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Въведение
Стратегическите документи за регионално развитие служат за определяне на
актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и
градовете, които се отчитат при разработването на инвестиционните програми,
включително съфинансирани от фондовете на ЕС и за идентифициране на проекти,
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и
местно развитие.
На всички административно териториални нива са разработени стратегически
документи за развитие - регионално и местно. Субординацията на документите се
движи от по-високите териториални нива към по-ниските, които отговарят на техните
конкретни проблеми и нужди, като същевременно допринасят за постигане целите на
държавната политика за регионално развитие.
Направените промени и допълнения в Закона за регионално развитие ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ се наложиха от новото положение на България като
пълноправен член на ЕС. Измененията и допълненията на ЗРР бяха базирани на изводите и препоръките от оценката на въздействието на действащата нормативна уредба
в областта на регионалното развитие и на предложенията на заинтересованите страни
и партньорите, включително в рамките на регионалните и областните съвети за
развитие, както и на основата на натрупания административен опит в процеса на
прилагане на законодателната рамка на всички нива. Промените усъвършенстваха,
надграждаха и хармонизираха действащия Закон за регионално развитие, без да
налагат съществени промени във философията и механизмите за неговото прилагане.
Целта бе да се постигне по-висока приложимост, ефективност и ефикасност на
законовите разпоредби, като същевременно се осигури съответствие и
взаимодействие със законодателната рамка на ЕС през периода 2014-2020 г.
В контекста на действащите цели, принципи, правила и процедури за провеждане на
регионалната политика в рамките на ЕС и в България този подход има решаващо
значение. По-широкото и задълбочено използване на стратегическия
инструментариум в процеса на планиране на регионалното и местното развитие след
2014 г. има засилваща се роля и още по-голямо значение за бъдещото развитие на
националната политика за устойчиво и интегрирано регионално развитие.
Целта на стратегическото планиране е да се определи подходяща стратегия
за развитието на всяка отделна община, за определен период от време, като
се отчетат актуалните проблеми и предизвикателствата по отношение на
икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и опазването на
околната среда.
Стратегическото планиране не е еднократно действие, а процес, който е
тясно свързан с прилаганата политика за развитие на общината. Той обхваща
не само разработването на Общинския план за развитие /ОПР/ на общината и
неговото приемане от Общинския съвет, а и осигуряване на ефективен
системен мониторинг на неговото изпълнение.
Наблюдението включва извършването на междинна и последваща оценка на
изпълнението, а при регистрирана необходимост и актуализация на този
така важен документ за местното развитие на дадената територия.

3

Стратегическото планиране е тясно свързано с управлението на общината.
Общинският план за развитие като стратегически документ подпомага и мотивира
управленските решения на кмета и на общинския съвет. То прави работата на
органите на местното самоуправление по-ефективна и стратегически фокусирана
върху най-важните проблеми на общинско ниво и тяхното решаване. Добре
мотивираният и съобразен с местните особености ОПР осигурява предсказуемост и
прозрачност на политиката за местно развитие. Така общината става по-атрактивна за
инвеститорите, тъй като е ясно кои са основните проблеми, към чието решаване е
ориентирана нейната политика. От ОПР става ясно още какво целим и какви действия
и инициативи трябва да предприемем, за да постигнем стратегическите цели, къде и
колко от финансовите ресурси на общината трябва да концентрираме, за да извършим
необходимите инвестиционни дейности. Прилагайки подхода на стратегическото
планиране, предхождащ планирането на общинския бюджет за съответната година,
ние имаме ясен ориентир какво е необходимо на общината и къде трябва да се
фокусират публичните ресурси, за да оптимизираме нейното развитие. Благодарение
на интегрирания подход прилаган при планирането се осигурява по-висока
ефективност на вложените средства, обезпечаващи местното развитие.
Общинският план за развитие на община Стамболово, който е изготвен на принципа
на партньорството, притежава способността да обединява заинтересованите страни за
постигането на общите цели за развитие на общината. Той мобилизира бизнеса за
участие в реализацията на планираните инвестиционни дейности, включително като
привлича свободните финансови ресурси.
Като цяло стратегическите документи осигуряват политическата платформа
за по-ефективно взаимодействие между органите на управление на различните
териториални нива, включително по отношение и на постигането на
стратегическите цели за развитие.

1. Нови аспекти на европейската и националната политика за
регионално развитие
Изпълнението на Стратегията „Европа 2020” за растеж и заетост, чиято основа е
икономиката, базирана на знания и иновации, налага подобряване на координацията
и обвързването на различните политики и национални стратегии, в т. ч. и на
политиката за балансирано и устойчиво регионално развитие на страните от
Европейския съюз (ЕС) за изграждане на по-интелигентна, по-екологична и поконкурентноспособна икономика, за намаляване на различията между
високоразвитите региони, генериращи знания, информация, нови технологии и поизостаналите периферни региони, особено тези в източната част на ЕС. Решаваща
роля в този процес има стратегическото планиране на регионалното и местно развитие
за периода след 2013 год., което съгласно Закона за регионалното развитие, стартира
за България още през 2011 год. с разработването на Национална стратегия за
регионално развитие (2012-2022) и продължи с изготвянето на Регионалните планове
за развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие за
периода 2014-2020.
Процесът на програмиране се урежда от законодателството на ЕС чрез
общоприложими за държавите членки регламенти, както и от подзаконова
национална нормативна уредба. Новост в българския Закон за регионалното развитие
е регулирането на връзките между стратегическото планиране и програмирането. В
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чл.8, ал. (2) се посочва, че „Системата от документи за стратегическо планиране на
регионалното развитие е основа за програмиране на регионалното развитие."
Стратегическите документи за регионално развитие служат за определяне на
актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и
градовете, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми,
включително съфинансирани от фондовете на ЕС и за идентифициране на проекти,
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и
местно развитие.
По отношение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие
са направени някои промени, като са включени допълнителни части в съдържанието
им, свързани с осигуряването на принос на българските райони по отношение
политиката за градско развитие в ЕС, адаптирането на българските райони към
промените в климата, осигуряването на принос към постигането на някои общи
стратегически цели за ЕС, залегнали в Стратегията „Европа 2020", Териториалния
дневен ред на ЕС 2020 и Дневния ред за развитието на градовете в ЕС. Изискванията
за съответствие и съгласуваност на стратегическите документи за регионално
развитие с тези за пространствено развитие осигуряват задължителното отчитане на
специфичните характеристики и потенциали за развитие на територията в
дългосрочен план. Така политиката за регионално развитие се адаптира към
конкретните специфични нужди на територията и има конкретен териториален адрес
на приоритетите и мерките за тяхното изпълнение.
Общинският план за развитие е стратегически документ разработван на основание
чл.13 на Закона за регионалното развитие, който определя средносрочните цели и
приоритети за развитието на общината в съответствие с Oбластната стратегия за
развитие и Oбщия устройствен план на общината, след разработването на такъв. При
подготовката на Общинския план за развитие е приложен интегриран подход на
планиране, т.е. планиране на дейности в различни сфери на развитието, които са
взаимосвързани по отношение постигането на определените стратегически цели и
приоритети на развитие. Стратегията на развитие на общината е в съответствие със
стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските
планове за развитие, зададени с ОСР, като следва да отчита спецификата на проблемите и потенциала за бъдещо развитие на общината.
При мониторирането на ОПР трябва да се отчита Законът за регионално развитие,
който регламентира следната подзаконова нормативна уредба:

• Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие /ППЗРР?;
• Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено
развитие по чл.7б-7г.
Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие дава допълнителна
информация и детайлизира процедурите, свързани с разработването, приемането,
актуализацията, наблюдението и оценката на документите за регионално и местно
развитие. Определя условията и реда за функциониране на регионалните и областните
съвети за развитие.
Правилникът определя сроковете за разработване и приемане на стратегическите
документи за регионално развитие, които остават непроменени.
Чрез обществените консултации във връзка с приемането на нови или актуализирани
стратегически документи за регионално развитие и механизма за партньорство

5

заложен в Регионалните и Областните съвети за развитие се обединяват усилията на
администрациите на различните нива на управление и представителите на бизнеса,
синдикатите и гражданските организации да работят за постигане на общи цели по
отношение планираното развитие на териториалните общности. Представителите на
общините в РСР и ОСР имат важни функции по приемането на стратегическите
документи с надобщинско значение. Като членове на тези органи представителите на
общините в областта и района защитават интересите на териториалната общност,
която представляват и изразяват свои становища по всички значими за развитието на
общините въпроси, свързани с процеса на стратегическо планиране.
С функциите си по обсъждане и приемане на Общинския план за развитие,
одобряването на годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР,
междинните и последващите оценки Общинския съвет има важна функция и
отговорност за ефективността и ефикасността на местната политика за
развитие и за постигане на по-висока стойност на публичните инвестиции в
общината.
Годишният доклад съдържа информация за реализираните мерки за постигане на
необходимото съответствие на Общинския план за развитие със секторните политики,
планове и програми на територията на общината, включително мерките за
ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите
промени. Той съдържа информация за изпълнението на проекти, допринасящи за
постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на
Областната стратегия за развитие.
На основа на годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР,
Общинският съвет може да поиска промяна на политиката за местно развитие
и съответни промени в стратегията за развитие и програмата й за реализация.
Актуализация на Общинския план за развитие се прави при актуализация на ОСР, при
съществени промени в условията за социално-икономическото развитие на общината,
при промени в националното и свързаното законодателство на ЕС и при съществени
промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на
Общинския план за развитие. Докладът от Междинната оценка също може да
препоръча актуализация на отделни части на ОПР или на целия план.
Междинният и окончателният доклад за изпълнението на Общинския план за
развитие се публикуват на портала за обществени консултации на
Министерския съвет, с цел осигуряване на информация и публичност.
При разработването на ОПР и при неговите оценки се отчитат функционалнойерархичната структура на мрежата от населени места в общината, връзките с
центрове в съседните общини и с града - областен център, осите на развитие на
територията на общината и връзките с националните оси на развитие, изградените
транспортни и други инфраструктурни мрежи и тяхното значение относно
обслужването на нивата национално, регионално и местно, функционално зониране
на територията на общината.
Общинският план за развитие, Докладът от междинната и последващата оценка се
приемат от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. В тази връзка
членовете на Общинския съвет е необходимо да познават добре законодателната
рамка за стратегическо планиране на местното развитие, изискванията и технологията
на разработване на ОПР, да познават националните стратегически документи, които
се отчитат при разработването му, стратегическите документи на ЕС, да познават
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действащите финансови инструменти за подпомагане на местната политика за
развитие, да са запознати с проблемите на общината и с очакванията на хората и
бизнеса.

2. Необходимост от междинна оценка на ОПР
Изпълнението на общинските планове е в ход вече четвърта поредна година. Този
процес се ръководи и организира от кмета на всяка община в съответствие с нейната
визия, стратегическите цели и приоритети на плана и съобразно изискванията и
стратегическата насоченост на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.,
съфинансирани от европейските фондове. Общинският съвет подкрепя успешното
изпълнение на ОПР, съдейства за решаването на възникнали проблеми и пречки и
допринася за реализацията на предвидените мерки и дейности/проекти.
Процесът на наблюдение на ОПР цели постигане на ефективност и ефикасност на
прилаганата политика за развитие. Чрез наблюдение изпълнението на Общинския
план за развитие се оценява ефективността и ефикасността на политиката за местно
развитие и по-конкретно ефективността и ефикасността на стратегическото
планиране на общинско ниво, на Програмата за реализация на общинския план, на
управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие.
Извършването на наблюдение на изпълнението на ОПР е задължително и се
регламентира от чл.31, ал. 2 на Закона за регионалното развитие. Условията и
реда за наблюдение на ОПР се определят с Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие.
Предметът на наблюдение е напредъкът по изпълнението на целите и приоритетите
на Общинския план за развитие съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от кмета на
общината и Общинския съвет и мерките за осигуряване на информация и публичност
за резултатите от изпълнението на ОПР.
Наблюдението е съществена част от процеса на изпълнение на Общинския план за
развитие.
Орган за наблюдение на изпълнението на плана е Общинският съвет.
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му, като
орган за наблюдение, ОбС изпълнява следните функции:
1. Осигурява информация и данни и прилага система от индикатори за
наблюдение относно реализацията на целите и приоритетите за местно
развитие;
2. Координира дейностите по наблюдението между централните и местните
органи на изпълнителната власт, както и други заинтересовани органи,
организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;
3. Осигурява съответствие на действията по наблюдението с условията и
правилата в областта на защита на конкуренцията, държавни помощи,
обществени поръчки, опазване на околната среда и насърчаване на равните
възможности и социалното включване;
4. Обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на
ОПР;
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5. Осигурява комуникация и взаимодействие с административните структури,
участващи в процеса на изпълнение на общинските планове за развитие;
6. Разглежда предложения и взема решения за повишаване ефективността на
процеса на наблюдение в случай на установени пропуски или проблеми;
7. Определя и изпълнява мерки за осигуряване на информация и публичност на
постигнатите резултати от наблюдението и гарантиране на прозрачност на
изпълнението на плана.
Изпълнението на ОПР се наблюдава и отчита ежегодно, като кметът на общината
внася в Общинския съвет (до 31 март на следващата година) годишни доклади1 за
наблюдение на изпълнението на ОПР.
Годишният доклад е публичен и съдържа следната информация:
1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатият 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.:
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.
Копие от годишния доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за
развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок
от решението за одобряването му от Общинския съвет.
В процеса на наблюдение Общинският съвет осигурява участието на
заинтересованите страни (институции, организации, физически и юридически лица,
граждани и др.) при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност.

1

На основание Чл. 91, ал. 2 от Правилника за приложение на ЗРР.
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За осъществяването на наблюдението на ОПР се създава система за наблюдение,
която е съобразена със спецификата на изпълнение на ОПР. Системата за наблюдение
е регламентирана в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и
съгласно Чл.78, ал.2 обхваща:
1) Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализиране на информация;
2) Индикаторите за наблюдение;
3) Органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
4) Системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
За целите на наблюдението се използва официалната статистическа информация на
Националния статистически институт, на административната статистика на
Агенцията по заетостта, както и от други надеждни източници като: общинската
администрация, териториални служби на МОСВ на НАП, ДФЗ, данъчните служби и
др.
Индикаторите за отчитане на напредъка за изпълнението на целите и приоритетите
на Общинския план за развитие, включително и на Програмата за реализацията му се
определят в процеса на разработване на стратегическия документ. Една от задачите
на предварителната оценка на ОПР е да провери дали избраните индикатори за
наблюдение и оценка са подходящо определени и дали поставените целеви стойности
са реалистични.
Индикаторите трябва да са подбрани така, че да са подходящи да характеризират
напредъка по изпълнението, да са измерими във времето на действие на документа.
Индикаторите характеризират физическото и финансовото изпълнение на
Общинския план за развитие и отчитат конкретните продукти, резултати и
въздействието от изпълнението на целите и приоритетите на ОПР.
Въз основа на определената начална и регистрираната нова стойност за всеки от
индикаторите, се оценява напредъка в процеса на изпълнение на ОПР. Тази стойност
се определя на основа на статистическата информация, която е налична в началото,
средата и в края на процеса на изпълнение на ОПР.
За оценяване на напредъка в разработения ОПР фигурират и целевите стойности на
индикатора, които се очаква да бъдат достигната по време на междинната оценка и
по време на последващата оценка на ОПР. Тези стойности са прогнозни и са
определени на база на динамиката на процесите на развитие и на очакваното влияние
на изпълнение на ОПР върху тях.
Проблеми в оценката могат да се срещнат, когато са разработени индикатори, които
никой не следи и не поддържа статистическа информация за тях. Известен проблем е
и закупуването на статистическата информация. Целевите стойности на индикаторите
са прецизно определени още при написването на ОПР и на тази база се прави
обективна оценка за напредъка на изпълнението на стратегическия документ.
Общата качествена оценка за напредъка на изпълнението се осъществява чрез
използването на три взаимосвързани компонента:

• абсолютното изменение на стойността на индикатора за съответната година
и от началото на периода на действие на стратегическия документ;
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• степен на достигане на заложената целева стойност, оценена чрез
средногодишните изменения на стойността на индикатора за периода от
началото на действие на стратегическия документ до съответната година на
наблюдение;

• прогноза за изпълнение на поставените целеви стойности в края на периода
на действие на ОПР.
Видовете индикатори, които се използват при наблюдението са:

• Индикатори за въздействие (impact) - са индикатори за измерване
напредъка по реализацията на целите на ОПР и са свързани с дългосрочния
ефект от реализацията на ОПР.

• Индикатори за peзултат (result) са индикатори свързани с прекия и
непосредствен ефект в съответната приоритетна област или целева група в
резултат на изпълнението на плана. Те измерват ползите, които планираните
и извършени дейностите по ОПР имат върху целевите групи.
Чрез наблюдението ежегодно се оценява изпълнението на Общинския план за
развитие. Наблюдението се извършва от органа, отговорен за разработването на
стратегическия документ. В случая на Общинския план за развитие кметът на
общината създава необходимата организация за провеждане на наблюдението и
ежегодното изработване на Доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план
за развитие. Годишният доклад за наблюдение се изработва от администрацията, тъй
като анализирайки изпълнението се установяват области, където организацията на
изпълнението на ОПР може да се подобри, както и стратегическата ориентация на
политиката, с цел постигане на по-осезаемо въздействие и резултат през следващите
години.
Орган за наблюдение на изпълнението на ОПР, съгласно чл.89, ал.1 на ППЗРР е
Общинският съвет, на когото се отрежда изключително важната роля във връзка с
изпълнението на ОПР. Практически той ежегодно получава информация за напредъка
по изпълнението на целите и приоритетите на плана и тъй като той дефинира рамката
на местната политика за социално-икономическо развитие. Общинският съвет има
правомощия да взема решения за промени в тази политика, в случай че
констатираният напредък на изпълнението е незадоволителен.
Финансирането на дейностите по наблюдението на ОПР се осигурява от бюджета на
общината.
Редът за разработването на Годишния доклад за резултатите от наблюдението на ОПР
се определя от кмета на общината. Докладът се обсъжда и одобрява от Общинския
съвет.
Срокът за изготвяне, внасяне за обсъждане и одобряване на Годишния доклад за
наблюдение на изпълнението на ОПР е 31 март на следващата календарна година.
Годишният доклад за изпълнението на ОПР е публичен и се оповестява на страницата
на общината, с цел осигуряване публичност на информацията.
Междинната и последващата оценки на ОПР са необходими, тъй като предоставят
информация за ефективността на провежданата политика и за реално постигнатото
въздействие върху социално-икономическото развитие на общината за конкретния
период от време. По този начин органите на местното самоуправление получават

10

механизми за контрол чрез информация за резултатите и разходите за тяхното постигане и могат да преценят въздействието от изпълнението на Общинския план за
развитие и да предприемат съответните мерки, ако е необходимо. Чрез оценката може
да се повиши прозрачността в изпълнението на плана, да се насърчат усилията и
отговорностите на местната власт пред обществеността, както и при необходимост да
се коригират определени управленски решения.
Съгласно изискванията на чл.32, чл. 33, чл. 34 и чл. 36 от Закона за регионалното
развитие за ОПР се разработват предварителна, междинна и последваща оценка.
Предварителната оценка се извършва едновременно с разработването на
стратегическия документ от независим екип, различен от този, които изработва ОПР.
Целта на предварителната оценка е да се оцени доколко избраната в ОПР стратегия за
развитие, съответства на актуалните проблеми на общината, дали стратегическите
цели са правилно ориентирани и дали финансовите ресурси, които са необходими за
постигане на заложените цели са достатъчни. В рамките на предварителната оценка
се прави преглед на индикаторите, определени за наблюдение на ОПР, дали са
подходящи и заложените целеви стойности дали са реалистични. Целта на
предварителната оценка е да се подобри качеството на Общинския план за развитие и
своевременно да се направят необходимите промени както в целите и приоритетите
на стратегията за развитие, ако е необходимо, така и да се препоръчат подходящи
индикатори за наблюдение, в случай, че в ОПР не се съдържат индикатори или са
избрани нереалистични целеви стойности.
Предварителната оценка съдържа:

• Оценка на очакваното социално-икономическото въздействие на ОПР;
• Екологична оценка по Закона за опазване на околната среда, която съдържа и
оценка на съответствието по Закона за биоразнообразието.
Предварителната оценка не се приема от Общинския съвет, но е добре той да бъде
информиран за препоръките и насоките дадени в нея по отношение на промени в
местната политика за развитие още на ниво изготвяне на Общинския план за развитие.
При приемането на плана Общинския съвет може да проследи, кои от тези препоръки
са отразени и на база на собствена преценка на съветниците да се гласува приемането
на плана.
Община Стамболово е направила Предварителна оценка на ОПР 2014-2020 г., която е
взета под внимание.
Междинната оценка е насочена към анализиране и определяне на напредъка при
изпълнението на ОПР 2014-2020 г. Тя се прави в средата на периода на действие на
плана. Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие междинната
оценка се извършва не по-късно от края на четвъртата година от действието на
документа, т.е. през настоящия планов период тя се извършва до края на 2017 г.
Междинната оценка по регламент съдържа:
1) Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана;
2) Оценка на степента на постигане на отделните цели;
3) Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4) Изводи и препоръки за изпълнението на ОПР.
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Междинната оценка се извършва чрез възлагане при спазване на условията и реда
на Закона за обществените поръчки на независими консултанти, които
отговарят на определени изисквания. Тя служи за отчитане изпълнението на
Общинския план за развитие.
Междинната оценка се позовава на анализ на първоначалните резултати от
въздействието на ОПР върху социално-икономическото развитие и на протичащите
процеси в общината. За целта се използва информацията, съдържаща се в годишните
доклади за изпълнение на ОПР. Анализира се периода от началото на действие на
ОПР до момента и се оценява постигнатото въздействие на база на предварително
определените индикатори. Констатираните промени се анализират както от гледна
точка на местното развитие, така и по отношение на стратегическата насоченост и
цели на актуалните към момента секторни политики и политики на ЕС.
Оценката на напредъка по изпълнението на целите на ОПР е важен елемент на
оценката, който определя необходимостта от промени в политиката или потвърждава
съответствието на поставените цели на актуалните потребности на общината. В
случай, че постигнатият напредък не е достатъчен, спрямо първоначалните очаквания
се набелязват мерки, които да преодолеят изоставането и да осигурят постигането на
поставените цели до края на 2020 г., когато е края на периода на ОПР.
Чрез оценката на ефективността на използваните ресурси се оценява доколко
правилно са подбрани конкретните проекти и мерки, чрез които се очаква да се
постигне реализация на целите и приоритетите на плана.
Същевременно междинната оценка извежда препоръки и насоки, които ще осигурят
успешната реализация на местната политика за развитие за съответния период, в
случая 2017-2020 г.
Някои от изводите и препоръките мотивират или отхвърлят основанията за актуализация на ОПР, в случай че стратегията за развитие, определена с него не отговаря на
промените във вътрешните и външните условия за изпълнение, или на промените в
ключовите политики на национално ниво, които засягат и местното развитие.
Кметът на общината внася в Общинския съвет за одобряване Доклад за резултатите
от междинната оценка. Съгласно чл.42, ал.2 на Правилника за прилагане на ЗРР тези
доклади задължително се публикуват на страницата на общината и на Министерски
съвет.
Последващата оценка се извършва една година след изтичането на срока на
действие на ОПР и дава оценка за цялостната реализация на плана и постигането на
неговите стратегически цели.
Последващата оценка съдържа:
1) Оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
2) Оценка на общото въздействие;
3) Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4) Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално
и местно развитие.
Последващата оценка се извършва чрез възлагане на външен независим консултант
по реда на Закона за обществените поръчки.
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Последващата оценка включва анализ и оценка на изпълнението на целите на плана
за целия период на действието му. Използват се годишните доклади за изпълнение на
ОПР, междинната оценка и информацията за индикаторите, съдържаща се в тях. По
преценка на консултантите могат да се използват и избрани от него допълнителни
индикатори, които в по-голяма степен дават яснота относно постигането на целите и
устойчивостта на резултатите.
В случаите когато консултантите използват качествени оценки е подходящо
подробно да се посочи какво включват отделните нива на оценката.
Точната оценка на постигнатото общо въздействие от изпълнението на ОПР е
отправна точка за определяне на новата стратегическа рамка на политиката за местно
развитие за следващия планов период. В случаите, когато изпълнението на целите на
плана не е в задоволителна степен е подходящо те да се запазят и в следващия планов
документ, като се съчетаят с нови цели, които отговарят на актуалните потребности
и проблеми в развитието на общината.
Анализът на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси се
основава на финансовите индикатори. Подходящо е да се анализират използваните
финансови инструменти и приносът им за изпълнението на ОПР, с цел да се направят
изводи и да се дадат насоки относно тяхното използване през следващия планов
период. Подходящо е да се анализира и ролята на финансирането от общинския
бюджет, както и да се формулират насоки и препоръки по отношение по-доброто
управление и насочване на ресурси за изпълнение на ОПР в следващия програмен
период.
Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие изисква кметът на
общината да внесе в Общинския съвет за обсъждане и одобряване Доклад за
резултатите от последващата оценка.

3. Методически подход
Приложеният методически подход при разработване на Доклада от Междинната
оценка се основава на действащата нормативна уредба за стратегическо планиране и
Методическите указания за разработване на НСРРРБ 2012-2022 г., Регионалните
планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областните стратегии за
развитие (2014-2020), Общинските планове за развитие (2014-2020 г.).
При изработването на Доклада от междината оценка бяха използвани и Насоките на
Европейската комисия, описани в Инструмент за оценка на социалноикономическото развитие EVALSED и Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни
насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния период". МО
насочва вниманието си върху изпълнението и подобряването на качеството на
планирането. Фокусът върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и
ефективността, докато фокусът върху подобряването на качеството и съотносимостта
на планирането се постига чрез:
•

актуален преглед на изпълнението на ОПР;

•

изследване на промените в контекста на ОПР;

•

извършване на необходимите промени, за да се максимизира въздействието на
ОПР.

Основната функция на МО е препрограмирането - промяната на плановия документ
въз основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение, подобряване на
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самия план и на отделни негови части. МО има ограничени възможности за оценка на
въздействията, тъй като не само има изместване на проявлението на въздействията
във времето, но и самата интервенция не е приключила.
Междинната оценка е направена от независим консултантски екип въз основа на
процедура за възлагане при условията и реда на Закона за обществените поръчки, като
се гарантира прозрачност на процеса и участието на гражданите и заинтересованите
страни, намиращи се на територията.
Независимата и качествена междинна оценка на ОПР на община Стамболово цели да
се направи:
 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР;
 Оценка на степента на постигане на съответните цели;
 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси:
o Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и
ОП;
o Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината);
 Изводи и препоръки за изпълнението на Общинския план за развитие, като се
формулират:
o необходимите действия на административните структури и местните

партньори във връзка с по-нататъшното изпълнение на ОПР;
o необходимостта

от промени по отношение на ОПР, които при
необходимост да се използват за актуализирането на ОПР за остатъка от
периода до 2020 г.;

o подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и

осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР;
o Възможности за актуализация на ОПР.

Докладът отчита, че процеса на програмиране се урежда от законодателството на ЕС
чрез общоприложими за държавите членки регламенти, както и от подзаконовата
национална нормативна уредба. През настоящия планов период програмирането е
запазено само като принцип на държавната политика за регионално развитие. Новост
е регулирането на връзките между стратегическото планиране и програмирането.
Извършването на Междинната оценка се основава на изискването, че тя се реализира
не по-късно от четири години от началото на периода на действие на Общинския план
за развитие, тоест не по-късно от края на 2017 година. С нея се установява степента
на напредъка по реализацията на целите и приоритетите на ОПР на община
Стамболово.
Качеството на Междинната оценка до голяма степен зависи от системата за
наблюдение на Общинския план за развитие, която обхваща: източниците, начините
и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията; система от
индикатори за наблюдение; органите за наблюдение, организацията и методите на
тяхната работа; системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Наблюдението се осъществява на основата на събраната официална актуална
статистическа информация от:
 Националния статистически институт;
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Агенцията по заетостта;
Евростат;
ВиК;
Енергоразпределителните дружества,
Държавен фонд „Земеделие“, както и от други надеждни регионални и местни
източници на информация.

Междинната оценката на изпълнението на ОПР регистрира известни проблеми при
изпълнението на плана и дава предложения водещи до решения за промени в
политиката за местно развитие, за да бъде тя по-ефективна през оставащия период
2017-2020 г.
За изготвяне на оценките за изпълнение на ОПР е използвана и информацията,
съдържаща се в Годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР, както и
събирането на актуална информация от различните институции ангажирани с
изпълнението на ОПР.
По време на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. са
разработени и няколко секторни програми, които детайлизират процесите в
различните сектори и подпомагат процеса на оценката.
Междинната оценка за изпълнението на ОПР бе инициирана и организирана от Кмета
на общината, който след нейното изготвяне внася за обсъждане и одобрение в
Общинския съвет доклада за резултатите от направената оценка.
Особено важно изискване е прилагането на различни подходи за включване на
гражданите и заинтересованите страни в процеса на изпълнение, наблюдение и
оценка на ОПР.
Принципът на партньорството, публичността и прозрачността на всички нива при
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и
оценката са определени като задължителни със Закона за регионалното развитие.
Важно условие за успешната реализация на ОПР е привличане на гражданите и
заинтересованите страни за участие още в процеса на неговото разработване, което е
направено.
Осигуряването на периодична информация и прилагането на подходящи механизми
за информиране на партньорите е друго важно условие за постигане на широка
обществена подкрепа и участие в процеса на изпълнение на плана.
Като партньори при разработването и изпълнението на ОПР в ЗРР са определени:
местните, регионалните и централните власти и органите на управление,
организациите на синдикатите и на бизнеса, които работят на територията на
общината, представителите на неправителствения сектор и гражданите.
При разработката на Междинната оценка се отчете важността на гражданите и
обществеността да бъдат информирани и да подкрепят усилията на местната власт в
процеса на изпълнение на ОПР. Това наложи провеждането на периодични работни
срещи с представителите на Общинската администрация и Общинския съвет и
публични форуми на които се обсъждаше събраната информация и направените
предложения за промяна от по-широк кръг представители на местната общност.
С други думи в процеса на наблюдението Общинска администрация осигури
участието на заинтересованите страни (организации, физически и юридически лица,
граждани и др.) при спазване на принципа за партньорство, публичност и
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прозрачност. Може да се отчете, че оценката се извърши с участието на гражданите и
заинтересованите страни и с активната роля на членовете на Общинския съвет.
Резултатите от оценката бяха поставени на обществено обсъждане преди внасянето
им за разглеждане в Общинския съвет, като самото обсъждане се предшестваше на
работни срещи, публични срещи и във фокус-група с участието на част от общинските
съветници, общински служители и граждани. Тези инициативи бяха достъпни за
всеки, който проявява интерес по темата. Проектът на доклада от Междинната оценка
бе качен на сайта на община Стамболово.
Проектът на доклада от Междинната оценка бе публичен и достъпен за всеки,
проявил интерес от резултатите по оценката в процеса на нейното обсъждане.
След приемането му от Общинския съвет той отново трябва да се публикува на
интернет страницата на общината.
Изпълнението на стратегическите цели на ОПР се оценява въз основа на
разработените индикатори за въздействие на ниво община. По този начин се отчита
промяната в нивото на заетост в общината, динамиката на коефициента на
безработица, подобрения транспортен достъп, качеството и достъпа до публични
услуги, водоснабдяването и електроснабдяването, и тяхното съответствие на
въведените стандарти, състоянието на екологичната среда и др.
Изпълнението на отделните приоритети на общинския план се оценява въз основа на
индикаторите за резултат, които отчитат броя на подпомогнати МСП в общините,
броя на новооткритите или закритите работни места, дължината на рехабилитираната
пътна мрежа в км, дължината на подобрената водопроводна мрежа в км, действащите
инсталации за сепариране и рециклиране на отпадъци, размера на договорираните
финансови ресурси за изпълнение на отделен приоритет и др.
Прилагането на системата за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие, позволява да се проследяват и отчитат ежегодно настъпващите промени в
развитието на общината.
Междинната оценка показа, че е необходимо Програмата за реализация на ОПР да
бъде актуализирана, за да се решат възникналите проблеми при нейното изпълнение
и да се обхванат настъпилите промени, докладът съдържа и конкретни насоки за
актуализация на съществуващата Програма за реализация.
Необходимостта от актуализация на социално-икономическия анализ възникна още
при събирането на информация за доклада на МО. Още тогава стана ясно, че трудно
могат да се правят изводи и препоръки ако липсва цялостна актуализация на
социално-икономическия анализ, който да отразява променената среда.
Според чл.38 от Правилника за приложение на ЗРР Общинският план за развитие
може да се актуализира при настъпване на следните условия:
• при съществени промени на икономическите и социалните условия в
общината;
• в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на Областната
стратегия за развитие;
• в резултат на промени в свързаното национално законодателство или
законодателството на ЕС;
• при съществени промени в секторните стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на Общинския план за развитие;
• на основа на резултатите от междинната или последващата оценка.
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Основните индикатори за наблюдение отчитат прилагането на принципа за устойчиво
развитие при изпълнението на общинския план и приноса на общината за постигане
на глобалните екологични цели.
Всички дейности по наблюдение на изпълнението на ОПР бяха обезпечени финансово
и технически от бюджета на общината.
При евентуално взето решение от Общинския съвет за актуализация на ОПР ще се
разработи „Актуализиран документ за изпълнение на ОПР“ за остатъка на периода на
неговото действие. Редът за разработване и приемане на Актуализирания документ за
изпълнение на ОПР е същият както при разработването и приемането на Общинския
план за развитие и изисква обсъждане и решение на Общинския съвет.
Практическото изпълнение на стратегическите цели и приоритети на Общинския план
за развитие в периода 2014 - 2020 г. се конкретизира чрез пакет от мерки и проекти,
залегнали в Програмата за реализация на ОПР, която има оперативен характер и
съдържа както практически мерки, инвестиционни дейности и проекти, така и
съответните финансови ресурси, административните структури за управление,
наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за изпълнение, действията за осигуряване на информация, публичност и обществено участие и др.
Програмата за реализация, способства практическото приложение на Общинския
план за развитие на територията за период от 7 години и е основа за успешното му
изпълнение. Ето защо, в зависимост от условията и прогнозите за успешна реализация
и за осигуряване на ефективност и ефикасност при постигане на заложените цели и
приоритети, програмата може да бъде актуализирана периодично. Тя е частта, която
най-често се нуждае от актуализация поради динамиката на процесите определящи
изпълнението на конкретните мерки.
Текущото наблюдение като съществена част от изпълнението на Общинския план за
развитие също се извършва въз основа на Програмата за реализация. Предмет на
наблюдението е постигането на целите и приоритетите за местно развитие съгласно
определените физически и финансови индикатори, организацията и методите на
изпълнение, мерките за осигуряване на информация и публичност за постигнатите
резултати.
За ефективно и ефикасно изпълнение на ОПР, Програмата за реализацията му може
да се актуализира при необходимост също с решение на Общинския съвет и по
предложение на кмета на общината.
Програмата за реализация на ОПР може да бъде актуализирана дори в случай, че не е
необходима актуализация на останалите части от плана.
Чрез успешното изпълнение на Общинския план за развитие (2014-2020 г.) се очаква
да бъдат решени ключови въпроси на икономическото, социалното и
екологичното развитие на община Стамболово и да бъде осигурен по-висок
жизнен стандарт за местната общност.

4. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението
4.1.Изследване на промените в контекста на ОПР
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Междинната оценка на ОПР за община Стамболово е разработена в контекста на
настъпилите промени и съобразно с насоките и оценките на редица документи на
европейско, национално и регионално ниво.
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 г. Българското
правителство определи националните цели за изпълнението й.
Важен фактор, който до голяма степен повлия върху състоянието на
европейската икономика и ограничи съществено постижимостта на някои от
заложените критерии, както в стратегията Европа 2020 е глобалната
финансова криза от 2007-2008, последвалата я икономическа криза и дълговата
криза в част от страните членки на Еврозоната. Настоящата междинна
оценка взима под внимание тези промени в макро средата и ги отчита
пълноценно при оценяване на постигнатото от община Стамболово.
Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020 г.
Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС. Тя е насочена
към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването
на работни места, да се повиши конкурентоспособността на предприятията,
икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот
на гражданите.
Какво е новото за периода 2014–2020 г.?


По-голям акцент върху резултатите: по-ясни и измерими цели за постигане
на по-добра отчетност.



Опростяване: един набор от правила за петте фонда.



Условия: въвеждане на специални предварителни условия, които трябва да
бъдат изпълнени, преди да бъдат отпускани средства от фондовете.



Засилено градско измерение и борба за социално приобщаване: минимална
сума от ЕФРР е отделена за интегрирани проекти в градовете, а от ЕСФ – за
подпомагане на маргинализираните общности.



Връзка с икономическата реформа: Комисията може временно да спре
финансирането за държава членка, която не спазва икономическите правила на
ЕС.

Настоящият доклад е оценка на постигнатото в рамките на ОПР на община
Стамболово, той отчита и новите европейски тенденции за интегрирано планиране,
както и териториално сближаване в съответствие с очакваното развитие на
политиката на ЕС и на РБългария през периода 2014-2020.
Проектите съдържащи се в Програмата за изпълнение на ОПР са доста разнообразни
и изискват финансиране от различни европейски фондове, които са разпределени
между различните оперативни програми, действащи активно през периода.
Интегрираните териториални инвестиции са нов и гъвкав инструмент за
осъществяване на регионалната политика в рамките на ЕС чрез интегрирани
интервенции в рамките на предварително дефинирани територии през периода 20142020 г. Чрез него се цели постигането на комплексен положителен ефект в
развитието на съответната територия, смекчаването на регионалните различия и поефективното усвояване на средствата от различните програми и инструменти за
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осъществяване на Европейската регионална политика чрез прилагането на
интегриран подход в планирането и управлението на територията.
Една от тези интегрирани местни стратегии е разработената и одобрена от местната
общност Стратегия за местно развитие на Водените от общностите местно развитие
СВОМР), която покрива територията на община Стамболово и 54 села на община
Кърджали. Тя включва освен мерки от ПРСР и възможности за финансиране на
проекти от оперативните програми: ОПОС и НОИР.
При разработването на МО на община Стамболово се обръща 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
целите и приоритетите на следващите национални и регионални програми на
България, т.е. осъществяването на т.н. "Тематична концентрация". Според
регламентите за фондовете на ЕС, страните-членки трябва да концентрират голяма
част от ресурсите на базата на приоритетите, целите и инициативите на стратегията
"Европа 2020". Стратегическата рамка на ОПР на община Стамболово изпълнява
посочените изисквания и на този етап не се нуждае от актуализация. Концентрацията
на средствата е в съответствие с разработените общи стратегически приоритети на
ОПР.
4.2. Актуален преглед на изпълнението на ОПР
От анализа на резултатите от Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община
Стамболово става ясно, че при неговото разработването са отчетени основните
европейски и български стратегически документи, техните цели и приоритети.
Разработената стратегическа рамка и планираните мерки са в синхрон с европейските
и национални документи регламентиращи регионалното развитие.
Стратегията за реализация на целите и приоритетите на развитие, залегнали в ОПР
2014-2020 г. на община Стамболово обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираните най-общо стратегически цели на развитието, определените
приоритети за действие и техните специфични цели, които се реализират посредством
изпълнението на предвидения пакет от мерки и проекти, включващ подготовката,
финансирането и изпълнението на конкретни пакети.
Предложената структура съответства изцяло на „Методическите указания...", като
същевременно се позовава на съвременния интегриран подход за планиране.
Обединяващата визия за развитие, представляваща желаното и постижимо състояние
на община Стамболово през 2020 г., се разгръща в една главна цел и четири
стратегически цели. Стратегическите цели получават продължение в единството на
седем приоритета, изразяващи определена област за действие и съдържащи набор от
специфични цели, намиращи конкретика в мерките отразени в Програмата за
реализация на ОПР.
Конкретните мерки, които се вписват във всяка цел са разписани в Програмата за
реализация на ОПР, където намират място и ключовите проекти за всяка мярка.
При оценката се следва йерархията на поместената по-долу схема, но като се тръгва
от долу на горе. Отчитат се реализираните през периода проекти и мерки, които водят
до постигането на специфичните цели, осигуряващи изпълнението на приоритетите и
стоящите над тях стратегически цели на ОПР определящи постиженията на
дългосрочните резултати.
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ВИЗИЯ

ОСНОВНА ЦЕЛ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3

ПРИОРИТЕТ 3
ПРИОРИТЕТ

ПРИОРИТЕТ

1

ПРИОРИТЕТ

2

СЦ

СЦ

1

2

ПРИОРИТЕТ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4

5

6

4
СЦ

1

СЦ

СЦ

СЦ

СЦ

1

2

3

4

СЦ

2

СЦ

3

СЦ

СЦ

4

1
СЦ

СЦ

СЦ

СЦ

1

2

3

4

СЦ

2

СЦ

СЦ

СЦ

СЦ

СЦ

СЦ

2

1

2

3

4

1

мярка
мярка

ПРИОРИТЕТ 7

ПРИОРИТЕТ

мярка

мярка

мярка

мярка

мярка

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

проект

проект

проект

проект

проект

проект

Мониторингът и оценката се основават на един обобщен модел на разработване и
осъществяване на публични политики и програми (Фигура 1). Той представя
съотношението между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия,
постигнатите резултати и осъществените въздействия.
Фигура 1 – Модел за прилагане на общински политики и програми

Дефинирана
цел

Предвидени
ресурси

Извършени
действия

Постигнати
резултати

Осъществено
въздействие

Оценката на Общинския план за развитие на община Стамболово 2014-2020 г. се реализира
в следните перспективи:
−

−

−

Оценка на процеса. Оценява се как и до каква степен се изпълнява заложената
стратегия за развитие на община, дали се реализира както е планирана. Оценката
засяга съответствието на извършваните дейности и интервенции от страна на
Общинска администрация и Общински съвет със съдържанието на ОПР.
Оценка на резултатите. На базата на индикаторите се оценява до каква степен се
постигат очакваните приоритетни области. Тази оценка се съсредоточава преди
всичко върху резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и
нежелани ефекти), за да се прецени ефективността на реализираните мерки от страна
на община Стамболово. При оценяването на постиженията може също така да се
оценят проблемите и обстоятелствата, за да се разбере как са получени резултатите
или защо очакваните ефекти не са постигнати.
Анализ на ефикасността на разходите. Това е анализ, при които се сравняват
постигнатите резултати с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване.
Чрез анализа на ефикасността на разходите се оценява уместността на разходите за
постигане на определена цел, за да се определят най-изгодните възможности и
начини за постигане на предвидените цели.

Успехът и резултатите от един ОПР зависят от много фактори и характеристики на целевите
групи, изпълнителите и заинтересованите страни. В този смисъл наблюдението и оценката
трябва да бъдат селективни и стратегически ориентирани, като се концентрират най-вече
върху факторите, имащи значение за реализацията на конкретните политики и програми.
Текущото оценяване на ОПР се извършва посредством трите годишни отчети, които
основно се базират на информация, получавана главно от общината. За съжаление в
практиката събираната информация е непълна, поради изискванията от нейното заплащане
или дългия период на нейното осигуряване от съответните институции. В представените
годишни планове резултатите се посочват, без да се прави оценка на изпълнението на
целите и приоритетите. Чрез мониторинга и текущите оценки може да се измери на един
по-ранен етап възможното изпълнение на поставените цели и приоритети, какви трудности
са срещнати и какви мерки са необходими, за да се изпълнят поставените цели. Чрез
сравнение с изходната ситуация може да се прецени дали предвидените действия и
интервенции са релевантни на променящите се социално-икономически условия. Това
позволява, ако е необходимо, да се предложат аргументирано адекватни промени в
съдържанието, дейностите и сроковете на планираните мерки. В този случай, текущата
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оценка в годишните отчети ще служи като система за ранно предупреждение и като
средство за подобряване на отчетността пред обществото. Това ще позволи да се следи
динамиката на оценяваните процеси. Текущото наблюдение и оценката освен това
осигуряват надеждни обратни връзки към ръководния състав от община Стамболово,
създавайки условия за по-добро управление, усъвършенстване и развитие на целите.
При междинната оценка, оценката на ефективността е свързана със степента, в която
община Стамболово е постигнала поставените си цели. Тя засяга съотношението между
базовите стойности и постигнатите резултати. Проследяват се постиженията, като се следи
за степента на изпълнение и заложените резултати:
Оценката на ефективността следва да отговори на три основни въпроса:
 Доколко община Стамболово е изпълнила поставените в началото на програмния
период поставените цели и приоритети?
 Какво е очакваното въздействие от реализация на целите и приоритетите?
 Постигнати ли са очакваните резултати?
Анализът на ефективността се извършва, чрез отчитане на постигането на предварително
заложените индикатори, спрямо тези посочени в ОПР като очаквани стойности в средата на
програмния период.
В идеалния случай се извършва сравнение между ситуацията преди и след осъществяването
на целите и приоритетите на ОПР. За степента на изпълнение се дава съответната оценка,
която е четиристепенна: слаба, средна, добра и много добра.
Фигура 2 – Степен на оценката

Много добра

Добра

Средна

Слаба

Оценката на ефикасност има за задача да даде отговор на въпроса дали сме получили
необходимите резултати от направените разходи. Ефикасността е свързана с
икономичността като внимание се обръща преди всичко на начина, по който са
изразходвани вложените ресурси. Основният въпрос е дали тези ресурси са използвани
оптимално или пък е било възможно да се постигнат с по-малко ресурси, същите или
подобни резултати от гледна точка на качеството и времето за изпълнение. Анализира се
дали, чрез вложените ресурси и извършените действия са получени максималните
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резултати от гледна точка на тяхното количество и качество. Въпросът засяга, от една
страна, съотношението между количеството и качеството на предоставените продукти и
услуги, а от друга страна, стойността на използваните за тяхното производство ресурси, за
да се постигнат определените резултати.
Актуалният преглед на изпълнението и оценката на първоначалните резултати от дейността
на община Стамболово по ОПР дава отговор и на следните основни въпроси:
До каква степен
финансираните проектни Наличие
на
проектен
предложения на община Стамболово съответстват капацитет.
на планираните в ОПР?
Придобита квалификация на
общинските
служители.
Постигнати резултати.
Каква е институционалната организация, която Структура,
правила
и
координира текущо местното развитие?
ресурси.
Ролята на местните партньори в процеса на
планиране, изпълнение и мониторинг на развитието
на местно ниво.
Екип, който събира информация във връзка с
изпълнението на ОПР.

Използвани
форми
партньорство?

на

Наличие
на
ефективни
системи,
правила
и
процедури.
Действащи механизми за събиране на данни, Наличие на база данни необходими за наблюдението на ОПР.
проверими данни.

Финансираните до момента проектни предложения изпълнявани от община Стамболово са
общо - 25 на брой2 и още пет проекта се изпълняват в момента. По-подробно те мога да се
разгледат в Приложение 1. В него може да се види, всеки проект доколко допринася за
постигането на определена стратегическа цел или приоритет от ОПР. От посочените данни
става ясно, че изпълнените проекти изцяло съответстват на планираните цели и приоритети
на ОПР.
Големият брой изпълнени проекти (25бр.) говори за един добър проектен капацитет в
общината и за една голяма проектна активност. Тук трябва да отбележим, че няма
съответствие между проектните дейности и тяхното финансиране. Регистрира се известно
разминаване, тъй като финансирането на проектите се забавя, като възстановяването на
средствата става доста след края на проекта. Поради тази причина парите се отчитат като
приходи на един по-късен етап. Изпълнението на проектите на практика се отчита през
даден период, а приходите от оперативните програми, които постъпват в общината
включват авансите на новите проекти и възстановените финансови средства от завършените
и одобрени вече проекти през друг.
През периода са изпълнени доста голям брой проекти, които са финансирани по частните
мерки от ПРСР. Те са отразени по години в Таблица №1.
Таблица № 1. Справка на реализирани проекти на територията на община
Стамболово, област Хасково по ПРСР за периода 2014-2016 г.
2

Вж.Приложение 1
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Година*

2014

Мярка Брой

Сума, лв.

2015
Брой

Сума, лв.

112
121

10

4 033 045,40

141

17

249 220,00

311

3

888 916,86

1

126 785,16

312

4

1

732 517,84

Брой

Сума, лв.

2

97 784,00

21

301 996,00

1

159 017,90

24

558 797,90

208 352,03

313
321

1 4 197 493,85

322

1 1 281 637,02

3 10 067 564,86

4,1
Общо

2016

7 6 420 000,74

34 15 365 532,28

Може да се каже, че пакета реализирани проекти от страна на общината (Приложение 1) и
от страна на земеделските производители и предприемачите (Таблица 1), водят до
изпълнение главно на следните приоритети и стратегически цели от ОПР. Това са:
Стратегическа цел 1 „Подпомагане развитието на вътрешния потенциал на
местната икономика“.
Приоритет 1. „Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор
и на сектора на рибарството и аквакултурите“.
Приоритет 2. „Постигане на интелигентен икономически растеж и икономическо
сближаване чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и
повишаване качеството на човешкия ресурс“.
Стратегическа цел 2 „Подобряване на качеството на живот чрез създаване на
съвременна инфраструктура, социално включване, достъпно и качествено образование,
здравеопазване, култура и спорт“.
Приоритет 3. „Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на
инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота“.
Стратегическа цел 4 „Укрепване на институционалната среда за по-висока
ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“.
Приоритет 7. „Добро управление и публичност“.
Липсват проекти с екологична насоченост, а изпълнените и разработените проекти не водят
към изпълнението на Стратегическа цел 3 „Запазване и подобряване качеството на
околната среда, чрез интегриране на глобалните екологични цели и развитие на
екологичната инфраструктура“. По тази стратегическа цел и особено по Приоритет 6.
„Опазване на биоразнообразието и екосистемите“ е работено значително по-слабо. Работата
свързана с изпълнението на тази цел е насочена основно към разработването на секторни
политики, които ще доведат до конкретни резултати на един по-късен етап.
Тук трябва да се отбележи, че изпълнението на Стратегическа цел 1 „Подпомагане
развитието на вътрешния потенциал на местната икономика“, бележи сериозен
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напредък през периода, който се дължи основно на земеделските производители, на
местните предприемачи и на тяхната проектна активност.
Местният бизнес през периода реализира поредица от проекти, въпреки рецесията
настъпила след икономическата криза. Тези успехи се дължат на финансираните от ПРСР
мерки и активното кандидатстване от страна на местните предприемачи с проектни
предложения. Общината не разполага с механизми за директна подкрепа на бизнеса, но през
периода общината е осигурявала частични възможности за обучение, консултации и
подкрепа, главно чрез прилагането на Водено от общностите местно развитие. При
евентуално бъдещо финансиране на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“, може да се очаква
реална финансова подкрепа на местните предприемачи и оптимизиране на процеса.
Данните показват, че основен източник на инвестиции за територията са мерките от ПРСР
и възможностите, които те предоставят на частните земеделски производители и
предприемачите за финансирането на конкретни проектни инициативи. Изпълнението на
посочените по-горе проекти до известна степен компенсират спада на инвестиционната
активност на територията. Реализираният голям брой проекти говори за една доста висока
проектна култура на местните предприемачи водеща до висока проектна резултатност. През
2015 г. предприемачите и земеделските производители показват по-добро от средното за
страната усвояване на европейски средства, което е по 2 640 лв. на човек спрямо 1 108
средно за страната. Ако се добавят и усвоените средства от страна на общината, които само
за 2015 г. са 8 358 022 лв. то средно на човек се пада по 4 075,51 лв.
Добрата инвестиционна дейност в селското стопанство води и до осезателен подем и в
растениевъдството и в животновъдството. Няма необработвани земи, а броя на
отглежданите животни се увеличава неколкократно. Този положителен резултат се
определя от по-добрата селскостопанска политика, реализирана на национално ниво, от
активността на земеделските производители на територията и от уедряването на
земеделските стопанства.
За съжаление в промишлеността направеното е доста по-малко. Основните причини
възпрепятстващи подобряването на цялостната бизнес среда на територията са
икономическата криза и последвалата я рецесия. Тези негативни икономически процеси
поставят своя отпечатък върху икономическото развитие на общината и до днес. От нея са
засегнати следните направления на територията:


Снижиха се темповете на икономически растеж и се ограничи търсенето на пазара;



В реалния сектор – се сви производството, като най-силно засегнати са
строителството, шивашката и преработващата промишленост;



Регистрират се проблеми с износа и с инвестициите;



Задържа се доста дълго високият процент на безработицата;



Повишиха се цените на хранителните продукти.

Всичко това доведе до известна промяна на структурата на местната икономика. Трябва да
се отбележи, че рецесията в община Стамболово в началото на програмния период бе
значително по-дълбока отколкото свиването на националната икономика, а нейното
възстановяване е по-трудно и по-неубедително в сравнение с това на страната.
Промишлеността и строителството понесоха тежък удар от кризата - продукцията и
оборотите се свиха, а значителен брой работни места бяха закрити. Към 2014 г. близо
половината от работещите в общината са съсредоточени в преработващата промишленост
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и в търговията. Селското, горското стопанство и строителството ангажират болшинството
от останалите работещи в общината.
Както и преди, така и след кризата, инвестиционната активност в община Стамболово
изостава както от областните, така и от средните за страната нива. Подобно на картината за
цялата страна, инвестициите в общината все още не успяват да се върнат на предкризисните
си нива.
Изпълнението на Стратегическа цел 1 може да се оптимизира, ако се създаде и развива една
активна и целенасочена инвестиционна политика от страна на общината, която да се
реализира в партньорство с представителите на местния бизнес и земеделските
производители.
Друг възпиращ ефект върху местната икономика има закъснението на старта на
оперативните програми и някои мерки от ПРСР през новия програмен период. По-голямата
част от тях обявиха приеми, едва през втората половина на 2016 г. или в началото на 2017
г. Особено сериозен проблем е забавянето на най-важните частни и публични мерки
финансирани от ПРСР и прехвърлянето им за 2018 г. Това означава, че реализацията на
голям брой проекти се отлага за края на програмния период, което ще затрудни силно малки
общини от категорията на Стамболово, тъй като те не разполагат с голям човешки и
финансов ресурс при необходимост от едновременно изпълнение на голям брой проекти.
Приоритет 2. „Постигане на интелигентен икономически растеж и икономическо
сближаване чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и
повишаване качеството на човешкия ресурс“ както вече казахме като изпълнение носи
по-малък положителен заряд от първия приоритет. Най-големи инвестиции през
последните години има направени в туристическите обекти. Известен принос за
изпълнението на приоритета има разработената от „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ Стратегия за развитие на ВОМР. Предстоящото одобряване на тази стратегия до края на
годината и нейното евентуално финансиране, ще даде тласък на местната икономика и ще
подкрепи финансово местните стопански единици. Значение има и изпълнението на
проектите „Интегриране на безработните лица до 29 години“ и „Подкрепа за заетост“, които
насърчават работодателите да осигуряват заетост преимуществено на лицата от уязвимите
групи на пазара на труда.
Изпълнението на СЦ 2 „Подобряване на качеството на живот чрез създаване на
съвременна инфраструктура, социално включване, достъпно и качествено образование,
здравеопазване, култура и спорт“ върви балансирано и по двата приоритета (Приоритет
3 и Приоритет 4).
Приоритет 3. „Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на
инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота“ се
изпълнява активно и получава обща добра оценка. Тази оценка се отнася в най-голяма
степен за изграждането на социални структури и предлаганите от тях услуги. Подобрява се
състоянието и на учебните заведения, както и се стимулират иновационните подходи в
работата с учениците. Като цяло на територията се създават условия за спорт, туризъм,
отдих и забавления.
Реализацията на проектите: „Нови възможности за грижа“, „Подкрепа за достоен
живот“, „Личен асистент“, Регионалните годишни програми, „Приеми ме“ и
„Осигуряването на топъл обяд“, водят до осигуряване на условия за социално включване и
повишаване качеството на живот на местното население. Реализацията на подобни проекти
отговарят на потребностите на уязвимите групи на територията и водят до осигуряването
на адекватни грижи за техните членове.
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За постигането на тази цел допринасят и реализираните два проекта свързани с имигрантите,
това са: „Създаване на информационен център – предпоставка за ефективна интеграция на ГТД“ и
„Помощ за имигрантите да станат наши съграждани“. Въпреки, че не са планирани подобни проекти,
те отговарят на целта и са в унисон с променената ситуация свързана с интеграцията на бежанците
в страната. Община като Стамболово има капацитет да приеме и интегрира бежанци на своята
територия. Проблем може да се окаже трудовата им заетост.

Друг важен проблем за решаване е здравеопазването и липсата на достатъчно лекарски и
зъболекарски практики, както и отсъствието на здравни грижи в периферните населени
места. Населението от тези села трябва да пътува до общинския или до областния център,
което затруднява възрастните хора и ги принуждава да напускат родните си места и да се
преселват при децата си. Това води до обезлюдяване на територията и до липса на адекватни
на потребностите здравни грижи.
Трябва да се отбележи, че в селата липсват клубове, където пенсионерите могат да се
събират и да контактуват през свободното си време. В някои села тази функция се поема от
читалищата, но това не се случва във всички населени места.
Особено сериозно внимание през периода се обръщаше на Приоритет 4. „Подобряване на
техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка,
благоустрояване на обществената среда и пространства“. Реализираха се няколко
проекта, които бяха насочени към ремонтиране и рехабилитиране на основните пътни
отсечки и на част от уличната мрежа на територията на общината. По този начин се подобри
достъпа до различните населени места, осигуриха се благоприятни условия за мобилност,
намаляха опасностите от ПТП и се подобри качеството на живот на местното население
като цяло.
През периода са реновирани две училищни сгради – СУ " Св. Климент Охридски" с.
Стамболово и ОУ "Христо Ботев" с. Силен. Все още не са санирани: ОУ" Св. Св. Кирил и
Методий" - с. Жълти бряг и ОУ "Христо Ботев" с. Долно Ботево. Оборудването на
компютърни кабинети в училищата е основа за осигуряване на достъпно и качествено
образование на територията.
Проблем са нуждаещите се от ремонт две училищна сгради и сградите на детските градини,
ДГ "Звездичка" - с. Стамболово и нейните филиали по селата.
Беше подобрена през периода и енергийната ефективност на сградата на общината, както и
сградата на НЧ “Съзнание 1890“ – с. Жълти бряг. Не са санирани останалите читалища и
кметства, а почти всички се нуждаят и от вътрешни ремонти.
Подобрената енергийна ефективност и изграждането на детски площадки е сериозен принос
към изпълнението на тази така важна приоритетна област и специфичните цели, към нея.
През оставащият период трябва да се запази и дори да се увеличи грижата за подобряване
на енергийната ефективност на обществените сгради. Необходимо е обновяването на
всички нуждаещи се от ремонт обществени сгради, като приоритетно трябва да се обърне
внимание на детските градини и читалищата.
Увеличаването на зелените площи с 765 кв.м. през периода и поддържането на спортната
база, осигуриха сравнително добри условия за спорт и развлечение през свободното време
особено на младите хора. Посредством реализацията на проект „Зона за спорт“ се изгради
тенис игрище в с. Стамболово. През последните години се обърна сериозно внимание и на
парковите пространства, които се изградиха и благоустроиха. Това е крачка в правилната
посока защото създава предпоставки за разширяване на зелените площи, създаващи
условия за отдих и почивка. До преди 5 години парковете в общината изцяло липсваха.
Имаше зелени площи, но те не бяха благоустроени. Започна изграждането и на детски
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площадки, като през трите години са изградени 4 броя: в с. Долно Ботево, в с. Пчелари, в
с.Рабово и в с. Царева поляна. Тези инициативи подобриха в голяма степен средата и
осигуриха условия за почивка и развлечения за децата, младежите и възрастните хора.
Изостава изпълнението на Стратегическа цел 3 „Запазване и подобряване качеството
на околната среда, чрез интегриране на глобалните екологични цели и развитието на
екологичната инфраструктура“. През периода не са реализирани проекти в тази така
важна за устойчивото развитие на територията област – околната среда. Подавани са
проекти, които не са финансирани. Планират се и подобни дейности в бъдеще, главно в
областта на управлението на отпадъците, но все още няма постигнати конкретни резултати.
Постигането на СЦ 4 „Укрепване на институционалната среда за по-висока
ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса.“ е в доста напреднал етап.
Общинската администрация е положила усилия, за повишаване на знанията и уменията на
основните кадри заети в общината. Реализираната поредица от обучителни курсове,
финансирани от ОПАК е доказателство за повишаване качеството на услугите и
обслужването на гражданите.
Нови административни услуги на територията на общината през периода не са
предоставяни. Осигурен е обаче приема на заявления по електронен път за приблизително
20 от услугите, предлагани от община Стамболово. По електронен път могат да се проверят
и платят и местните данъци. Това е крачка напред в електронното обслужване на
гражданите.
В бъдеще е необходимо да се акцентира не само върху качеството на предоставяните услуги,
а и върху разнообразието на тези услуги. Особено внимание трябва да се обърне на
електронните и интегрираните услуги, които могат да се предоставят от общината в бъдеще.
В ОПР 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 Общинския съвет Стамболово и на кмета на общината. За определянето
и ежегодното проследяване на индикаторите за изпълнението на плана се грижат няколко
специалиста от Общинска администрация определени от кмета. Най-голям принос има
отдел “Инвестиционна политика и програми“, който се състои от 8 специалиста
обслужващи дейностите свързани с разработването и реализацията на проектите водещи до
изпълнението на ОПР и постигането на неговите цели. Тези служители изцяло обслужват
плановата дейност на общината и проектния процес като:
o Събират, обобщават и представят информацията представяща възможностите за
финансиране на проекти от различни програми на ЕС и други донорски програми;
o Организират и координират, участват в наблюдението и контрола на проектите,
финансирани от европейските програми и други национални и международни
финансиращи институции;
o Сформират и организират дейността на екипите за управление на отделните проекти;
o Организират и координират дейностите, свързани с осигуряване на публичност и
прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции
средства по проектите;
o Участват още в процеса на разработването и координират изпълнението на
Общинския план за развитие;
o Събират текущата информация и информацията необходима за разработването на
Годишните доклади, предварителната, междинната и последващата оценка;
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o Разработват годишните доклади, като ги съгласуват с Кмета;
o Събират актуална информация от официалните информационни източници и я
предоставят на експертния екип разработващ оценките или актуализиращ ОПР и/или
Програмата за неговото изпълнение;
o Осъществяват взаимодействие с министерства, ведомства и УО на оперативните
програми;
o Контролират дейността по приемането, архивирането и съхранението на проекти
финансирани от Европейски съюз.

При необходимост членовете на този отдел заседават в разширен състав, играещ ролята на
работна група, която обсъжда важните за местното развитие проблеми и мерките, които
трябва да се предприемат за тяхното отстраняване. На провежданите заседания се прави:
o Наблюдение на напредъка по изпълнение на целите и приоритетите на ОПР;
o Анализ на постигнатите резултати и тяхното съответствие със заложените цели;
o Анализ на резултатите от междинната оценка на ОПР;
o Преглед на предложения за преразпределение и/или допълване на средствата по
отделните приоритети и мерки;
o Предложения за нови действия, коригиращи постигането на заложените цели;
o Изготвяне на периодични отчети за изпълнението на ОПР и представянето им пред
кмета/Общинския съвет.
При извършване на МО бяха проведени такива работни срещи и беше направен преглед на
функционирането на Системата за наблюдение и контрол на ОПР. В рамките на изтеклите
три години община Стамболово е правила анализ на постигнатия напредък по отношение
на целите и приоритетите в три поредни годишни доклади (2014, 2015 и 2016 г.), които са
имали функцията на мониторингови доклади за изпълнението на ОПР.
Към момента на изготвяне на Междинна оценка на ОПР няма действаща информационна
система, която да осигурява текущи данни за мониторинг и оценка на ОПР. Необходимо е
тя да действа текущо и да събира информация въз основа на индикаторите, залегнали в
плана и направените препоръки в МО.
Събирането на необходимата за МО информация, се извърши посредством изпращане на
специални писма от страна на Общинска администрация до официалните източници на
информация. Проблем за общината е заплащането на някои важни информационни
показатели, които са необходими за обезпечаването на ефективен мониторинг на ОПР.
През изтеклия период отделът организира и различни публични инициативи, на които
винаги се канят местните партньори: земеделски производители, предприемачи,
представители на НПО сектора, представителите на читалищата, училищата, общинските
съветници и др. Те се информират за важните проблеми и постигнатите резултати, за
планираните нови инициативи и обстоятелствата свързани с тяхното финансиране.
Междинната оценка и направените констатации бяха обсъдени на една такава публична
среща с партньорите и след това бе качена за коментар и обсъждане на сайта на общината.
Индивидуалните мнения бяха взети и по време на проведените няколко работни срещи.
Правилата, от които тази общинска структура се ръководи са всички законови и
подзаконови нормативни актове регламентиращи регионалното развитие, допълнени с
конкретните разпоредби на кмета. Към тях се добавят и методическите указания, които
посочват изискванията свързани с разработването и мониторинга на стратегическите
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документи. В отдела има вътрешно разпределение на ангажиментите свързани със
събирането и съхранението на информацията, с нейното обработване, както и споделянето
на някои важни данни с местните партньори. Дейността на отдела се подпомага и от
останалите специалисти, работещи във всички отдели на Общинската администрация.
Общинските служители в тези отдели са преминали през последните 3 години поредица от
обучения, които им помагат да поддържат своето професионално ниво и да са винаги
наясно с текущите промени и с новите изисквания в плановия процес.
Някои от експертите са преминали и индивидуални курсове на обучение организирани от
Института по публична администрация, Националното сдружение на общините,
Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България, Националната
асоциация на юристите в местното самоуправление и др.
Дейностите свързани със стратегическото планиране на местното развитие, мониторинга,
оценките и тяхната актуализация изцяло се финансират от общината.
Съгласно чл. 24, ал. 1. от устройствения правилник на община Стамболово секретаря на
общината организира, координира и контролира функционирането на общинската
администрация за точното спазване на нормативните актове.
Постигнатите резултати в областта на изпълнението на проектите са следните: Изпълнени
са 25 на брой проекти и пет се изпълняват към момента на правене на МО. Разработени са
и са депозирани пред ДФЗ по ПРСР следните проекта:
o „Реконструкция на Детска градина "Звездичка" - сграда в УПИ II, кв.22 по плана на
с. Малък извор, сграда с.Голям извор в УПИ II, кв.31 по плана на с.Голям извор и
сграда с. Силен в УПИ VI, кв.4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл.
Хасково“, на стойност - 1 040 588,92 лв. ;
o „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата с. Стамболово, с. Гледка, с. Голям
Извор, с. Долно Ботево, с. Зимовина, с. Царева Поляна, Община Стамболово, Област
Хасково“, на стойност - 5 586 200,69 лв. ;
o Кандидатстване със Стратегия за водените от общностите местно развитие
(Подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие и Подмярка 19.4. Популяризиране на стратегия за
водено от общностите местно развитие), които да получат финансиране. Проектът
ще бъде внесена в МЗХ през месец август.

Съгласно действащата нормативна база (чл. 13 ал. 2 т. 7 от ЗРР) община Стамболово е
приела Програма за реализация на ОПР, с която се конкретизират проектите за неговото
изпълнение, съответните финансови ресурси, звената за изпълнение на проектите и
различните финансови източници - Национален бюджет, ОП, местен бюджет, финансиране
от партньори и др. В индикативната финансова таблица са обобщени необходимите
ресурси за реализация на ОПР по приоритетни цели.
В годишните доклади не е възможно да бъде оценено доколко бюджетните алокации и
трансфери на този етап съответстват на целите на ОПР поради липсата на годишно
планиране на финансовото изпълнение на ОПР.
В ОПР се съдържат препоръки за осигуряване на информация и публичност на действията
на местната власт при 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
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необходимост, постановките на плана и резултатите от неговата реализация да бъдат
популяризирани, липсва цялостна комуникационна стратегия на плана.
Информацията за изпълнението на ОПР често е индиректна, доколкото принципа на
прозрачност и публичност е задължително условие за всеки реализиран проект, изпълняван
със средства по оперативните програми и по линия на общинския бюджет. Чрез годишните
доклади Програмата за управление на ОПР на община Стамболово се отчита ежегодно в
т.ч. се отчита публичността и прозрачността.
Прегледът на целите и мерките на действащите към момента оперативни програми,
анализът на допустимостта на община Стамболово да кандидатства по тях, както и
фокусирането 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 Стамболово планове и програми в ОПР и корелация с цели, резултати
и въздействия между всички програми, за изпълнението на които община Стамболово
отделя ресурси.
Съпоставката спрямо законовите изисквания показва, че ОПР на община
Стамболово съдържа механизма за наблюдение и оценка, организационната
структура за изпълнение, но няма конкретни правила и отговорности за
включването на представителите на заинтересованите страни и не е
конкретизирана степента на участие на партньорите и техните функции.
Не са изградени механизми за текущо 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 са
проведени поредица от съвместни срещи, особено при създаването на Местната
инициативна група и консултирането на СВОМР не е разработен действащ механизъм за
провеждане на периодични публични прояви с участието на основните партньори за
правене на оценка на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на
координацията между заинтересованите страни.
Сериозен проект, реализиран в периода на изпълнение на ОПР е инициирането на местната
инициативна група по ВОМР и разработването на СВОМР в партньорство с частния и
неправителствения сектор. Това местно публично-частно партньорство е една
изключително добра основа за бъдещо развитие и координация межди ключовите фигури
на територията. Изграждането на партньорството е съпроводено освен с информиране, с
обучение, с анализи и с оценка на постигнатото, което поставя една доста добра основа на
публично-частните партньорства на територията.
Един изпълнен и няколкото разработени, но неодобрени проекти в партньорство с турски
общини в рамките на ТГС България-Турция, показват добрия административен капаците, с
който общината разполага и желанието й за работа с чужди партньори.
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За изтеклия период постиженията на общината са концентрирани в следните
направления:
o Продължава създаването на условия за развитие и инвестиции в туризма;
o Развива се активно растениевъдството и животновъдството;
o Модернизира се и се реконструира общинската пътна мрежа;
o Подобрява се облика на населените места и се рехабилитира уличната мрежа;
o Разширява се и се разнообразява търговската мрежа;
o Подобрява се материалната база в училищата и детските градини;
o Намалява броя на отпадналите ученици;
o Енергийната ефективност на училищните сгради, детските градини и
читалищата е частично подобрена;
o Социалните услуги отбелязват напредък, дължащ се на създадените нови
услуги, които подобряват качеството на живот на уязвимите социални групи.
Полагат се усилия за създаване на привлекателна жизнена среда и подобрено
качество на живот за местното население, което се дължи основно на
интензифицирането на селското стопанство, развитието на туристическите услуги и
на повишаващата се семейна заетост.
Постигането на главната цел зависи в голяма степен от прилагане принципа на
партньорство и осигуряване на информация и публичност за ОПР и неговата
реализация. Действията за прилагане на този принцип, осигуряват прозрачност и
информираност на гражданите и партньорите относно очакваните резултати и
ползите за местната общност като цяло. Предприети са някои мерки особено при
разработването на Стратегията за местно развитие на ВОМР, което осигурява
съпричастност и информираност на заинтересованите страни, както и изграждането
на местни партньорства. Това мотивира заинтересованите страни и ги активизира за
участие в процеса на реализация на ОПР, което се отчита като положителна
тенденция и води до постигане по-висока ефективност и ефикасност на плановите
процеси.
Ето и няколко основни изводи, които показват в кои направления общината не е
работила особено активно през отчетния период и трябва да положи повече усилия
през оставащия период, за да компенсира изоставането. Главната причина за това е
недостатъчното използване на партньорството на територията на общината.
Реализирани са през периода различни мерки, но за отбелязване е, че те не са
комплексни, а инцидентни и изолирани. Липсва активна, координирана и
интегрирана общинска политика в областта на:
o Демографската политика, обединяваща поредица от мерки водещи до
намаляване на отрицателните демографски тенденции протичащи на
територията на общината;
o Трудовата заетост – не се прави достатъчно за повишаване на заетостта и
намаляване на безработицата, за повишаване на професионалната подготовка
и за привличане на нови инвестиции;
o Обновяването на ВиК мрежата изостава поради липса на средства за
обновяване и преструктуриране;
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o Поддържа се здравния статус и здравното обслужване на населението, но се
регистрира липса на здравни кадри, което води до влошаване качеството на
обслужването;
o Забавя се оптимизирането на процеса на управление на отпадъците;
o Не се предприемат мерки за подобряване на биоразнообразието, чрез
устойчиво използване на природните ресурси.
Икономическата криза и последвалата я рецесия, както и забавения старт на
европейските фондове слагат своя отпечатък и до голяма степен възпрепятстват
изпълнението на основната цел особено в частта й за развитие на регионалните,
трансграничните и трансрегионалните партньорства, които се нуждаят от проектно
финансиране.
Забавя се развитието на неземеделските дейности и се намалява трудовата активност
на населението. Броят на безработните расте устойчиво през 2013, 2014 и през 2015
г. Започва да намалява броя на безработните през 2016, но и тогава не могат да се
постигнат данните от преди кризата.
Ето защо на базата на цялостното обобщение на резултатите може да се
заключи, че основната цел на ОПР, която е насочена към подпомагане
развитието на вътрешния потенциал на местната икономика и селското
стопанство, които ще осигурят устойчивост и подкрепа за развитието на
местния пазар на труда и трудовата заетост се изпълнява в голяма степен, но
се срещат и проблеми за които споменахме по-горе в текста.
В заключение може да се каже, че въпреки регистрираните препятствия е
направено необходимото от страна на общината и на местните партньори за
устойчивото развитие на територията и за добрата степен на изпълнение на
основната цел на ОПР.

3. Съответствие и вътрешна съгласуваност на ОПР
Най-важният стратегически планов документ за устойчиво интегрирано местно развитие е
Общинския план за развитие. Той служи от една страна като инструмент за решаване на
приоритетни за общината проблеми и задачи и същевременно осигурява връзката за
финансиране от 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 потенциалът на общината.
Съответствието и адекватността на ОПР на променената социално-икономическа
обстановка в страната и региона се определя на база сравнението на основната цел и визията
на плана, на стратегическата рамка и на съдържанието на ОПР.
В стратегическата рамка на ОПР на община Стамболово 2014-2020 към всяка стратегическа
цел са формулирани конкретни приоритети и специфични цели за тяхното изпълнение,
което е предпоставка за по-голяма яснота относно начина и степента на постижение на
стратегическите цели, за по-добра организация, по-детайлен и по-конкретен контрол върху
тяхното изпълнение. Дефинираните стратегически цели, приоритети и специфични цели са
насочени към редукция на слабите страни, преодоляване на заплахите и към развитие и
оползотворяване на наличния потенциал на общината. Те отговарят адекватно на нуждите,
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дефинирани в SWOT-анализа. Целите и приоритетите са съгласувани от гледна точка на
спецификата на общината, като са планирани действия за развитие на потенциала и
уникалните конкурентни предимства и преодоляване на идентифицираните дефицити в
съответствие с извършения анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите.
В ОПР на община Стамболово са дефинирани достатъчен брой индикатори - индикатори за
въздействие и за резултат. В процеса на разработване на ОПР 2014-2020, при определяне
на индикаторите са отчетени слабостите в системата за мониторинг на ОПР на община
Стамболово 2007-2013, отбелязани в Междинната оценка, изготвена през 2012г. Заложени
са индикатори, които са с високи възможности за информационно осигуряване, с цел пообективен оценъчен характер на годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР,
Предварителната и Последващата оценка на ОПР. В системата за наблюдение на ОПР 20142020 г. са определeни базовите стойности към началото на периода и целевите стойности,
които следва да бъдат постигнати към средата и в края на периода на действие на Плана.
В своята цялост ОПР на община Стамболово 2014-2020 може да се разглежда като
интегрален елемент от националната система за стратегическо планиране на регионалното
и местното развитие в България.
МО е изцяло съпоставена с уместността, съгласуваността и изпълнението на
стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели на ОПР 2014-2020 г. с тези на
ОСР, Регионалния план за развитие на Южен централен район, Националната стратегия за
регионално развитие, Стратегията "Европа 2020", Националната програма за развитие:
„България 2020“, Националната стратегия за регионално развитие на Република България
2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 -2025 г.,
както и различни секторни стратегии и политики.
Планът за развитие на община Стамболово 2014-2020 г. е в съответствие и с двете основни
цели на политиката на сближаване на ЕС в периода 2014-2020 - инвестиране в растеж и
работни места и развитие на европейското териториално сътрудничество.
ОПР се концентрира върху приоритетите на Стратегия „Европа 2020" за този програмен
период: по-тясно съответствие с нейните цели, интегриран подход към регионалните
инвестиции, развитие на конкурентоспособността на МСП, на научните изследвания и
иновациите, повишаване на енергийната ефективност, инвестиране в образование и
социално приобщаване, инвестиране в транспорт и опазване на околната среда, поефективни реакции при природни бедствия, устойчиво териториално и градско развитие.
Трябва да отбележим, че ОПР на община Стамболово изцяло осъществява преноса на тези
цели към конкретната територия на ЮЦР, изразен в РПР и Област Хасково изразен в ОСР.
Предвид постигнатите резултати, регистрираните забавяния и наличните местни ресурси
може да се потвърди, че основната цел и визията на ОПР за развитието на община
Стамболово са актуални към момента на извършване на Междинната оценка. Те не се
нуждаят от актуализиране и трябва да се запазят и в бъдеще в този си вид.

ОСНОВНА ЦЕЛ
Постигане на интегрирано устойчиво развитие, повишаващо трудовата заетост,
професионалната реализация и стандарта на живот, чрез ефективно използване на
собствените ресурси и разширяване на местните, регионалните, трансграничните и
транснационалните партньорства.
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ВИЗИЯ
Създаване на привлекателна жизнена среда и качество на живот, чрез устойчив
растеж на малките и средни предприятия, земеделието, туризма и услугите,
използвайки съхраненото културно-историческо и природно наследство.
Стратегията за реализация на целите и приоритетите на развитие, залегнали в ОПР на
община Стамболово обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните найобщо стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните
специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения
пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на
конкретни проекти.
Обединяващата визия за развитие, представляваща желаното и постижимо
състояние на община Стамболово през 2020 г., се разгръща в една главна цел и четири
стратегически цели. Стратегическите цели получават продължение в единството на
седем приоритета, изразяващи определена област за действие и съдържащи набор от
специфични цели, намиращи конкретика в мерките в Програмата за реализация на
ОПР.
В структурно отношение е осигурена висока степен на съответствие с очертаните в ОСР
стратегическа рамка и стратегически насоки за развитие на община Стамболово.
Конкретните мерки, които се вписват във всяка цел са разписани в Програмата за
реализация на ОПР, където намират място и ключовите проекти за всяка мярка.
За да се направи адекватна оценка на изпълнението на ОПР е необходимо да се осигури:
 информационно обезпечаване;
 приложение и отчитане на системата от индикатори на ОПР;
 пълноценна координация и взаимодействие на участващите структури;
 публично представяне на резултатите от наблюдението.
ОПР на община Стамболово обвързва сравнителните предимства и местен потенциал с
дефинираните визия, цели и приоритети за постигане на стратегическите цели обединени
от стремежа за по-висок жизнен стандарт и устойчиво бъдещо развитие.
Наличните местни ресурси: хора, природа, биоразнообразие, културно наследство, земя,
гори, води, защитени територии и зони са реалния потенциал на местната общност и основа
за реализиране на планираното развитие на общината.
Всичките изброени по-горе изисквания са отразени в ОПР, съответстват на нормативните
изисквания, на методическите указания и на стратегическите цели и приоритети на
европейско, национално, регионално и областно ниво.
Съдържанието на Общинския план за развитие 2014-2020 г. също съответства на
нормативните и методическите изисквания и не се нуждае от промяна. Актуализация
изискват: социално-икономическия анализ, SWOT анализа, както и да се прецизират
някои мерни единици и базови стойности в индикаторите.
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4. Оценка на степента на постигане на съответните цели
Изпълнението на Общинския план за развитие се наблюдава при условия и по ред,
определени с Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
Системата за наблюдение и оценка цели да определи степента на изпълнение на
планираните цели, да проследи съответствието на плана с променящите се условия и при
необходимост да аргументира нуждата от неговата актуализация. Наблюдението и оценката
отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за регионалното
развитие. Те се извършват с цел да се постигане ефективност и ефикасност на
стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на
регионалното развитие.
Извеждането на индикаторите включени в системата за наблюдение и оценка се базира на
спецификата на общината и обкръжаващата я среда, разгледани в динамика. При
поставянето на количествени стойности на конкретните индикатори са отчетени изведените
чрез SWOT анализа фактори, които са интерпретирани от гледна точка на установените
тенденции и проектни инициативи, планирани в рамките на ОПР и на други стратегически
секторни документи, визиращи развитието на общината.
Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и
териториалното изграждане на общината. Те измерват напредъка на местната общност,
конкурентоспособността на МСП, образованието, изградеността на инфраструктурите,
транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния
статус на населението.
Системата от индикатори и тяхното структуриране са планирани в два основни компонента
- индикатори за въздействие и индикатори за резултат, които напълно съответства на
„Методическите указания..." на МРРБ. Двата вида индикатори съвместно позволяват да се
определи степента на постигане на целите и приоритетите от съдържанието на ОПР на
община Стамболово.
Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато
приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. Двата елемента
изискват към тях да се приобщят различни индикатори, които в своята съвкупност водят да
постигане на набелязаните цели за териториално развитие.
Степента на въздействие се отчита с количествено и/или с качествено измерими индикатори,
а в някои случаи и с качествени оценки, определящи достигнатата степен в социалното,
икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за
общото развитие на областта и региона.
Отчитането на индикаторите спрямо спецификата на стратегическите цели и приоритети, в
съчетание с техния оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от
индикатори по време на изпълнението на плана и постигнатите резултати.
Индикаторите за въздействие са разделени в четири категории, спрямо стратегическите
цели на ОПР. Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите
приоритетни направления от съдържанието на целите.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.
ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНАТА
ИКОНОМИКА

Индикатори за
въздействие
Обработваема земеделска
земя

Мярка/
период
%/2012 г.
(90 000 дка)

Лозови масиви

Дка/2012 г.

Земеделски производители
Предприятия
Заети лица в
промишлеността
Нетни приходи от
продажби на фирмите от
отрасъл „Промишленост“

2017

2016

63

84

8 236

8 236

8 236

Бр./2012 г.

1 500

1 550

Брой/2011

145

Брой/2011 г.

619

650

1 365
Липсва
инф-я
Липсва
инф-я

28 987

30 000

19 991

Равнище на безработица

Хил.лв./ 2011
г.
Хил.лв./
2011г.
Хил.лв./ 2012
г.
%/ 2013г.
(30.06.2013 г.)

Реализирани нощувки в
община Стамболово

Брой/2012 г.

ДМА
Нови фирмени инвестиции

Начална стойност

Планирана Отчетена
междинна междинна
стойност
стойност

62

147

0
18,64

108

Източник на Из-меинформа-ция не-ние
ОСЗГ
Лозаровинарската
камара

+22

ОСЗ

- 185

НСИ

-

НСИ

-

0

НСИ

-

21 000

Липсва
инф-я
Липсва
инф-я

НСИ

-

250

3 000

ДФЗ

18

16,43

450

2169

РСЗ/НСИ
Общ.администрация/
НСИ

+2 750
-- 2.21

+1719

Прави впечатление, че при изпълнението на СЦ1 „Подпомагане развитието на
вътрешния потенциал на местната икономика“ се регистрира добър напредък. За
съжаление по една част от индикаторите липсва актуална информация. Направената
констатация се базира на събраните данни, че обработваемите земеделски земи са се
увеличили сериозно от 62% на 84%. Необработваемите земеделски земи са негодни за
обработка или през тях минават полски пътища или пасища. Необработваемата земеделска
земя е 0, което говори за рязък скок в развитието на растениевъдството.
Регистрира се и един отрицателен факт, който също носи положителна информация
въпреки, че при планирането е предвидено друга стойност. Земеделските производители
през предходните периоди са се увеличавали непрекъснато, затова е направена прогнозата,
че този процес ще продължи и в бъдеще. Но според предоставената информация през
отчетния период земеделските производители са намалели с 185. Този показател е резултат
главно от намаления брой тютюнопроизводители и от окрупнените земеделски стопанства,
които отглеждат технически култури. Отрицателната интерпретация на посочените данни
е, че в известна степен това е резултат и на намаляване и застаряване на населението на
територията.
Животновъдството също бележи сериозен прогрес като броя на различните животни
нараства неколкократно. Регистрира се наличието и на по-големи съвременни ферми, които
се разпределят по видове и по населени места както следва:
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По - големи кравеферми по населени места:
с. Царева поляна
с. Стамболово
с. Жълти бряг

2 бр.
2 бр.
2 бр.

с. Долно Черковище
с. Долно поле
с. Пътниково

2 бр.
1 бр.
1 бр.

с. Кладенец
с. Лясковец
с. Маджари
с. Поповец
с. Пчелари

1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.

с. Кладенец

1 бр.

По-големи овцеферми по населени места
с. Стамболово
с. Балкан
с. Голям извор
с. Долно поле
с. Зимовина

1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.

По- големи козеферми по населени места:
с. Царева поляна

1 бр.

За съжаление липсва информация от НСИ за броя на предприятията, на заетите лица, на
нетните приходи от продажбите, което може да ни покаже нивото на развитие на
промишлеността през периода. Наблюдавайки обаче процеса на затваряне на някои от
местните предприятия, минимизирането на дейността на други, поради икономическата
криза и високият относителен дял на безработните, който през 2016 г. е в размер на 16,43%
може да се заключи, че периода от последните 3 години се отличава със спад на общинската
промишленост. Още повече, че през 2014 г. безработицата регистрира доста високи
показатели - 19,15%, а през 2015 г. леко намалява на 18,27%. За сравнение тя е по-висока от
средната за Област Хасково, която по години е следната за 2014 г. – 10,4%, за 2015 г. – 8,6%
и за 2016 г. – 9,9% при средна за страната 7,8%. Тези данни показват изпреварващия темп
на безработицата за община Стамболово, което е резултат главно от икономическите
проблеми на местните предприятия, освобождаването на част от заетите и невъзможност да
се наеме допълнително работна ръка.
За отбелязване е бързото развитие на туристическите услуги и изграждането на нови
туристически обекти, които през 2016 г. са осигурили общо 2 169 нощувки3. Това е един
сериозен скок в подобряване качеството на местата за нощувки и увеличаване на техния
обем.
За съжаление поради създадената конкуренция най-стария на територията на общината
мотел Гледка, бе принуден да затвори врати, въпреки направения основен ремонт. През
последните години той основно поемаше нощувките на гостите на общината. Тези данни
показват, че реалните гости на общината не са се увеличили сериозно в количествено
отношение, а по-скоро са се преразпределили по туристически обекти.
Проблемите възпрепятстващи икономическото развитие са икономическата криза и
последвалата я рецесия, която се отрази неблагоприятно върху местната икономика. Като
цяло Европа трудно се възстановява от рецесията и все още не могат да се постигнат
показателите от 2008 г. По-добрите постижения в селското стопанство и в туризма
компенсират в известна степен негативните последици за промишлеността. Успехите в
земеделието се дължат преди всичко на променената селскостопанска политика на
национално ниво и на големия брой реализирани проекти на територията – 65 на брой,
които са осигурили инвестиции в размер на 22 344 330,92 лв.

Информацията е взета от Местни данъци и такси на община Стамболово и отразява броя на декларираните
нощувки от страна на фирмите. Трябва да отбележим, че на практика тази цифра е значително по-голяма от
декларираната.
3
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В икономическото развитие на общината се отрежда подкрепяща и партньорска роля при
реализацията на важни за териториалното изграждане дейности. Тя изработва и реализира
политики, тя изгражда публичните инфраструктури, тя въвлича местните партньори при
реализацията на конкретни подкрепящи инициативи.Тя информира, обучава и мониторира
планираните инициативи и процеси. Тя се грижи да привлича и подкрепя инвеститори,
които да финансират нови производствени структури или да обновяват съществуващите. В
този ред на мисли може да се отчете, че положените усилия от страна на самата община за
постигане на първата стратегическа цел на ОПР не са толкова разнообразни. Реализирани
са конкретни инициативи насърчаващи работодателите да осигурят заетост
преимуществено за уязвимите групи на пазара на труда. В тази насока са реализирани два
проекта: „Подкрепа за заетост“ и „Интегриране на безработни лица до 29 г.“. При
разработването на СВОМР и при създаването на МИГ като реализация на Водените от
общностите местно развитие, също общината е предприела конкретни мерки в подкрепа на
бизнеса и за изграждане на публично-частно партньорство. Обновена е и голяма част от
пътната инфраструктура, която подпомага бизнеса, но това все още не е достатъчно за
промяна на цялостната бизнес среда. Необходими са конкретни инициативи за
разработването и реализацията на целенасочена инвестиционна политика и за изграждане
на адекватна промишлена инфраструктура, която да подпомогне предприемачите в
усилията им да установят и развият собствен бизнес на територията на общината.
При последващата оценка е крайно необходимо осигуряването на актуална
икономическа информация от НСИ за работещите предприятия и за броя на заетите
в тях работници. Така ще се постигне една пълна представа за динамиката на
процесите и на регистрираните икономически тенденции.
Предвид посочените резултати може да се каже, че през периода постигането на СЦ1
„Подпомагане развитието на вътрешния потенциал на местната икономика“ е
изпълнена в добра степен, макар да има доста забележима разлика между степента
на изпълнение на показателите регистриращи промишленото развитие и селското
стопанство. По-добрата реализация на земеделските дейности и неземеделските
дейности компенсират до голяма степен спадовете в промишленото производство и
услугите през последните години.

Правилното насочване на инвестициите, чрез създаване на съвременна
инфраструктура, социално включване, достъпно и качествено образование, култура
и спорт, води до постигането на достоен стандарт на живот на местното население.
Осигурената съвременна инфраструктура, привлекателната жизнена среда, добрите
условия за образование, бизнес и инвестиции, туристическите атракции, социалните
грижи и здравеопазването и не на последно място високата степен на социална
чувствителност, и толерантност водят до задоволяване на основните потребности на
местното население. Това е комплекса от изисквания за задържане на голяма част от
населението на територията и за успешната му трудова и професионална реализация.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА
ИНФРАСТРУКТУРА, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
Планирана Отчетена Източник
междинна междинна на
ИзИндикатори за
Начална стойност
стойност информа- меневъздействие
№
Мярка/ период стойност 2017
2016
ция
ние
Домакинства с
осигурен достъп до
%/ 2012 г.
Общ.адм.
интернет
(382 бр.)
28
35
44 (953)
/НСИ
+16
Липсва
НСИ/
Хора с висше образование Брой/2011 г.
133
135
инф-я
Об. адм.
Неoбхванати от
училищата деца от
ромски произход на 7 и
Брой/
повече години
2011 г.
0
0
0
Общ.адм.
0
Хора никога не
посещавали училище
Жилища, обслужвани от
изгребни, септични или
попивни ями
Населени места с
разделно събиране на
отпадъците
Обновени с енергийна
ефективност (санирани)
административни сгради
Обновени с енергийна
ефективност (санирани)
жилищни сгради
Обновени и оборудвани
амбулатории за първична
медицинска помощ
Обновени и оборудвани
амбулатории по дентална
медицина
Гъстота на населението

Брой/2011 г.

266

260

Липсва
инф-я

Общ.адм.

%/2011г.

42,82

35

42,82

НСИ/Общ.
адм.
0

Брой/2012 г.

0

5

26

РИОСВ/
Общ.адм.

-6

+26

Брой/2012 г.

1

4

4

Общ.адм.

+3

%/2012 г.

0

5

2

Общ.адм.

+2

%/2013 г. (5 бр.)

0

2

2

Общ.адм.

+2

Брой/2013 г. (5
бр.)
Души на
кв.км./2011 г.

0

2

4

+4

21,4

21

21

Общ.адм.
НСИ/
Об.адм.

- 0,4

Прави впечатление, че най-сериозна промяна има в броя на домакинствата с осигурен
достъп до Интернет. Те са се увеличили с 16% и са достигнали – 44%. Това преизпълнение
на планираното е резултат от активното включване на населението при ползването на тази
важна за съвременния начин на живот услуга. Изграден е широколентов интернет до
с.Стамболово, но не е пуснат в експлоатация. Осигуреният бързоскоростен интернет на
територията е благоприятно условие за електронното управление в бъдеще.
По отношение на образованието липсва информация какъв е броя на завършилите висше
образование, тъй като тази информация се осигурява само след преброяване. Не е ясен и
броя на хората, които никога не са посещавали училище. Предполага се, че техния брой
намалява, тъй като през последните години няма необхванати от училищата деца, т.е. тази
група не се захранва с нови постъпления. Всички деца посещават училище в т.ч. и ромските
деца. При тази уязвима група проблем е ранния брак, което води до тяхното ранно отпадане
от училище. За периода обаче липсват данни за такива деца.
Запазил се е и относителния дял на жилищата, обслужвани от изгребни, септични или
попивни ями, който е 42,82%. Причината е, че през периода няма реализиран проект за
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изграждане на нова ВиК инфраструктура. Забавянето се дължи на забавения старт на
публичните мерки от ПРСР за новия програмен период и на преструктурирането на
общинското предприятия и включването му във ВиК Асоциация - Хасково. За постигането
на по-добри резултати е важно да се използват всички финансови механизми осигуряващи
разширяване на канализационната мрежа, стартиране дейността на изградените вече
МПОСВ и реконструкцията на водопреносната мрежа.
Трябва да се отчете, че не е въведено разделното събиране на отпадъците в населените места
на общината. В ОПР е планирано до 2017 г. това да се случи в 5 населени места на общината,
но трябва да се отбележи, че проблемът е решен по друг начин. След влизането на общината
в Регионалното сдружение на общините, отпадъка на общината преминава през сепарираща
инсталация. В сдружението членуват общините: Харманли, Свиленград, Тополовград,
Симеоновград, Любимец, Стамболово и Маджарово, които са включени и в Регионално
депо – Харманли. На тази основа е осигурено сепарирането на отпадъците и тяхната понататъшна преработка. Всеки закаран на сметището отпадък преминава първо през
сепариращата инсталация, след което остатъка се депонира. Планираните от сдружението
следващи стъпки и разработената Програма за управление на отпадъците, ще подобри
управлението на отпадъците в още по-голяма степен и ще оптимизира процеса на
разделното им събиране и оптималното им оползотворяване. Така че можем да отчетем, че
община Стамболово е изпълнила изцяло изискването за разделяне на отпадъците на
собствената си територия, което покрива всичките 26 населени места.
Обновените и санирани административни сгради са 4 на брой, това са: Административната
сграда на община Стамболово, две училища и читалището в с. Жълти бряг. Необходимо е
обаче този процес да продължи да се развива по-активно, за да може да се постигне подобра енергийна ефективност на общинските сгради, като се санират максимален брой
сгради на училища, детски градини, читалища и кметства.
Ремонтирани, но без саниране през периода са кметствата в селата: Маджари, Кладенец,
Поповец, Зимовина, Воденци, Рабово, Голобрадово, Войводенец, Долно поле и Царева
поляна.
Санирането на жилищните сгради също върви вяло. Санират се главно новоизградените
сгради и значително по-рядко старите. Причина за липсата на активност от страна на
жителите на общината са ниските доходи и безработицата. Санирани са малко еднофамилни
жилищни сгради, някъде около 2% от жилищните сгради, но по-точна информация може да
се получи след направено преброяване.
Обновените и оборудвани амбулатории за първична медицинска помощ са две на брой.
Това са амбулаториите за индивидуална практика за първична медицинска помощ:
 Д-р Онник Кеворкян с адрес с. Стамболово – сградата на бившата здравна служба;
 Д-р Петра Атанасова с адрес с. Стамболово – сградата на бившата здравна служба;
 Д-р Таня Колева с адрес с. Жълти бряг – сградата на бившата здравна служба.
Обновените и оборудвани амбулатории по дентална медицина са 4 на брой, това са заетите
индивидуални практики от:


Д-р Елеонора Данчева- Цветкова с адрес с. Стамболово - сградата на бившата
здравна служба;



Д-р Ваня Димитрова с адрес с. Жълти бряг – сградата на бившата здравна служба;



Д-р Латин Латунов с адрес с. Долно Ботево – сградата на кметството;



Д-р Хафизе Чилингир с адрес с. Пчелари– сградата на бившия здравен пункт.
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Помещенията са в задоволително състояние. Сградите, в които се намират лекарските и
денталните практики са общинска собственост, а оборудването е осигурено от
медицинските специалисти.
Поради финансови проблеми беше затворен хоспис „Медикал Асистанс – Стамболово”,
който обслужваше населението от общината и региона. Хосписът предоставяше
следболнично лечение на възрастни хора с хронични заболявания, след прекаран инсулт,
оперативни интервенции, терминални състояния, денонощни медицински грижи и др.
Работещи аптеки на територията на общината липсват. Единствената аптека бе затворена и
няма желаещи фармацевти, които да отворят аптека на територията на общината, въпреки
положените усилия от страна на общинското ръководство.
Средната гъстота на населението в община Стамболово е 21 д/ км2, която е значително
по-ниска от средната за област Хасково - 42,5 д./км2 и е много по-ниска от средната за
страната - 64,8 д./км2. Този показател е негативен за общината като цяло и показва степента
на населеност, както и размерите на обезлюдяване на населените места. Предвид големия
миграционен и емиграционен процес в ОПР е планирано подобно намаляване на гъстотата
на населението в рамките на регистрираните 0,4%. Общината не може да се изолира от
тенденциите протичащи на национално и международно ниво. Икономическата криза
допълнително засили миграционния процес и обезлюдяването на населените места, но
сериозно намаление не се регистрира. Поради застаряване на населението и засилената
миграция по-сериозен спад се прогнозира през следващите години. Необходимо е общината
да положи допълнителни усилия, които да забавят процесите на обезлюдяване и да се
поддържат адекватни социални и здравни услуги отговарящи на нуждите на застаряващото
население на територията.
Постигането на СЦ2 „Подобряване на качеството на живот, чрез създаване на
съвременна инфраструктура, социално включване, достъпно и качествено
образование, култура и спорт“ е също добре изпълнена и има обща добра оценка.
Както се вижда от посочените стойности на индикаторите някои от тях са по-добре
изпълнени, а други са на по-ниска степен, но като цяло общината е реализирала
политики, изпълнени чрез много на брой проекти, водещи до постигането на тази цел.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ
НА ГЛОБАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ И РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Планирана Отчетена Източник
Началмеждинна междинна на
Мярка/
на стой- стойност
стойност
информа- ИзмеИндикатори за въздействие
период
ност
2017 г.
2016 г.
ция
нение
Сметосъбиране и
%/ обслужени
сметоизвозване
домакинства
100
100
100
Общ.адм.
0
Поддържане и разширяване на
озеленени площи
кв.м./2012 г.
49 002
52 000
49 767
Общ.адм
+764
Общ.адм/
Защитени територии
Дка/2013 г.
6 545,5
6 545,5
6 682.1
РИОСВ
136.6
Горски площи

Дка/2013 г.

Водни площи

Дка/2013 г.

4382,43

4382,43

Свлачища

Дка/2013 г.

33

30

152 000

42

152 000

Общ.адм

0

4382,43

Общ.адм

0

145

Общ.адм

+112

152 000

Сметосъбирането и сметоизвозването е организирано за цялата територия на община
Стамболово. Покрити са всички населени места и са обслужвани всички домакинства. Или
с други думи планираните показатели от 100% покритие на територията са изпълнени.
Новите зелени площи, които са възникнали през последните 3 години са благоустроените
площи в с. Балкан – 295 кв.м. и в с. Малък извор – 470 кв.м. За съжаление не е постигната
планираната в ОПР обща величина от 52 000 кв.м. В момента са налични общо 49 767 кв.м.
зелени площи, но въпреки това са постигнати добри резултати.
Зелените площи и зоните за отдих, са животоподдържащите механизми на населените места.
Зелената инфраструктура като паркове, градини, горички и улични пространства даряват
живот и допринасят за по-високото качество на живот на жителите на дадена територия.
Парковете, градините и зелените площи благоприятстват движението, спорта, поздравословния начин на живот, общуването и в крайна сметка имат своя положителен ефект
особено върху младите хора.
Защитените територии и местности през периода не само са се запазили, но и са се
увеличили. Така например със Заповед No.РД-204 от 04.03.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен
вестник 13.66 ха са обявени за ЗМ “Находище на тракийски клин“. Защитените зони и
защитените местности намиращи се на територията на община Стамболово са сериозен
местен ресурс, който подобрява качеството на околната среда и може активно да се
използва за развитието на екологичния туризъм. Тези територии осигуряват устойчивостта
на биоразнообразието на територията като цяло и привличат вниманието на любителите на
природата.
При базовите данни на горските и на водните площи е допусната грешка. Осигурената
информация в момента показва, че данните са съответно 152 000 дка горски площи и
4382,43 дка водни площи. Така, че базовите стойности ще бъдат коригирани съобразно
новата информация, която не е променяна през последните години. Трябва да се отчете че
през отчетния период не са залесявани нови гори и не са създавани нови водни площи, така
че посочените площи през 2016 година са същите както и през 2013 г.
За съжаление се е увеличила площта на свлачищата, което не е добър показател, въпреки,
че някои от старите свлачища вече са укрепени. Проблемът идва от появата на нови
свлачища, което налага спешната намеса на общината за тяхното укрепване. Не трябва да
се забравя, че залесяването е едно от условията за намаляване на ерозионните и
свлачищните процеси на територията. Динамиката на процеса изисква да се работи текущо
и да се търсят нови решения, съобразно променената обстановка.

Като обобщение може да се каже, че за постигането на Стратегическа цел 3 „Запазване
и подобряване на околната среда, чрез интегриране на глобалните екологични цели
и развитие на екологичната инфраструктура“ се е работило на добро ниво, което
обаче клони към средно и нейното постигане е малко по-ниско в сравнение със СЦ1 и
СЦ2. Необходимо е да се обърне по-сериозно внимание на реализацията на екологичните
проекти и на партньорствата с екологични НПО, за да се оптимизира нейното постигане
през остатъка от периода на изпълнение на ОПР до 2020 г.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4
УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА ЗА ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
Планирана
Отчетена Източник
Началмеждинна междинна на
Мярка/
на стой- стойност стойност информа- ИзмеИндикатори за въздействие
период
ност
2017 г.
2016 г.
ция
нение
Аутсорсвани услуги
Предоставяни онлайн услуги
за граждани и фирми
Осигуряване на цифрови
кадастрални карти
Привлечени партньори след
организирани рекламни
кампании на общината

Брой/2012 г.

0

1

0

Обш.адм.

0

Брой/2012 г.

0

1

0

Общ.адм.

0

Брой/2012 г.

0

5

0

Общ.адм.

0

Брой/2012 г.

0

1

15

Общ.администрация

+15

За последната Стратегическа цел 4 „Укрепване на институционалната среда за повисока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“ може да се каже,
че е с най-ниска степен на изпълнение. Основната причина е липсата на внедряване на нови
електронни услуги, които да осигурят по-висока ефективност на административното
обслужване. Предизвикателствата свързани с повишаване качеството на публичните услуги
непрекъснато се увеличават и налагат търсенето на нови възможности и нови иновативни
решения. В предходните години общината е работила доста по-активно в тази област, като
е реализирала два проекта по ОПАК. През този период ОП „Добро управление“ закъснява
и това намалява възможностите на общината да се включи по-активно в процесите
подобряващи качеството на електронните услуги.
Електронната община изисква не само да се поддържат внедрените вече системи, а и да се
търсят нови решения и нови възможности водещи до намаляване времето за обслужване
или въвеждането на нови електронни услуги.
Какво се прави по тази цел? Порталът за административни услуги на община
Стамболово осигурява информация на потребителите на административни услуги, относно
видовете, цените, сроковете, необходимите документи, начините на заявяване и
получаването на услуги от общинската администрация, чрез заявяване по електронен път,
включително и възможност за заплащане на част от тях чрез интернет банкиране.
Трябва да се отбележи, че общината е съкратила времето на обработка на документацията,
осигурена е и възможност да се прави при необходимост пълно проследяване на операциите
при предоставянето на дадена услуга, унифицирани са реда и сроковете за всяка една услуга
и са разписани изискванията към общинските служители.
До момента общината не предоставя онлайн услуги. По електронен път може да се заяви
дадена услуга и да се заплати чрез интернет банкиране, което е стъпка напред, но има още
много какво да се направи по въпроса с електронното обслужване.
В община Стамболово могат да се предоставят и част от услугите извършвани от службите
ЕСГРАОН в страната. Тези услуги могат да се ползват от гражданите, когато на някой
трябва да му бъде издаден важен личен документ от друго населено място. В този случай
документът се получава по служебен път от общината. Това могат да бъдат:


Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки;



Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен
адрес;
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Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000
година;



Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес;



Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000
година;



Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;



Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;



Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път;



Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и
институции;



Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители.

Все още липсват интегрирани услуги, които да предоставят на място някои услуги от други
държавни структури, като: Областна администрация, НАП, ХОС и други. Предоставянето
на подобни услуги ще пести време, пътуване, допълнителни разходи и обиколка на
институциите.
Това е доста сложен процес, тъй като липсва уеднаквяване на документите между
различните институции, липсва постоянна координация между тях, затруднява се обмена
на информация, а базите данни не се споделят. Използват се и различни софтуерни
продукти, които са несъвместими по между си и създават трудности при реални намерения
за електронизирането на дадени услуги.
Електронното правителство като цяло върви трудно в цялата страна, но започва да му се
обръща все по-сериозно внимание, както на европейско, така и на национално ниво, което
е гаранция за бъдещи активни действия.
Въпреки регистрираните общи проблеми при предоставянето на местни онлайн услуги,
някои общини регистрират добри постижения в тази област, но те са частични. Липсват
цялостни иновативни решения на електронното обслужване на местно ниво.
През периода не е аутсорсвана нито една услуга, а има такива възможности главно в
социалната сфера и в управлението на отпадъците. Изисква се повече инициативност от
страна на община Стамболово, но тя трябва да бъде синхронизирана и подкрепената с
активното участие на бизнеса. Необходим е финансов ресурс и човешки потенциал за
неговата реализация, които на практика са ограничени. Предприемачите до момента не са
регистрирали интерес за предприемането на подобни стъпки.
По тази стратегическа цел напредък се регистрира при обучението на общинските
служители, което общината провежда редовно и включва най-важните теми за съответния
период. Тези дейности издигат в известна степен институционалния капацитет на
администрацията. Цялостното подобряване на качеството на услугите изисква освен
квалифициран човешки ресурс, осигуряването на необходимата техника, нейната
поддръжка и подходящ софтуер.
През периода са проведени следните обучения:
o Вещноправен режим и промяна на предназначението на земеделски, горски и
урбанизирани територии;
o Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации;
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o Управление на общините и бюджет;
o Усъвършенстване работата с деца с девиантно поведение;
o Закони и практики;
o Нова правна уредба на обществените поръчки;
o Повишена събираемост на местните приходи;
o Новости в отчитането на бюджетни средства;
o Административно управление;
o Общинския дълг;
o Новости в КСО;
o Издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
o Привличане на инвестиции и устойчиво развитие;
o Работа с електронно подписани документи с електронен подпис;
o Правни аспекти на административната дейност;
o Управленски умения;
o Устройство на територията и общинска собственост;
o Управление на проекти и фондове на ЕС и др.

В оценката трябва да се отбележи, че за специалистите работещи в Общинска
администрация са осигурени добри условия за работа. Всяко работно място е оборудвано с
компютър и необходимата офис техника, която да обезпечи текущата дейност на
специалистите.
Добър резултат се регистрира и при привличането на партньорите на общината в
осигуряване на местното развитие. Неформалните партньорства през периода са общо 15
на брой и включват представители на НПО сектора и бизнеса. Тези представители на
частния сектор са обучавани, информирани, участвали са в разработването на СВОМР и в
края на процеса са привлечени и включени в състава на СНЦ „МИГ СтамболовоКърджали54“. В информационните и обучителните дейности са били включвани доста поголям кръг представители на бизнеса, НПО и гражданите, но в МИГ са привлечени найактивните представители на местната общност. Рекламната кампания, обучението и
изграденото публично-частно партньорство осигуриха условия за едно по-устойчиво
развитие на местното партньорство и възможности за бъдеща реализация на поредица от
проекти водещи до повишаване качеството на живот на местните хора.
Като цяло може да се заключи, че СЦ 4 „Укрепване на институционалната среда за
по-висока ефективност на публичните услуги“, макар да има доста обучения
регистрира малко показатели за въздействие и получава добра оценка, която клони към
средната. Необходимо е да се направи още доста в тази посока, за да се повиши
административния капацитет и да се подобри качеството на обслужване предвид
намаляващото и застаряващо население. Повишените изисквания към организацията на
административната дейност изискват това. Достигането на по-добра производителност и
по-високо качество за обслужването на гражданите в общината е основно задължение на
Общинската администрация. Необходимо е методично и целенасочено да се работи за
внедряване на новите технологични решения и усъвършенстване на информационната
среда в контекста на адаптирането на общината към съвременните концепции за
информационно общество и развитие на онлайн пространството.
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Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на
приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и
следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в общинското развитие по
приоритети. Комбинираните в ОПР разнообразни източници на информация, предоставящи
точна и осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики,
осигуряват една по-пълна представа за изпълнението на програмата.
В направените по-долу обобщения се прави обзор на конкретните резултати водещи до
изпълнението на приоритетните области и специфичните цели, които са поредните важни
стъпала от стълбиците, които водят до постигането на стратегическите цели и степента на
изпълнение на ОПР.
Приоритетна област 1. „Повишаване на конкурентоспособността
селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите“.

на

В оценката ще се концентрираме на постиженията и протичащите от тях процеси в
Приоритетна област 1. „Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския
сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите“.
Някои от регистрираните при разработването на ОПР проблеми в областта на селското
стопанство в общината, са на път да бъдат решени или най-малкото да бъдат
минимизирани. Ето каква е регистрираната динамика на отразените в ОПР проблеми в
селското стопанство и тяхната трансформация през отчетния период:


Земеделските стопанства през периода постепенно се уедряват и стават все поустойчиви, а ниската ефективност на земеделското производство постепенно се
повишава. Земеделските производители все по-често имат възможност да
закупуват нови, по-производителни машини, реализират се все по-големи
инвестиции и се окрупняват земеделските земи, увеличава се и броя на животните
във фермите;



Една немалка част от нестабилните стопански структури в аграрния сектор
отстъпват място на средните структури, малките земеделски стопанства
постепенно увеличават своите обеми и се регистрират явни тенденции на
окрупняване на земеделските стопанства;



Липсата на условия за развитие на фермерството от съвременен европейски тип
постепенно започва да се променя и се появяват нови, отговарящи на
европейските изисквания ферми, които създават условия за развитие на покачествено фермерство, отговарящо на нуждите на съвременния пазар;



Неоползотворените до скоро възможности и местен потенциал за създаване на
ефективно животновъдство и производство на животински суровини, подлежащи
на преработка, постепенно започват да се разширяват и да осигуряват
необходимите количества. Главната причина за това е променената
селскостопанска политика и осигурените субсидии на национално ниво;



Зеленчукопроизводството започна постепенно да си пробива път като основен
земеделски продукт на територията, който има перспективата да измести
постепенно тютюнопроизводството и да създаде възможности за разширяване на
поли културното земеделско производство;



Все още билкопроизводството не се приема от местните земеделски
производители;
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Поливното земеделие се прилага в рамките само на 10 000 дка, които са спасени
от деинсталацията на поливната техника в общината. Изграждането на нови
поливни съоръжения се затруднява, въпреки наличието на голям брой водоеми.
Сериозни проблеми при неговото изграждане могат да се срещнат с осигуряване
на финансирането и съгласуването с различните собственици при преминаването
през техните земи;



Все още е ниско нивото на научното обслужване на селскостопанското
производство, въпреки единичните случаи при които е търсена подкрепа от някои
научна звена, намиращи се главно в град Пловдив. Окрупняването на
земеделските стопанства неминуемо ще доведе до търсене на научна информация
и научна подкрепа, която да оптимизира производството, да подобри
производителността и да разнообрази резултатите от селскостопанската дейност,
предполага се, че в бъдеще намесата на науката в земеделското производство все
повече ще се увеличава;



Недоразвита остава производствената инфраструктура и главно преработващата
промишленост за развитието на която има много добри условия на територията,
които не се използват оптимално.

От направените по-горе констатации става ясно, че за този кратък период
регистрираните при разработването на ОПР структурни проблеми в земеделието и
по-специално липсата на достатъчно на брой окрупнени и пазарно ориентирани
стопанства в определени продуктови направления (като производството на зеленчуци,
плодове, месо и мляко) са започнали постепенно да се преодоляват и ситуацията да се
променя към по-добра, макар това да става сравнително бавно. Една част от тези
структури успяват да постигнат по-висока конкурентоспособност, която е базирана
на по-ефективното използване на собствения потенциал и на подкрепата на някои от
мерките по ПРСР.
През последните години аграрната местна политика се е фокусирала върху създаването и
поддържането на условия за ускоряване на процесите на преструктуриране в отрасъла –
окрупняване на дребните фамилни стопанства; установяване на подходящата продуктова
структура; търсене на баланс между вложените ресурси и резултатите, с които се гарантира
жизнеспособността и рентабилността на стопанствата, както и засилване на пазарната им
ориентация и позиции. Провежданата местна политика има известна заслуга за постигането
на тези резултати, по-скоро регистрираните по-горе положителни тенденции са резултат от
общите условия създадени в страната и в региона, както и от променящата се
селскостопанска политика на национално ниво.
Приоритетните дейности планирани в ОПР бяха насочени към структурното балансиране
на селскостопанския отрасъл, преодоляването на технологичното изоставане,
повишаването на общата производителност, подобряването и опазването на околната среда,
търсене на възможности за изграждането на хидромелиоративни структури. Планираните
мерки обхващат още: ефективно управление на рисковете в земеделието; насърчаване
развитието на биологичното земеделие; подкрепа на мерки за развитие и популяризиране
на винарството и виното; поддържане и съхраняване на горските ресурси; развитието на
горското стопанство.
За да отчетем индикаторите за резултат е необходимо да разгледаме конкретното
изпълнение на специфичните цели и заложените към тях мерки в тази приоритетна област.
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Да се спрем на СЦ 1.1. „Стабилизиране и модернизиране на селско стопанство и
развитие на горското стопанство“, която обхваща седем мерки, които са посочени подолу. Това са:
М.1.1.1. Създаване на условия за развитие на конкурентоспособно и пазарно
ориентирано селско стопанство.
М.1.1.2. Подкрепа на устойчивото развитие на местната общност.
М.1.1.3. Развитие на маркетинга и рекламата на селскостопанската продукция.
М.1.1.4. Стимулиране развитието и връзките между земеделските
производители и създаване на браншови организации в различните
сектори.
М.1.1.5. Стимулиране развитието на биопроизводството и биодинамичното
земеделие.
М.1.1.6. Подпомагане развитието на рибовъдството, рибопроизводството и
аквакултурите.
М.1.1.7. Възобновяване и залесяване на горския фонд.
По-голяма част от заложените мерки по Специфична цел 1.1. бележат напредък и показват
добри резултати, това са: М 1.1.1.; М 1.1.2.; М 1.1.5. и частично М 1.1.7.
На базата на регистрираните резултати може да се направи следното обобщение за
положителното изпълнение на СЦ 1 „Стабилизиране и модернизиране на селско
стопанство и развитие на горското стопанство“, което е следното:


Създават се условия за развитие на конкурентоспособно и пазарно ориентирано
селско стопанство, като се подобрява средата и се реализират голям брой проекти на
територията - 65 на брой, с инвестиции в размер на 22 344 330 лв.;



Подкрепя се устойчивото развитие на местната общност и нейния капацитет, чрез
провеждане на обучения, семинари, конференции, обществени обсъждания, фокус
групи и други за подобряване на стратегическото планиране и изграждането на
публично-частни партньорства, подпомагащи местната общност в усилията й за
подобряване на местното развитие. Приложен бе подхода ВОМР, който се фокусира
върху конкретни подрегионални области; осигуряват се условия за интегрирано
местно развитие, представено чрез МИГ, съставена от представители на публичния
и частния местен социално-икономически интерес; осъществява се местна политика,
чрез разработването на интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие,
основана на характеристиките на района, отчитаща местните потребности и
потенциал, които се регистрират; интегрират се иновативни характеристики в
местния контекст; изграждат се мрежи и се осъществява сътрудничество. В случая
бе регистрирана СНЦ „МИГ Стамболово- Кърджали 54“, която се базира на
сътрудничеството между община Стамболово и 54 села от община Кърджали.



Биопроизводството и биодинамичното земеделие на територията на общината е факт,
тъй като са сертифицирани повече от 10 земеделски производители, а това е особено
важно постижение, защото така се подобрява качеството на продукцията, чистотата
на земята, здравето на добитъка и се предпазва околната среда от разрушителните
модерни селскостопански методи. По същество, биодинамичното земеделие и
градинарството, разглеждат почвата и фермата като живи организми. То приема
грижата за почвата като основна необходимост, като поддържането на нейното
състояние е от съществено значение за предпазването й от ерозия и за създаването и
подобряването на хумусното й съдържание. По този начин се стимулира
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произвеждането на висококачествена култура, което довежда до по-качествен фураж
за добитъка и по-хубава храна за човека.


Възобновяването и залесяването на горския фонд и осигуряването на устойчивото4
им развитие протича частично, като се осигурява обновяване на горите със собствен
подраст, който осигурява в някаква степен екологичното и устойчиво
възстановяване на горите, запазва биологичното разнообразие и интегритета на
екосистемите, като същевременно продължава да предоставя дървесни и недървесни
продукти и услуги. Интегрираността на екосистемите води до поддържане на
структурата на гората, видовия състав и нивото на екологичните процеси и функции,
в рамките на нормалните режими на природните нарушения. Голямата площ заета
от горския фонд5 намиращ се на територията на общината и неговото екологично
възпроизводство гарантира в известна степен устойчивото му екологично развитие,
но са необходими още доста усилия за да се оптимизира този процес. Не е правено
изкуствено възобновяване на гората, съобразно залесителните планове през
отчетния период поради липсата на необходимите средства. Този факт говори, че не
са засаждани инвазивни видове, но и че не са укрепвани ерозиралите терени, които
се нуждаят от залесяване. Необходимо е през остатъка на периода да се предприемат
залесителни действия на територията на общината.
Противоерозионните
залесявания и построените през последните десетилетия технико-укрепителни
съоръжения в голяма степен ограничават ерозията във водосборите на река Арда и
нейните притоци, но някои от тях се нуждаят от обновяване, тъй като се появяват
нови ерозирали терени.

По-малко успехи се регистрират при изпълнение на мерките: 1.1.3., 1.1.4. и 1.1.6, което
намалява степента на изпълнение на СЦ 1 „Стабилизиране и модернизиране на селско
стопанство и развитие на горското стопанство“. Има известен напредък в развитието
на маркетинга и рекламата на произвежданата селскостопанска продукция, но тя се дължи
на усилията на земеделските производители. Всеки сам за себе си решава пазарните си
проблеми. Липсват възможности за реализация на селскостопанската продукция на местен
или регионален пазар, който да поеме произведената земеделска продукция. Липсва обща
стратегия и обединени усилия в тази посока, а както вече знаем малките или средните
производители трудно могат да се справят сами, тъй като този процес изисква сериозно
финансиране. Регистрираните проблеми са свързани и със следващата мярка, която
предвижда стимулиране развитието и връзките между земеделските производители и
създаването на браншови организации в различните сектори. Този процес се бави, а
подобни обединения биха решили маркетинговите проблеми на по-дребните земеделски
производители. Трудно се организират подобни местни структури, тъй като повечето
земеделски производители се възприемат като конкуренти. Липсват нагласи, липсва местен
капаците и липсват финансови ресурси за подобни инициативи.
Въпреки регистрирания напредък в областта на селското стопанство на територията на
общината се регистрира липсата на ферми за отглеждане на риба и рибни продукти, а

4

Устойчиво е управлението и ползването на горите, което се прилага по начин и в степен поддържащи
тяхното биологично разнообразие, продуктивност, възобновителен капацитет, жизненост и потенциала им да
изпълняват сега и в бъдеще съответните екологични, икономически и социални функции на локално,
национално и глобално нива и което не нанася вреди на други екосистеми. 2-ра Конференция на министрите
1993, Хелзинки член 1.
5
Горските територии са - 152 000 дка., което прави 54,87% от територията на общината.
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условията за тяхното отглеждане са доста добри. Големият брой водни басейни и река Арда
осигуряват отлични условия за рибовъдство, които остават неоползотворени.
За поддържането на екологично устойчиво стопанисване на горите и почвите, за което
говорехме по-горе в текста е важно да се постигне и СЦ 1.2. „Борба с пожарите,
наводненията, неблагоприятните климатични дадености и вредителите“.
Изпълнението на тази специфична цел налага изпълнението на следните мерки:
М.1.2.1.Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с пожарите.
М.1.2.2.Борба с ерозията, наводненията и неблагоприятните климатични
изменения.
М.1.2.3.Борба с вредителите в горите и селскостопанските култури.
Има изградена общинска система за бедствия и аварии, която се ръководи от следните
планови документи:


План за защита при бедствия;



План - Бури, снегонавявания и обледяване;



План – Наводнения;



План – Земетресения;



План – Биологично заразяване;



План – Полски и горски пожари;



План – Радиационна авария, АЕЦ или трансграничен пренос на радиоактивни
вещества;



План – Производствени аварии.

Тази общинска система цели поддържане на мерки за сигурност с цел опазване живота и
здравето на хората и материалните ценности на територията.
Има разработен проект "Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и
превенция на горски пожари ", който е подаден за финансиране. Неговото изпълнение би
подобрило инфраструктурата за борба с бедствията и авариите на територията.
Не е направено достатъчно и по въпроса с ерозията, наводненията и неблагоприятните
климатични изменения. Укрепването на бреговете и залесяването е приоритетно по ТГС
България-Турция, но няма разработени и финансирани подобни проекти. Необходимо е
през оставащия период общината да се активизира, за да се реализират залесителни
мероприятия, които да решат част от регистрираните проблеми.
Ситуацията в горите се усложнява от новия вредител, който нападна иглолистните гори в
Родопите след тежките поражения от корояд, заради който някои горски масиви са с все поголеми изсъхнали петна. Причината е гъба. Засегнатите от „вредителите“ иглолистни гори
на територията на община Стамболово са около 80%. Съхнещите сега гори са били
засаждани извън естествената им територия на надморска височина под и около 800 м през
втората половина на миналия век против ерозия. Трудно се води подобна борба, тъй като
2016 г. се оказа много благоприятна за вредителите, както за развитието на корояда, така и
за тази гъба, поради продължителните засушавания.
Като цяло по втората специфична цел може да се заключи, че са предприети мерки, които
водят до нейното средно развитие, което не регистрира сериозна активност.
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представените по-горе индикатори за резултат става ясно, че трайните насаждения и
животновъдството са се развили скокообразно, което говори за чудесни резултати по
изпълнението на първия приоритет. Резултатите многократно надвишават планираното.
Биоземеделието също бележи добри показатели, но е в рамките на планираното. Поради
високите пазарни цени на произведените екологични продукти се срещат проблеми с
реализацията на произведената продукция и сред част от земеделските производители
започва да намалява интереса им към екологичните производства.
Не е правена рехабилитация на поливните съоръжения в рамките на разглеждания период,
тъй като липсва финансов ресурс и местно обединение, което да реализира идеята.
Възможностите, които предоставя ПРСР през този програмен период позволяват
реализацията на подобни инициативи, но е необходимо наличието на добра организация,
инициативност от страна на местната общност и достъпност до финансови ресурси.
Реализираните проекти на територията са особено голям брой и те като брой и като
финансов ресурс многократно надхвърлят предвижданията.
Като обща оценка на Приоритетна област 1 може да се даде добра оценка със
сериозна тенденция към много добра. Реализираните голям брой проекти от страна
на земеделските производители и предприемачите, сериозните постижения в
растениевъдството и особено в животновъдството, говорят за един доста разширен
местен потенциал, който предполага разширяване на селското стопанство и в бъдеще.
Устойчивото опазване на горите е с по-слабо изразен ефект и е необходимо да остане
във фокуса на местните инициативи в бъдеще.
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Приоритетна област 2. „Постигане на интелигентен икономически растеж и
икономическо сближаване чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на
инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс“.
Обхватът на дейностите и мерките за подкрепа на икономическия растеж включва:
повишаване на производителността, качеството и добавената стойност в преработващата
промишленост, чрез въвеждане на нови енергоспестяващи и екологични технологии;
развитие на пазари/тържища и ефективен маркетинг за местна продукция; по-висока
професионална квалификация и информираност на заетите и безработните; подпомагане
сдружаването на бизнеса и обмена на положителни практики, развитие на публичночастните партньорства и др.
Може да се каже най-общо за периода, че тук нещата стоят по-неблагоприятно в сравнение
със селското стопанство. Промишлеността през периода е силно повлияна от
икономическата криза и последвалата я рецесия. Някои от производствените предприятия
фалираха, а други минимизираха своята дейност. Постигането на интелигентен
икономически растеж среща доста трудности, а подобряването на бизнес средата се
реализира частично. Общината през периода не е разработвала и не е приемала своя
инвестиционна политика, която да подпомага частните инвеститори. Най-сериозни успехи
се регистрират в областта на туризма.
В общинската Стратегия за развитие на туризма бяха планирани мерки които да насърчат
развитието на почти всички видове туризъм – развлекателен, познавателен, културен,
религиозен, екологичен, селски, ловен, спортен, ваканционен и др. Сериозен напредък има
в областта на екологичния, културния, ваканционния и селския туризъм. За съжаление
поради липсата на финансови средства не работи Интерактивната изложба
„Биоразнообразието в долината на Арда“ – с. Долно Черковище, която основно поддържаше
услугите представящи екологичното разнообразие и културните обекти. Хотелиерите и
ресторантьорите сами организират подобни туристически маршрути, но липсва
осезателното присъствие на общината в този сектор, въпреки изградения Туристически
информационен център, Интерактивната изложба и реализираният проект „Развитие на
регионален туристически продукт: Хасково – Димитровград – Стамболово – популярна
туристическа дестинация и качествени туристически услуги“. Изключение прави
отдадената под наем туристическа хижа в с. Тънково.
Част от бариерите стоящи пред туристическия бизнес в общината, които бяха свързани с
лошата техническа инфраструктура, постепенно започнаха да се преодоляват. Пътят до
основните туристически обекти е ремонтиран. Все още обаче не е осигурен достъпа до
някои културни обекти до които се стига доста трудно. Липсват интегрирани туристически
продукти, които си остават в „идейна фаза”, а професионализма и качеството на
обслужването са все още незадоволителни. И тук основната пречка е липсата на желание за
обединяване на усилията между основните ключови фигури в туризма, както и липсата на
квалифициран персонал.
Дейности, които се подкрепят в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
са свързани с активиране на продължително безработните и неактивните лица чрез
индивидуално консултиране, прилагане на специализирани мерки и програми; мерки за
младежка заетост; инициативи, улесняващи прехода между образование и работа;
интеграционни пакети от действия свързани с организиране на програми и обучения,
насочени към безработните в неравностойно положение; разработване на местни програми
за насърчаване включването в заетост на безработните.
През 2014 г. са изпълнени следните проекти:
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„Регионална програма” за осигуряване на заетост на продължително безработни
лица, регистрирани в бюрото по труда;



„Подкрепа за заетост”;



„Подкрепа за достоен живот”.

През 2015 година са изпълнени още проектите:


Интегриране на безработни лица до 29 години;



„Регионална програма” за осигуряване на заетост на продължително безработни
лица, регистрирани в бюрото по труда;



Нови възможности за грижа;



Подкрепа за достоен живот за предоставяне на социалната услуга „Личен
асистент“.

През 2016 година са реализирани проектите:


„Регионална програма” за осигуряване на заетост на продължително безработни
лица, регистрирани в бюрото по труда.



„Обучение и заетост на млади хора” за осигуряване на заетост, чрез подаване на
заявка от Общината за участие в дирекция „Бюро по труда“.

Изпълнението на мерки с такава приоритетна насоченост имат за цел повишаване на
образователното ниво на местното население под и в трудоспособна възраст за осигуряване
на алтернативна заетост и повишаване на доходите. Повишаването на образователното
равнище на местното население е нужно с оглед направените инвестиции в сферата на
туризма и преработващата промишленост.
Проектите „Подкрепа за заетост“ и „Интегриране на безработни лица до 29 години“,
подпомагат местния бизнес за повишаване на заетостта на уязвимите групи на пазара на
труда.
Общината регистрира активност в тази посока, но за отбелязване е, че младите хора и
образованите хора в активна възраст все повече намаляват, което затруднява реализацията
на подобни проекти по отворените програми. Заплащането на наетите по подобни програми
не е задоволително и голям процент от населението на територията я напуска за да търси
по-високо платена работа.
Ето и как конкретно се постига Специфична цел 2.1. „Стимулиране дейността на
частния сектор и МСП в общината“. Ще се спрем на изпълнението на конкретните
планирани мерки:
М.2.1.1. Активна подкрепа за МСП повишаваща тяхната конкурентоспособност.
М.2.1.2. Привличане на външни инвеститори и подкрепа на местните инвеститори
за създаване на предпоставки за устойчивост на МСП.
М.2.1.3. Въвеждане на нови иновативни технологии и разнообразяване на
асортиментите и услугите в МСП.
М.2.1.4. Внедряване на системи за управление на качеството.
М.2.1.5. Партньорство между общинска администрация, частния сектор, малките
и средни предприятия (МСП) и социалните партньори.
М.2.1.6. Повишаване на предприемаческата култура и мениджърските умения.
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М.2.1.7. Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика и
интелигентна мобилност за намаляване на климатичните промени.
За съжаление планираните 7 мерки по тази специфична цел се оценяват със средна степен
на изпълнение, дължащо се както казахме вече на: икономическата криза и на нейните
последствия; на закъсняването на частните мерки по ПРСР; на обезлюдяването на
територията, която се напуска от най-образованите и квалифицирани кадри, която прави
тази специфична цел с най-ниска степен на оценка.
Въпреки регистрираните проблеми общината е предприела някои стъпки за подобряване на
заетостта в МСП и за разширяване на възможностите за наемане на представителите на найуязвимите групи на пазара на труда: младите хора на възраст до 29 г. и дългосрочно
безработните. Тук трябва да се отбележи, че общината не разполага с механизми за пряко
въздействие върху производствената дейност на МСП. Тя има основно подкрепяща роля в
тази така важна за качеството на живот на местното население област.
Следващата цел СЦ 2.2. „Развитие и привличане на вътрешни и чужди инвестиции по
програми и проекти за трансгранично, европейско и международно
сътрудничество“ обхваща следните мерки:
М.2.2.1. Трансгранично сътрудничество с РГърция и РТурция.
М.2.2.2. Сътрудничество с общини от Европейския съюз и други европейски
страни.
През периода е реализиран един проект по ТГС България-Турция: „Ръка за ръка
приятелство без граници“. Проектът е изпълнен в партньорство с турската община
Ахмедбей и като резултат са изградени паркове за отдих в двете общини. Този проект
подобрява средата на живот за местното население и местните предприемачи, но не
подобрява бизнес средата. По новата програма България-Турция отпадна този приоритет и
трудно може да се подобри бизнес средата в региона чрез финансиране на трансграничното
сътрудничество с турска община. По ТГС Гърция-България липсва разработен и одобрен
проект поради затруднения с префинансирането на подобни големи проекти.
Сътрудничество с други общини от ЕС и други европейски държави също липсва, а това е
една сериозна възможност за решаване на част от регистрираните местни проблеми.
Тази специфична цел може да бъде отчетена със средно ниво на изпълнение.
Направено е доста по отношение на изпълнението на СЦ 2.3. „Подпомагане развитието
на културен, селски, винен и екотуризъм“. По М.2.3.1. „Формиране и маркетинг и
реклама на местни туристически продукти“ е направено доста, както от страна на община
Стамболово, така и от страна на собствениците на хотелските бази. Изграждането на ТИЦ
и разработването на поредица от маркетингови материали на различни езици, подпомогна
туристическите услуги на територията като цяло и частните хотелиери и собственици на
къщи в техните усилия за по-ефективен маркетинг на туристическите услуги. Тук роля
имаше и реализираният проект „Развитие на регионалния туристически продукт: Хасково
– Димитровград – Стамболово“ – популярна туристическа дестинация и качествени
туристически услуги“. Въпреки добрите резултати не се използва наличната в общината
система за резервации, поради трудности при осигуряване на текущата комуникация между
общинските служители, собствениците на туристически обекти и туроператорите.
Все още не е направено нищо по М.2.3.2. „Изграждане на туристическа инфраструктура“,
която би спомогнала за по-бързото социализиране на големия брой културни и екологични
обекти, намиращи се на територията на общината.
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Постигането на третата специфична цел е на средно и по-високо от средното ниво. За да
се постигне максимума е необходимо да се подобри достъпа до туристическите обекти и да
се изгради нова развлекателна туристическа инфраструктура, която да разнообрази отдиха
на гостите на общината и да ги задържи на територията.
За да се стимулира развитието на местната икономика е особено важно да се изпълни СЦ
2.4. „Интензифициране на процеса създаващ работни места“, който е изпълнен
частично. Не може да се отчете изпълнение на М.2.4.1. „Създаване високо равнище на
заетост, като условие за постигане на по-бърз и по-траен растеж, социално сближаване и
повишаване на доходите“. Не е създадена както вече казахме висока заетост поради
икономическите проблеми. Има известно изпълнение на М.2.4.2. „Обучение и
професионална подготовка“, но е недостатъчен броя на образованите хора, които да се
включат в подобни курсове.
По-сериозно изпълнение се регистрира по М.2.4.3. „Създаване на условия запазващи
съществуващите работни места на заетите в селското стопанство и в МСП“. Отбелязаният
ръст в селското стопанство поема голяма част от освободените от промишлеността хора,
така че може да се отчете едно добро изпълнение на тази мярка.
По следващата М.2.4.4. „Създаване на условия за повишаване на трудовите доходи с акцент
на младежката заетост“, също има специални програми обслужвани от Агенцията по
заетостта, в които общината участва, но те осигуряват работа само за ограничен брой млади
хора или дългосрочно безработните. Тези инициативи са важни, но не решават проблема с
безработицата. Още повече, че ниските работни ставки, не мотивират особено младите хора
за професионална реализация по родните места.
Тази специфична цел също може да получи средна оценка на изпълнение.
Ето и индикаторите за резултат, които показват степента на изпълнение на Приоритетна
област 2. „Постигане на интелигентен икономически растеж и икономическо
сближаване чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и
повишаване качеството на човешкия ресурс“.

Мярка/
период

Индикатори за резултат

Изградени места за настаняване
Брой/2013г,
Реализирани съвместни
проекти между
институции, НПО и бизнес
Брой/2013г.
Проведени курсове за професионално
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Предприятия
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хотелиерство и ресторантьорство
Наети лица в хотелиерството
ресторантьорството
Фирми в услугите

Плани- Регистри
рана
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межмеждинна
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и
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-

Изградени са 2 нови места за настаняване и е разширен един от хотелиерските комплекси.
Има известно разминаване в посочените цифри поради факта, че не всички собственици на
обекти са подали документи за категоризиране на новоизградените обекти. Някъде се броят
действително изградените, а на друго място категоризираните места за нощувки от страна
на общината. В таблицата са посочени данните от Общинска администрация.
През периода е реализиран един проект между институциите, НПО и бизнеса и това е
мярката 19.1. „Подготвителни дейности за Водената общност за местно развитие“.
През последните години се е увеличил броя на наетите лица в туризма, но липсва актуална
информация за броя на действително наетите лица. Въпреки всичко от гледна точка на
прякото наблюдение може да се заключи, че наетите лица в хотелиерството и
ресторантьорството през периода се е увеличил, тъй като се е увеличил и броя на
търговските обекти. Може да се отбележи, че това са най-широко разпространените местни
стопански структури, които работят активно на територията на общината. Проблемът е, че
те не могат да осигурят голям брой работни места.
От посочените в таблицата данни за регистрираните междинни стойности по
индикатори може да се оцени, че постигането на целите съдържащи се в Приоритетна
област 2 е на средно и над средното ниво.
Следващата приоритетна област е насочена към преодоляване на несъответствията и
изоставането на периферните населени места, като се реализират ресурси с потенциал за
удовлетворяване на потребностите на местното население. Съществен елемент на този
приоритет е социалното развитие и създаването на условия за заетост и социално включване,
гарантиране на достъпа до качествена социална инфраструктура, вкл. образование,
здравеопазване, култура, зелени и спортни площи, социални услуги, транспортни услуги и
др.
Приоритетна област 3. „Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на
инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота“.
Изграждането на интегрирана инфраструктура осигурява условия за по-висок стандарт на
живота, които са особено важни за задържане на населението на територията, както и за
привличане на гости и на нови жители.
Освен това инфраструктурата подпомага разнообразяването на дейности за социално
развитие и подпомагане, подобряване на здравеопазването, развитие на спорта и културната
сфера, така също възстановяване/рехабилитация или изграждане на места за отдих и
развлечения. Тези интервенции се допълват от интервенциите, планирани в други
приоритетни области на ОПР. Приоритетна област 3 се разгръща в следните тематични
направления:
1.
2.
3.
4.
5.

Подобряване качеството на туристическата инфраструктура;
Подобряване на социалната инфраструктура и условията на живот;
Повишаване качеството на образователната инфраструктура, която от своя страна
спомага за подобряване качеството на човешкия ресурс;
Подобряване на качеството и обхвата на здравните услуги;
Развитие на културата, културните институции и екологията, чрез разширяване и
улесняване достъпа на гражданите до архитектурните и екологични обекти;
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6.

Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на свободното време на
младите хора, което осигурява превенция на рисковото поведение сред децата и
младите хора.

Тази приоритетна област обхваща три специфични цели. Постигнатите резултати при
изпълнение на мерките включени към Специфична цел 3.1. „Подобряване състоянието
на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура в областта на социалните,
здравните услуги и отдиха“ могат да се определят като добро постижение през периода,
въз основа на което може да се постави добра оценка на специфичната цел, в която се
включват следните мерки:




М.3.1.1. Изграждане на социална инфраструктура и интеграция на групи в
неравностойно положение.
М.3.1.2. Разработване и реализация на проекти подобряващи качеството и
разширяващи пакета от социални услуги за населението.
М.3.1.3. Изграждане на здравна инфраструктура и подобряване качеството на
здравните услуги.

Предвид застаряващото население и неговите непрекъснато растящи социални нужди
община Стамболово обръща сериозно внимание на социалната инфраструктура и на
разнообразяването на социалните услуги, като ги обновява или търси нови по-качествени
услуги, които да подобрят условията на живот на местното население. За предоставяне на
новите социални услуги по различни проекти община Стамболово работи в партньорство с
„Агенция социално подпомагане”. На територията се намират 244 броя хора с увреждания,
които се подпомагат от Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли.
За постигането на тази цел голяма роля играят реализираните през последните четири
години проекти:


Домашен социален патронаж, който се ползва от хората в пенсионна възраст,
живеещи на територията на община Стамболово. Той е с капацитет 50 броя и към
момента е почти запълнен.



Център за обществена подкрепа 6 , който е с капацитет 20 бр. заети места и
обслужва населението на община Стамболово.



Личен асистент по НП „АХУ“ – по този проект се обслужват 3 лица от община
Стамболово.



От 13.06.2016 г. до 12.03.2018 г. се реализира проекта „Насърчаване на социалното
включване за независим живот в община Стамболово“, който се финансира от
ОПРЧР 2014 – 2020 г., процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот”.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги
за социално включване на хора с увреждания и хора над 65г. Той предоставя
социалната услуга „Личен асистент” и „ Домашен помощник“ на 46 лица с трайни
увреждания, 25 възрастни над 65 години със затруднения или невъзможност за
самообслужване като за тях бяха назначени 46 лични асистенти и 16 домашни
помощника.

Център за обществена подкрепа за деца и семейства – функционира от 2012 г. и се намира в с. Стамболово.
ЦОП обслужва деца и семейства от всички населени места в общината. Основната му дейност е да подобри
благосъстоянието на децата в общината чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи за
повишаване качеството на живот на деца и семейства в риск за превенция на социалното изключване и
преодоляване на неговите последици.
6
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Реализира се и проекта „Приеми ме 2015”, който е насочен към усъвършенстване и
разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето
й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна
среда.

Реализирани са още поредица проекти подобряващи социалната грижа, които са отразени в
Приложение 1.
Броят на подпомогнатите лица през 2016 г. въз основа на различни нормативни основания
са следните:









Подпомагани лица с еднократни помощи по ППЗСП – 1 бр.;
Подпомагани лица с месечни помощи по ППЗСП – 60 бр.;
Подпомагани лица с месечни помощи по ППЗСПД – 810 бр.;
Подпомагани лица с целеви помощи за отопление – 343 бр.;
Подпомагани лица с интеграционни добавки по ЗИХУ – 289 бр.;
Раздадени безплатни винетни стикери на лица с увреждания – 101 бр.;
Подадени молби от лица желаещи да ползват социални услуги – 1 бр.;
Лица подпомогнати с медицински изделия и помощни средства
приспособления – 134 бр.

и/или

Посочените по-горе резултати показват, че м.3.1.1. и м. 3.1.2. са изпълнени в голяма степен
и могат да получат много добра оценка.
Тук трябва да се отбележи, че общината регистрира висока степен на активност в областта
на социалните услуги. За това допринася реализацията, както на поредицата национални
програми реализирани от общините, така и няколко местни инициативи, които показват
високата проектна активност и професионализма на местните кадри.
По отношение подобряване на качеството и разширяване обхвата на предоставяните
здравни услуги са планирани мерки обхващащи обновяването, ремонтирането и
осъвременяването на техническото оборудване в здравните служби в населените места,
подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд; осигуряване на качествени и
достъпни здравни услуги за населението на цялата територия на общината, както и
закупуване на съвременна медицинска апаратура. За съжаление по тази мярка е направено
значително по-малко, така например броя на лекарските практики дори е намалял от 5 на 3,
а денталните практики от 5 на 4, което говори за влошени здравни услуги на територията.
Недостигът на здравни кадри се усеща все по-осезателно, което е сериозен проблем за
обезпечаването на ефективна здравна грижа за местното население. Липсва и постоянна
лекарска грижа в училищата.
Материалната база на здравните пунктове е със сравнително приемливо качество. Ползват
се общинските сгради, които са ремонтирани, но не са санирани, а оборудването е
собственост на медицинските специалисти. Тази ситуация налага да се обърне сериозно
внимание на енергийната ефективност на ползваните сгради и да се потърсят възможности
за обновяване на медицинското оборудване в бъдеще. Одобряването на Стратегията за
местно развитие на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ може да осигури благоприятни
условия за кандидатстване на медицинските кадри по местната стратегия.
Националната програма за развитие „България 2020” акцентира върху редица мерки
насочени към цялостно модернизиране на образователната система на всички нива, които
трябва да се вземат под внимание при оценка изпълнението на ОПР. Взетите мерки от
страна на общината през периода показват доброто изпълнение на Специфична цел 3.2.
„Подобряване състоянието на учебните заведения и стимулиране на иновационните
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подходи в работата с учениците.“ Изпълнена е частично М.3.2.1. „Ремонтни и
строителни дейности за подобряване на условията и МТБ в училищата“, като са
ремонтирани и санирани две от училищата, това са: СУ „Св. Климент Охридски“,
с.Стамболово, и ОУ „Хр. Ботев“, с. Силен. Направено е обновяване чрез внедряване на
мерки за енергийна ефективност. Направени са ремонти на покривите, изградена е нова
отоплителна и котелна инсталация, направена е топлоизолация, подменена е дограмата.
Другите две училища – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Жълти бряг, и ОУ „Хр. Ботев“,
с.Долно Ботево, все още не са ремонтирани. Предстои включването им в нови проекти,
което трябва да се извърши до края на периода.
Изпълнява се успешно също М.3.2.2. „Създаване на условия за разширяване и
разнообразяване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение (клубове)“. През
последната година всички училища на територията на община Стамболово работят по
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване
на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности“ (Твоят час), финансиран по ОП НОИР.
Като извънкласни форми на обучение се развиват танцовите и вокалните групи, така че
може да се отчете, че и тази мярка се изпълнява успешно.
Работи се и по М.3.2.3. „Разширяване броя на обхванатите деца и младежи от общинската
училищна мрежа.“, като се полагат усилия за пълен обхват на децата. Този резултат също
може да се отчете като постигнат.
В заключение може да се обобщи, че специфична цел 3.2. е добре изпълнена.
Мерките, които се реализират за създаване на условия за спорт и пълноценно използване
на свободното време на младите хора и превенция на рисковото поведение сред децата
и младите хора, са свързани с подобряване на училищната спортна инфраструктура;
поддържане на открити и закрити спортни площи; изграждане на нова спортна
инфраструктура; насърчаване на масовия спорт сред младежите и провеждането на масови
спортни събития; модернизация и ефективно използване на материалната среда за
провеждане на младежка дейност.
Спортна инфраструктура (стадиони) е изградена в с. Стамболово и в с. Силен, има и тенис
игрище в с. Стамболово. Училищната спортна инфраструктура обаче не е развита през
отчетния период, така че за изпълнението на СЦ 3.3. „Създаване на условия за спорт,
туризъм, отдих и забавления.“, можем да отчетем, че е изпълнена на средно и малко повисоко ниво. Има изградена и рехабилитирана спортна инфраструктура, т.е. М.3.3.1.
„Изграждане и рехабилитация на спортна инфраструктура“ се изпълнява, което води и до
частичното изпълнение на М.3.3.2. „Подобряване на възможностите за спорт и забавления
на младите хора“, като през отчетния период е изграден един спортен обект – тенис
игрището. Поддържат се и двата стадиона, които позволяват провеждането на спортни
празници и състезания, както в училищата, така и на общинско ниво. Поддържането и
обновяването на спортната инфраструктура е важно условие за подобряване здравето и
физическото укрепване на подрастващите.
Организира се ежегодно през пролетта традиционна общинска спартакиада. В нея участват
жители от всичките 26 населени места в общината.
Известни постижения се регистрират по отношение на развитието на културата и
културните институции, разширяване и улесняване на достъпа на гражданите до
изкуство и култура. Планираните мерки са насочени към изграждане на културната
инфраструктура и експонирането на културното наследство на територията на община
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Стамболово. Инициативите тук целят съхраняването и подобряването на читалищната
мрежа. Реализират се мерки разпространяващи регионалното изкуство, традиции и обичаи
и тяхното популяризиране. Всичките изброени инициативи са важни за формирането на
културния облик на общината. Водеща роля в този процес имат местните читалища, които
са основните структури, водещи до изпълнението на СЦ 3.4. „Съхраняване, развитие и
популяризиране на културно-историческото наследство и спорта“.
На територията на община Стамболово функционират следните 10 читалища:
 НЧ „Христо Ботев 1926“ - с. Стамболово;
 НЧ „Съзнание 1890“ - с. Жълти бряг;
 НЧ „Пробуда 1937“ - с. Зимовина;
 НЧ „Иван Вазов 1928“ - с. Долно Ботево;
 НЧ „Светлина 1927“ - с. Тънково;
 НЧ „Кирил и Методий 1960“ - с. Рабово;
 НЧ „Христо Ботев 1929“ - с. Царева поляна;
 НЧ „Просвета 1936“ - с. Поповец;
 НЧ „Васил Левски 1946“ - с. Лясковец;
 НЧ „Развитие 1946“ - с. Силен.
На този етап по М.3.4.1. „Изграждане на нова и поддръжка на съществуващата културна
инфраструктура“ се изпълняват само дейностите свързани с поддържането на
съществуващата инфраструктура. Санирано до момента е само НЧ „Съзнание 1890“ с.Жълти бряг, а останалите читалищни сгради все още очакват подобряване на енергийната
ефективност. Почти всички читалищни сгради имат нужда от саниране и ремонт на
помещенията и залите.
По-голяма част от читалищата са снабдени с компютри и с интернет, което при
необходимост осигурява на местните хора възможност за ползване на някои услуги като:
написване и разпечатване на текстови документ; интернет услуги и др. офис услуги. Този
факт отчита подобряването на МТБ и доброто изпълнение на М.3.4.2. „Подобряване на МТБ
и разнообразяване на културните дейности.“, което говори за активно отношение към
разнообразяване на услугите за местната общност. Липсва обаче инициативност от страна
на читалищата за реализация на различни проекти, които да привлекат допълнителен
финансов ресурс за разнообразяване на културната дейност на територията. Тази мрежа е
подходяща и за включване в проекти подобряващи социалните и здравните грижи, но
изисква активност от страна на общината и читалищата.
Сравнително нова културна проява, която стана традиция за последните години е
Фестивалът на хляба в с. Рабово, който се организира за първи път през 2010 г.
Фестивалът е посветен на лимеца и се организира всяка година през месец юли. Интересът
към автентичните сортове зърнени култури нараства постоянно поради повишеното
търсене на биохрани и на храни с диетични и здравословни качества. На практика това е
най-голямото културно събитие на територията в момента.
Поради липсата на финансови средства и подходяща база не се празнуват традиционните
за общината „Национална среща на инструменталните групи за българска народна музика
– Стамболово” (с изключение на 2014 г.), както и „Международен пленер по живопис и
графика – Токмакли“.
Необходимо е да се появят и утвърдят и други големи културни празници и събития, освен
Фестивала на хляба, за да се привлекат по-голям брой гости на общината.
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През последните години не са извършвани археологически разкопки на многобройните
културни обекти и не са изцяло социализирани известните културни обекти намиращи се
на територията на общината. Необходима е по-висока активност в тази посока, за да се
представи по-цялостно културния облик на общината.
За по-обстойното представяне на резултатите по този приоритет е важно да разгледаме
планираните прогнозни индикатори и тяхното изпълнение, за да определим максимално
адекватно общото изпълнение на Приоритет 3 „Интегрирано развитие на общината,
чрез изграждане на инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок
стандарт на живота.“ В следващата таблица са представени показателите за резултат по
този приоритет.

Индикатори за резултат
Подготвени технически проекти
Изградена обществена туристическа
инфраструктура
Разработени туристически маршрути
Изградени центрове за хора в
неравностойно положение
Предоставяни нови услуги за хора в
неравностойно положение
Села без лекарски и зъболекарски
кабинети
Обслужени от домашния социален
патронаж потребители
Осигурени места в
детските градини
Изградени и поддържани детски
площадки
Обновени спортни игрища
Обновяване на изградената спортна
площ
Изграждане на нови спортни
съоръжения
Реализирани културни събития
Читалища
Самодейни състави
Изграждане на нови културни
обекти

Мярка/
период
Брой/2013 г.

ПланиРегирана меж- стрирана Източник
Началдинна
межна
на стой- стойност
динна
информаност
стойност
ция
8
12
17
Общ.адм.

Брой/2012 г.
Брой/2013 г.

2
7

0
10

1
10

Общ.адм.
Общ.адм.

Брой/2011 г.

0

1

2

Общ.адм.

Изменение
+9
1
+3
+2

Брой/2013 г.

0

3

5

Общ.адм.

+5

Брой/2013 г.

21

18

23

Общ.адм.

-2

Брой/2012 г.

55

80

50

Общ.адм.
Общ.адм.

-5

Брой/2013 г.

190

132

143

Брой/2013 г.
Бр./2013 г.

7
0

10
2

11
0

Общ.адм.
Общ.адм.

+4
0

Кв.м./2013 г.

0

0

0

Общ.адм.

0

Бр./2013 г.
0
Брой/ средног./
2013 г.
8
Брой/2013 г. 10

1

1

Общ.адм.

1

8
10

12
10

Общ.адм.
Общ.адм.

4
0

Брой/2013 г.

3

3

3

Общ.адм.

0

Брой/2013 г.

0

1

0

Общ.адм.

0

-47

През периода са подготвени 9 технически проекта, от тях 2 са изпълнени, 2 са подадени, а
останалите очакват възможност за подаване чрез конкретен проект. Друга част от
разработените проекти са остарели и трябва да бъдат актуализирани или разработени
отново.
Изградената нова обществена туристическа инфраструктура е Туристическия
информационен център, което води до изпълнение на планирания индикатор за резултат.
При изграждането на Туристическия информационен център бях разработени още 3 нови
туристически маршрута, които разширяват възможностите за обмен на туристи в региона.
Чрез проекта „Развитие на регионален туристически продукт Хасково - Димитровград -
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Стамболово – популярна туристическа дестинация и качествени туристически услуги“,
бяха създадени нови интегрирани туристически продукти за междуобщинско
сътрудничество, които мултиплицираха резултатите и увеличиха принадената стойност.
За съжаление не се поддържат екологичните пътеки и липсва текущ обмен на туристите
между туристическите структури на съседните общини. Туристическият информационен
център не поддържа и пряка връзка с туроператорите. Не се използва активно културната
дейност за развитие на туризма с изключение на Фестивала на хляба, който се посещава от
много гости от региона и страната.
Два са изградените центрове за хора в неравностойно положение, това са Център за
обществена подкрепа (ЦОП) и Центъра по проект „Независим живот“, които се грижат за
хората в неравностойно положение. Планираният показател в социалната област е много
добре изпълнен.
По проект „Независим живот“ се предоставят нови услуги за хората в неравностойно
положение. Назначени са: медицински специалист, социален работник, психолог,
рехабилитатор и шофьор на автомобила. Предлагат се 5 нови услуги, което е сериозна
крачка напред в социалната област.
За съжаление селата без лекарски и зъболекарски кабинети намаляват и от 5 лекарските
практики стават 3, а зъболекарските от 5 намаляват на 4. Това оставя без лекарска грижа 23
села, а без зъболекарски услуги – 22 населени места. Планираните показатели не са
изпълнени, но причината е липсата на медицински кадри и нежеланието на специалистите
от Хасково да пътуват по селата. Освен това ограничения брой жители и неосигурените
лица правят лекарските практики икономически неизгодни и непривлекателни за
медицинските кадри.
По следващия показател обслужените от домашния социален патронаж потребители са
намалели с 5 човека, което на пръв поглед говори за неизпълнение на планирания показател
за периода, но това заключение на практика е невярно, тъй като 283 човека получават
безплатен топъл обяд по реализиращият се в момента проект в общината „Осигуряване на
топъл обяд“. Проектът е насочен към подпомагането на лица и семейства на месечно
подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки,
които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални
пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; с наследствени пенсии. Част от
тях след включването им в проекта „Осигуряване на топъл обяд“, са се отказали от услугите
на патронажа, тъй като храната там се заплаща по 1.80лв. Колко хора ще продължи да
обслужва социалния патронаж към края на периода, ще стане ясно след приключване на
проекта „Осигуряване на топъл обяд“.
При индикатора „осигурените места в детските градини“ се регистрира техническа грешка.
Началната стойност на децата в детските градини е неправилно записана 132 бр. Броят на
децата през 2012/2013 г. е 190, а през 2015/2016 децата са паднали до 143 или това прави с
47 по-малко. Намалението на ражданията и на бурните миграционни и емиграционни
процеси ще води след себе си и в бъдеще до все по-голямото намаляване броя на децата.
Така, че този показател ще остава неизпълнен.
Новоизградените четири детски площадки през изтеклия период се намират в селата: Долно
Ботево, Пчелари, Рабово и Царева поляна. Те са изпълнени по проекти към ПУДООС.
Поддържат се всички площадки, както и зелените площи, които са благоустроени като
паркови пространства. Въпреки намаляващия брой на децата поддържането на детските
площадки е важно изискване за осигуряването на добри условия за игри на малките деца в
населените места в които живеят. За отбелязване е, че въпреки активното отношение на
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общината към детските площадки все още в малко на брой населени места има изградена
подобна инфраструктура. Тук обаче е необходим и добър предварителен анализ, защото
малкия брой на децата в някои населени места прави подобни инвестиции нерентабилни.
Съществуващите 2 спортни игрища (стадионите) са поддържани, но не са обновявани през
периода. Не е обновявана и изградената спортна площ на територията, включваща някои
спортни площадки. Изградено е само едно спортно съоръжение – тенис корт. С други думи
ползват се съществуващите спортни съоръжения, изграждат се и нови, но през периода не
са обновявани съществуващите. Тук трябва да се отбележи, че наличната спортна
инфраструктура е на сравнително добро ниво и обезпечава едни нормални условия за спорт
на младите хора от общината.
Реализираните културни събития се провеждат според културния календар на общината в
който се включват десетте читалища, които реализират свои културни инициативи.
Реализират се около 12 културни събития на територията на година, които са съобразени
основно с големите национални празници. За сега броя на читалищата се е запазил
непроменен въпреки трудностите свързани с тяхната издръжка.
Самодейните състави остават 3. Със застаряването на населението все по-трудно става
привличането на нови самодейци. Читалищните деятели са сформирали и обща певческа
група, в която се включват читалищните секретари.
Въпросът е, че местният потенциал на читалищата на този етап няма достатъчно ресурс за
провеждане на културни събития от регионален и национален мащаб. Ако се планира такава
инициатива в бъдеще, то е необходимо в организацията да се включи голяма част от
местната общност, а не само читалищни дейци.
Планираното в ОПР изграждане на един нов културен проект до момента не е изпълнен.
Изграждането и благоустрояването на подходящо място за възстановяване на
надсвирването изисква доста големи инвестиции, които могат да се осигурят единствено по
европейски проект. Възможност за подобна инвестиция все още не е намерена.
На база на направения анализ на регистрираните индикатори за резултат можем да
обобщим, че изпълнението на приоритет 3, може да бъде оценено най-общо като добро.
Трябва да се отбележи, че в тази оценка се включват доста нюанси, които са посочени
подробно в горния анализ.
Развитието и модернизирането на качествена, съответстваща на всички стандарти в
областта и незастрашаваща здравето на жителите на общината, техническа инфраструктура
в община Стамболово е от съществено значение за местното население и гостите на
общината. Мерките по специфичните цели водят до подобряване качеството на живот на
населението и до повишаване атрактивността на цялата община като добро място за
живеене, отдих и инвестиции. Изпълнението на специфичните цели и мерките отнесени към
приоритет 4, имат особена важност за устойчивото развитие на общината.
Приоритетна област 4. „Подобряване на техническата инфраструктура,
рехабилитация на уличната настилка, благоустрояване на обществената среда и
пространства“.
Предвидените мерки водещи до изграждане на техническата инфраструктура включват:
изграждане на улична мрежа, пътища, ВиК, енергийна мрежа, производствена
инфраструктура, интернет и цифрово телефонно покритие. Изграждането на съвременна
инфраструктура, осигурява оптимални условия и връзки с висока кореспондентност, които
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са предпоставка не само за развитие на икономиката, селското стопанство и заетостта, но и
за осигуряване на оптимални условия за висок стандарт на живота.
Създаването, подобряването и разширяването на дребната по мащаби инфраструктура,
въвеждането и използването на възобновяеми енергийни източници, инфраструктура за
отдих, туристическа информация и обозначаването на туристически обекти, поддръжката,
възстановяването и подобряването на културното и природното наследство на селата и
селския ландшафт, са важни изисквания за надграждане и развитие на местните общности
и осигуряване на условия за просперитет.
Ттехническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси е приоритетна дейност за община
Стамболово. В доизграждането на пътните отсечки и рехабилитацията на пътната
инфраструктура се планират значителни по размер средства. Изпълнението на проектите
води до повишаване на безопасността на пътуващите, съкращаване на времето за
придвижване и спестяване на транспортните разходи за бизнеса и гражданите.
Чрез използването на средства по различни програми е планирано да се подобри
състоянието на ВиК инфраструктурата в общината, така че загубите на вода да бъдат
намалени, а околната среда да се запази чиста.
Планирани са и различни дейности за укрепване на бреговете, почистване на речните
корита и залесявания, които да ограничат неблагоприятните въздействия от наводненията
и свлачищните процеси върху качеството на живот на местното население.
При изпълнение на Специфична цел 4.1. „Подобряване качеството на услугата
водоснабдяване и канализация“ се срещат проблеми свързани основно със забавените
публични мерки по ПРСР. По този начин общината е лишена от възможността да получи
финансиране за изпълнението на тази специфична цел. Реализираните проекти са от
миналия програмен период и не отговарят на регистрираните потребности от ремонт и
изграждане на нови трасета в областта на ВиК инфраструктурата.
Частично са изпълнени посочените мерки към тази специфична цел:
М.4.1.1. Инвестиции за изграждане, реконструкцията и рехабилитацията на
водоснабдителни системи и съоръжения.
М.4.1.2.

Изграждане и рехабилитация
пречиствателни станции.

на

канализационни

системи

и

Освен, че частично са изграждани нови ВиК мрежи през последните 4 години, изградените
7 броя МПОСВ не работят, тъй като основната част от тях не са пуснати в експлоатация.
Ето и какво е конкретното състояние на изградените МПОСВ, намиращи се в различни
населени места на общината:


с. Поповец-Зимовина с дължина 8 727 м. и ПОСВ от 2010 г. – работеща;



с. Кладенец с МПСОВ/2008 г. (невъведена в експлоатация);



с. Малък Извор с МПСОВ/2007 г. (невъведена в експлоатация);



с. Долно Черковище с МПСОВ/2007 г. (невъведена в експлоатация);



с. Лясковец с МПСОВ/2009 г. (невъведена в експлоатация);



с. Маджари с МПСОВ/2008 г. (недоизградена и невъведена в експлоатация);



с. Кралево с МПОСВ/2008 г. – работеща.
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Съществуващата водоснабдителна мрежа е претърпяла до момента само частична
реконструкция. В селата Стамболово, Гледка и Зимовина водопроводните тръби са
етернитови, амортизирани, физисни и морално остарели. Очаква се да бъдат подменени
около 20 км от водопроводната мрежа. Трябва да се отбележи, че довеждащият водопровод
се намира в сравнително добро състояние.
Водопреносната мрежа не навсякъде е в добро състояние, което става ясно от средно
месечният брой на авариите възлизащи на 6 броя. Поради амортизиране на водопреносната
система се наблюдава увеличение на водните загуби.
Канализационната мрежа е с обща дължина 165 601,00 л. м, от тях 92 213,20 л.м са
изградени през последните 10 години. Канализацията е обхванала 57,18% от населението,
в останалите случаи се използват все още септични ями и попивни кладенци. През периода
бе изградена частично канализацията на селата: Балкан, Воденци, Светослав и Силен. Тези
данни са един сравнително добър показател за изградеността на ВиК мрежата за една малка
община като Стамболово, но е необходимо да се продължава активната работа по тази
особено важна за качеството на живот инфраструктура. Проблем в тази област е
ограничението по ПРСР на малките населени места.
Разработен и подаден за финансиране по ПРСР е проект: "Реконструкция на
водопроводната мрежа в селата с. Стамболово, с. Гледка, с. Голям Извор, с. Долно Ботево,
с. Зимовина, с. Царева Поляна, Община Стамболово, Област Хасково".
Разработени, но не финансирани са проектите:
-

„Ремонтно-възстановителни работи на водоем – ПИ №000253 в землището на с.Голям
извор”;

-

„Ремонтно-възстановителни работи на водоем – ПИ №000142 в землището на
с.Воденци”.

На база на посочените по-горе резултати може да се заключи, че СЦ 4.1. има добро
изпълнение. След пускане на публичните мерки по ПРСР общината трябва да се
активизира, за да се изпълнят заложените показатели.
Поддържането на водохранителните зони, водохващанията, водоемите и пространствата
около тях е особено важно изискване за запазване здравето на местното население. Това е
съдържанието на СЦ 4.2. „Рехабилитация, модернизация на водохранителните зони,
водохващанията, водоемите и пространствата около тях“, която за съжаление е
изпълнена на средно ниво. Включените в нея мерки са следните:
М.4.2.1. Рехабилитация и модернизация на водоемите и пространствата около тях.
М.4.2.2. Регулиране на речните корита с цел намаляване на опасностите от
наводнения.
М.4.2.3. Изграждане, ремонт и възстановяване на хидромелиоративни и други
съоръжения.
Водоснабдяването на населените места в община Стамболово е решено напълно, главният
водопровод е с дължина над 42 км и е прокаран от с. Долно Черковище (р. Арда) до
с.Балкан. В общината са изградени 140 км водопроводна мрежа в населените места, 49 025
л. м е дължината на водопроводната мрежа извън населените места, има и водоснабдителна
помпена станция. През последните 4 години е правена само рехабилитация на водоемите и
пространствата около тях, без да се предприемат мерки за тяхното модернизиране.
През периода не е правено регулиране и на речните корита, а това е особено важно условие
за намаляване на опасностите от наводнения по поречието на река Арда и на нейните
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притоци. Обединяването на подобни мерки с укрепване на бреговата ивица е особено важно
условие за осигуряване на необходимата превенция от природни бедствия и наводнения.
През останалия планов период общината трябва да предприеме конкретни действия за
предотвратяване на подобни бедствия и аварии.
Следващата мярка 4.2.3. също е изпълнена частично, тъй като не са изграждани
хидромелиоративни съоръжения на територията, а само е правен частичен ремонт на
съществуващите 10 000 дка напоителни съоръжения. ПРСР предлага подобни възможности
и при обявяването на тези мерки е необходимо да се пристъпи към сформиране на
подходящите местни структури, към разработването на техническата документация и
извършване на необходимите подготвителни дейности, за да се кандидатства за
финансиране. Само така могат да се изградят необходимите напоителни съоръжения, за
които има особено благоприятни условия на територията на общината, предвид големия
брой общински водоеми.
Планирана
РегистриНачал- междинрана
на
на стой- междинна Източник
Мярка/
стойност
стойност на инфорИндикатори за резултат
период
ност
2017 г.
2016 г.
мация
Приоритет 4. „Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната
настилка, благоустрояване на обществената среда и пространства.“
Обновена /частично ремонтирана
%/2012
пътна мрежа на територията на
(150,4 км III
25%
община Стамболово
и IV п.м.)
0
20
(37664м) Общ.адм.
Обновени (ремонтирани) улици и
%/2012 г.
площади
(163,96 км.) 0
20
15
Общ.адм.
Изградена нова улична мрежа
5,24%
(общо 1553445,78 кв.м.)
%./2012
0
8
(81333,93) Общ.адм.
Рехабилитирана и изградена
%/2013 г.
канализационна мрежа
(93 750 л.м.) 0
15
0
Общ.адм.
Обновени водоснабдителни системи
% 2012 г.
0
15
0
Общ.адм.
Изградени пречиствателни станции за
отпадни води
Брой /2013 г. 8
10
8
Общ.адм.

Изменение

+25
+15
+5,24
0
0
0

Рехабилитация и ремонт на баражи
Брой /2013 г. 0
Ремонтирани помпени станции за
питейна вода
Брой /2013 г. 0
Разширена (новоизградена) енергийна
мрежа
Км./2013 г.
165

2

0

Общ.адм

2

0

Общ.адм. 0

170

165

Изградено междуселищно осветление
Подмяна на уличното осветление с
енергоспестяващи осветителни тела

5

0

ИВН
0
ИВН/
Общ.адм. 0

2

0

Общ.адм.

0

30

30

Общ.адм.

+30

Изграден широколентов Интернет

Км./2013 г.
0
Бр. населени
места
0
% от
територията
2013 г.
0

0

Постигането на Специфична цел 4.3. „Изграждане и рехабилитация на пътната и
улична мрежа и привеждането й в съответствие с европейските стандарти“ има
голямо значение за подобряване качеството на живот на местното население, тъй като
добрата пътна инфраструктура подобрява мобилността на гражданите и осигурява лесен
достъп до ключови места в общината, до съседните общини и до по-големите градски
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центрове в региона. Пътната инфраструктура стимулира предприемаческите инициативи и
улеснява обслужването на гражданите.
На територията на общината е изградена пътна мрежа, която включва пътища от
републиканската и общинската пътна мрежа. Тя обхваща около 314 км, от които
вътрешната улична мрежа - 163,96 км, общински пътища (четвъртокласна пътна мрежа) 83,4 км и третокласна пътна мрежа - 67 км.
Мярка 4.3.1. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна уличната мрежа“ е
изпълнена в доста голяма степен за изминалите 3 години. Реконструирани бяха улиците в
с. Кралево, в с. Малък извор, в с. Маджари, в с. Пчелари и в с. Лясковец. Обновен бе и
площада в с. Долно Ботево, което говори за една доста висока степен на изпълнение на тази
мярка, отговаряща на оценка много добра. Уличната мрежа на територията на общината е
изградена предимно от асфалтова настилка. Доста често в населените места липсват
банкети, тротоари и хоризонтална маркировка. Проблем е липсата на възможност за
безпрепятствено придвижване по някои от селските улици, както и не е осигурен нормален
достъп за хора с увреждания до административните сгради, до развлекателните и спортните
съоръжения. За съжаление от реконструкция и обновяване се нуждаят още 1 449 276,00
кв.м., които могат да се включат в различни проекти, с които да се кандидатства пред ПРСР
за финансиране, след пускането на публичните мерки.
Общинските пътища и пътните отсечки осигуряват транспортните връзки от местно
значение. Те се свързват с пътищата от републиканската пътна мрежа или с улиците в
населените места. През последните години са изградени и подновени със средства от
държавния и общинския бюджет и друго външно финансиране пътища и няколко пътни
отсечки, свързващи различни села на общината.
Изпълнението на М.4.3.2. „Цялостен и частичен ремонт на пътни участъци“ и М.4.3.3.
„Изграждане на пътни участъци и транспортна инфраструктура“ са изпълнени в доста
голяма степен и може също да бъдат оценени като много добри. Голяма част от основните
пътни участъци, намиращи се на територията на общината, са ремонтирани през последните
години и лошото им техническо състояние, в което се намираха в края на предишния
програмен период, е решено в голяма степен. През отчетния период общината е реализирала
следните проекти:


"Реконструкция на съществуващи общински пътища: Лот 1. "Път НKV2174/III-593,
Mаджари-Силен/ - Воденци-Пътниково /HKV2177/" и Лот 2. "Път HKV2175, със
стар №50534, /III-593, Голобрадово-Маджари/- Пчелари-Светослав-Бял кладенец";



„Реконструкция на път НКV 1173 / III-593, Маджари - Силен / Маджари Войводенец – Долно поле – Долно Черковище - III - 593/";



„Реконструкция на път НКV 1172/ III-5074 „Стамболово – Граница Община
Стамболово – Кърджали – III – 5072”;



"Реконструкция на път HKV 1170/III-505 „Корен-Малък извор/ Кралево-КладенецЗимовина/ III-5072";

Особено важен ефект има извършеният от АПИ основен ремонт на участъка от пътя
Книжовник – Стамболово – Долно Черковище, което подобри достъпа до общинския
център и до основните туристически обекти, намиращи се на територията на общината.
Голяма част от основните пътни участъци, са ремонтирани през последните години
и проблема с лошото им техническо състояние бе решено във висока степен. Някои
пътни участъци обаче са ремонтирани частично и все още се нуждаят от довършване.
Други са останали изцяло неремонтирани.
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От посочените резултати може да се направи извода, че Специфична цел 4.3. „Изграждане
и рехабилитация на пътната и уличната мрежа и привеждането й в съответствие с
европейските стандарти“ до момента се изпълнява много добре.
„Развитието и модернизацията
на
съществуващата
енергийна и
телекомуникационна инфраструктура“ е планирана като Специфична цел 4.4., която
е добре изпълнена.
За територията на общината значение има изпълнението на М.4.4.1. „Подобряване на
електропреносната мрежа“ за която може да се каже, че се постига добро изпълнение на
показателите. Операторите на електрически мрежи, в случая ИВН, са длъжни да
експлоатират и поддържат мрежите в съответствие с техническите изисквания и да
осигуряват развитие на мрежата, като гарантират изпълнение на критериите за сигурност
на доставките и качеството на услугите.
На територията на общината изградената електропреносна мрежа е сравнително добра –
110 и 20 kv. Тя е с дължина от 163 957,63 линейни метри. Състоянието ѝ е такова, че при
необходимост от поемане на бъдещо увеличение на товарите и съответното
електропотребление е необходимо нейното доизграждане, както и доизграждането на нови
трафопостове.
Всички селища на територията на община Стамболово са електрифицирани. Смущенията в
захранването с електроенергия са редки, причинени са най-често от аварии, възникнали в
резултат на природни явления, а в редки случаи от амортизирана мрежа. На места е проблем
качеството на подаваната енергия, което налага изграждането на нови трафопостове и
стабилизиране на напрежението. Най-често се налагат ремонти на мрежата НН в селата.
Захранването с ел. енергия се извършва от:
 Пост станция (ПСт) Славяни;
 Пост станция (ПСт) Хасково – 3 (Димитър Канев);
 ПСт Маджарово;
 Възлова станция (ВСт) Поточница.
Като цяло електроснабдяването на територията на община Стамболово обхваща силно
развита електроенергийна мрежа, включваща:
 ел. мрежа (КЕЦ Харманли) 20 кв./CH/ – 68,5 км. (изв. Долно Ботево – 32 км, изв.
Стамболово – 5,5 км.; изв. ВЕЦ – 4,5 км; изв. Рабово – 26,5 км.)
 въздушни мрежи високо напрежение (Хасково) – 37 км.
 въздушни мрежи средно напрежение (Хасково) –

53 км.

 к.с.н. (кабели средно напрежение) – 3 км.
 к.н.н. (кабели ниско напрежение) – 3,5 км.
Общият брой на трафопостовете възлизат на 49 бр. (КЕЦ Харманли) и 34 (към КЕЦ Хасково)
или общо 83 броя.
Стълбовете в населените места са 920 броя.
Уличното осветление не е обновявано през периода и не е монтирано енергоспестяващо
осветление.
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Средно изпълнение имат дейностите по М.4.4.2. „Подобряване на енергийната ефективност
на сградния фонд“, което говори за недостатъчна активност от страна на общината в тази
област. Санирани са само четири общински сгради, а такава нужда се регистрира при повече
от 20 общински сгради, като в тях влизат: 2 училища, няколко детски градини, 9 читалища
и част от кметствата. Санирането и на частните сгради се извършва бавно, поради ниските
доходи на основната част от населението. Санират се основно новите сгради и около 2% от
съществуващите жилища. Това е обща преценка, тъй като липсва официална статистика за
броя на санираните жилищни сгради.
Необходимо е в бъдеще да се предприема по-активна политика в това отношение, за да се
подобри енергийната ефективност на сградния фонд.
Изпълнението на М.4.4.3. „Използване на алтернативни енергийни източници“ е на едно
добро ниво, изградените 8 фотоволтаични централи на територията на община Стамболово
през предишния програмен период продължават да работят. Нови не са изграждани.
Мярка 4.4.4. „Завършване и модернизация на телекомуникационната мрежа на територията
на общината“ е изпълнена в много голяма степен. За това говорят нейните основни
характеристики:


Постигната е цялостна телефонизация на населените места и са осигурени добри
комуникационни връзки – мобилно покритие, телефонни връзки, приемане на
радио, телевизионни сигнали, интернет и др.



Изграден е широколентов интернет до с. Жълти бряг и до с. Стамболово, който
представлява входно-изходна точка за включване в електронното управление след
пускането му в експлоатация. Във всички населени места има въздушна и UTR
кабелна връзка.



През 2016 г. частните домакинства с достъп до интернет наброяват 953
домакинства, което прави 44 % от домакинствата на община Стамболово. През
последните 5 години броят на интернет потребителите се е увеличил 2 пъти.

Обществените центрове, имащи достъп до интернет в общината, са:


Телецентър Стамболово – с. Стамболово;



Народно читалище „Съзнание 1890“ – с. Жълти бряг;



Народно читалище „Христо Ботев-1926“ – с. Стамболово;



Народно читалище „Развитие 1946“ – с. Силен.

Постигането на СЦ 4.5. „Изграждане и благоустрояване на свободните пространства
и специализираните инфраструктури“ е добро, тъй като планираните две мерки са добре
изпълнявани.
М.4.5.1. Озеленяване и благоустрояване на свободните пространства в общината.
М.4.5.2. Благоустрояване на специализираните инфраструктури.
В община Стамболово са изградени четири детски площадки, има и новоизградени паркови
пространства. Тези площи са съсредоточени основно в общинския център, но има и в някои
от останалите села. Като цяло дейността по разширяване на зелените площи трябва да се
развива и в бъдеще, за да се създават благоприятни условия за отдих на местните хора и на
гостите на общината на цялата територия. Благоустроената среда ще подобри качеството на
живот на местното население и ще допринесе за привличането на повече туристи.
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Новите зелени площи, които са възникнали през последните 4 години, са благоустроени и
се намират в с. Балкан – 295 кв.м. и в с. Малък извор – 470 кв.м.
В момента зелените площи на територията на община Стамболово са с обща площ от
49767,00 кв.м.
Трябва да се отбележи, че включеният в ОПР Приоритет 4.“Подобряване на
техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка,
благоустрояване на обществената среда и пространства“ е изпълнен на добро ниво,
въпреки голямата диференциация в дейностите обслужващи техническата
инфраструктура.
Ремонтните дейности на пътните участъци, уличната мрежа и телефонната
инфраструктура получават много добра оценка. Обновяването на ВиК инфраструктурата
изостава и получава средна оценка, такава получава и енергийната инфраструктура.
Обобщената оценка за техническата инфраструктура като цяло е добра.
Устойчивото развитие на общината е свързано със съхраняване и подобряване на
показателите за състоянието на околната среда, превенцията на екологичните рискове,
както и поддържането и развитието на зелена система на територията на общината.
Озеленяването на градската среда, екологичното образование и въвеждането на механизми
за стимулиране на енергийната ефективност на промишлени и битови сгради, са важни за
решаване на екологичните проблеми на общината през настоящия програмен период.
Приоритетна област 5. „Подобряване качествата на околната среда, устойчиво
използване на природните ресурси и превенция на климатичните промени“.
Мерките включени в тази приоритетна област целят да се осигури съхраняването на
природата и околната среда за максимално използване потенциала на местните ресурси на
община Стамболово и превръщането й в привлекателно място за живеене и бизнес. В ОПР
е заложено използването на местния потенциал, както и на развитието на европейското
териториално сътрудничество, като възможност за повишаване качеството на живот и
преодоляване на проблемите в областта на околната среда на територията на общината.
Особено важно е ефективното използване на ресурсите в общината, чрез оптимизиране
събирането на отпадъците и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране,
компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразното им
обезвреждане.
Постигането на СЦ 5.1.„Ефективно управление на отпадъците“ е добре изпълнено.
Ето каква е ситуацията в общината по конкретните мерки:


Изпълнението на М.5.1.1. „Ликвидиране на локалните замърсявания в и край
населените места“ е изпълнено на средно ниво, тъй като са предприемани известни
действия, без това да се мониторира стриктно. Почистват се замърсените райони по
време на различните национални кампании за почистване, но в този процес отсъства
активното участие на фирми и граждани. Инициативата е основно на общината.



Тази мярка М.5.1.2. „Изграждане на специализирана инфраструктура и разширяване
на услугите свързани с опазването на околната среда“ не е изпълнена. Дори
изградената Интерактивна изложба „Биоразнообразието в долината на Арда“, не се
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експлоатира оптимално поради липсата на средства за наемането на външни
специалисти.


И М.5.1.3. „Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и
сметоизвозване в общината“ не е изпълнена поради липсата на средства. Подобна
модернизация се планира да бъде извършено в съвсем скоро време, тъй като голяма
част от използваните до момента контейнери са амортизирани. Камионът, който
извозва отпадъците е в лошо техническо състояние и се налага закупуването на нов.



Мярка 5.1.4.“Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и повторна
употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло“ се изпълнява като цяло на едно доста добро ниво. Предаваният
общински отпадък в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Харманли минава
през сепарираща линия и след това разделения отпадък се предава за преработка.
Липсва обаче система за разделно събиране, събиране на опаковки и събиране на
опасни отпадъци, но се планира закупуването на мобилен център, който да
изпълнява тези дейности.



Разработена е общинска политика за управлението на отпадъците и така М.5.1.5.
„Разработване на общинска политика за управление на отпадъците“ и е приета
наредба.



М.5.1.6. „Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията“ не е
изпълнена, тъй като подобни дейности са доста натоварващи финансово за общината,
но се планира и тези дейности да се изпълняват от мобилния център за събиране на
отпадъците.

Каква е общата картина на сметосъбирането в община Стамболово на този етап?
Организираното сметосъбиране и сметоизвозване се извършва със собствен превоз на
общината, а депонирането на събраните битови отпадъци се извършва на Регионалното
депо в гр. Харманли.
През периода 2010–2016 г. битовите отпадъци варират в границите между 204 и 180
кг./жител/година. Най-много битови отпадъци са генерирани през 2011 г.
За събиране на ТБО се използва контейнерна система със стационарни съдове тип „Бобър“,
които се поставят на определени места, от където се обслужват от специализирания
автомобил на общината.
В момента на територията на общината са поставени 379 броя контейнери. Общият обем на
поставените съдове е 416 900 (1 100 л има един контейнер) литра, което се равнява на 71,781
литра на жител. В това отношение община Стамболово има висок показател – на второ
място в областта в сравнение с община Харманли (24,68 л./ж.), община Свиленград (35,13
л./ж.); община Симеоновград (65,78 л./ж.); община Любимец (49,31 л./ж.) и община
Маджарово (72,95 л./ж.).
Отпадъците от контейнерите се събират от специализирания автомобил на общината.
Сметосъбирачът е марка Мерцедес 2524 Л с рег. № Х 3273 КА, дата на производство
26.03.1996 г. Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване е четири пъти месечно на тип
„Бобър“ и ежедневно на кошчетата за смет. Измиване и дезинфекция на съдовете, както и
на площадките около тях, се извършва веднъж месечно. Метенето на територии за
обществено ползване (главните улици на селата в общината) се извършва два пъти
годишно. Миенето на територии за обществено ползване (главните улици на селата в
общината) се извършва един път годишно. Специализираният автомобил се обслужва от
един шофьор и трима сметосъбирачи.
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Контролът по изпълнение на Заповедта се извършва от ресорния заместник кмет,
Директора на Дирекция ХДИП, кметовете на населените места и младшия експерт
„Екология и земеделие“.
В момента на територията на общината са поставени 379 броя контейнери, които са в
сравнително добро състояние. На практика техният брой е по-голям, но основната част от
тях са физически и морално остарели и е необходима подмяна на амортизираните
контейнери. Високият процент литраж се налага, тъй като голяма част от населението,
работещо в чужбина, се връща през лятото и населението на територията регистрира
сериозно нарастване.
Промяна има и що се отнася до дейността на Регионалното сдружение на общините, което
създава предпоставки за подобряване управлението на отпадъците. Правилното сортиране
на отпадъците се изпълняват от Общинско дружество „Екоресурс – Харманли” ЕООД.
Едноличният собственик на капитала на дружеството е Община Харманли, съгласно
решението на Общински съвет Харманли.
Все още не е осигурено:
 разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки,
като се определят местата за разполагане на необходимите елементи на системата
за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;
 организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от
употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак;
 организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от
употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;
 компостиране на градинските и други растителни отпадъци.
Не е напълно предотвратено изхвърлянето на битови и промишлени отпадъци на
неразрешените за това места и понякога се създават локални замърсявания, които общината
почиства текущо.
Изпълнението на СЦ 5.2. „Превенция на климатичните промени и борба с техните
последствия“ също е изпълнена на добро ниво.
Има изградена общинска система за бедствия и аварии, която се ръководи от следните
планови документи:


План за защита при бедствия;



План - Бури, снегонавявания и обледяване;



План – Наводнения;



План – Земетресения;



План – Биологично заразяване;



План – Полски и горски пожари;



План – Радиационна авария, АЕЦ или трансграничен пренос на радиоактивни
вещества;



План – Производствени аварии.
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Изградената общинска система цели поддържане на мерки за сигурност с цел опазване
живота и здравето на хората и материалните ценности на територията, така че посочените
две мерки са изпълнени на добро ниво. Това са:
М.5.2.1. „Адаптация към последиците от климатичните промени“.
М.5.2.2. „Въвеждане на ефективен контрол върху опазването на околната среда“.
Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и
избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение,
отговаря пред държавните институции за равнището на сигурността на територията на
общината.
В общината няма изградена цялостна система за управление на околната среда (СУОС)7,
която да цели постигането на устойчиво социално, икономическо развитие на общността и
за съхраняване на природните ресурси.
Въведен е обаче известен контрол от страна на общината, като се докладват всички локални
замърсявания на терени, неспазване на местните наредби, контрол върху промишлените и
селскостопанските дейности на територията, складирането на опасни отпадъци и др. Това
е ангажимент основно на еколога.
Плани- Регистрирана
рана
междин- междин- Източник
Начална
на
на
Мярка/
на стой- стойност стойност информа- ИзменеИндикатори за резултат
период
ност
2017 г.
2016 г.
ция
ние
Приоритет 5. „Подобряване качествата на околната среда, устойчиво използване на природните
ресурси и превенция на климатичните промени.“
Залесени нови площи

Дка/2011 г.

0

15

0

Общ.адм

0

Разделно събиране на отпадъците
Изграждане на площадки и
съоръжения намаляващи
замърсяванията
Регистрирани замърсявания на
почва, въздух и вода

%/2013 г

0

30

100

Общ.адм.

+100

Брой/2013 г.

0

1

0

Общ.адм.

0

Брой/2012 г.

0

0

0

РИОСВ

0

Публични акции за почистване на
замърсени терени
Брой/2013 г.
Инициативи на Местната структура
за борба с пожарите, природните
бедствия и последиците от тях.
Брой / 2013г.

1

4

2

Общ.адм.

0

2

2

Общ.адм.

+2

+2

През периода за съжаление поради липсата на средства няма залесени терени, което е лош
показател за околната среда. Необходимо е в бъдеще да се търсят алтернативни
възможности за залесяване особено на ерозиралите или заплашени от ерозия терени.

7

Подходящи за общината стандарти са:
• ISO 9001:2000 Система за управление на качеството;
• ISO 1400:2005 Система за управление на околната среда;
• OHSAS 18001:2002 Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.
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Целият събран отпадък от територията на общината минава през сепариращата линия към
Регионалното депо – Харманли, след което сепарираният отпадък се предава за преработка,
така че можем да отчетем 100% разделно събиране на отпадъците.
Не са изградени площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията, тъй като населените
места в общината са под 5000 човека, което ги прави незадължителни. От друга страна те
изискват доста финансов и човешки ресурс с който общината не разполага на този етап.
Предвижда се опасните отпадъци от домакинствата, опаковките и едрогабаритните
отпадъци да се събират с мобилния център, който се планира да бъде закупен. По този начин
ще се изпълнят нормативните предписания и ще се постигнат целите, без да се налага
изграждането на площадки.
През периода не са регистрирани замърсявания на почва, въздух и вода, така че може да се
отчете също много добър резултат.
Извършени са 2 публични акции за почистване на замърсени терени, което се извършва
основно от страна на общината и общинските служители. В подобни инициативи трудно се
включват граждани, земеделски производители и фирми.
При опасности особено през лятото се предприемат различни мерки от страна на местната
структура за борба с пожарите, природните бедствия и последиците от тях. Големи
природни бедствия през периода обаче не е имало, така че също можем да отчетем много
добро изпълнение, защото то включва и превенцията. За отбелязване е и липсата на
сериозни природни катаклизми, които да водят до поражения на територията на общината.
През този програмен период страната ни е изправена пред предизвикателството да постигне
европейските стандарти и изискванията за околна среда и устойчиво развитие, да се справи
с предизвикателствата, които решават повечето страни за реформиране на икономиките си
в посока на по-ефективно използване на всички ресурси и по-малко замърсяване на
околната среда. Необходимо е община Стамболово да бъде още по-активна в бъдеще,
защото превантивните мерки не са достатъчни, необходими са и активни мерки водещи до
подобряване на екологичната обстановка като цяло.
Като цяло Приоритетна област 5 е изпълнена на добро ниво, като има доста голяма
диференциация при постигането на специфичните цели. Така например СЦ5.1.
„Ефективно управление на отпадъците“ е добре изпълнена, но са направени и
препоръки за подобряване управлението на отпадъците. Изпълнението на СЦ 5.2.
„Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия“ също е
изпълнена на добро ниво, но има нюанси свързани с липсата на залесяване, липсата на
подходящи инфраструктури за борба с пожарите и природните бедствия, а в същото
време има създадена добра организационна готовност на ниво община.
Липсват граждански инициативи в областта на екологията и залесяванията, така, че има
още много възможности, които да се реализират на територията с цел подобряване на
екологичната обстановка в общината.

Друг важен приоритет е опазването, поддържането и възстановяването на биологичното
разнообразие, което е част от природния потенциал за устойчиво развитие на общината.
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Приоритетна област 6. „Опазване на биоразнообразието и екосистемите“.
Аспектите, в които бяха предприети мерките включени в ОПР са насочени към поддържане
на чистотата на въздуха, водите и почвите, управлението на отпадъците, надеждното
функциониране на системата за мониторинг и управление на околната среда.
Значението на екологичната политика и на нейното интегриране в другите политически
области става все по-важно, което налага непрекъснато да се работи за постигането на
максимална ефективност, икономическа рационалност и прозрачност на процесите.
Особено важна специфична цел е СЦ 6.1. „Опазване, съхраняване и възстановяване на
биоразнообразието“. Нейното постигане изисква изпълнението на следните две мерки:


М.6.1.1. Повишаване на екологичната култура и информираността на населението.



М.6.1.2. Подобряване на плановата дейност свързана с опазването на околната
среда.

За отбелязване е, че екологичната култура и информираността на населението изостава в
сравнение с предходния период, когато работеше Клуба „Млад еколог“, когато се
провеждаха еко партита, информационни срещи, семинари и конференции свързани с
биоразнообразието в региона и опазването на околната среда. Една от причините е
забавянето на оперативните програми и липсата на възможности за кандидатстване по
подобни проекти. Необходимо е в следващия период, да се обърне сериозно внимание на
тези дейности и да се привлекат за партньори различни екологични НПО.
Стратегическата и плановата дейност свързана с опазването на околната среда се развива
добре. Разработена бе Програма за опазване на околната среда 2014-2020 г. Има изградена
общинска система за бедствия и аварии, която се ръководи от поредица планови документи.
Като обобщение може да се каже, че СЦ 6.1. се реализира на средно ниво.
Изпълнението на СЦ 6.2. „Подобряване състоянието на околната среда“ получава добра
оценка. Доброто изпълнение е и резултат от изпълнението на М.6.2.1. „Подобряване
чистотата на въздуха, почвата и водите“. Изпълненото се дължи на осъществената
превенция и на липсата на сериозни замърсители на територията.

Индикатори за резултат

Мярка/
период

Планирана
Регисмеждин- трирана
на стой- междин-на Източник
Начална
ност стой-ност на инфор- Изместойност 2017 г.
2016 г.
мация
нение

Приоритет 6. „Опазване на биоразнообразието и екосистемите.“
Реализирани екологични проекти
Брой/2013 г. 0
3
Включени партньори в екологичните
проекти
Брой/2013 г. 0
6

0

Общ.адм. 0

0

Общ.адм. 0

Актуализиране на Програмата за
опазване на околната среда

1

Общ.адм. +1

Брой/2013 г. 0

1

През периода не са реализирани екологични проекти, няма и партньори на общината по
отношение на опазване на биологичното разнообразие и екосистемите, но е разработена и
приета нова Програма за опазване на околната среда, което говори за намеренията на
общината да работи активно за подобряване на екологичната среда в региона.
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В обобщение може да се заключи, че по Приоритет 6. „Опазване на биоразнообразието и
екосистемите“ е работено, макар и не толкова активно и получава добра оценка клоняща към
средната, което налага доста по-висока активност през оставащите години от програмния период
за да се компенсира изоставането.

Доброто управление и публичността в една администрация налагат спазването на
принципите на доброто управление и свързаното с тях право на всеки гражданин на добро
управление и добра администрация. Сред характеристиките на доброто управление се
подчертават качественото обслужване на гражданите; пълната откритост и прозрачност на
действията на органите на местното самоуправление и тяхната администрация;
гражданското участие при вземането на обществено-политически решения и преценката за
ефективност; отчетността на публичните органи пред обществеността.
Приоритетна област 7 „Добро управление и публичност“.
Приоритетът „Добро управление и публичност“ включва мерки, насочени към развитие
капацитета на местната администрация за подобряване на административните услуги и
местното управление. Областите на въздействие, както и съответстващите им мерки,
свързани с реализацията на приоритетната област са:
 Подобряване на качеството и оборудването на техническата инфраструктура
обезпечаваща административното обслужване на населението и бизнеса;
 Повишаване на административния капацитет, чрез обучения и технологични
нововъведения;
 Повишаване капацитета на местната администрация за управление на проекти;
 Разработване на цифрови кадастрални карти;
 Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на територията,
чрез разработване на устройствени планове, които да осигуряват комплексно,
интегрирано и устойчиво развитие на населените места.
Оборудването на техническата инфраструктура обезпечаваща административното
обслужване на населението и бизнеса в община Стамболово е на едно много добро ниво.
Всички работни места са оборудвани с компютри и необходимото офис оборудване.
Осигурен е необходимия за изпълнение на служебните задължения софтуер.
Повишен е административния капацитет, чрез проведена поредица от обучения на
общинската администрация. Направени са и технологични нововъведения, които
облекчават процеса на работа и обслужване на гражданите. Реализирани са до момента два
проекта по ОПАК, това са: „Община Стамболово – компетентна и мотивирана
администрация в услуга на гражданите и бизнеса” и "Повишаване капацитета на
служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа", което
създава предпоставки за обезпечаване на едно добро управление и публичност.
Пускането на нови покани от ОП „Добро управление“ през този програмен период, ще
осигури допълнителни възможности за увеличаване реализацията на още по-голям брой
подобни дейности в оставащите години от програмния период.
Повишен бе и капацитета на местната администрация за управление на проекти.
Управлявани през периода са 25 проекта, което изисква един добър административен
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капацитет и активно включване от страна на представителите на общинската
администрация в проектните дейности.
През периода не са разработени цифрови кадастрални карти и устройствени планове, което
намалява степента на изпълнение на този приоритет.
Изпълнението на СЦ 7.1. „Подобряване достъпа и качеството на обществени услуги“ е
постигнато на добро ниво. Специфичната цел е насочена към оптимизация на
институционалната среда за осигуряване на публични услуги с високо качество и
ефективност на населението и бизнеса чрез реализиране на дейности за развитие на
институционалната среда и междуобщинското сътрудничество, административния
капацитет и участие на гражданите и бизнеса в процеса на местно самоуправление и
засилване на международното сътрудничество. Водещите направления са партньорството с
гражданското общество, други общински администрации на национално и европейско ниво
за трансфер на добри практики, повишаване на капацитета и ефективността на
администрацията.
Реализирани са в доста голяма степен следните мерки:
М.7.1.1. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър
достъп до основните обществени услуги.
М.7.1.2. Разширяване на качеството и видовете услуги предлагани на територията
на общината.
М.7.1.3. Подмяна и ъпгрейд на хардуера и софтуера в общинска администрация.
Съкратеното време на обработка на документацията, осигурената възможност да се прави
при необходимост пълно проследяване на операциите при предоставянето на дадена услуга,
унифицираните процедури и съкратените срокове за всяка една услуга, разписаните
изискванията към общинските служители са основа за едно по-качествено обслужване на
гражданите, въпреки, че до момента общината не предоставя онлайн услуги за гражданите.
По електронен път може да се заяви дадена услуга и да се заплати чрез интернет банкиране,
което е стъпка напред, но има още много какво да се направи по въпроса с електронното
обслужване на гражданите.
В община Стамболово могат да се предоставят и част от услугите извършвани от службите
ЕСГРАОН в страната. Тези услуги могат да се ползват, когато на някой трябва да му бъде
издаден важен личен документ от друго населено място. В подобни случаи се заявява
съответния документ в община Стамболово и се получава в община Стамболово, тъй като
той се получава по служебен път. Тези документи са десет на брой. Все още липсват
интегрирани услуги, които са от компетенциите на други държавни структури, като:
Областна администрация, НАП, ХОС и други, които да предоставят своите услуги на
гражданите в общината, без да се налага да пътуват до областния град и да обиколят
институциите.
Липсата на електронна връзка, на споделяне на регистри и масиви, възпрепятства
предлагането на голям брой електронни услуги в общината, но това е основен проблем на
електронното правителство на национално ниво, а не само на община Стамболово.
Използването на различни софтуерни продукти от публичните структури, които са
несъвместими един с друг, създават трудности при полагане на усилия за
електронизирането и споделянето на дадени услуги. Нормативната уредба също
възпрепятства процеса.
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Част от предвидените конкретни дейности, ще търсят финансиране чрез фондовете на
Европейския съюз в страната за периода 2014-2020 г.: Програма за развитие на селските
райони, „Добро управление”, ТГС „България-Турция” и ТГС „Гърция-България”.
Изпълнението на СЦ 7.2.
„Осигуряване на актуални кадастрални карти и
устройствени планове“ не се е осъществило на този етап, така че тази специфична цел
може да се отчете за неизпълнена.
М.7.2.1. Изработване одобряване на устройствени планове за населените места
на общината.
М.7.2.2. Осъвременяване на кадастралните карти и регулационните планове.
Устройствените планове, кадастралните карти, регулационните планове и тяхната
цифровизация изискват сериозен финансов ресурс, който по някакъв начин трябва да бъде
подкрепен от държавата, защото малки общини като Стамболово трудно могат да се справят
със собствен ресурс.
Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението,
границите, площта, предназначението и начина на трайно ползване на недвижимите имоти.
Кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други
вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както
и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и
техните промени. Цифровизацията на тези документи е особено важна стъпка за
подобряване услугите за гражданите и за намаляване на бюрокрацията в общината.
В общината все още не са разработени и одобрени устройствените планове. Има одобрено
задание за общ устройствен план на общината и предстои избор на изпълнител за неговото
изготвяне. Това е добро условие да се предположи, че до края на периода тези 2 мерки ще
могат да бъдат изпълнени.
Друга важна специфична цел е СЦ 7.3. „Публичност, информираност и
партньорства“ за която може да се каже, че е изпълнена на добро ниво. През периода са
изпълнявани доста добре М.7.3.1. „Провеждане на мерки за публичност“ и М.7.3.3.
„Подобряване прозрачността и достъпността в работата на Общински съвет и общинска
администрация“. Особено при реализацията на Водените от общностите местно развитие са
реализирани поредица от подобни дейности. Разработването на редица стратегически и
планови документи, като: ОПР, Програма за опазване на околната среда, Програма за
управление на отпадъците, Стратегия за развитие на туризма, Стратегия за местно развитие
и др. винаги са свързани с тяхното обществено обсъждане, изискващо публичност,
информираност и партньорство. Сесиите на Общинския съвет са открити и всеки
гражданин, който проявява интерес към обсъжданата проблематика може да присъства на
тях. Всяка година се провежда и тържествена сесия с голямо присъствие на гости по случай
Празника на община Стамболово – 30 септември. На този ден през 1983 г. Стамболово е
обявено за община.
Мярка 7.3.4. „Оценка на управляващата дейност и обратна връзка от страна на
гражданите“ също е добре изпълнена. През периода са проведени 4 анкети (2 по ВОМР и 2
за обратна връзка на стратегическите документи) със заинтересованите страни и 4 фокус
групи (2 ВОМР, 1 ПУО, 1 Междинна оценка) в които са включвани представители на
заинтересованите страни. Чрез тях се е събирала обратна информация по отношение
управленските пропуски, оценката на управлението, регистрирани са местните проблеми,
събирани са предложенията за тяхното решаване и са планирани мерки подкрепяни от
общността.
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Мерките М.7.3.2. „Обучение и обмен на добри практики“ и М.7.3.5. „Ефективно
взаимодействие на общинската администрация със структурите на гражданското общество“,
също са добре реализирани, чрез изпълнение на проектните дейности от подготвителната
мярка, подмярка 19.1. на мярка 19. „Водени от общностите местно развитие“ от ПРСР.
Изпълнението им е и резултат от обученията на представителите на общинска
администрация, които се запознават текущо с положителните практики на други български
и чуждестранни общини.
Специфичната цел СЦ 7.4. „Създаване на по-добра институционална среда“ се постига
чрез изпълнението на следните две мерки:


М.7.4.1. Взаимодействие и сътрудничество между местните, регионалните
и централни институции.



М.7.4.2. Опазване на общинското имущество.

Взаимодействието и сътрудничеството между местните, регионалните и централни
институции, като отхвърлим споделените услуги е на добро ниво. За да бъде много добро
това сътрудничество е необходимо да се потърсят възможности за обмен на информация и
споделяне на масиви. Решението на голяма част от тези проблеми не зависи само от
намеренията на общината, а е резултат и от усилията на всички публични инфраструктури
и адаптираната към тези промени нормативна среда.
Общинското имущество се опазва и съхранява добре, прилага се необходимия контрол.
Няма разхищения и увреждане на общинското имущество. За това са разработени:
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост и Наредба за
общинската собственост. На тази база се опазва общинското имущество.
Може да се каже, че СЦ 7.4. е изпълнена на добро ниво, тъй като причината не се дължи
само на общината и на предприетите от нея действия, а е резултат от създадената
институционална среда в региона и в страната.

Индикатори за резултат

Планирана
Регистримеждинрана
Източна
междинна ник на
Начална стойност стойност инфорМярка/ период стойност 2017 г.
2016 г.
мация

Приоритет 7. :Добро управление и публичност.“
Участие на Община Стамболово в
Брой/2013 г.
международни проекти
(годишно)
Брой проведени обучения на
Брой/2013 г.
общинските служители
(годишно)
Обучени специалисти от Общинска
администрация за предоставяне на
Брой /2013 г.
нови услуги
(годишно)
Въведени нови услуги за гражданите
и фирмите
Брой/2012 г.

Изменение

2

3

3

Общ.адм. 1

5

10

23

Общ.адм. +18

0

10

30

Общ.адм. +30

0

2

2

Общ.адм. 2

Осигурен достъп до общински
регистри

Брой/2012 г.

2

3

4

Общ.адм. +2

Реализирани ПЧП

Брой/2012 г.

0

1

0

Общ.адм. 0

Охранявани общински обекти

Брой/2012 г.

2

3

1

Общ.адм. -1
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Община Стамболово през периода е участвала с проекта „Ръка за ръка, приятелство без
граници“ по ТГС „България-Турция“, който говори за търсене на международни
междуобщински проекти. Необходимо е още по-активно да се работи за международната
интеграция на община Стамболово, при съвместното решаване на местните проблеми.
Броят на проведените обучения на общинските служители през изтеклия период са 18, но
някои общински служители са участвали в значително по-голям брой обучения в които са
включени и местните партньори. Цитираните обучения са свързани с пряката им работа и
обслужването на гражданите, с комуникацията и координацията с местните партньори при
реализирането на местни и регионални инициативи.
Обучени са повече от 30 общински служители, които са присъствали на основните обучения
провеждани през периода. Общият брой на преминалите обучения специалисти на практика
е много по-голям, тъй като отделни общински служители са участвали в обученията
организирани от външни организации и структури.
Както вече казахме по-горе в Общинска администрация се предоставя възможността да се
заяви по електронен път даден документ и също по електронен път да се плати. Това са две
нови услуги, които са подобрили качеството на обслужването на гражданите в общината.
Осигурена е и публичността на поддържаните от общината четири регистъра, това са:


Регистър на публична общинска собственост;



Регистър на частна общинска собственост;



Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното
развитие на територията на община Стамболово;



Регистър на обществените поръчки в раздел „Профил на купувача“.

През периода няма реализирано публично-частно партньорство.
Охраняваните обекти в общината са намалели от два на един. Охранява се само община
Стамболово на този етап, тъй като хижата в с. Тънково е отдадена под наем и вече не се
охранява от служители на общината. Друг нов обект не е включен за охраняване.
След обобщение изпълнението на специфичните цели може да се каже, че оценката на
Приоритетна област 7. „Добро управление и публичност“ е на добро ниво, клонящо
към средното. Тя се изпълнява, въпреки обективните затруднения и получава
сравнително най-ниската оценка в ОПР поради неизпълнението на СЦ 7.2.„Осигуряване
на актуални кадастрални карти и устройствени планове“, които са особено важни за
качеството на обслужване в общината. Другите дейности извършвани в СЦ 7.1.
„Подобряване достъпа и качеството на обществени услуги“, СЦ 7.3. „Публичност,
информираност и партньорства“ и СЦ 7.4.
„Създаване на по-добра
институционална среда“ са изпълнени на добро ниво.
В Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Стамболово са заложени 31
индикатора за въздействие и 57 индикатора за резултат, въз основа на които се осъществява
мониторинга и оценката на изпълнението.
Всички посочени индикатори са измерими, добре формулирани и претърпяват съвсем леки
корекции за оставащия отрязък на програмния период.
Наложителна е промяната на няколко базови данни, планирани резултати и мерни единици,
които ще бъдат отразени в актуализирания ОПР. Това се налага поради допуснати
технически грешки или получени нови надеждни статистически данни, които са
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представени в други мерни единици и трудно ще могат да се проследят настъпилите
изменения без промяна на базовите стойности.
На база отчетените резултати измерени чрез индикаторите, мерките, приоритетите и
стратегическите цели включени в плана на община Стамболово, може да се направи
обобщение на Междинната оценка на ОПР 2014-2016 г., като най-обща оценка е
добра. Основният ефект и въздействие от прилагането на плана е регистрирания висок
темп на развитие на селското стопанство, туризма, както и развитието на инвестициите в
инфраструктурата – рехабилитация на пътища и улици на територията на общината. На
следващо място е развитието на социалните услуги и тяхното разнообразяване.
Изостава обновяването на ВиК инфраструктурата, санирането на обществените и
частните сгради. „Доброто управление и публичността“ все още не са на необходимото
ниво, изостава предлагането на онлайн услуги за гражданите и цифровизацията на
кадастъра. Не се реализират ефективно и мерките включени в Приоритета „Опазване на
биоразнообразието и екосистемите“. Сериозни проблеми се регистрират при заетостта,
развитието на промишлените предприятия и здравеопазването.

5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните
ресурси
Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикатори показва подобряване на
социално-икономическото развитие на община Стамболово, частично обновяване на
инфраструктурите, насърчаване на заетостта, устойчивото развитие на икономиката,
разнообразяване на предлаганите социални услуги и други положителни въздействия.
Най-видимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктуратаремонт на пътища, обществени сгради, благоустрояване и др.
За плановия период 2014-2020 г. в Програмата за изпълнение на ОПР по 7 приоритета са
заложени с инвестиции на обща стойност 140 316 000 лева. Приходите на община
Стамболово за 2014, 2015 и 2016 г. са общо 28 507 415 лв. Общият брой на реализираните
частни проекти е 65 на обща стойност – 22 344 330,92 лева. Сумирани двете суми правят
общо - 50 851 745,92 лв., което прави изпълнението на ОПР на 36,25% от планирания
финансов ресурс, което е едно доста високо изпълнение за изтеклите 3 години говорещо за
висока степен на ефикасност.
Обобщената справка за общинските проекти показва, че за периода 2014-2016 г. Община
Стамболово е изпълнила 25 проекта. Общата стойност на приходите от оперативните
програми е 12 973 447 лева. Тук трябва да отбележим, че има известно разминаване между
регистрираните приходи по оперативните програми и сумите на изпълняваните през
съответния период проекти. Приходите обикновено регистрират получените аванси за
новите проекти или възстановените средства от приключилите преди това проекти, т.е.
липсва припокриване по време на размера на финансовите приходи от съответния проект с
регистрираните към този момент приходи в общинския бюджет.
Изводът, който се налага от посочената информация за частния сектор, е че частните
предприемачи са били изключително активни през изминалия период при
кандидатстването с проекти и усвояването на средства по ПРСР. Те са допринесли за близо
16% от финансовото изпълнение на целия ОПР на база привлечени инвестиции и на почти
44% за отчетния период. Както вече казахме този относителен дял е значително по-висок,
тъй като не се регистрират всички направени инвестиции на територията на общината от
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частните предприемачи извън програмата на ПРСР. Освен това липсва и информация за
преките плащания на земеделските производители, които са голяма сума.
Не се регистрират никъде в общината и изразходваните средства за ремонт на пътищата от
републиканската пътна мрежа, които през периода също представляват значителен разход.
Ако се вземат под внимание всички тези обстоятелства може да се заключи, че реалното
изпълнение на плана е над 50%.
5.1. Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и ОП
Бюджетните взаимоотношения между Държавния бюджет и общинските бюджети се
определят със Закона за държавният бюджет на Република България. За всяка бюджетна
година средствата се предоставят под формата на субсидии – обща допълваща, обща
изравнителна, целева субсидия за капиталови разходи и държавен трансфер по ЗОДФЛ.
Всяка от субсидиите е предназначена за финансиране на отделни дейности.
Държавният трансфер по ЗОДФЛ обезпечава делегираните от държавата дейности. Общата
изравнителна субсидия е за финансиране на местни дейности - издръжка ОбА, детски
градини и други.
Субсидиите за читалищата и за юридическите лица с нестопанска цел, също се получават
чрез общината от Държавния бюджет и също се разпределят по Закона за държавният
бюджет на Република България. В малките населени места това са почти единствените
средства, които се отпускат за развитие на някакви културни, спортни и обучителни
дейности. Община Стамболово има 10 читалища и отпусканите средства са крайно
недостатъчни за осъществяването на дейността им.
Приходите от трансфери по бюджета на общината са целеви. Насочени са за обезпечаване
на някои бюджетни дейности – снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, основен
ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и за програмите по временна заетост. Част от тях
не се включват в първоначалната рамка на бюджета.
Индикативната финансова таблица към ОПР посочва необходимите ресурси за реализация
на плана. Очакваните източници са: национално финансиране – държавна субсидия,
собствени приходи, европейски структурни и кохезионни фондове, както и други ресурси
(частно финансиране и други донори).
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.
Приходната част на паричния поток на общината се състои от собствени приходи, субсидии
от Републиканския бюджет, трансфери от Републиканския бюджет, други трансфери
между разпоредителите с бюджетни кредити, приходи от оперативни и други програми,
които са разпределени по години съгласно таблица №2.
Субсидиите през различните години на периода са различни. Най–голям е размера на
субсидията през 2016 година в размер на 4 585 537 лева, но сравнена с предходните години
субсидията е увеличена.
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Трансфери от Републиканския бюджет, както и други трансфери между разпоредителите с
бюджетни кредити е различен през различните години от периода. През 2014 година е в
размер на 549 953, през 2015 година – (-148 120 лева), през 2016 – 95 392 лева.
Отрицателната стойност се дължи на невъзстановените средства от проекти.
Общо приходите са били 10 151 482 лв. през 2014 г., 12 842 772 лв. през 2015 г. и 5 513 161
лв. през 2016 г. от което става ясно, че приходите от националния бюджет и ОП са намалели
рязко през 2016 г. Този факт се дължи главно на ниското ниво на изпълнение на проекти от
оперативните програми. Приходите са намалели и в сравнение с предходните 2011 г., когато
те са били 11 386 351 лв. и през 2012 г., когато те са – 11 066 2019 лв. Тези финансови
постъпления показват, че през последната година са намалели и възможностите на
общината от инвестиции. В случая този спад се дължи на забавения старт на оперативните
програми през новия програмен период и завършването на проектите финансирани през
стария програмен период, както и наложените санкции на общината от допуснати грешки
при реализирането на някои проекти.
Прави впечатление, че капиталовите разходи са променливи, така например през 2014 г. те
са 1 159 765 лв., през 2015 г. – 445 700 лв., а през 2016 г. – 1 331 699 лв. Докато през 2011 г.
те са били значително повече – 3 335 843 лв., а през 2012 г. – 3 091 581 лв.
Таблица № 2 Приходи на община Стамболово за периода 2014-2016 г.
Година
Наименование

Изпълнение
2014 г.

Изпълнение
2015 г.

Изпълнение
2016 г.

1.Собствени приходи

813 622

1 037 298

1 471 838

-данъчни

218 599

218 976

280 656

-неданъчни
2. Субсидии от Републ.
бюджет
-обща субсидия
-обща изравнителна субс
-капиталови разходи
-целеви трансфери
-резерви
-целеви субсидии
-вноски за РБ от мин.год.

595 023

818 322

1 191 182

4 513 910

3 450 600

4 585 537

2 320 189
380 300
1 159 765
176 656

2 412 888
385 700
445 700
217 576

2 618 813
429 300
1 331 699
205 725

3.Трансфери
4. Временни безл. заеми
5. Друго финансиране
6.Оперативни програми
в т.ч. капиталови
в т.ч. други
Общо приходи

-11 264
549 953

-148 120

95 392

-141 680
174 717
4 240 960

32 308
112 664
8 358 022

-3 389
-1 010 682
374 465

10 151 482

12 842 772
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5

513
161

5.2.Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината)
При реализацията на ОПР са използвани човешки, информационни, организационни и
финансови ресурси от изброените по-горе източници.
Ефективността на човешките ресурси може да бъде измерена точно само, ако се отнесе
количеството вложен труд под формата на човекочасове, човекодни или човекомесеци 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. Въпреки това може да се заключи, че използването
на човешките ресурси може да се оптимизира.
От таблицата № 3 е видно, че собствените приходи /данъчни и неданъчни/ по години за
периода от 2014 до 2016 година са нараснали значително. От 813 622 лева през 2014 година
на 1 471 838 през 2016 г. Тук може да се отбележи, че в сравнение с 2013 г. когато
собствените приходи са 2 244 429 лв. има доста голям спад.
В данъчните приходи най-сериозен дял има данъка върху превозните средства, който също
нараства през последните 3 години. Тази тенденция е устойчива и се запазва за един доста
дълъг период от време.
Възходящ ръст отбелязват и неданъчните приходи: от собственост, от общинските такси,
от глобите и санкциите. Т.е. става ясно, че събираемостта на данъчни и неданъчни приходи
в общината се увеличава, което е добър показател за собствените приходи.
Таблица № 3 Видове приходи на община Стамболово за периода 2014-2016 г.
Наименование на
приходите
Собствени приходи в
т.ч.
І Данъчни в т.ч.
Имуществени данъци в т.ч.
- данък върху
недвижимите имоти
- данък върху превозни
средства
- данък върху придобити
имоти от дарения
други данъци
ІІ Неданъчни в т.ч.
-приходи от собственост
-общински такси
-глоби и санкции
-др.недан.приходи
- от продажба на
имущество
-от спонсорство и дарения
Други приходи

2014 г.

2015 г.

2016 г.

813 622

1 037 298

1 471 838

218 599

218 976

280 656

62 710

60 572

89 622

100 598

103 262

126 940

45 707

46 783

57 200

140
595 023
280 394
252 773
13 564
6 009

0
818 322
400 321
266 063
14 691
39 710

1 326
1 191 182
851 834
376 454
36 251
4 451

88 797

153 201

28417

1 600

2 000

2 500

Собствените приходи са това перо в общинския бюджет, с което общината с решение на
общински съвет определя политиката си в сферата на местните дейности, които не са
делегирана държавна дейност, осигурява издръжката на администрацията, дейностите по
благоустрояването - поддържане на ВиК мрежата в населените места и обновяването и
организацията на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места, разходите за
уличното осветление, поддържане на общинската пътна мрежа и изграждане на нови
пътища, субсидирана численост в детските градини и допълнителна численост в
администрацията /специалисти в кметства, охрана, улично осветление и др./ Това са и
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приходите с които общината финансира собствени проекти за реконструкция, ремонт и
рехабилитация на сгради, оборудване, пътища и др.
Най-голям е дела на Неданъчните приходи в общите собствени приходи. Процентно те се
различават значително. По абсолютна стойност най-висок е ръста на неданъчните приходи
през 2016 год. 1 191 182 лв., като 851 834 лв. от тях са от приходи от собственост и - 376
454 лв. са приходи от общински такси.
Приходите от оперативните програми през 3 годишния период, са общо 12 973 447 лв.,
което е едно добро постижение за малка община като Стамболово. Най-големи са били
приходите през 2015 г. - 8 358 022 лв. За съжаление през 2016 те спадат до сумата от 374 465
лв., което потвърждава проблемите свързани с проектната реализация в началото на новия
програмен период. По подобие с предходния планов период сумите са ниски в първите
години и се увеличават значително през последните години от плановия период. До 2010
година те са се движили под 1 милион лева, за 2011 година бележат значителен ръст, като
размера им нараства на 6 884 108 лева, а през 2012 г. - на 6 551 110 лева.
Общинските разходи по бюджета на Община Стамболово по години са както следва:
 2009 година – 7 146 813 лева,
 2010 година – 6 998 345 лева,
 2011 година – 4 502 243 лева,
 2012 година – 4 515 109 лева,
 2013 година – 6 268 888 лева,
 2014 година – 10 151 482 лева;
 2015 година – 12 842 772 лева;
 2016 година – 5 513 161 лева.
Прави впечатление, че през последните години направените разходи са динамични, като
най-големи разходи през периода са направени през 2015 г. - 12 842 772 лева, а през 2016 г.
те спадат до - 5 513 161 лева.
Таблица № 4 Разходи на община Стамболово за периода 2014-2016 г.
Години
Показатели
1.управление
2.отбрана и сигурност
3.образование
4.здравеопазване
5.социално осигуряване
и грижи
6.ЖСТР
7.икономическа
дейност и услуги
8.култура и физкултура
Други разходи
(оперативни програми)
Други разходи (лихви)
Общо разходи

Изпълнение
2014 г.

Изпълнение
2015 г.

Изпълнение
2016 г.

1 331 841
47 615
1 968 722
85 389
116 099

1 328 006
47 526
1 866 828
29 929
113 838

1 360 444
54 324
2 030 746
28 358
75 928

701 554
1 217 860

287 679
553 973

943 817
417 702

308 005
4 240 960

126 426
8 358 022

101 654
374 465

133 437
10 151 482

130 545
12 842 772

125 723
5 513 161

От посочените данни за разходи по функции се вижда, че функция “Образование” ангажира
съответно 19,4% - за 2014 г., 14,5% - за 2015 г. и 36,8 % - за 2016 г. от общите бюджетни
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разходи. Въпреки намаляване броя на учениците разходите за образование се увеличават,
което предполага една по добра грижа за учениците и учителите.
Много са намалели разходите за функция „Здравеопазване“, от 85 389 лева през 2014 г. са
паднали на 28 358 лв. през 2016 г., което говори за намаляване на здравните услуги на
територията.
Във функция “Социално осигуряване и грижи” разходите също намаляват. През 2014 г. те
са 116 099, а през 2016 г. са едва 75 928 лева. Разходите намаляват, тъй като се прекратява
програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“, чрез която се е осигурявала
заетостта на доста голям брой безработни лица в общината.
Отчитайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект върху
населението и целевата територия, можем да отчетем добра обща ефикасност на
изразходваните средства за периода 2014-2016 г. Най-добра ефикасност на вложените
средства е постигната при реализацията на Приоритет 4, а най-слаба при Приоритет 6 и 7.
Основните източници на средства за изпълнение на плана са фондовете на ЕС – ОПРЧР,
ПРСР, по-малко финансиране е получено от национални фондове и програми на
българската държава и средства от общинския бюджет на Стамболово.
В края на периода финансовото изпълнение на Общинския план за развитие на община
Стамболово за периода 2014-2016 г. на база усвоени средства и инвестиции в целевата
територия е 36,25% (50 851 745,92 лева).
Изпълнението на плана е на отлично ниво като ефикасност, предполага се около 45%
предвид липсващите данни и информация за всички проекти и дейности реализирани от
частния сектор, които са трудно проследими и няма как да бъдат отчетени и включени в
междинната оценка.

6. Изводи и препоръки за изпълнението на Общинския план за
развитие
В Общинския план за развитие 2014-2020 г. е разработен механизъм за наблюдение и
оценка на неговото изпълнение, което осигурява необходимите условия за адекватно и
прецизно изработване на Междинната оценка.
Особено важно значение има разработената система от индикатори, с обозначени базови
стойности и очаквани резултати, която дава възможност за проследяване на напредъка по
приоритети и цели точно и ясно.
През периода са изготвяни годишни доклади за изпълнението на ОПР, които са следвали
структурата на ОПР, но не са използвали разработените индикатори за даване на текуща
оценка за изпълнение на ОПР.
Голяма е тежестта на Приоритет 1 в ОПР, което носи риск, тъй като планът се отваря към
икономиката, без да са осигурени съществени механизми за наблюдение и контрол от
страна на общината, както и средства да се реализират достатъчно мерки по този приоритет.
От друга страна това е особено важен приоритет, защото от неговото изпълнение зависи
основно благосъстоянието на местното население. Механизмите на въздействие с които
разполага общината са местните политики, изграждането на техническата инфраструктура
и реализацията на конкретни проекти подобряващи заетостта и подкрепящи местните
предприемачи. Използването на тези възможности оказват доста голямо влияние върху
развитието на селското стопанство, икономическия растеж и водят до подобряване на
бизнес средата. Въпреки трудностите свързани с наблюдението и отчитането на
показателите в този сектор има възможности да се получи обективна информация за
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реализираните проекти по ПРСР и по оперативните програми, което е показател с доста
силно въздействие. Изхождайки от това разбиране не се налага промяна на стратегическата
рамка на ОПР.
Община Стамболово постига добра степен на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР
2014-2020 въпреки трите неблагоприятни фактора - финансово-икономическата криза,
неблагоприятната демографска структура на територията и закъснение старта на
оперативните програми.
Изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на Община Стамболово е оказало положителен ефект
върху подобряване на техническата инфраструктура на общината.
Общината, земеделските производители и бизнеса в голяма степен са се възползвали от
възможностите за финансиране на политики и проекти, предоставени от държавен бюджет,
ПРСР, ОПАК и останалите оперативни програми.
Прави впечатление, че са формулирани доста голям брой специфични цели, което не
представлява проблем, тъй като йерархията е спазена, но се налага детайлизиране, което
усложнява анализа.
По някои от приоритетите, които имат по-голям обхват са заложени повече мерки и повече
проекти. Някои от изпълнените мерки по различните приоритети и специфичните цели
касаят повече от един приоритет или една специфична цел, тъй като имат разнопосочно
въздействие и набор от резултати. Тази интегрирана резултатност е отчетена благодарение
на правилно подбраните показатели.
При събирането на нова информация от страна на общината се оказва, че някои базови
данни са сгрешени при разработването на ОПР, което води автоматично и до грешки в
прогнозните стойности. Има разминаване и в някои мерни единици на заложената и
предоставената към момента информация.
Като слабост се отчита факта, че не е създадена планираната специализирана група за
наблюдение изпълнението на ОПР в която да се включват представители от различните
дирекции и отдели. Тя е работила като временна структура, като се е сформирала при
възникване на конкретна необходимост. През цялото време тези функции са изпълнявани
от Отдел „Инвестиционна политика и програми“. 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
Стамболово. Съществена част от експертите, които работят по реализацията на различните
проекти и в този смисъл по изпълнението на плана, са повишавали своята квалификация в
областта на проектното управление. Това важи в особено голяма степен за специалистите
работещи в посочения по-горе отдел.
Въпреки трудностите, Община Стамболово е успяла да съсредоточи голям финансов ресурс
от различни проекти, главно от ПРСР, както и от други оперативни програми, за да допълни
изпълнението на общинските политики най-вече по отношение на благоустрояване,
изграждане на пътна инфраструктура, обработване на отпадъци, туризъм, културна,
образователна и социална инфраструктура и трансгранично сътрудничество.
Информационните ресурси имат пряко отношение към човешките ресурси. Организацията
на дейностите по наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие показва,
че поддържането на информационните масиви не е на необходимото ниво, нужната
информация за изпълнението на дадена цел, мярка и/или дейност се събира трудно, защото
покрива голям брой източници, което натоварва допълнително специалистите от
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общинската администрация. В някои от случаите дори не е възможно да бъдат проследени
физическите и финансовите показатели, свързани с изпълнението на мярките.
Организационните ресурси са свързани с нивото на административен капацитет на
структурите, имащи отношение към реализацията на ОПР на Община Стамболово. 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 управленчески процеси по разработването, приемането, мониторинга,
актуализирането и отчитането на ОПР и отделните планови цели и мерки. Това е област в
която има нужда от известно подобрение.
При разработването на Общинския план за развитие, заложените приоритети и цели са
съобразени в голяма степен с целите и приоритетите на Европа 2020, България 2020 и с
останалите европейски и национални документи определящи регионалното развитие, както
и с очакваното действие на оперативните програми.
Оценяваният период 2014 – 2016 г. е период на рецесия, следваща икономическата и
финансовата криза. Този период се отрази негативно, както на икономическото
развитие на страната, така и на действието на европейските инструменти за
подкрепа, чието стартиране закъсня. Периодът съвпада и с една задълбочаваща се
тенденция на неблагоприятна демографска структура – застаряващо население,
ниска раждаемост и отрицателен прираст. Въпреки негативните глобални
икономически процеси и социално-демографските тенденции, може да се каже, че
община Стамболово постига една добра степен на изпълнение на целите и
приоритетите на ОПР 2014-2020. В този период се поставя и началото на редица
проекти, чиято реализация и ефекти ще се проявят през втората половина на
плановия период.
Големите инвестиции направени в техническата и туристическата инфраструктура, от една
страна подобряват качеството на живот (мобилност, услуги, туризъм и селскостопанско
производство), подобряват качеството на показателите и на околната среда и въздуха, а от
друга, стимулират инвестициите в общината и привличат повече туристи. Макар и не
дотам мащабни, инвестициите в администрацията – подобряване и разнообразяване на
услугите, подобряване на прозрачността и отчетността и повишаване на капацитета на
общинската администрация допринасят за въздействието и устойчивостта на
изпълняваните мерки.
Анализът на изпълнението показва, че общината в максимална степен се е възползвала от
възможностите за финансиране на политики и проекти, предоставени от държавния бюджет
и ОПАК. Общинската администрация е разработвала и подавала проектни предложения
към основните оперативни програми и главно към ПРСР в рамките на приложимото. Още
по-важно е да се отбележи успеваемостта в печеленето на проекти и степента на тяхното
изпълнение, което идва да покаже съответствието на качеството на проектите с правилата
и изискванията на съответните програми и управляващи органи, както и натрупаният
капацитет от страна на общинската администрация.
По някои от приоритетите са заложени доста голям брой мерки и проекти. Въпреки всичко
има добра диференциация на набелязаните мерки по различните приоритети и
специфичните цели. При изпълнението на ОПР се осъществяват проекти, които допринасят
едновременно за реализирането на повече от една мярка и специфична цел. Това затруднява
процеса на наблюдение и оценка и се налага резултатите да се отчитат многостранно.
Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикатори показва подобряване на
социално-икономическото развитие на община Стамболово, частичното обновяване на
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инфраструктурите, насърчаване на заетостта, устойчиво развитие на селското стопанство,
разнообразяване на предлаганите социални услуги и други положителни въздействия. Найвидимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктурата -ремонт
на пътища, улици, обществени сгради, благоустрояване и др. Отчитайки видимите,
реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект върху населението и
целевата територия можем да отчетем добра обща ефективност и ефикасност за
периода 2014-2016 г.
Най-добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на
Приоритет 3 „Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на
инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота“ и
Приоритет 4 „Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на
уличната настилка, благоустрояване на обществената среда и пространства“, а найслаба при Приоритет 6 „Опазване на биоразнообразието и екосистемите“ и
Приоритет 7 „Добро управление и публичност“.
Основните източници на средства за изпълнение на плана е ПРСР, както и оперативните и
други европейски програми и фондове - ОП РЧР, ОПАК, ЕИФ, Програма за ТГС БългарияТурция, ФМ на ЕИП, Програма за храни и/или основно материално подпомагане и др. Малко
финансиране е получено и от национални фондове и програми на българската държава и
средства от общинския бюджет на община Стамболово.
В Община Стамболово е създадена сравнително добра организация за прилагане и
изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен
мониторинг и контрол.
Общината е натрупала значителен опит в разработването и изпълнението на проекти, но все
още няма достатъчен административен и финансов капацитет за сериозно усвояване на
средства от европейските фондове. НПО и бизнеса рядко се търсят като партньори и
източници на информация, а техните проекти и дейности също допринасят за постигане
целите на ОПР.
Според 50% от участниците във фокус групите през периода 2014-2016 г. община
Стамболово се развива добре, но среща много финансови проблеми, които едва ли ще се
преодолеят напълно през оставащия период.
Изпълнението на Общинския план за развитие за този период като цяло е допринесло
за подобряване живота на хората и на социално-икономическата ситуация в района.
6.1. Необходимите действия на административните структури и местните партньори
във връзка с по-нататъшното изпълнение на ОПР
При по-оптимално спазване на процедурите залегнали в разработената система за
управление, наблюдение и оценка на плана, ще се подобрят условията за постигане на още
по-добри показатели през оставащия период за изпълнението на ОПР и ще се засили
степента на постигане на европейските стандарти и ефективността на управлението.
Предложената система от индикатори за въздействие и за резултат имат зададени базови и
целеви стойности, които са измерими и работят добре при формиране на оценката. Не се
налага те да бъдат променяни или допълвани, защото отразяват обективно степента на
изпълнение на стратегическите цели и приоритети.
Препоръчително е към специалистите работещи в Отдел „Инвестиционна политика и
програми“ да се присъединят и специалисти от други ключови за общината отдели, които
да могат да осигуряват текущо надеждна информация и да имат поглед върху протичащите
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процеси в общината и постигнатите резултати в различните сектори. По този начин така
необходимата сборна работна група, ще функционира постоянно, ще следи текущо за
изпълнението на ОПР и ще отговаря за събирането и съхраняването на необходимата
информация през годината. Разширеното участие на специалисти, ще осигури по-голяма
достоверност на информацията и възможност за бърза реакция при регистрирани проблеми,
които своевременно ще могат да се докладват на Кмета и на Общинския съвет. Тази група
ще поддържа и текущо връзката с гражданите и ще се грижи за разнообразяване на местните
партньорства, на публичността и на прозрачността на информацията.
6.2. Необходимостта от промени по отношение на ОПР, които могат да се използват
за актуализирането на ОПР за остатъка от периода до 2020 г.
В общия си вид ОПР 2014-2020 г. на община Стамболово с 4-те си стратегически цели и със
7-те приоритета е уместна по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район
и не следва да бъде променяна.
Визията на ОПР звучи актуално, съгласувана е с регионалните, национални и европейските
планове и стратегии за развитие.
Според чл.38 от Правилника за приложение на ЗРР, Общинският план за развитие може да
се актуализира при настъпване на следните условия:
• при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
• в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия
за развитие;
• в резултат на промени в свързаното национално законодателство или
законодателството на ЕС;
• при съществени промени в секторните стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на общинския план за развитие;
• на основа на резултатите от междинната или последващата оценка.
От направената оценка става ясно, че е необходимо да се актуализира социалноикономическия анализ, който да отрази динамиката на процесите през последните 3 години
и тяхното развитие. Трябва да се актуализира Програмата за изпълнение на ОПР, тъй като
някои конкретни мерки и проекти са вече остарели предвид променената ситуация, а е
възникнала и необходимост от разработването на нови, които са по-наложителни.
Стратегическата част се запазва непроменена. Не се променят и индикаторите, а само на 5
индикатори се променят базовите стойности и/или мярката, поради осигурена променена
информация, която трудно може да бъде съпоставена по друг начин.
Системата за наблюдение, актуализация и оценка също се запазва непроменена.
За по-голяма нагледност и прецизност е добре актуализираните части на ОПР за остатъка
от програмния период да се поставят в един общ документ под заглавие „Актуализиран
Общински план за развитие на община Стамболово 2017-2020 г.“
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6.3. Подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР
Необходимо е да се работи малко по-активно при прилагането на принципа на
партньорство при изпълнението на ОПР. Трябва да се засили взаимодействието между
партньорите при подготовката и изпълнението на проекти, насочени към постигане целите
и приоритетите на ОПР, да се изработят и приложат по-голям брой действия и механизми
за осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР. Особено е важно
приоритетните частни инициативи да бъдат допълнени с публични мерки и конкретни
проекти, подсилващи желаните ефекти на първите. Друго важно изискване е реализацията
на интегрирани проекти в които публичните „твърди” мерки се допълват с „меки” мерки.
По този начин ще се осигури необходимата аргументация и защитимост на всеки един от
проектите, заложени в тези програми. Добре е да се стимулират заинтересованите страни за
по-активно включване в процесите на планиране и в процесите на изпълнение на ОПР и на
секторните стратегии и програми.
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Заключение
Община Стамболово е изпълнила успешно онази част от Общинския план за развитие,
който се отнася за периода 2014-2016 г., както от гледна точка на предвидени и реализирани
проекти и дейности, така и от гледна точка на привлечени инвестиции и изпълнение на
финансовата рамка на стратегическия документ. За реализацията на плана са работили
активно основните заинтересовани страни – местната власт, общинската администрация,
бизнеса, НПО, читалищата, образователните институции и др. Изграден е капацитет сред
всички бенефициенти за успешно разработване, управление, изпълнение и приключване на
проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други източници. Създаването на Сдружение
„МИГ Стамболово – Кърджали 54“, говори за една сериозна работа по прилагане на ВОМР
и изграждане на успешни партньорства подпомагащи местното развитие.
Последните тенденции в развитието на община Стамболово показват едно добро ниво на
социално-икономическото развитие на общината, което се нуждае от стимули за
преодоляване на проблема с безработицата, ускоряване на икономическия растеж и
устойчивост на развитието.
Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в развитието на общината
са се увеличили през последните години.
Необходимо е ново териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се
постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите
и приоритетите на Общинския план за развитие до края на плановия период. На тази основа,
стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2020 г. следва да бъде поагресивна по отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и
протичането на демографските процеси, подкрепяща по отношение на необходимите
предпоставки за развитие на селското стопанство и икономиката и стабилизираща по
отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.
В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОПР на община Стамболово
имаме следните препоръки:
1. Да се следи стриктно изпълнението на Програмата за реализация на плана за
развитие на община Стамболово и при нужда се актуализира.
2. Да се инициират мерки за създаване на работещ механизъм за периодично събиране
на данни по заложените индикатори.
3. Да се търсят нови възможности за кандидатстване и финансиране на готовите
технически проекти на общината, както и разработването на нови с цел тяхната
реализация до 2020 г.
4. Да се готвят нови технически проекти, които да се включват в разработваните от
общинските екипи нови проекти по ПРСР и по оперативните програми.
5. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се активизират бизнеса и НПО, за да
могат да се включват в различни дейности и проекти и така да се повиши общия
напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети до 2020 г.
6. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР 2014-2020 г. от страна на Кмета на
общината и от Общинския съвет.
7. Предвидените средства за осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на
планиране на ОПР имат по-скоро принципен характер, защото се установява
недостиг на целенасочени действия в тази посока в периода на реализиране на
мерките за въздействие на плановия документ. Такива мерки се реализират при
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изпълнение на конкретните проекти, при разработването на стратегическите и
плановите документи и най-вече при прилагането на ВОМР. Предприетите от страна
на община Стамболово инициативи тук могат да бъдат:

• Консултации с всички заинтересовани страни за координация и мобилизация на
местните ресурси с цел успешното прилагане на политиката за местно
интегрирано развитие отразена в ОПР;

• Перманентен диалог и съобразяване с мнението на гражданите;
• Обсъждане влиянието на реалните общински политики върху ежедневието на
хората;

• Достъп до гражданите, чрез предпочитани от тях информационни канали.
Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща системата за
координация на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите страни,
включително за осигуряване на информация и публичност.
Необходимо е информацията за изпълнението на ОПР да е директна, доколкото принципът
на прозрачност и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван със
средства по ОП, и доколкото Програмата за изпълнение на ОПР на община Стамболов е
предвидено да се отчита ежегодно.
Нужно е също така да се предвиди разработването на 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
стратегическите документи на различни нива, и в частност към ОПР, тази информация не
се акумулира. Макар и да съществуват отделни съвместни срещи, към момента не е
създаден и не действа механизъм за периодични прояви с участието на основните партньори
за взаимна оценка на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на
координацията. Привличането на ключовите фигури ще оптимизира процеса и ще създаде
предпоставки за по-активно изпълнение на мерките и приоритетите на Общинския план за
развитие 2014-2020 г.
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Община Стамболово, Област Хасково
Приложение №1 Реализирани проекти от община Стамболово в периода 2014-2016 г.
Наименование
на проекта

Цел на проекта

Период на
реализация

Дейности

ФинанБюджет в
сиран от: лв.

1. „Община
Стамболово –
компетентна
и мотивирана
администрация в услуга на
гражданите и
бизнеса”

Придобиване на
специфични знания от
служители в община
Стамболово чрез
специализирани
обучения.
Повишаване на
квалификацията на
служителите чрез
развитието на ключови
компетентности.
Подобряване качеството
на живот на населението
в община Стамболово,
чрез осъвременяване на
туристическата
инфраструктура, развитие
на интегрирани
туристически продукти и
провеждане на активен
маркетинг.
Подобряване на
условията за
предоставяне на
информация на
имигрантите – граждани
на трети държави относно
правата и задълженията
им на територията на
България, подкрепа и

11.04.201311.03.2014

1. Обучения на служители от
общината в ИПА;
2. Провеждане на специализирани
обучения;
3. Провеждане на групови обучения
за служителите от общината;
4. Дейности за информация и
публичност;
5. Дейности по организация и
управление на проекта.

ОПАК

03.08.201203.08.2014

Изграждане на сгради и помещения,
обособени като туристически
информационен център в селата
Стамболово, Долно Черковище и
Тънково.

ДФЗПРСР

249 756

1. Сформиране на екипа за управление
на проекта и разпределяне на
отговорностите.
2. Създаване на информационен
Център за ГТД.
3. Проучване на нагласите към
интеграционния процес сред ГТД и
приемащото общество.

ЕИФ

209 664,97

2.Туриновейшън

3.Създаване на
информационен център –
предпоставка
за ефективна
интеграция на
ГТД

2014
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89 909,7

Изпълнение на
стратегическите цели и
приоритети
СЦ 4
Укрепване
на
институционалната среда
за по-висока ефективност
на публичните услуги за
гражданите и бизнеса

Приоритет 3.
Интегрирано развитие на
общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни мрежи
и услуги обезпечаващи
по-висок стандарт на
живота.
СЦ 2
Подобряване на
качеството на живот
чрез създаване на
съвременна
инфраструктура,
социално включване,
достъпно и качествено
образование,

Община Стамболово, Област Хасково
подпомагане на достъпа
до институции и услуги с
цел по-добрата им
интеграция и адаптация.
4.Помощ за
имигрантите
да станат наши
съграждани

5."Реконструк
-ция на път
HKV 1173 /III593, Маджари
- Силен /
Маджари Войводенец Долно поле Долно
Черковище III-593/
6."Реконструк
-ция на път
HKV 1172 /III5074,
Стамболово Граница
Община

Усъвършенстване на
създадените добри
интеграционни практики.
Разработване на
стратегия за развитие на
Центъра

2015

Да се повиши качеството 10.12.2013на живот в Община
15.07.2015
Стамболово, чрез
реконструкция на
съществуващата
общинска пътна мрежа, за
да се подобри достъпа до
основни услуги и
стимулиране устойчивото
развитие на общината.
Реконструкция на
съществуващи общински
пътища, които да
повишат качеството на
живот в Община
Стамболово.

19.11.201215.07.2015

96

4. Анализ на нуждите за подобряване
на достъпа до услуги, работа и
образование на ГТД.
5. Разработване на 3 наръчника за
информиране и интеграция на ГТД.
6. Информация и публичност
1. Сформиране на екипа за
управление на проекта и
разпределяне на отговорностите.
2. Разработване на стратегия за
развитие на Центъра
3.Разработване и отпечатване на
наръчници
4. Превод на наръчници на
английски език
5.Доставка на оборудване.
6. Информация и публичност
1. Реконструкция на улици в с.
Маджари
2. Авторски надзор
3.Строителен надзор
4.Информация и публичност

1. Реконструкция на улици в с.
Кралево
2. Авторски надзор
3.Строителен надзор
4.Информация и публичност

здравеопазване, култура и
спорт

ЕИФ

114 136,94

ДФЗПРСР

5 519 266,22 Приоритетна област 4.

ДФЗПРСР

3 270 997,84

СЦ 2
Подобряване на
качеството на живот
чрез създаване на
съвременна
инфраструктура,
социално включване,
достъпно и качествено
образование,
здравеопазване, култура и
спорт

Подобряване на
техническата
инфраструктура,
рехабилитация на
уличната настилка,
благоустрояване на
обществената среда и
пространства.
Приоритетна област 4.
Подобряване на
техническата
инфраструктура,
рехабилитация на
уличната настилка,

Община Стамболово, Област Хасково
Стамболово Кърджали - III
- 5072 /
7."Реконструк
-ция на път
HKV 1170 /III505 Корен Малък извор/
Кралево Кладенец Зимовина/ III5072

Чрез реконструкцията на
19.11.2012съществуващата
15.07.2015
общинска пътна мрежа, за
да се подобри достъпа до
основни услуги и
стимулиране устойчивото
развитие на общината.

1. Реконструкция на път HKV 1170
2. Авторски надзор
3.Строителен надзор
4.Информация и публичност

ДФЗПРСР

8.Повишаване
капацитета на
служителите
на община
Стамболово и
подобряване
ефективността им на
работа

Надграждане на знания
по информационни
технологии и
ключови компетентности,
нужни за повишаване
капацитета
на служителите на
община Стамболово.
Усвояване на нови знания
и практики с цел
модернизиране на
работния процес и
облагородяване на района
на община
Стамболово.
1.Подобряване на
организационните
процеси, свързани с
подготовката и
изпълнението на

01.08.201430.06.2015

1. Управление и организация на
проекта.
2. Специализирани обучения в ИПА.
3. Обучения по информационни
технологии.
4. Обучения по ключови
компетентности.
5. Дейности за информация и
публичност.

ОПАК

26.11.201326.08.2014

1. Организация и управление на
проекта;
2. Извършване на независима
предварителна оценка
на Общинския план за развитие 20142020 г.

ОПАК

9.Подобряване
на
ефективността на
администраци
ята чрез
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благоустрояване на
обществената среда и
пространства.
1 793 589,60 Приоритетна област 4.
Подобряване на
техническата
инфраструктура,
рехабилитация на
уличната настилка,
благоустрояване на
обществената среда и
пространства.
84 539,06

СЦ 4
Укрепване на
институционалната среда
за по-висока ефективност
на публичните услуги за
гражданите и бизнеса

79 104,93

СЦ 4
Укрепване на
институционалната среда
за по-висока ефективност
на публичните услуги за
гражданите и бизнеса

Община Стамболово, Област Хасково
въвеждане на
механизми за
по-ефикасно
управление и
прилагане на
принципа на
партньорство
при
формулиране
на политики

политики в
администрацията.
2. Стимулиране на
обществената активност и
ангажираност на целевите
групи при прилагане на
инструменти и механизми
за вътрешна и външна
координация на
политики.

10.Ръка за ръка Подобряване на общото
социално развитие и
приятелство
насърчаване на
без граници
социалното сближаване
между хората и
общностите.

11.„Водено от
общностите
местно
развитие“
(ВОМР) –
подмярка 19.1

21.01.201425.05.2015

Изграждане на местна
07.08.2016 общност за реализация на 07.02.2017 г.
подготвителните
дейности обезпечаващи
въвеждането и
прилагането на Воденото
общностите местно
развитие.
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3. Актуализиране и разработване на
програми и
стратегии за развитие на Общината.
4. Разработване и въвеждане на
правила и методика
за мониторинг.
5. Разработване и въвеждане на
правила и методика
за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на
общината и
провеждане на съпътстващо обучение
за запознаване с
разработените документи.
6. Информация и публичност.
Реконструкция, модернизация и
преустройство на „Централен парк”,
с. Стамболово. Преустройство на
алейната мрежа, обособяване на кът
за пикник, кът с перголи и цветя.

Сформиран и обучен екипа и на
местните лидери;
Проведени поредица от
информационни и работни срещи;
семинари;
конференции;

Програма 782 241,50
за ТГС
БългарияТурция

СЦ 2
Подобряване на
качеството на живот
чрез създаване на
съвременна
инфраструктура,
социално включване,
достъпно и качествено
образование,
здравеопазване, култура и
спорт

ДФЗПРСР

Приоритетна област 2.
Постигане на
интелигентен
икономически растеж и
икономическо
сближаване чрез
подобряване на бизнес

46 015,75

Община Стамболово, Област Хасково
„Подготвител
ни дейности“

12.Внедряване на Да постигне икономия на
енергия.
мерки по
енергийна
ефективност в
Административна сграда и
СУ "Св. Климент
Охридски" - с.
Стамболово

разработване на Стратегия на
ВОМР и организиране на
обществените й обсъждания;
сформиране и регистрация на
МИГ „Стамболово-Кърджали 54.
18.08.2015 - 1.Топлинна изолация на външни
18.04.2017 г. стени
2.Топлинна изолация на под
3.Топлинно изолиране на покрив
4.Повишаване на ефективността
на котелната инсталация и смяна
на горивната база

средата, насърчаване на
инвестициите и
повишаване качеството
на човешкия ресурс.
ФМ,ЕИ
П

332 491,1

Изградена детска
13.Екопарк
"Христо Ботев" площадка в с. Долно
с. Долно Ботево Ботево

06.06.2014 г.
30.11.2014 г.

Изграждане на детска площадка в
с. Долно Ботево

Национал 9998,08
-на
кампания
«Чиста
Околна
Среда»
ПУДООС

14.„Зелен кът за Изградена детска
площадка в с. Пчелари
почивка и
забавление в с.
Пчелари”

06.06.2014 г.
30.11.2014 г.

Изграждане на детска площадка в
с. Пчелари

Национал 9993,67
-на
кампания
«Чиста
Околна
Среда»
ПУДООС

99

Приоритетна област 4.
Подобряване на
техническата
инфраструктура,
рехабилитация на
уличната настилка,
благоустрояване на
обществената среда и
пространства.
Приоритетна област 4.
Подобряване на
техническата
инфраструктура,
рехабилитация на
уличната настилка,
благоустрояване на
обществената среда и
пространства.
Приоритетна област 4.
Подобряване на
техническата
инфраструктура,
рехабилитация на
уличната настилка,
благоустрояване на
обществената среда и
пространства

Община Стамболово, Област Хасково
15.„Зона за отдих Изградена детска
и кът за игра в с. площадка в с. Рабово
Рабово”

06.06.2014 г.
30.11.2014 г.

Изграждане на детска площадка в с. НационалРабово
на
кампания
«Чиста
Околна
Среда»
ПУДООС

Изградена детска
площадка в с. Царева
поляна

01.08.2016 г.
30.11.2016 г.

Изграждане на детска площадка в с. НационалЦарева поляна
на
кампания
«Чиста
Околна
Среда»
ПУДООС

08.10.2010 г.
28.02.2015 г.

1. Организация и управление на
проекта
2. Създаване на банка с лични
асистенти от всяка общинапартньор по проекта
3. Кандидатстване, оценка и
класиране на кандидатите за
ползване на услугата „Личен
асистент”
4. Предоставяне на социалната
услуга и управление на риска за
потребителите и личните
асистенти в процеса на ползване
на услугата

16.„Оазис за
отдих в село
Царева поляна”

17."Подкрепа за Предоставяне на услуги в
достоен живот", семейна среда
за предоставяне
на социалната
услуга "Личен
асистент"
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ОПРЧР

Приоритетна област 4.
Подобряване на
техническата
инфраструктура,
рехабилитация на
уличната настилка,
благоустрояване на
обществената среда и
пространства
9970,2
Приоритетна област 4.
Подобряване на
техническата
инфраструктура,
рехабилитация на
уличната настилка,
благоустрояване на
обществената среда и
пространства.
504 744,00 Приоритет 3.
Интегрирано развитие
на общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни
мрежи и услуги
обезпечаващи по-висок
стандарт на живота.
9997,67

Община Стамболово, Област Хасково

Подобряване качеството
18.„Нови
възможности за на живот на възрастни
болни лица и хора с
грижа”
увреждания, както и
преодоляване на
последиците от
социалното изключване и
бедност

19.Развитие на
регионален
туристически
продукт:
ХасковоДимитровградСтамболово

Превръщане на региона
на Хасково,
Димитровград и
Стамболово в популярна
туристическа дестинация
с конкурентни и
качествени туристически
услуги за местни и чужди
туристи.

20.Зона за спорт Изграждане на тенис
в УПИ II, кв 8, с. игрище в УПИ II, кв.8 с.
Стамболово
Стамболово

5. Информиране и публичност
Бенефициент АСП
24.03.2015 г. 1. Организация и управление на
ОПРЧР
29.02.2016 г проекта
2. Създаване на банка с лични
асистенти от всяка общинапартньор по проекта
3. Кандидатстване, оценка и
класиране на кандидатите за
ползване на услугата „Личен
асистент”
4. Предоставяне на социалната
услуга и управление на риска за
потребителите и личните
асистенти в процеса на ползване
на услугата
5. Информиране и публичност
16.10.2012ОПРР
1.Организация и управление
16.06.2014
2.Организиране и провеждане на
процедури за обществени поръчки
за услуги
3.Разработване на туристически
пакети
4.Рекламни дейности
5.Участие в национални и
международни туристически
борси
01.04.201430.06.2014
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Изграждане на тенис игрище
(Изградено е от страна на
Министерството на младежта и

ММС

114 703,38

Приоритет 3.
Интегрирано развитие
на общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни
мрежи и услуги
обезпечаващи по-висок
стандарт на живота.

415 379,16

Приоритетна област 2.
Постигане на
интелигентен
икономически растеж и
икономическо
сближаване чрез
подобряване на бизнес
средата, насърчаване на
инвестициите и
повишаване качеството
на човешкия ресурс.
Приоритет 3.
Интегрирано развитие
на общината, чрез
изграждане на

150 000,00

Община Стамболово, Област Хасково
спорта и все още се води като
тяхна собственост)
Осигуряване на добра
21.Регионална
програма 2014 г. среда за отдих на
жителите на общината
чрез поддържане на
парковете и зелените
площи.

01.04.2014 г.
30.09.2014 г.

Общи дейности по комунално –
битово обслужване

МТСП

24 092,40

Подобряване условията
22.Регионална
програма 2015 г. на живот и жизнената
среда в населените места

01.05.2015 г.
31.10.2015 г.

Хигиенизиране и поддържане на
реда в и около обекти, общинска
собственост, съобразно сезона

МТСП

22 154,37

Подобряване условията
23.Регионална
програма 2016 г. на живот и жизнената
среда в населените места

01.11.2016 г.
31.03.2017 г.

Хигиенизиране и поддържане на
реда в и около обекти, общинска
собственост, съобразно сезона

МТСП

18 336,88

01.05.2014 г.
31.10.2014 г.

Разработване на структура на ОП РЧР
програма за обучение по ключова
компетентност 5 „Умения за
учене”, което да се извършва от

24.Подкрепа за
заетост

Насърчаване на
работодателите да
осигурят заетост
преимуществено на
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22 746,06

инфраструктурни
мрежи и услуги
обезпечаващи по-висок
стандарт на живота.
Приоритет 3.
Интегрирано развитие
на общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни мрежи
и услуги обезпечаващи
по-висок стандарт на
живота.
Приоритет 3.
Интегрирано развитие
на общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни мрежи
и услуги обезпечаващи
по-висок стандарт на
живота.
Приоритет 3.
Интегрирано развитие
на общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни мрежи
и услуги обезпечаващи
по-висок стандарт на
живота.
Приоритетна област 2.
Постигане на
интелигентен
икономически растеж и

Община Стамболово, Област Хасково
лица от уязвимите
групи на пазара на
труда.

25.Обучение и
заетост на
младите хора

Интегриране на
безработни лица до 29
г.

наставници;
· Информиране на работодателите
за възможностите по схемата;
· Предоставяне на посреднически
услуги от служителите в бюрата по
труда;
· Извършване на подбор на
безработните
лица,
съгласно
изискванията на работодателя за
съответното
място;
· Предоставяне на обучение на
работното място по ключова
компетентност 5 по утвърдена
програма от наставник, определен
от работодателя
08.03.2016 г. Поддръжка на сгради, общинска ОП РЧР
07.09.2016 г. собственост, хигиенизиране на
обществените места

икономическо
сближаване чрез
подобряване на бизнес
средата, насърчаване на
инвестициите и
повишаване качеството
на човешкия ресурс.

74 818,80

Приоритетна област 2.
Постигане на
интелигентен
икономически растеж и
икономическо
сближаване чрез
подобряване на бизнес
средата, насърчаване на
инвестициите и
повишаване качеството
на човешкия ресурс.

Проекти в процес на изпълнение
Наименование
на проекта

Цел на проекта

Период на
реализация

103

Дейности

Финансиран
от:

Бюджет в лв.

Изпълнение на стратегическите
цели и приоритети

Община Стамболово, Област Хасково
13.06.2016 г.
1.„Насърчаване Подобряване на
на социалното качеството на живот и на 12.03.2018 г.
достъпа до услуги
включване за
за социално включване
независим
живот в община на хора с увреждания и
хора над 65 г. в
Стамболово"
невъзможност за
самообслужване.

Увеличаване броя и
01.11.2016 г.
3.Осигуряване
31.12.2017 г.
на топъл обяд - ефективността на
социалните услуги,
2016
предоставяни в община
Стамболово, подобряване
качеството на живот и
осигуряване на помощ и
подкрепа на основната и
допълнителна целева
група.
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1.Създаване на "Център за
почасово предоставяне на
услуги
за
социално
включване в общността и в
домашна
среда".
2.Назначаване на персонал в
Центъра,
който
ще
предоставя
медицински,
рехабилитационни
и
психологически
услуги.
3.Закупуване
на
специализирано
транспортно средство за
хора
с
увреждания.
4.Предоставяне на услуги в
домашна среда на хора с
увреждания и лица над 65 г.
назначаване
"лични
асистенти" и "домашни
помощници", които ще
обслужват
общо
71
потребители.
1. Определяне на целевите
групи.
2.Закупуване на хранителни
продукти
от
избран
изпълнител по реда на ЗОП.
3. Осигуряване на топъл
обяд. 4.Предоставяне на
съпътстващи мерки

ОПРЧР

499 827.12

Програма 89 182.50
за храни
и/или
основно
материално
подпомагане

Приоритет 3. Интегрирано
развитие на общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни мрежи и
услуги обезпечаващи по-висок
стандарт на живота.

Приоритет 3. Интегрирано
развитие на общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни мрежи и
услуги обезпечаващи по-висок
стандарт на живота.

Община Стамболово, Област Хасково
Приоритет 3. Интегрирано
развитие на общината, чрез
изграждане на
инфраструктурни мрежи и
услуги обезпечаващи по-висок
стандарт на живота.
Интегриране на
24.04.2017 г.
Хигиенизиране, почистване ОП РЧР
21 096,48
Приоритетна област 2.
безработни лица до 29 г. 23.10.2017 г.
на сгради, съобразно сезона
Постигане на интелигентен
икономически растеж и
икономическо сближаване чрез
подобряване на бизнес средата,
насърчаване на инвестициите и
повишаване качеството на
човешкия ресурс.
Различна
Усъвършенстване и
01.11.2016 г. 1.
Организация
и ОператиПриоритет 3. Интегрирано
сума за всяка развитие на общината, чрез
разширяване обхвата на 31.03.2018 г. управление на проектна на вна
година
услугата „приемна
общинско
ниво.2. програма
изграждане на
грижа" и
Осъществяване
на „Развиинфраструктурни мрежи и
затвърждаване
дейности
по тие на
услуги обезпечаващи по-висок
предоставянето й на
предоставянето
на човешстандарт на живота.
местно ниво като
доброволна,
ките
алтернативна форма за
професионална
и ресурси”
отглеждане на деца в
заместваща
приемна 2014риск в семейна среда
грижа; целия пакет от 2020 г.
дейности, насочен към
приемните
родители,
семействата на близки и
роднини,
както
и
кандидатите за приемни
семейства на територията
на общината.

Създаване на
15.05.2017 г.
4.Регионална
програма 2017 г. възможности за трудова и 14.11.2017 г.
социална интеграция на
безработни лица,
отдалечени от пазара на
труда
5. Обучение и
заетост на
младите хора

6. Приеми ме
2015
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Поддържане
на
зелени МТСП
площи, сгради и съоръжения

11 488,32

