Плана – предварителна, 

междинна и последваща. 

 Предварителната оценка се разработва от независим оценител, успоредно с 

подготовката на проекта на Общинския план за развитие. Тя съдържа прогнозна оценка за 

въздействието на Плана върху процесите на социално-икономическото развитие на 

Общината (чл. 32 от ЗРР). Екологичният компонент в оценката оценява доколко стратегията 

за развитие на общината, определена с плана, съответства на стратегията за опазване на 

околната среда и критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. 

 Междинната оценката на плана се извършва по Системата за наблюдение и оценка, 

описана в точка 1. „Наблюдение на Плана”, от настоящата глава, която включва методика за 

измерване по определени индикатори, подходяща организация, събиране, обработка, анализ. 

Тя се извършва, съгласно чл. 33 от ЗРР, не по-късно от 4 години от началото на периода на 

неговото действие, който е седем години. Междинната оценка включва: 

− оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

− оценка на степента на постигане на съответните цели; 

− оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

− изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. 
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 Междинната оценка на изпълнението на ОПР дава информация за провежданите 

политики и подпомага общината да подобри прозрачността на планираните дейности и 

използването на съществуващите ресурси. На база резултатите и препоръките от оценката 

на Плана се решава необходимостта от неговата актуализация. 

 Резултатите от извършваната оценка на Общинския план за развитие се отчитат при 

оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и на Националната стратегия за 

регионално развитие. Кметът на общината внася, за обсъждане и одобряване от общинския 

съвет, доклади за резултатите от междинната и последваща оценка на изпълнението на ОПР. 

Общинският съвет осигурява дейностите по публичност и разпространение на резултатите от 

оценката. 

 Последващата оценка на изпълнението на документите за стратегическо планиране 

(в случая Общински план за развитие на Община Златоград), съгласно чл.34 от ЗРР, се 

извършва не по- късно от 1 година след изтичането на периода на неговото действие. 

 Последващата оценка включва: 

− оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

− оценка на общото въздействие; 

− оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

− изводи и препоръки, относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

 През периода на действие на ОПР на Община Златоград могат да се извършват 

допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи, по преценка на 

съответните органи за управление на регионалното развитие, определени в ЗРР. 

 

 7.3. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

 При актуализацията на ОПР следва да се анализира и оцени динамичното въздействие 

на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-икономическите 

характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, като на тази 

основа се разработи реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за управление и 

изпълнение на целите на Плана, до края на съответния период. Предпоставките за 

актуализация на ОПР трябва да съответстват на посочените в чл. 38 ал. 1 от ППЗРР. 
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 Общинският план за развитие се актуализира: 

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в 

Общината; 

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие; 

3. В резултат на промени в националното законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на ОПР; 

5. На основата на резултатите от междинната или последваща оценка. 

 

 За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването и 

приемането на Актуализирания общински план се извършва при условията и по реда за 

изработване и приемане на Общинския план за развитие. 

 За ефективното и ефикасно изпълнение на Общинския план за развитие, програмата за 

неговата реализация може да се актуализира при необходимост, с решение на общинския 

съвет, по предложение на кмета на Община Златоград. Финансирането на процеса на 

изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на ОПР се осъществява чрез 

бюджета на общината. 
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8. ИЗГОТВЕН АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ  НА 

ВЪТРЕШНА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 Анализът на вътрешната нормативна уредба в Община Златоград, за отчетния период, 

показва, че има приети и са действащи следните нормативни документи: 

⇒ 7 програми, 

⇒ 2 плана,  

⇒ 2 стратегии,  

⇒ 3 правилника,  

⇒ 1 статут 

⇒ 14 наредби.   

 Всички те са разработени, спазвайки законовите разпоредби и са актуализирани, 

когато е възниквала необходимост от това.  

 

 Обща оценка: 

Община Златоград е спазила всички задължения за създаване и поддържане в актуалност на 

необходимите нормативни документи. 

 

 

 1. Предложения за актуализиране 

 През следващия планов период 2014-2020 година, в Община Златоград възниква 

необходимост от актуализация на цялата нормативна уредба, чийто срок на действие е 

изтекъл, а именно: 
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№ Наименование на нормативния акт Решение на ОбС за 

приемане 

Необходимост от 

актуализация 

 

ПРОГРАМИ 

1 

Общинска програма за опазване на 

околната среда на Община Златоград 

Срок на програмата: 2008 – 2013 г. 

№ Г 181/25.11.2004 г. ДА 

2 

Общинска програма за развитие на 

туризма в Община Златоград  и е със 

срок 2012-2015 г. 

№ Г 195/ 21.12.2004 

г. 

 

НЕ 

3 

Общинска целева програма за 

енергийна ефективност на Община 

Златоград. 

№ Г 196/ 21.12.2004 г ДА 

4 
Общинска програма за закрила на 

детето. 

№ Г 617/ 29.06.2007 

г. 
НЕ 

5 

Оздравителна програма на Община 

Златоград за финансово подпомагане, 

съгл. Наредбата за условията и реда за 

финансово подпомагане на общини ( в 

сила до 31/12/2007) 

№ Г 448/22.06.2006 г. НЕ 

6 

Програма за ограничаване структурния 

дефицит на Община Златоград (Проект 

на Община Златоград за финансово 

подпомагане) ( в сила до 31.12.2007 г.) 

№ Г 623/17.07.2007 г. НЕ 

7 

Програма за управление на общинската 

собственост на Община Златоград за 

2008 г. Всяка година към нея се приема 

такава годишна програма 

 

№ Д 49/30.01.2008 г. ДА 
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ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ 

1 
Общински план за развитие 2005 – 

2013 г.  
№ Г 115/10.06.2004 г. ДА 

2 

Стратегия за развитие на социалните 

услуги в Община Златоград за периода 

2007 – 2009 г., актуализирана за период 

2011-2015 г. ведно с приложение: 

План за развитие на социалните услуги 

в Община Златоград – 2007 година. 

Социална програма за хора с 

увреждания и възрастните хора в 

Община Златоград за 2008 година 

№ Г 578/27.04.2007 г. 

 

 

№ Г 578 /27.04.2007 

 

№ Д 40 / 21.01.2008 г 

НЕ 

3 

Стратегия за развитие на 

образователната система в Община 

Златоград /2006-2011 г. 

№ Г 393/24.02.2006 г. НЕ 

 

ПРАВИЛНИЦИ И СТАТУТИ 

1 

Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет 

Златоград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска 

администрация! 

Актуализиран с 

Решение Д 9/ 

27.11.2007 г. 

Промените, с изкл. 

на 

чл. 22, влизат в сила 

от 01.12.2007 г. 

Актуализиран с Реш. 

Д54/30.01.2008 г. 

НЕ 

2 
Правилник за организацията и 

дейността на Общинския 

 

№ Г 433/28.04.2006 г. 
НЕ 
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консултативен съвет по туризъм  

 

№ Д 34/27.12.2007 г. 

3 

Правилник за организацията и 

дейността на обществения посредник 

на територията на Община Златоград 

 

№ Г 532/27.12.2006 г. НЕ 

4 
Статут за духовно стимулиране в 

Община Златоград 

№ В 223/06.03.2001 

г. 
НЕ 

 

НАРЕДБИ 

1 Наредба № 1 за опазване на 

обществения ред, хигиената и 

естетическия вид на населените места и 

на общинската собственост в Община 

Златоград. 

Изменена с Решение 

№ Г 251 от 

25.05.2005 г.  и 

многократни 

изменения след това 

НЕ 

2 

Наредба № 2 на ОбС – Златоград за 

реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

Приета с Решение № 

В/27.04.2000 г. 

Изм. и доп. № 

Г 597/30.05.07 г. 

НЕ 

3 

Наредба № 3 за рекламно-

информационните материали  

 

Приета с Решение № 

198/1997 г., акт. с 

Решение № В 295/ 

26.09.2001 г. 

НЕ 

4 
Наредба № 5 за управление на 

отпадъците в Община Златоград 

№ Г 443 от 

31.05.2006 г. 
НЕ 

5 
Наредба № 7 за управление на 

общинския бюджет  

№ Г 153/30.09.2004 г. 
НЕ 

6 

Наредба № 8 на ОбС Златоград за 

определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги.  

Изм. и доп.№Г 448/ 

22.06.06 г. 

№ Г 510/ 1.10.2006г. 

НЕ 
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7 
Наредба № 9 за достъпна общоградска 

среда в Община Златоград 

№ В 515/30.04.2003 

г. 
НЕ 

8 

Наредба № 10 за определянето и 

условията за разполагане на 

преместваеми обекти за търговски и 

други обслужващи дейности на 

територията на Община Златоград 

 

 

№ Г 205/ 24.01.2005 

г. 

НЕ 

9 

Наредба № 11 на Общински съвет – 

Златоград за доброволни граждански 

формирования по охрана на 

обществения ред на територията на 

Община Златоград 

 

 

№ Г 24 от 31.10.2005 

г. 

ДА 

10 

Наредба № 12 за реда и условията за 

управление и разпореждане с 

общински жилища на територията на 

Община Златоград 

 

 

№ Г 628/30.07.2007 г. 
ДА 

11 
Наредба № 13 за принудително 

премахване на незаконни строежи 

№ Д 33/27.12.2007 г. 
ДА 

12 
Наредба № 14 за определяне на размера 

на местните данъци за 2008 г. 

№ Д 50/30.01.2008 г. 
ДА 

13 
Наредба №15 - за управление на 

общинските пътища 

№ Д 246/27.11.2008 

г., 
НЕ 

14 

Наредба №16 - за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане 

при финансиране, чрез дългосрочен 

или краткосрочен дълг 

№ Д271/29.12.2008 

година 
НЕ 

15 

Наредба №17 за условията и реда за 

упражняване правата на Община 

Златоград в търговски дружества и 

№ Д349/30.03.2009 г. 

НЕ 
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НПО 

16 
Наредба №18 за изграждане и опазване 

на зелената система 

№ Д412 от 23 юни 

2009г. 
НЕ 

17 
Наредба №19 за гробищните паркове в 

общината 

№ Д617/30.03.2010г. 
НЕ 

18 

Наредба №20 за управление, 

стопанисване и ползване на земите и 

горите от общинския поземлен фонд на 

територията на Община Златоград 

№ Е 224/31.07.2012г. 

НЕ 

19 

Наредба №21 за управление и 

разпореждане с общински спортни 

обекти и съоръжения на територията на 

Община Златоград 

В сила от 01.09.2013г. 

НЕ 

20 

Наредба №22 за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучетата на 

територията на Община Златоград 

№ Е542 21.10.2013 г. 

НЕ 

21 

Наредба №23 за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Златоград 

№ Д262 от 

22.12.2008г. 

НЕ 

22 

Наредба № 24 за принудителното 

изпълнение на заповеди за премахване 

на незаконни строежи от четвърта, пета 

и шеста категория или на части от тях 

от Община Златоград 

в сила от 02.04.2014 

г. 

НЕ 

23 
Наредба № 14 за определяне на размера 

на местните данъци за 2008 г. 

№ Д 50/30.01.2008 г. 
ДА 

Таблица 10. Преглед на вътрешната нормативна уредба 
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 2.  Предложения за нови разработки 

 2.1.Разработка на Стратегия за развитието на младежта и спорта в Община Златоград;  

 2.2. Разработка на Програма за насърчаване използването на Възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ);    

 2.3.Разработка на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в Община Златоград 

 2.4.Разработване на политики и процедури за осъществяване на общински ПЧП.   
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9. ИЗВОДИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ 

 

ИЗВОДИ: 

⇒ Социално-икономическият профил на общината в общия си вид се променя 

много спрямо 2005 година, главно в резултат на въздействието на глобалната икономическа 

криза. Отрицателните демографски тенденции се засилват и населението на общината 

намалява.  Икономическото развитие се характеризира с различна динамика, но все още е 

слабо, в сравнение със средните показатели за страната и останалите общини в Област 

Смолян. Средната годишна работна заплата бележи постоянен темп на растеж, но по този 

показател Златоград остава под средните равнища за страната. През последните 5 години 

равнището на безработица в Община Златоград се увеличава значително и продължава да 

бъде над средното равнище за страната.  

⇒ Заложените в ОПР на община Златоград: визия, цели, приоритети и 

специфични цели в общия си вид звучат актуално и съответстват на местните, регионалните, 

национални и европейски планови и стратегически документи, но имат по-скоро 

пожелателен характер и са твърде амбициозни, а не толкова реалистични и постижими в 

рамките на осемгодишния период. 

⇒ Липсва точно определено време за постигане на целите и няма яснота по 

отношение на конкретни действия и мерки за тяхното изпълнение.  

⇒ Липсват ясно определени и прецизирани индикатори, съотнесени към 

съответните цели и приоритети.  

⇒ Липсва ясно дефиниране на  методите и механизмите за постигане на целите, 

заложени в ОПР. 

⇒ Не е извършена Междинна оценка за изпълнение на ОПР, липсва система за 

отчетност и контрол, липсва финансов анализ, слабо е участие на партньорите и различните 

заинтересовани страни в процеса на изпълнение на ОПР.  

⇒ В резултат на оценката се констатира, че от специфичните цели само една е с 

добра степен на изпълнение, три са със средна степен на изпълнение, а една от тях е с ниска 
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степен на изпълнение. 

⇒ При оценката на приоритетите се оценява, че един от приоритетите е с висока 

степен на изпълнение, четири от тях са със средна степен на изпълнение, а един е с ниска 

степен на изпълнение. 

⇒ Връзката между ОПР и Общинския бюджет не може добре да бъде откроена, 

при сегашната практика на разработване на двата документа, а именно как разходването на 

средствата от общинския бюджет е подчинено на постигане на заложените цели и 

приоритети в ОПР. 

⇒ Не е създадена планираната специализирана група за наблюдение на 

изпълнението на ОПР. Няма точна информация за вложените човешки ресурси в дейностите 

по изпълнение на ОПР. 

⇒ Визията, целите и приоритетите отговарят на целите на регионалните, 

национални и европейски стратегически документи. Те отразява обективно потенциала на 

общината, в тях са заложени потребностите на местната общност и отразяват някои от 

основни предизвикателства пред общината. 

⇒ Структурата на ОПР  отговаря частично на изискванията на ЗРР и ППЗРР. В 

ОПР липсват основни раздели, касаещи мерките по информация и публичност и системата за 

наблюдение, мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР, няма въведени индикатори за 

резултати и въздействие. 

⇒ ОПР съдържа много общи препоръки за осигуряване на информация и 

публичност на действията на местната власт за изпълнение на общинския план. Въпреки 

заявената необходимост, постановките на плана и резултатите от неговата реализация да 

бъдат популяризирани, липсва цялостна комуникационна стратегия на плана. 

⇒ ОПР на Община Златоград съдържа организационната структура за 

изпълнение, но няма конкретни правила и отговорности за включването на представители на 

заинтересованите страни и не е конкретизирана степента на участие на партньорите в 

различните функции.  

⇒ Не са изградени механизми за събиране на актуална информация от 

заинтересованите страни за техния принос, в изпълнение на ОПР. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Направеният анализ на постигнатия напредък по прилагане и въздействие на целите 

на ОПР на Община Златоград показва, че има общо изпълнение близко до средното ниво.  

Налага се общият извод, че заложените цели се изпълняват бавно, поради зависимостта на 

тяхното изпълнение от финансовите ресурси на европейските структурни фондове. За това е 

нужно точно, конкретно и реалистично формулиране на целите. Необходимо е определяне на 

конкретни и измерими количествени и качествени индикатори, които да оценяват напредъка 

на всяка една цел поотделно. 

Въпреки констатациите, особеностите на региона налагат воденето на специфична и 

целенасочена политика, насочена към разрешаването на важни проблеми за общината, тъй 

като предизвикателствата пред социално-икономическото развитие са сериозни и справянето 

с тях не е по силите на общината. Затова е важно да бъдат разработени механизми и мерки за 

целенасочена политика, които да намерят изражение в ОСР, НСР и останалите програмни 

документи. Към Област Смолян, и в частност в Община Златоград, е необходимо 

прилагането на разнопосочен подход, на специфична държавна политика, тъй като регионът 

е с различна от останалите територии в България проблематика, произтичаща от 

разположението и в планински и труднодостъпен регион. 

В ОПР на Златоград е формулирана главна стратегическа цел „Община Златоград ще 

се стреми да изгради ефективна местна политика на устойчиво и балансирано 

развитие, запазващо културното и историческото си наследство.” , която е добре 

фокусира и изчерпателна. В рамките на разглеждания период (2007-2013 година), може да 

бъде проследена тенденция на постигане на една сравнително малка част от аспектите на 

целта – подобряване в инфраструктурата, трансграничната достъпност, добрата екологична 

характеристика на околната среда, развитие на културно-историческото наследство.  За 

съжаление, обаче, състоянието на местната икономика не може да бъде определено като 

устойчиво. Въпреки подобряването на икономическите показатели, равнището на заетост 

намалява, безработицата се увеличава, равнището на доходите е под стойностите в областта 

и страната, важни  отрасли са особено уязвени. Това води до негативни демографски процеси 

на застаряване и миграция.  
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 ПРЕПОРЪКИ: 

1. При изготвянето на новия ОПР или като приложение към него да се изготви 

детайлна Програма за изпълнение на ОПР до 2020 година, в който целите да се обвържат с 

конкретни срокове и желани стойности по всички индикатори и показатели. В изготвянето на 

програмата да се включат всички кметства, които да подадат информация за техните 

приоритетни проекти и дейности до 2020 година. 

2. Визията и общата цел на ОПР да се конкретизират. 

3. Да се направи Финансов анализ и индикативно разпределение на финансовите 

средства за изпълнение на дейностите, включително и реалистична аргументация за 

източниците. 

4. Необходимо е да се търси увеличение на собствените приходи на общината, с 

оглед нейната самостоятелност.  

5.  Необходим е фокус на усилията за подпомагане на икономическите субекти в 

общината – предоставяне на повече и по-гъвкави административни услуги и целенасочена 

подкрепа за разработване на проекти. 

6. Необходим е сериозен фокус на усилия за диверсифициране на икономиката, 

като цяло и на туристическия продукт. 

7. Нужно е да се използват повече възможностите за развитие на ПЧП.  

8. Необходимо е да се търсят възможности за привличане на нетрадиционни за 

общината производства.  

9. Изключително важно е да бъде развит устойчив промишлен сектор . 

10.  Общинската администрация трябва да потърси подходящите механизми за 

привличане на инвестиции, насочени към развитие на отраслите, генериращи устойчива 

заетост. 

11. Необходимо е да се постави акцент на програмите за осигуряване на постоянна 

заетост на дългосрочно безработни лица и хора в неравностойно положение. Изключително 

важно е да се използват възможностите за подобряване на квалификацията, които ОПРЧР 

предоставя. 

12. Да се създаде работна група за наблюдение на ОПР, която да започне да 

функционира и да приема годишен план за работа през периода 2014-2020 година, като се 
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събира най-малко веднъж годишно и обсъжда напредъка по изпълнение на Плана и 

осъществява своята дейност, по утвърдените правила за мониторинг и оценка на конкретни 

политики. 

13. Да се изисква постоянно изпълнение и отчетност от кметовете, кметските 

наместници и общинските съветници, по отношение целите и приоритетите на ОПР (веднъж 

годишно); 

14. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на кмета и 

Общинския съвет; 

15. Да се популяризира ОПР и да се активизира бизнеса и НПО да участват за 

финансиране на различни дейности с проекти, за да се повиши общия напредък по 

изпълнение на заложените цели и приоритети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Цялата отговорност за съдържанието на документа носи Община Златоград и при никакви условия не може да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОП «Административен капацитет» 
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ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

За независимата последваща оценка са използвани следните източници на данни и 

информация: 

1. Общински план за развитие на Община Златоград 2005-2013 година, актуализиран 

2008 година; 

2. Официални справки от Общинска администрация-Златоград; 

3. Доклади за изпълнението на Общинския план за развитие, като отговор на 

въпросник към кмета на общината; 

4. Обобщени данни от анкетни проучвания сред заинтересованите страни; 

5. Официални статистически данни от Териториално статистическо бюро – Смолян; 

6. Информация и данни от „ВиК”-клон Златоград, ЕВН България Електроснабдяване, 

КЕЦ-Златоград, ДГС-Златоград, ДБТ-Златоград, ДСП-Златоград, НИМХ-гр.София 

7. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България; 

8. Методика за изготвяне на оценка на общински планове за развитие на МРРБ -

18.08.2010 г.; 

9. Инструмент за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED; 

10. Вътрешна нормативна уредба на Община Златоград - планове, правилници, 

програми, наредби; 

11. Анализ на прилагането на принципите за добро демократично управление, заложени 

в европейската стратегията за иновации и добро управление на местно ниво –Доклад на МРР 

и НСОРБ. 

12. Регионални профили-2012 година- доклад на Института за пазарна икономика, 

гр.София 

 

 

 


