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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГИС

Географски информационни системи

ДИ

Други източници (фондове и други финансови инструменти)

ЕИП

Европейско икономическо пространство

ЕС

Европейски съюз

ИСУН
ЗМСМА
ЗОП
ЗРР
КБ

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните фондове на ЕС
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за обществените поръчки
Закона за регионалното развитие
Проект „Красива България“; Министерство на труда и социалната
политика

МКВП

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане

МО

Междинна оценка

МОН

Министерство на образованието и науката

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МСП

Малки и средни предприятия

МФ

Министерство на финансите

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОБ

Общински бюджет

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

ОПРКБИ
ОПРСР

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
българската икономика“ 2007-2013 г.
Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

ПМС

Постановление на Министерски съвет
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ПО

Последваща оценка

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧП

Публично–частно партньорство

РПР

Регионален план за развитие

ЮЦР

Южен централен район

СРМ

Свободни работни места

ТСУ

Териториално и селищно устройство

ФЕС

Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР)

ЦБ

Централен бюджет

ЧФФ

Частни фондове, фирми
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I. УВОД
Настоящият

доклад представя резултатите от

Последващата

оценка на

Общинския план за развитие (ОПР) на община Асеновград 2007-2013 г. Изготвен е от
„Институт за управление на програми и проекти” ЕООД (Изпълнител) в изпълнение на
Договор с Община Асеновград и в съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи
провеждането на регионална политика в Република България и изискването последващата
оценка да се разработва от експерти, които са независими от органа на изпълнение на ОПР
на община Асеновград 2007–2013 г. – Кмета на Община Асеновград и органа за
наблюдение на изпълнението – Общински съвет – Асеновград.

1.

Нормативно основание за извършване на последващата оценка

Общинският план за развитие на община Асеновград за периода 2007-2013 г. е бил
основополагащ,

стратегически,

динамичен

документ

и

важен

инструмент

при

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената
територия за дадения период. Документът е очертавал средносрочната перспектива за
икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период
от седем години. Предмет на анализ и оценка са постигнатите резултати в процеса на
изпълнение на стратегиите и плана за развитие с фокус ефективността и ефикасността на
стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на
регионално и местно развитие. В чл. 34, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, се
регламентира извършването на последваща оценка не по–късно от една година след
изтичането на периода на действие на стратегическите планове и в частност на
Общинския план за развитие. Съгласно чл. 34, ал. 2 от същия нормативен акт
последващата оценка включва:


оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;



оценка на общото въздействие;



оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;



изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие.
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Последващата оценка предоставя информация за ефективността и ефикасността на
провежданата политика, като съществена част от нея заемат индикаторите за оценка на
изпълнението и мерките за мониторинг и контрол. Целта на тази оценка е да се прецени
въздействието от изпълнението на общинския план и да се подобри процеса на планиране
за следващия период, като се отчетат както постигнатия напредък, така и негативните
ефекти.
2.

Цели и задачи на разработване на последващата оценка

Последващата оценка на изпълнението на стратегическите документи представлява
неразделна част от цикъла на стратегическо регионално планиране. Тя има за цел не само
да констатира нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки в
стратегическия документ, но и да послужи като коректив на цялостния процес на развитие
и управление на територията. Тази външна и независима оценка дава една добра основа за
качествено планиране и последващо надграждане, както и препоръки за последващо
актуализиране на ОПР на община Асеновград за периода 2014-2020 г.
Продуктът от реализацията на дейността ще подобри процеса на разработване на
местни стратегически документи, които ще действат през следващия програмен период.
Чрез заключителните оценки се прави рекапитулация на цялостната реализация на
политиката/програмата, на получените резултати и осъществените въздействия. Те имат за
цел да установят как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността на
извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели. Анализират
се факторите за постигнатия успех или провал, устойчивостта на резултатите и
въздействията на политиката/програмата. Правят се обобщени изводи, които могат да
бъдат валидни и при реализацията на други сходни политики или програми.
Оценката на въздействията е изключително сложен процес. Външните мониторинг
и оценка се извършват от независими от Общинска администрация – Асеновград експерти
на други юридически лица. По този начин се осигурява по–голяма степен на обективност,
независимост, откритост и прозрачност за процеса на оценяване и неговите резултати.
За постигането на целите на последващата оценка и с оглед

нормативните

разпоредби са изпълнени следните задачи:


Представяне на резултатите от наблюдението и мониторинга на ОПР 20072013г.;
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Извършена оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на
резултатите на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г.;



Извършена оценка на общото въздействие на ОПР на община Асеновград 20072013 г.;



Извършена оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г.;



Представени изводи и препоръки относно провеждането на политиката за
регионално и местно развитие.

При изготвянето на последващата оценка Изпълнителят е взел предвид и
съблюдавал изискванията на Закона за регионалното развитие и на Правилника за
неговото прилагане и координирал разработването на последващата оценка с
Възложителя (Община Асеновград).
Основните критерии, които са използвани при последващата оценка са критериите
за

приложимост,

обоснованост,

ефективност,

ефикасност,

полезност,

икономичност, въздействие и устойчивост.
Провеждането на съгласувана политика за регионално и местно развитие ще бъде
от изключително значение за управлението на регионалното развитие в бъдещите
периоди. На тази база се предоставя възможност за извършване на сравнителен анализ и
оценка за развитието на общината през отделните етапи на регионално развитие.
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II. ФАЗИ, ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА
Изготвянето на оценката премина през следните последователни фази:
1. Идентифициране на проблемната ситуация. Разбирането на проблемната
ситуация включва идентифицирането на липсващото познание, което оценката може да
предостави. Тук изпълнителят избра методика от оценителни въпроси, по които да
извърши оценката. На нейна база са идентифицирани информационните празноти, които
следва да се запълнят, като се събере информация и се подложи на анализ. Крайният
продукт – докладът с оценката ще съдейства при разработването на политиката за местно
и регионално развитие, формулирането на определени коригиращи решения, планирането
на последващи действия и др.;
2. Анализ на заинтересованите страни. Чрез идентифициране на оценителните
въпроси се установи липсващото познание и се премина към втората фаза на оценката –
анализ

на

заинтересованите

лица,

организации

и

институции.

От

прецизното

идентифициране и анализ на заинтересованите страни и от прилагането на най–
подходящата стратегия за обхващането и включването им в процеса на оценката на
политиката зависи и тяхната ефективност. Тук бе използвана и обновена база–данни със
заинтересовани страни.
3. Подготовка на оценката. Следваща стъпка от подготовката на оценката е
определянето на заинтересованите страни и групите, чието мнение трябва да бъде
отчетено. Идентифицираните заинтересовани страни бяха разделени на две групи –
организации, участващи в управлението на изпълнението на ОПР, и организации, в
т.ч. граждани, заинтересовани страни от изпълнението на ОПР.
С оглед включването на заинтересованите страни в процеса на оценка бе
проведено паралелно анкетно проучване с две анкетни карти сред двете условно
разделени групи заинтересовани страни. (Вж. Приложение 1. Проучване на мнението на
общинските служители и съветници относно изпълнението на Общински план за
развитие (ОПР) на община Асеновград за периода 2007-2013 г. и Приложение 2.
Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за
развитие (ОПР) на община Асеновград за периода 2007-2013 г.). Проучването бе
осъществено през месец ноември 2014 г., публично обявено на сайта на Община
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Асеновград и разпространено сред наличните контакти на заинтересованите страни. На
фигури 1 и 2 са представени съотношенията по групи.

Фигура 1. Разпределение на жителите и заинтересованите страни, взели участие в
анкетното проучване, проведено през месец ноември 2014 г. по групи1

Фигура 2. Разпределение на общинските служители и съветници, взели участие в
анкетното проучване, проведено през месец ноември 2014 г. по групи2

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград,
проведено през месец ноември 2014 г.
2
Източник: Собствено анкетно проучване сред общински служители и съветници на община Асеновград,
проведено през месец ноември 2014 г.
1
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Представените данни показват, че ядрото на изследването е базирано на мнението
на самоопределилите се като граждани, представители на спортни клубове и сдружения,
фондации, образователни и социални институции и общинските служители и съветници.
4.

Събиране на данни. Тук се включва събирането на първична и вторична

информация чрез различни методи. След като бяха идентифицирани проблемните области
екипът, изготвил Последващата оценка, подготви въпросници до ангажираните
институции за набиране на входяща информация за изготвянето й. По този начин се
набави необходимата статистическа, фактологическа и финансова информация за
оценките на общото въздействие, степента на постигане целите и устойчивостта на
резултатите и ефективността и ефикасността на използваните ресурси.
През тази фаза бяха проучени основно следните общински, регионални, областни,
национални и европейски документи:


Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално
развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2
(2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински
планове за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ;



Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие,
2009 г. МРРБ;



Методически указания на Министерство на регионалното развитие и
благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за
регионално и местно развитие – 2009 г.;



Стратегия „Европа 2020” на ЕС;



Териториален дневен ред на ЕС 2020;



Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на
политиката за сближаване през периода 2014–2020 г.;



Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.;



Национална програма за развитие: България 2020;



Национална концепция за пространствено развитие 2012–2025 г.;



Проекти на оперативните програми за периода 2014–2020 г.;



Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012–
2022 г.;



Регионален план за развитие на ЮЦР за периода 2007–2013 г.;

Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Страница
13

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.


Областна стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2005–2015 г.;



Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Пловдив
(2005-2015 г.);



Актуализиран документ за изпълнение на Стратегия за развитие на област
Пловдив 2010–2013;



Общински план за развитие на община Асеновград за периода 2005-2006 г. и
2007–2013 г.;



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община
Асеновград 2005-2013 г.;



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на
община Асеновград за периода 2011-2013 г.;



Планове, програми и стратегии на община Асеновград с хоризонт до 2013 г.;



Справки, годишни доклади и отчети на Община Асеновград.

Други използвани източници на информация са както следва:


ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България;



Официални данни и статистическа информация от ТСБ – гр. Асеновград, ДБТ –
гр. Асеновград; ОСЗ – Пловдив, РИОСВ – Пловдив и други;



Нормативни и поднормативни актове;



Интернет сайтове и портали: Община Асеновград, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК,
ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР и други.

5. Анализ и интерпретация на информацията. Тук се включват дейностите по
същинско оценяване на показателите. През тази фаза бе извършено обобщаване, анализ и
оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше последващата оценка на
ОПР, резултатите от която са описани в настоящия документ. За оценката на общото
въздействие се сравниха заложените показатели в ОПР и тези в европейските,
националните, регионалните и областните стратегии и за отразяване на резултатите се
приложи графичния метод. За отговор на възникналите въпроси се потърси съдействието
на Общинска администрация – Асеновград. Направените допълнения, коментари и
забележки от страна на администрацията са взети под внимание и са включени в
Последващата оценка.
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6. Вграждане на резултатите в политиката за местно и регионално развитие. Тук
се включват дейностите по представяне на конкретни изводи и препоръки.
При изготвянето на оценката са използвани следните подходи и методи:


Системният

подход

–

базов

методологически

подход,

използван

в

стратегическото планиране. Съгласно него територията на общината се
разглежда като система, т.е. като цялостна съвкупност от компоненти, които
при определени условия действат като едно цяло, т.е. осигурява се устойчиво
развитие. От гледна точка на системния подход стратегията се вижда като
формиране на определени условия и подходи на действие, като следствие от
които се осъществява безпроблемно функциониране на системата;


Аналитичен подход – съдържанието на същия е в „разбиването“ на данните по
определени критерии, чрез които се изразява същността на фактите,
„изобразяващи“

факторите

и

ресурсите,

определящи

развитието

и

функционирането на определен обект;


Логически подход – всяка система „работи“ въз основа на определени
зависимости и схеми, т.е. притежава своя логика. Съответно логическият
подход предполага разкриването на тази схема и зависимости. Знанието за тях
дава възможност да се структурират условията и подходите на въздействие;



Сравнителен подход – сравнението между аналогични обекти дава ново
знание, чрез което се разкриват същностни черти на разглежданата система;



Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни
източници;



Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се
обобщават резултатите за нивото на въздействие на изпълнение на ОПР;



Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез
геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии
на равнината.
При изготвянето на последващата оценка на Общинския план за развитие на

община Асеновград са приложени следните основни принципи:


Адекватност – оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с
планираните нужди и очакванията на етапа планиране;
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Релевантност като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност
на социално–икономическия контекст през оценявания период;



Ефикасност – анализирана е връзката между използваните ресурси и
постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните
приоритети, цели и мерки;



Ефективност – анализът се концентрира върху оценка на приноса на
приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните
проблеми, очаквания и нужди;



Устойчивост на резултатите – направена е преценка до каква степен може да
се очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и
ще имат дълготраен ефект върху жителите на общината.

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически,
фактологически и финансови данни от официалните източници на информация и от
собствено проучване.
В структурно отношение оценката е извършена на базата на основните
оценителни въпроси и препоръки, застъпени в „Методика за изготвяне на междинна
оценка на областна стратегия за развитие, 2009 г. МРРБ”, тъй като не са издавани
други конкретни насоки за извършване на последваща оценка. С оглед на разликите при
изготвяне на междинна и последваща оценка са настъпили и промени в оценителните
въпроси, като някои от тях не са изследвани, а други са добавени от Изпълнителя.
Отделните тематичните раздели следват структурата на Общински план за развитие на
община Асеновград 2007-2013 г.
Последващата оценка на изпълнението на ОПР е първи документ от този порядък
за община Асеновград, поради настъпилите съществени промени в методологията на
планиране, във връзка с подготовката и членството на България в Европейския съюз,
приемането и въвеждането на концепцията за стратегическо управление и програмен
подход, обвързани с интеграционните перспективи, политиката на кохезия и идеите на
регионализма.
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III.УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ
В обобщение са представени резултатите от управлението, наблюдението и
мониторинга на ОПР 2007-2013 г. и на съпътстващите го документи, включително
изготвената Междинна оценка и Актуализация на ОПР на община Асеновград за периода
2011–2013 г.
1. Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област Пловдив (2007–
2015 г.)
Изготвянето на междинната оценка на Областна стратегия за развитие на област
Пловдив също е част от етапа на мониторинг и наблюдение на изпълнението на плановете
за развитие на общинско ниво.
Докладът за междинната оценка на стратегия за развитие на област Пловдив
проследява изпълнението на стратегията за развитие на областта до 2010 г. В него се
констатира и оценява качеството на стратегията и допринася за стимулиране на
процесите, свързани с развитието на територията в бъдеще. Представени са основните
резултати от изпълнените проекти и дейности на общините в областта, като е отбелязано,
че има забавяне и разсрочване на планирани дейности по приоритетите, свързани с
неуспешно кандидатстване за подкрепа по програми на ЕС. Причините за забавянето са
недостатъчния капацитет на общинските звена за управление на проекти и забавените
плащания по одобрени проекти, дължащи се на недостатъчния финансов ресурс по
програмите.
По отношение на Община Асеновград, тя се откроява с изпълнени проекти по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за развитие на социалната сфера,
проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ за развитие на културния
туризъм, както и проекти по Оперативна програма „Околна среда“.
При проследяване на тенденциите на развитие за област Пловдив до 2010 г. се е
установило, че междурегионалните и вътрешнорегионалните различия се задълбочават
вследствие все по–силното централизиране на средствата и управление на дейности с
приоритетно значение за страната.
Институт за управление на програми и проекти ЕООД
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2. Актуализиран документ за изпълнение на Стратегията за развитие на област
Пловдив 2010-2013 г.
Чрез актуализацията на ОСР на област Пловдив са преодолени основните
недостатъци, свързани с липса на ясни и измерими индикатори за количествено измерване
на целите, приоритетите и дейностите в стратегията, липса на процедури за тяхното
наблюдение и отчитане и наличие на голям брой приоритети, които се определят като
недостатъчно селективни и затрудняват стратегическия избор на приоритетни области за
въздействие.
В актуализираният документ е направена промяна във формулировката на
основната стратегическа цел, както и във формулировката на специфичните цели,
дължаща се на настъпилите законодателни промени по отношение ролята и функциите на
областната стратегия за развитие, както и въз основа на констатираните постижения и
проблеми при нейното изпълнение към 2010 г. Тази промяна води и до редуциране на
броя на приоритетните направления и тяхната конкретизация в съответни мерки с ясен
обхват, очаквани резултати и пространствени измерения. Също така, са определени и три
основни групи индикатори (общи, специфични, ключови) с цел да се подобри
наблюдението и контрола на изпълнението на областната стратегия за развитие.

3.

Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Асеновград 20072013г.
Докладът с междинната оценка проследява изпълнението на ОПР на община

Асеновград за периода 2005–2010 г. включително. В обобщение на изводите от нея се
наблюдава следното:
1.

Община Асеновград е постигнала много добър напредък в изпълнението на

ОПР за отчетния период. В периода 2005-2010 община Асеновград е реализирала 42
проекта по заложените мерки на стойност 31 434 478 лева.
В процес на реализация са 31 проекта за 41 805 206 лева. Разработени са 8 проекта,
които ще стартират през 2011 г. и са подписани договори за реализацията им в размер на
10 050 000 лева. Привлечени са 2 749 082 лева за разработка на 3 големи инфраструктурни
проекта по схеми за „Техническа помощ”.
2.

Общо осигурените и инвестирани в община Асеновград финансови средства
Институт за управление на програми и проекти ЕООД
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по 90 проекта за периода 2005–2010 г. възлизат на 103 592 684 лева, което представлява
74,49% от планираните за целия период.
3.
95%).

Най-добро изпълнение бележи Приоритет 1 - Развитие на икономиката (над

Най-много

средства

са

привлечени

по

Приоритет

3

Развитие

на

инфраструктурата и околната среда и най-много проекти в процес на реализация са по
Приоритет 2 Развитие на човешките ресурси.
4.

В Община Асеновград е създадена добра организация за прилагане и

изпълнение на ОПР. Документът е добре познат и се ползва от служителите на
общинската администрация.
5.

Визията на плана е добре формулирана и кореспондира със стратегиите на

регионално, национално и европейско ниво.
6.

ОПР няма приети индикатори за оценка на изпълнението на приоритетите и

заложените цели и това затруднява измерването на реалните резултати и ефекта от
прилагане на документа.
7.

Тъй като през последните години община Асеновград е реализирала проекти

по отделните приоритети извън заложените в ОПР е трудно да се измери успеваемостта и
усвояването на заложените средства по отделните цели и мерки.
8.

НПО и бизнеса не се търсят като партньори и източници на информация и

данни, а техните проекти и дейности също допринасят за постигане целите на ОПР.
Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на

4.

община Асеновград за периода 2011-2013 г.
В следствие на анализираните съществени промени на икономическите и
социалните условия в общината, както и нормативните промени след приемането на
страната ни в Европейския съюз, актуализацията на Общинския план за развитие на
Община Асеновград за периода 2007-2013 г. се е наложила и поради следните
обстоятелства:


част от планираните дейности вече са реализирани;



друга част е извън компетентността на общината – бенефициенти на помощта
ще

бъдат

малки

и

средни

предприятия,

земеделски

производители,

неправителствени организации, държавни институции и други физически и
юридически лица.
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Актуализираният ОПР на община Асеновград е съобразен с националните и
европейски планови документи, като са отчетени възможностите за финансиране чрез
Европейските фондове, чрез националните Оперативни програми, както и спецификите и
възможностите на общината.
Планът за развитие е актуализиран, като са отчетени реалните нужди на местната
общност и въздействието на вътрешните и външните фактори, на основата на интегриран
подход по отношение бъдещото социално-икономическо развитие на общината.
При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на
партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните
проучвания и анализи, срещи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и
изчерпателна информация, нужна за актуализацията на Общински план за развитие на
община Асеновград. Актуализираният документ отразява настоящата ситуация в община
Асеновград в предметните области, където са настъпили промени в периода от 2007 до
2011 година.
Актуализацията на Общинския план за развитие отчита изводите и препоръките от
направената междинна оценка, представена на общинското ръководство и партньорите.
На тази база са актуализирани:


SWOT-анализа;



приоритетите и мерките (Приложение 2 на ОПР на община Асеновград 20072013);



индикативната финансова таблица.

Основното предназначение на тази актуализация е да се поставят на планова основа
местните инициативи и да се формулира конкретна алтернативна политика, включваща
цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на
приоритетни за общината проблеми и задачи за периода 2012–2013 г. С това се обосновава
стремежът и усилията на ръководството на Община Асеновград да използва наличните
ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок просперитет и
условия за реализация на своето население.
Последващата актуализация на Общинския план за развитие на община Асеновград
е разработена за остатъка от периода 2012-2013 г. в съответствие с Методическите
указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно
развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със

Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Страница
20

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.
Заповед №РД-02-14-844/20.05.2009 г. и Закона за регионално развитие и правилника за
приложението му в сила от 31.08.2008 г.
Част от процеса по актуализация на ОПР е изготвянето на Доклад за Междинна
оценка на ОПР 2007-2013 г. за периода 2007-2011 г., на основание чл. 91, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Разработената
Междинна оценка на Актуализирания план за развитие на Община Асеновград (2007-2010
г.) е приета с Решение № 138/29.02.2012 г. на ОбС – Асеновград.
При разработването на актуализираните документи и приложения за изпълнението
на Общинския план за развитие на община Асеновград са взети предвид действащия
Общински план за развитие на община Асеновград за периода 2007-2013 г., резултатите от
Доклада за междинна оценка на Общински план за развитие на община Асеновград, а
също и други приети и действащи стратегически документи на регионално и национално
равнище - Областна стратегия за развитие 2005-2015 г. на област Пловдив и Националната
стратегия за регионално развитие.
5. Мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие на община Асеновград
2007-2013 г.
Мониторингът и наблюдението на изпълнението на ОПР е в правомощията на
Кмета на общината чрез Общинска администрация и Общински съвет – Асеновград,
съгласно ЗРР.
Документът е претърпял следните изменения от приемането му с Решение № 577
на Общински съвет – Асеновград от 27.04.2005 г.:


Актуализиран с Решение № 139/29.02.2012 г на Общински съвет – Асеновград
през 2012 г.

В ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. е предвидено наблюдението върху
изпълнението на приоритетите, целите и мерките на плана да се осъществява от работна
група, съставена от представители на ОбС - Асеновград и експерти от състава на
общинската администрация, като организацията и функционирането й се регламентира с
решение на ОбС /Наредбата за текущо управление на реализацията на общинския план за
развитие/.
Работната група има следните задължения:
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периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на
ръководството на общината състоянието и възможните мерки;



обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя
отчет за постигнатите резултати;



разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и прави
предложение

пред

ръководството

на

общината

за

предприемане

на

необходимите действия;


ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако
това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо
внасяне и разглеждане от съвета;



прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне
на средствата по мерките, програмите и проектите.

В рамките на дейността си групата за наблюдение трябва да изготвя и регулярни
или конкретни отчети, които да предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се
оценява и прогреса при реализацията на плана и изпълнението на показателите и
индикаторите.
Тъй като не е създадена такава работна група, непосредственият контрол по
изпълнението на Общинския план за развитие се извършва от ръководството на общината
в лицето на кмета и неговия екип. Кметът може да възлага на негови заместници и
ключови специалисти от общинската администрация да следят за изпълнението на плана,
в зависимост от отговорностите и компетентността им. В допълнение, директорите на
дирекции в Община Асеновград, всяка година изготвят доклади относно изпълнението на
ОПР, отнасящи се до съответната дирекция. В последствие докладите от всяка дирекция
се преглеждат и обобщават в Годишни доклади за наблюдение и оценка. Годишните
доклади за наблюдение и оценка са изготвяни от служители на Дирекция „Правно,
информационно-техническо обслужване и човешки ресурси” (до 2012 г.), след което е
преименувана на Дирекция „Управление на ресурси и база данни” и отдел „Програми,
проекти и международно сътрудничество” (до 2012 г.), след което е преименуван на отдел
„Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти”.
Общият контрол по изпълнението на Плана се осъществява от Общинския съвет,
след представен от кмета на общината ежегоден доклад, информация от мониторинговата
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група и контрол върху процедурите, свързани с мерките и действията, заложени в
документа и финансирането им от бюджета.
По отношение на оценяването на плана изискването за изготвяне на междинна
оценка на изпълнението на общинския план за развитие в чл. 33, ал. 1 от ЗРР е спазено и е
изготвен доклад с междинната оценка, с който се предлага актуализация на ОПР 20072013 г., която в последствие е осъществена.
В оценката се препоръчва в актуализирания документ на ОПР 2007–2013 г. да се
разработят и включат индикатори за оценка на стратегическите и специфични цели с
конкретни стойности, тъй като такива въпреки са предвидени в документа, но не са
приемани и конкретизирани. Препоръката е изпълнена частично като в Приложение 2 на
Актуализирания документ е включен списък с тези индикатори, но без да е посочена
целева стойност за 2013 г. и без да са допълнително конкретизирани по цели и мерки.
Това затруднява изготвянето на последващата оценка от гледна точка на изготвянето на
анализ на ефективността и ефикасността на целите и мерките. Следователно за този
компонент оценка може да се направи единствено по отношение на финансовото
изпълнение на ОПР спрямо заложения бюджет по приоритети, цели и мерки.
Разпоредбите, залегнали в чл. 23, ал. 4 от ЗРР и чл. 91, ал. 4 от ППЗРР,
регламентират изготвянето на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие и внасянето му за обсъждане и одобряване от Общинския
съвет до 31 март на всяка следваща година. В чл. 91, ал. 8 от ППЗРР са представени
конкретни указания за съдържанието на Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие, който следва да включва:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално–икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
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;
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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.
Община Асеновград редовно е изготвяла годишни доклади след 2009 г., както е
предвидено и в ОПР 2007–2013 г., които са били разглеждани от комисиите на ОбС –
Асеновград, след което са били одобрявани с Решения на Общински съвет. Решенията са
както следва:
 Решение №1105/30.03.2011 г.;
 Решение №270/11.04.2012 г.;
 Решение №723/27.02.2013 г.;
 Решение №1299/12.02.2014 г.
Община Асеновград е предоставила и копие от докладите за наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие на Председателя на Областния съвет за
развитие на област Пловдив в 7–дневен срок от решението за тяхното одобряване в
съответствие с разпоредбите на чл. 91, ал. 7 от ППЗРР.
Една от целите на тези доклади е информационно осигуряване за междинната и
последващата оценка. Основни източници на информация при изготвянето на
последващата оценка са годишните отчети на кметовете, изготвяни в съответствие с
приетите програми за управление и чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, годишните доклади за
изпълнение на ОПР 2007-2013 и резултатите от изготвената междинна оценка и
актуализация. Тези отчети са публикувани на уебстраницата на Община Асеновград –
http://www.assenovgrad.com/ и са налични за годините 2010, 2011, 2012 и 2013 г.
Според разпоредбите на чл. 91, ал. 5 от ППЗРР информацията и данните, свързани
с наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, се въвеждат в единната
информационна система за управление на регионалното развитие. Към датата на
изготвяне на последващата оценка (декември 2014 г.) такава система все още не е
изготвена от МРР и не функционира.
В Община Асеновград няма конкретно регламентиран механизъм за подбор на
проектите за финансиране и няма разработени годишни Програми за реализация на ОПР
2007-2013 г., в която да са посочени планираните проекти на годишна база. Практиката,
която се следва е на база на поддържан регистър с изготвени технически и нефинансирани
проекти да се наблюдават възможностите по отворените процедури на Оперативните
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програми и други източници за финансиране и да се подготвят формуляри и
допълнителни анализи, ако това е необходимо, за кандидатстване по тях. Основна
отговорност за тази дейност е поверена на Отдел „Програми, проекти и международно
сътрудничество”, като в зависимост от целите и спецификата на проекта се включват и
други дирекции и отдели от общинската администрация.
Най-честите дейности по администрирането, наблюдението и изпълнението на
ОПР 2007-2013 г. на община Асеновград, в които са участвали анкетираните лица са
представени на фигура 3.

Фигура 3. Дейности по управление на ОПР на община Асеновград за периода 20072013г.3
Данните от проучването сочат, че най-голям дял от анкетираните са предоставяли
информация на заинтересованите страни относно дейностите по изпълнение на ОПР 20072013, вземали са участие в провеждането на информационно събитие за популяризиране
на дейности за изпълнение на ОПР 2007-2013 г., следвани от участници, които подпомагат
изготвянето на Годишните доклади за наблюдение на ОПР и такива, които са присъствали
на заседания за приемане и актуализация на общинския план и негови приложения.

Източник: Собствено анкетно проучване сред общински служители и съветници на община Асеновград ,
проведено през месец ноември 2014 г.
3
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IV. ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО НА ОПР НА ОБЩИНА
АСЕНОВГРАД 2007-2013 Г.
Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е
принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване
на процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка.
Резултатите от прилагане на принципа на информираност и публичност на ОПР на
община Асеновград за периода 2007-2013 г. и на съпътстващите го документи са
представени в обобщение.
В проведеното анкетно проучване сред гражданите и заинтересованите страни,
както и общинските служители и съветници бяха зададени въпроси относно
необходимостта им от информираност по отношение изпълнението на ОПР и познаването
на документа. Мнозинството от респондентите (95%) желаят да получават информация,
свързана с ОПР, относно конкретни проекти в близост до тяхното населено място и такава
по отношение на усвоените средства.
Паралелната оценка за степента на информираност за целите, мерките, дейностите
за развитие на общината, включени в ОПР 2007-2013 г. е представена на фигура 4.

Проучване сред жители и
Проучване сред общински служители и
заинтересовани страни
съветници
Фигура 4. Оценка на степента на информираност за целите, мерките, дейностите
за развитие на общината, включени в ОПР 2007-2013 г.4

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
4
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От представената информация могат да се направят следните изводи: по-голямата
част от анкетираните общински служители и съветници са запознати в средна до висока
степен със стратегията на плана, също така близо 50% от гражданите и заинтересованите
страни са запознати в средна степен. От друга страна, половината от гражданите и
заинтересованите страни посочват, че не разполагат с достатъчно информация за ОПР,
докато на същото мнение са едва 8% от общинските съветници и служители. И при двете
групи е незначителен процентът на лицата, които считат, че не са информирани за целите,
мерките и дейностите на ОПР – 5% от гражданите и заинтересованите страни и 3% от
общинските съветници и служители.
Паралелната оценка на достатъчността на информацията спрямо потребностите и
интересите е представена на фигура 5.

Проучване сред жители и заинтересовани

Проучване сред общински служители и

страни

съветници

Фигура 5. Оценка на достатъчността на информацията спрямо потребностите и
интересите 5
Мнозинството от общинските служители (61%) считат, че към момента на
проучването разполагат с по–скоро достатъчна информация относно ОПР 2007-2013. От
друга страна, значителна част (95%) от анкетираните жители са посочили, че
информацията, с която разполагат е по-скоро недостатъчна спрямо потребностите и
интересите им. На същото мнение са малко над 20% от анкетираните общински
служители и съветници.

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
5
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По отношение на познаването на отчетността, докладите и справките във връзка с
изпълнението на общинския план за развитие, 69% от анкетираните общински служители
посочват, че са частично запознати, а 22% споделят, че са получили информация за такива
документи, но не са запознати с тях. Изцяло запознати с изпълнението на плана са едва
6% от участвалите в проучването общински служители и съветници.
За

прилагане

принципите

на

партньорството,

информираността,

публичността и прозрачността в Община Асеновград са предприети редица мерки с
цел по-ефективно управление на публичните средства/ресурси; повишаване на
отговорността и подобряване на условията за прилагането на принципите за
открито управление.
Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г. е разработен на базата на
взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители,
държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор,
образователните институции и др. Създадените контакти и комуникация, формирани по
време на разработването на ОПР, са поддържани и по време на реализацията на плана.
Периодично са провеждани обществени обсъждания, отворени за всички
заинтересовани страни (представители на общинската администрация, местни структури
на гражданското общество, бизнес, граждани и др.), на които на всеки желаещ е
предоставена възможност да дава конкретни предложения или да изразява становище при
формиране на инвестиционната програма, бюджета на общината, ключови проекти и
приоритети, които са в основата за реализацията на заложените приоритети и цели на
ОПР.
Основен
прозрачност,

източник
е

за

информираност

официалната

на

уебстраницата

обществото,
на

публичност

Община

и

Асеновград

http://www.assenovgrad.com/, в която се публикуват регулярно документи за публично
обсъждане и приетите местни нормативни актове, стратегии и планове. В него се
публикува и информация за изпълняваните проекти, както и за документите, в резултат от
тяхното изпълнение. В процеса на изпълнение на проектите, в зависимост от изискванията
на финансиращата програма, се провеждат задължителни мерки за информация и
публичност като пресконференции, разпространение на рекламни материали, поставяне на
билбордове, табели, отразяване на събития в местните и регионални медии и други.
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Добра практика за насърчаването на местното сътрудничество и проектната
активност би била и изпълнение на съвместни инициативи от обществен интерес с местни
неправителствени организации, финансирани от общинския бюджет.
Както всички общини, така и община Асеновград, разчита на собствения си
капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти, тяхното съфинансиране
и изпълнение. От една страна, това означава, че при съставянето и приемането на
годишните бюджети следва да се определят приоритети и да се предвиждат средства за
разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна, това налага
възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси чрез създаване
на партньорства както с НПО, така и с частни фирми и/или други общини, което ще
позволи обединяване на средства, ресурси и капацитет, които са необходими за
реализация на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС.
Община Асеновград е участвала в редица партньорски проекти:


като партньор на общините Пловдив и Родопи по проектите: „По пътищата
на цивилизацията”;



като партньор с други институции: Агенция за социално подпомагане по
проектите: „Приеми ме“; Училища: със СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и
СОУ „Княз Борис I“ по проектите „Спорт след училище”; „Осигуряване на
топъл обяд за 120 деца в неравностойно положение от СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” - гр. Асеновград“; с ОУ „Петко Каравелов“ и ОУ „Никола
Вапцаров“ по проект: „Обновление на ОУ „Петко Каравелов” и ОУ „Никола
Вапцаров” - гр. Асеновград”; Университети: с Национален технически
университет (Атина, Гърция) по проект „Регионални мрежи за онлайн
енергийно обучение”.
В обобщение, може да кажем, че принципите на информираност,

публичност и партньорство са прилагани успешно на всеки етап от разработването,
изпълнението, наблюдението и оценката на Общинския план за развитие.
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V. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА
НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите е
извършена на база на приетата стратегическа рамка и следва изпълнението по целите,
приоритетите и мерките заложени в ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. В документа
е формулирана визията за развитието на общината: “Високо качество на живот за
жителите на Общината, основано на максимално използване на климатичните
условия, разполагаемите природни ресурси, икономическия и човешкия потенциал,
културните традиции и историческото наследство” и три приоритета: „Развитие на
икономиката“, “Развитие на човешките ресурси” и “Развитие на инфраструктурата
и опазване на околната среда”. По определените 3 приоритета са посочени общо 23
специфични цели и 65 мерки, изпълнението на които води до постигане на целите, но без
да е конкретизирано коя мярка за постигането на коя цел ще допринесе.
Следва да се има предвид обстоятелството, че в ОПР няма посочени,
количествено измерими индикатори относно очакваната степен на въздействие и
постигане на резултатите по приоритети, цели и мерки към края на 2013 г.
Единствено като индикатор могат да послужат планираните средства в бюджета
за всеки от предвидените приоритети по заложените мерки и конкретното им
изпълнение. Тук обче следва да се има предвид, че не за всички цели и мерки има
планиран бюджет. Това води до преизпълнение (изпълнение над очакванията) за
повечето мерки при съпоставката между планиран бюджет и изпълнен бюджет.
Оценката на степента на постигане приоритетите и устойчивостта на
резултатите е извършена на база съотношението между планирано финансово
изпълнение след актуализацията на плана и реално изпълнение в съответствие с
реализираните проекти и дейности към 31.12.2013 г.
Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на
количествено измеримите показатели: .
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Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели
Процентно съотношение изпълнение
(в %)
0 (неизпълнение)

Качествена оценка на изпълнението

от 0 до 25
от 26 до 50
от 51 до 75
от 76 до 100
Над 100
(преизпълнение)

незадоволително изпълнение
задоволително изпълнение
много добро изпълнение
отлично изпълнение
изключително изпълнение
(над очакванията)

лошо изпълнение

Оценителят е изготвил Приложение №3 „Списък с реализирани проекти и дейности
на ОПР Асеновград 2007-2013г.”, в който е включил всички изпълнени проекти и
дейности за периода 2007-2013 г.
Проектите в процес на изпълнение към 31.12.2013 г. са само коментирани в
настоящия доклад и следва да се включат в междинната/последващата оценка на
реализацията на ОПР на община Асеновград за периода 2014–2020 г.
1. Оценителен въпрос V.1. Каква е степента на постигане на Приоритет 1?
На база заложената визия за развитие на общината, областната стратегия за
развитие и приоритетите на стратегическото развитие на региона и държавата, за
реализацията на определените приоритети община Асеновград е дефинирала следните
цели по приоритет 1: Развитие на икономиката:


Цел 1. Да се осигури благоприятна среда за развитие на бизнеса в общината;



Цел 2. Да се предприемат мерки за развитие на туризма: културен, религиозен,
планински, селски и екотуризъм;



Цел 3. Развитие на селското стопанство в общината;



Цел 4. Да се подобри управлението на наличната общинска собственост;



Цел 5. Да се подобри информираността на собствениците и мениджърите по
проблемите на бизнеса;



Цел 6. Да се повиши ефективността на предприятията, особено на микро- и
малките предприятия на територията на общината;



Цел 7. Засилване на партньорството при планирането и усвояването на
структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз.

Заложените мерки за изпълнение на Приоритет 1 са посочени в таблица 2, която
включва първоначално заложените мерки и тези от направената актуализация през 2011 г.
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Таблица 2 Изпълнение на планираните мерки за реализация на Приоритет 1
„Развитие на икономиката“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

Мерки за изпълнение на
Приоритет 1. „Развитие на икономиката“
Разработване на общинска програма за партньорство с
предприятията на територията на Общината.
Разработване на общинска програма за развитие на туризма
и създаване на туристическо информационен център
Разработване на общинска програма за енергийна
ефективност.
Основен ремонт на изгорелия търговски център
Приватизиране на общински предприятия ЕООД ”Св. Княз
Борис І”.
Разработване (добив на инертни материали)и рекултивиране
на кариерите.
Разработване и приемане на стратегия за управление и
разпореждане с общинска собственост
Обособяване на нова индустриална зона на общинска земя.
Установяване на безстопанствени имоти
Разработване на проект за сертифициране на Общината по
ISO 9001 и ISO 14001
Разработване на програма за предлагане на терени общинска
собственост на частния бизнес
Преглед на държавната собственост на територията на
Общината, която по чл. 2 на ЗОС може да бъде придобита
като общинска собственост след деактуване на областния
управител или по чл. 54 от ЗДС.
Изграждане на общински бизнес инкубатор.
Разработване на Общинска програма за оземляване на
желаещите от етническите малцинства с общинска земя за
земеделско ползване.
Разработване на програма за проучване и оползотворяване
на минералните води Предприемане на действия от Общината и други
организации за придобиване на официален статут
“Дендрологичен и рекреационен парк “Асенова крепост”
Разработване на общинска програма за стимулиране на
икономическата инициатива на ромите за развитие на
предприемачество
Създаване на икономически съвет към кмета с участието на
съюза на предприемачите, браншовите организации и други
за подобряване на бизнес средата
Подобряване на инфраструктурата около паметника на
културата „Асенова крепост"
Изпълнение на проект “Асеновград - свещената порта на
Родопите
Разработване на проект за организиране на дейностите по
благоустрояване и чистотата в Общината
Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Статус изпълнение
към 31.12.2013 г.
Неизпълнено
Изпълнено.
Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено
Изпълнено.
Изпълнено.
Изпълнено.
Изпълнено.
Изпълнено.
Изпълнено

Неизпълнено
Изпълнено
Изпълнено.
В процес на
изпълнение
Неизпълнено.
Неизпълнено.
Изпълнено.
Изпълнено.
Неизпълнено.

Страница
32

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.
Източник: Общинска администрация Асеновград
Основните изпълнени проекти и дейности, част от които не са планирани, но са
насочени към постигането на целите по Приоритет 1 „Развитие на икономиката“, са
представени по-долу.
По Цел 1. „Да се осигури благоприятна среда за развитие на бизнеса в
общината“ са постигнати и следните по-важни резултати:
 Проведена успешна концесионна процедура и сключен договор за предоставяне на
концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли по кариерен способ
от находище „Чайкъра” в землището на гр. Асеновград. Договорът е със срок 25
години и е в процес на изпълнение.
 Разработен е проект, който изследва ресурсите на минерална вода от находище
„Асеновград” и проект за „Оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарноохранителна зона /СОЗ/ около експлоатационните сондажи № 1, № 3 и № 6“. Със
Заповед № 708 от 24.09.2007 год. на Министъра на околната среда и водите са
утвърдени експлоатационните ресурси на минералните води от находище
„Асеновград”.
 Община Асеновград е сертифицирана по следните стандарти: ISO 9001:2000; ISO
14001:2004; ISO 27001:2005 ,OHSAS 18001:2007.
 „Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на гражданите в
Община

Асеновград”.

Проектът

е

финансиран

от

Оперативна

програма

„Административен капацитет 2007-2013 г.”.
 Изграденият административно-информационен център на втория етаж в сградата
на Общината е оборудван и работи като Център за информация и услуги на
граждани, отговарящ на съвременните изисквания.
По Цел 2. Да се предприемат мерки за развитие на туризма: културен,
религиозен, планински, селски и екотуризъм са постигнати и следните по-важни
резултати:
 Приета e „Програма за развитие на туризма в Община Асеновград” и е създаден и в
момента

работи

Общински

консултативен

съвет

по

туризма,

включващ

представители на общинска администрация, общински съветници, представители
на бизнеса в туристическия бранш, на архиерейското настоятелство, историческия
музей и др;
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 Открит е Туристически информационен център в сградата на най-старата община в
центъра на град Асеновград. През 2012 г. се създаде и поддържа интернет сайт на
Туристически

информационен

център

-

Община

Асеновград

-

www.tic.assenovgrad.com;
 Създадено е общинско предприятие по туризъм;
 Учредено е сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Пловдив –
южната врата на България”. Основните цели са: развитие на гражданското
общество и повишаване на стандарта на живот на жителите на регион юженцентрален чрез финансова логистична подкрепа за инициатива и начинание в
областта на развитие на туризма, чрез подкрепа на местна култура, духовноисторическо наследство, защита на околната среда и съхраняването на
паметниците

на

културата,

развитие

на

икономическа

и

транспортна

инфраструктура на региона;
 Изпълнен проект „Асеновград – свещената порта на Родопите“ по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” за разкриване в община Асеновград
на конкурентоспособни туристически атракции с оглед диверсификацията на
туристическия продукт на Р. България;
 Изпълнен проект за реклама и популяризиране на туристически продукт за
културен и религиозен туризъм по проект „По пътищата на цивилизацията“ на
стойност 470 000,00 лв. като партньор на Община Пловдив и Община Родопи.
Обект на дейност на проекта е популяризиране и реклама на: Асенова крепост,
скално светилище „Беланташ" и Бачковски манастир „Св. Богородица - Успение",
Кръстова гора;
 Извършен е основен ремонт на Стария съвет - гр. Асеновград”, финансиран от
Проект „Красива България”;
По цел 3. Развитие на селското стопанство в общината са постигнати и
следните по-важни резултати:


Подпомогнати са земеделски стопани и кооперации чрез Европейски фонд за
гарантиране на земеделието и Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони основно чрез преки плащания на селски стопани в рамките на общата
селскостопанска политика;
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 Подпомогнато е 1 бр. предприятие за модернизация чрез закупуване на
специализирана земеделска техника.
По цел 4. Да се подобри управлението на наличната общинска собственост са
постигнати и следните по-важни резултати:
 Разработен е идеен проект „Развитие на индустриална зона „Изток”, гр.
Асеновград”, включващ терени общинска собственост с площ около 120 дка;
 Приета

е

„Стратегия

за управление и

разпореждане с

общинската

собственост за периода 2012–2015 г.“.
По цел 5. Да се подобри информираността на собствениците и мениджърите
по проблемите на бизнеса няма конкретни постигнати резултати, въпреки че има
планирано изграждане на общински бизнес инкубатор, създаване на икономически съвет
към кмета с участието на съюза на предприемачите, браншовите организации и други за
подобряване на бизнес средата и разработване на общинска програма за партньорство с
предприятията на територията на Общината.
По цел 6. Да се повиши ефективността на предприятията, особено на микрои малките предприятия на територията на общината са постигнати и следните поважни резултати:
 Изпълнени проекти от местни предприятия за покриване на международно
признати стандарти - 1 бр. и OHSAS 18001 (за безопасни условия на труд) – 2 бр.;
 Изпълнени проекти от местни предприятия за технологична модернизация и
подобряване на факторите за производство, водещи до повишаване на
конкурентоспособността на местния бизнес – 19 бр.;
 Изпълнен проект за подобряване на енергийната ефективност на местно
предприятие – 1 бр.;
 Изпълнени проекти за стартиране на нова производствена дейност/ предприятие – 2
бр.
Общата стойност на осъществените инвестиции от малките и средни предприятия,
финансирани по линия на ЕС в общината е 53,273 млн. лв.
Към 31.12.2013 г. са в процес на реализация още 20 проекта на обща стойност
43,163 млн. лв. В процес на изпълнение са проекти в следните сфери:
 Подобряване на енергийната ефективност – 11 бр.;
 Технологична модернизация и обновление – 4 бр.;

Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Страница
35

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.
 Създаване на нов бизнес – 4 бр.;
 Внедряване на иновации в предприятията – 1 бр.
Предприятията, които са изпълнили или към края на 2013 г. изпълняват един или
повече проекти са следните: „Аго-Мес“ ЕООД, “Aлпи комерс” ООД (2 бр.), „Асенова
крепост“ АД, „Балканкар – Руен” АД, „Блуред” ЕООД, „Бравис и Ко“ ООД, „Винзавод“
АД, "Вини-СА" АД, “Дема” ЕООД (2 бр.), “Дина Комерс” ООД (2 бр.), ЕТ "Петя Куцева 15", "Камена Маш" ЕООД, "Клара Инженеринг" ЕООД, "КЛАРА ТТЦ" ЕООД, „Компас
Инженеринг" ООД (2 бр.), „Корал Спектър“ ООД, "Леновекс" ООД, "Малк Машин"
ЕООД, "Мегамаш" ЕООД, „Медикал Консулт СТМ“ ЕООД, „Месокомбинат Асеновград
ООД“, “Механика 90” ЕООД, “Милко” ЕООД (4 бр.), „ММ МАРКЕТ“ ЕООД, "МСО-09"
ЕООД, „Никимол“ ООД, „Ник Стил Метал“ ЕООД, „Нова Трейд“ ЕООД, "Новипак 2002"
ООД, „Пласт - 60” ЕООД (2 бр.), „Полигруп” ООД, "РАТТ ПАК" ЕООД, "Роза Емайл"
ЕООД, “Суийт Меджик Европа” ООД, "Техно Прес" ЕООД.
По цел 7. Засилване на партньорството при планирането и усвояването на
структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз са постигнати и
следните по-важни резултати ,свързани с изпълнение на съвместни партньорства:


партньор на общините Пловдив и Родопи по проектите: „По пътищата на
цивилизацията”; на общините Първомай, Садово, Лъки, Куклен за проекта
„Строителството на регионален център за обезвреждане на твърди и битови
отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Лъки, Куклен - I етап/
клетка“,



партньор с други институции: Агенция за социално подпомагане по проектите:
„Приеми ме“; Училища: със СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СОУ „Княз Борис
I“ по проектите „Спорт след училище”; „Осигуряване на топъл обяд за 120 деца в
неравностойно положение от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Асеновград“; с
ОУ „Петко Каравелов“ и ОУ „Никола Вапцаров“ по проект: „Обновление на ОУ
„Петко Каравелов” и ОУ „Никола Вапцаров” - гр. Асеновград”; Университети: с
Национален технически университет (Атина, Гърция) по проект „Цифрова
енергийна мрежа”.
Подробна информация за изпълнените проекти и дейности с конкретните резултати

от тях е представена в Приложение №3 Списък с реализирани проекти и дейности на
ОПР Асеновград 2007-2013 г.
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В заключение на изпълнението на Приоритет 1, може да се направи извода, че е
постигнат значителен напредък в подобряване на конкурентоспособността на малките
и средни предприятия в общината, които са се възползвали от предоставените
възможности за технологична модернизация, енергийна ефективност, внедряване на
иновации в производството. Напредък е постигнат и по отношение на развитието на
туризма и подобряване на предоставяните условия. В допълнение, подобрена е и средата
за правене на бизнес и предоставена възможността на предприятия и граждани да
ползват електронни услуги.
2. Оценителен въпрос V.2. Каква е степента на постигане на Приоритет 2?
На база заложената визия за развитие на общината, областната стратегия за
развитие и приоритетите на стратегическото развитие на региона и държавата, за
реализацията на определените приоритети община Асеновград е дефинирала следните
цели по приоритет 2: Развитие на човешките ресурси:


Цел 1. Да се подобри благосъстоянието на населението в Общината, като се
повишат доходите на работещите;



Цел 2. Да се спре обезлюдяването на селата в Общината;



Цел 3. Да се подобри здравеопазването на населението в Общината;



Цел 4. Да се подобри качеството на обучение на учещите се в училищата на
Общината по компютърна грамотност;



Цел 5. Да се подобри образователната структура на учещите се в средните
училища;



Цел 6. Да се подобри учебно-техническата база на училищата и детските
заведения;



Цел 7. Да се подобрят условията за спортуване на учениците и младежите в
Общината;



Цел 8. Да се подобри и разнообрази културният живот на населението в
Общината;



Цел 9. Да продължи интеграцията на малцинствените групи.

Заложените мерки за изпълнение на Приоритет 2 са посочени в таблица 3, която
включва първоначално заложените мерки и тези от направената актуализация през 2011 г.
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Таблица 3 Изпълнение на планираните мерки за реализация на Приоритет 2
„Развитие на човешките ресурси“

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Мерки за изпълнение на
Приоритет 2. „Развитие на човешките ресурси“
Преустройство и ремонт на “МБАЛ Асеновград” ЕООД в
съответствие с новите стандарти за болничните заведения
Преустройство на помещения и монтиране на компютърен
томограф
Осигуряване на средства за провеждането на училищно
зъболечение/ Подобряване на училищното зъболечение
Осигуряване на нова апаратура за “Медицински център І
Асеновград” ЕООД
Разработване на общинска програма за проучване и
приемане план за действие за подобряване на
инфраструктурата на града за придвижване на хората с
увреждания
Оптимизиране на детските заведения в Общината в
съответствие с демографското състояние
Закупуване на 115 броя нови компютри за обзавеждане на
компютърни зали в училищата и замяна на старите
компютри
Разкриване на компютърни зали във всички училища на
Общината
Разкриване на нови компютърни зали с по 10 компютъра в
двете СОУ на града
Основен ремонт на 4 училища: СОУ “Княз Борис І, ОУ “
Отец Паисий ” с. Тополово, СОУ “Кирил и Методий”, ОУ
Панайот Волов кв. Долни Воден
Основен ремонт на 7 детски заведения: ЦДГ с.Тополово –
не; ЦДГ Слънце – Асеновград – да; ОДЗ „Бако Динчо”
Асеновград – да; ОДЗ „Асенова крепост” Асеновград – да;
ЦДГ „Мир” Асеновград – да; ЦДГ “Дружба“ – да; ЦДГ с.
Боянци- не.
Ремонт на спортните съоръжения в 3 училища: ОУ кв.
Д.Воден, ОУ “От.Паисий” и ОУ с. Мулдава
Ремонт на градски спортни съоръжения 3бр.

Статус изпълнение
към 31.12.2013 г.
Частично изпълнение.
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Изпълнено
Изпълнено
Частично изпълнение.
Изпълнено
Изпълнено.
Изпълнено

Частично изпълнено – 5/7

Неизпълнено

14. Разработване на Общинска програма за детско спортуване
15. Ремонт на читалища и културни сгради в Общината (15
обекта):
16. Градска библиотека – да; читалище “Родолюбие” – да;
читалище с. Тополово – да; читалище “Паисий
Хилендарски” - да; читалище с. Леново - да; читалище
Нареченски бани – да, читалище с. Червен – да, читалище
Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Частично изпълнено.
Изпълнено.

Частично изпълнено за
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17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Мерки за изпълнение на
Статус изпълнение
Приоритет 2. „Развитие на човешките ресурси“
към 31.12.2013 г.
с. Козаново – да, читалище с. Патриарх Евтимово – да,
читалище с. Златовръх – да, читалище с. Долнослав – да;
читалище с. Новаково – да; НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий1935г.”-кв. Горни Воден – да; НЧ ”Просвета- 1926 г. ”- с.
Бачково – да; НЧ”Н.Й.Вапцаров- 1932г.”- с.Мулдава – да;
НЧ”Пробуда- 1930г.”- с.Стоево – да.
Разработване на общинска програма за спиране
Изпълнено.
обезлюдяването на малките села
Разработване на общинска програма и план за действие за
преодоляване на свръхнаселеността в ромските квартали и
Изпълнено.
социалната интеграция
Обучение на персонала от звено” Европейска интеграция”
Изпълнено.
по управление на проекти
Изграждане спортни площадки по квартали и населени
Частично изпълнено.
места
Поставяне на топлоизолационна мазилка на цялата сграда
Изпълнено.
на МБАЛ - Асеновград
Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги,
свързани с грижи за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 В процес на изпълнение.
години.
Закупуване на компютри за Градска библиотека „Паисий
Изпълнено.
Хилендарски“
Технологично и нормативно обновление на електронни
Изпълнено.
услуги на граждани в община Асеновград
Въвеждане на автоматизирана деловодна система
Изпълнено.
Източник: Общинска администрация Асеновград
Основните изпълнени проекти и дейности, част от които не са планирани, но са

насочени към постигането на целите по Приоритет 2 „Развитие на човешките
ресурси“ са представени по-долу.
Всички поставени мерки и цели благоприятстват за постигането на Цел 1. Да се
подобри благосъстоянието на населението в Общината, като се повишат доходите
на работещите.
По Цел 2. „Да се спре обезлюдяването на селата в Общината“ са постигнати и
следните по-важни резултати:
 Разработена общинска програма за спиране обезлюдяването на малките села;
 Разработена общинска програма и план за действие за преодоляване на
свръхнаселеността в ромските квартали и социалната интеграция.
По Цел 3. „Да се подобри здравеопазването на населението в Общината“ са
постигнати и следните по-важни резултати:
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 Извършено е преустройство на помещенията за спешна помощ в Старата
поликлиника и част от помещенията в Блок А /нова поликлиника/ - отделение за
образна диагностика;
 Изпълнени са мерки за енергийна ефективност за Многопрофилна болница за
активно лечение (МБАЛ), гр. Асеновград, обл. Пловдив по проект „Красива
България“;
 Разработена документация за кандидатстване с проект: „Реконструкция/обновление
и оборудване на МБАЛ-Асеновград“ на стойност 3 894 476,27 лв. и съфинансиране
от община Асеновград: 155 324,27 лв. Проектното предложение включва
комбинация

от

доставка

на

оборудване

и

инвестиционен

компонент

(ремонт/реконструкция), взаимосвързани помежду си и допринасящи за трайното
подобряване на съответната инфраструктура. Към края на 2013 г. община
Асеновград не е получена покана за сключване на договор и съответно проекта не е
стартирал изпълнение.
 Разработена документация за кандидатстване по проект „Красива България" „Основен ремонт на покривна конструкция на Многопрофилна болница за активно
лечение (МБАЛ) Асеновград" на стойност: 300 000лв. Проектът предвижда
подмяна на покривната конструкция и частична подмяна на керемидите за двата
корпуса на МБАЛ. Към края на 2013 г. проектът не е получил финансиране.


Закупени са и предоставени за ползване на МБАЛ - Асеновград 3 броя апарати за
хемодиализа с общински бюджет.
По Цел 4. „Да се подобри качеството на обучение на учещите се в училищата

на Общината по компютърна грамотност“ предвидените мерки са изпълнени.
По Цел 5. „Да се подобри образователната структура на учещите се в
средните училища“ и по Цел 6. „Да се подобри учебно-техническата база на
училищата и детските заведения“ са постигнати и следните по-важни резултати:
 Изпълнен основен ремонт на общинска образователна инфраструктура – прилагане
на мерки за повишаване на енергийната ефективност в следните детски и учебни
заведения: СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Асеновград; СОУ "Св. Княз
Борис І" – гр. Асеновград; ОУ "Панайот Волов" – гр. Асеновград, кв. Д. Воден; ОУ
"Отец Паисий" – с. Тополово; ОДЗ "Бако Динчо" – гр. Асеновград; ОДЗ "Асенова
крепост" – гр. Асеновград; ЦДГ "Дружба" – гр. Асеновград; ЦДГ "Слънце" – гр.
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Асеновград; ЦДГ "Мир" – гр. Асеновград. Проектът е финансиран от Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”
 Изпълнен проект „Основен ремонт на ЦДГ „Пролет”. Проектът е финансиран от
Проект „Красива България”.
 Ремонтирани следните училища и детски градини: ОУ „Христо Ботев" Асеновград;
Ясла № 1 с млечна кухня; ЦДГ „Никола Вапцаров» Асеновград“; ОДЗ „Зорница“,
ЦДГ „Дружба“, филиала в с. Избегли;
 Повишена е енергийната ефективност в ОУ “Петко Каравелов“ със средства от
Министерство на образованието;
 Извършено е обновление на ОУ “Петко Каравелов” и ОУ „Никола Вапцаров”, гр.
Асеновград като са изпълнени следните основни дейности: изпълнен енергиен одит
на 2 бр. обекта, извършени СМР в 2 бр. обекта на образователната инфраструктура.
Проектът е финансиран от ОПРР и е с бенефициент „Агенция за подпомагане
развитието на малкия и средния бизнес“ и партньори СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, СОУ „Св. Княз Борис І” и Община Асеновград;
 Сменена дограма в ЦДГ „Дружба”, ЦДГ „Надежда”, Газифицирана ЦДГ „Радост”,
кв. Д. Воден, изпълнени основни ремонти на обекти на образованието: основен
ремонт на покрива на помощната постройка на ОДЗ "Бако Динчо" - гр. Асеновград,
основен ремонт на детската градина в с. Избегли, основен ремонт на покрив на
сградата СОУ "Св. Княз Борис I" - гр. Асеновград;
 Извършена е оптимизация на училищната мрежа: ОУ „Христо Ботев” Асеновград;
ОУ „Ангел Кънчев“ Асеновград; ОУ "Никола Вапцаров" Асеновград, ОУ "Климент
Охридски";
 Изпълнен е проект „Добри практики – допълнителни умения – висока
квалификация“ за осъществяване на допълващо практическо обучение на ученици,
в реални работни условия с предоставяне на качествена професионална подготовка
при работа с нови производствени технологии за улесняване прехода от училище
към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар.
Проектът е изпълнен от „Професионална гимназия “Цар Иван Асен ІІ” Асеновград“ в партньорство с „Асенова крепост“ АД.
По Цел 7. Да се подобрят условията за спортуване на учениците и младежите
в Общината са постигнати и следните по-важни резултати:
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 Изпълнен е проект „Спорт след училище” финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. По него са организирани и
проведени тренировъчни занимания по различни видове спортни и развлекателни
дейности и вътрешно училищни първенства в извън учебно време;
 Организирани и проведени са традиционни годишни спортни събития за община
Асеновград като турнир „Изгряващи звезди”, детски футболен турнир, Фестивал
„Асеновград - град приключение“, Държавен турнир „Асеновци”, Ултрамаратон
„Персенк”, Открит турнир по тенис за аматьори, Шахматен турнир, Коледен
маратон, Ученически игри, общински състезания по различни спортове;
 Изградена е една спортна площадка в кв. Запад и в процес на изпълнение е
изграждането на две многофункционални площадки – една в ОУ „Христо Ботев”
Асеновград и една в ОУ „Панайот Волов” кв. Д.Воден, Асеновград;
 Разработен е проект за Основен ремонт на стадион, съблекални и прилежащи
помещения”, гр. Асеновград, който не е финансиран за периода 2007-2013 г.
По Цел 8. Да се подобри и разнообрази културният живот на населението в
Общината са постигнати и следните по-важни резултати:
 Извършени са частични ремонти на градска библиотека и всички 14 бр. читалища
на територията на общината;
 Закупени са компютри за Градска библиотека „Паисий Хилендарски;
 Организирани и проведени са традиционни годишни културни събития за община
Асеновград като „Конкурс за най-добро домашно вино“, „Национален поетичен
конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”, „Трифон Зарезан – празник
на виното с народни борби“, „Фестивал на късометражни любителски филми и
мултимедийни презентации“, „Национален конкурс за хумор и сатира „Голямата
къща на мъдрите хора”, „Средновековен панаир с участието на клубове за
средновековни възстановки“, „Фестивал на сватбените ритуали - Еньовден, обичай
„Калиница”, „Маврудово хоро”- Фолклорен фестивал на любителски клубове за
хора и танци“.
По Цел 9. Да продължи интеграцията на малцинствените групи и политиката
свързана с разширяването на гамата и подобряване на качеството на предоставянето на
социални услуги в община Асеновград са постигнати и следните по-важни резултати:
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 Създаден е Център за обществена подкрепа за деца в риск и семейства в Община
Асеновград. Проектът е финансиран от Национална Програма ФАР BG 2006/018343.01.01-1.20 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в
общността за рискови групи”. Изпълнител на проекта е Фондация ЕКИП в
партньорство с община Асеновград. Предоставянето на услугата стартира през юни
2009 г. и продължава като държавно-делегирана социална услуга.
 Разкрит е дневен център за деца с увреждания в Община Асеновград по проект,
финансиран от Програма ФАР на ЕС.
 Създадени са възможности за по-пълно включване в социалния живот и
подобряване на икономическия статус на 46 жители на община Асеновград, чрез
предоставяне на услугата “Домашен помощник” по проект, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”;
 Изграден е Център за настаняване от семеен тип - гр. Асеновград по ОПРР;
 Построен е “Общностен център за деца и семейства”. По проекта се стимулират
родителите да вземат участие в живота на детската градина, в която се възпитават и
обучават децата им. Акцент е поставен върху малцинствените и социално слаби
групи, както и децата с увреждания и хронични заболявания. Осъществено е и
строителство на детска ясла от център за предоставяне на интегрирани социални
услуги и услуги, свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7
годишна възраст". Площта на сградата е 1500 кв.м за отглеждане на деца от 3 до 7
г. възраст - за 144 бр. деца. Изпълнението на тяло "А" и тяло "Б" е извършено с
помощта на проект "Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги,
свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст" и
съфинансиране от общински бюджет. Тяло „В“ и тяло „Г“, както и прилежащата
инфраструктура са изпълнени с общински бюджет;
 Изпълнен е проект „Различни, но близки“- образователен модел за мултикултурно
общуване в дейности от целодневна организация на учебния процес“ съвместно с
Център за образование, култура и екология 21 - София, Община Раковски, Основно
училище „Петко Каравелов“ - Асеновград, Основно училище „Никола Йонков
Вапцаров”, Основно училище „Христо Ботев”, Основно училище „Христо Ботев”;
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 В процес на реализация е проект „Подкрепа в семейна среда“. Чрез него
съществуващият Домашен социален патронаж е разширил дейността си, като е
създадено Звено за услуги в домашна среда.
 В процес на реализация е проект „И аз имам семейство" по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." Община Асеновград е партньор по
проект на Агенция за социално подпомагане. Общата цел на операцията е да
подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като създаде и реализира
устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в
специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Проектът цели
прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата
„Приемна грижа" - доброволна, професионална и заместваща;
 В процес на реализация е и проект „Подкрепа за достоен живот“. По проекта са
предоставяни услуги, първоначално на 45, а в последствие на 70 потребители, като
за целта са наети 70 лични асистенти;
 В процес на реализация е и проект „Социално включване на трайно
институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград“. По него се
предвижда разкриването на социална услуга в общността от резидентен тип –
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. Проектът е насочен към
гарантиране и подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното
включване на децата/младежите от целевата група, чрез създаване на модел за
качествена грижа в среда, близка до семейната за деца с увреждания, съобразно
индивидуалните им потребности.
По отношение на подобряването на административния капацитет и
предоставянето на административни услуги са постигнати следните резултати:
 Изпълнен е проекта „Технологично и нормативно обновление на електронни
услуги на граждани в Община Асеновград“, чрез който се предоставят 15
електронни услуги на гражданите и бизнеса.
 В процес на изпълнение към 31.12.2013 г. е проект по ОПАК “Повишаване на
квалификацията на служителите в община Асеновград“, по който се провеждат
обучения за компетентна и квалифицирана администрация на община Асеновград.
 В процес на изпълнение е проект по ОПАК „Добро управление за успешно
прилагане на политики в следващия програмен период“, с който се цели да се
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оптимизира процеса на разработване, изпълнение и контролиране на политики,
провеждани от община Асеновград за постигане на стратегическите цели на
общинската администрация.
 В процес на изпълнение е проект по ОПАК „Ефективна и модерна администрация община Асеновград“. С проекта се цели подобряване на ефективността на
общинска администрация Асеновград чрез подобряване на организацията и
работните процеси на администрацията и стимулиране на организационното
развитие на административната структура.
В заключение на изпълнението на Приоритет 2, може да се направи извода, че е
постигнат значителен напредък в подобряване на образователната инфраструктура,
предоставянето

на

социални

услуги

в

общността

и

подобряването

на

административния капацитет и предоставянето на административни услуги.
3. Оценителен въпрос V.3. Каква е степента на постигане на Приоритет 3?
На база заложената визия за развитие на общината, областната стратегия за
развитие и приоритетите на стратегическото развитие на региона и държавата, за
реализацията на определените приоритети община Асеновград е дефинирала следните
цели по Приоритет 3: Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда:
 Цел 1. Да се подобри водоснабдяването в Общината;
 Цел 2. Да се подобри състоянието на канализационната мрежа и се създадат
пречиствателни съоръжения в град Асеновград;
 Цел 3. Да се изгради канализация и пречиствателни съоръжения в селата на
Общината;
 Цел 4. Да се подобри състоянието и се извърши рехабилитация на улиците в град
Асеновград и в селата;
 Цел 5. Да се подобри качеството на околната среда в Общината;
 Цел 6. Да се подобри пътната мрежа на територията на Общината;
 Цел 7. Да се изгради подходяща инфраструктура за развитие на бизнеса.
Заложените мерки за изпълнение на Приоритет 3 са посочени в таблица 4, която
включва първоначално заложените мерки и тези от направената актуализация през 2011 г.
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Таблица 4 Изпълнение на планираните мерки за реализация на Приоритет 3
„Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда“
Мерки за изпълнение на
Приоритет 3 „Развитие на инфраструктурата и
опазване на околната среда“
1. Изграждане на водопровод за питейна вода от района на
село Бачково до град Асеновград
2. Изготвяне на Общинска програма за подмяна на
остарялата етернитова водопроводна мрежа в населените
места на Общината
3. Подмяна и разширяване на водопровода в град Асеновград
с условно чиста вода за напояване на зелените площи
4. Подмяна и разширение на водопроводната мрежа в село
Косово
5. Разработване на Общинска програма за намаляване на
загубите на вода от водопроводната мрежа
6. Завършване на битово-фекалната и промишлена
канализация в ПЗ “Изток” с изпомпваща станция
7. Завършване на дъждо-приемната канализация по ул.” Цар
Иван Асен ІІ”- Поповишко шосе
8. Изграждане на участък от 150 м. за включване в колектора
от канализацията на кв. Долни Горни Воден
9. Проектиране и изграждане на канализация в 27 села:
мярката е осъществена за селата: Червен, Тополово,
Козаново, Мулдава, Конуш
10. Уширение на моста в центъра на град Асеновград
11 . Уширение на моста при пазара
12. Реконструкция на пешеходния мост на ул. “ Кап.Петко
войвода"
13. Изграждане на улици в ж.к. “Баделема”
14. Изграждане на улици в ж.к. “Св. Трифон”
15. Изграждане на улици в ПЗ “Изток”
16. Изграждане на улици в ПЗ “Север”
17. Строителство на пътен подлез при “Калцит” АД на ж.п.
линия Пловдив- Асеновград
18. Разширяване на зелените площи в град Асеновград
19. Изграждане на улици в селата
20. Продължение на бул.В.Левски с кръстовище на
бул.”България” пред “Шел”
21. Изграждане на водоснабдителна мрежа в с. Узуново
22. Включване на Общината в изграждане на регионално
съоръжение за обезвреждане на твърди битови отпадъци
23. Изграждане на депо за твърди битови отпадъци
24. Разработване на проект и изграждане на градска
пречиствателна станция
25. Актуализация на общия устройствен план на град

Статус изпълнение
към 31.12.2013 г.
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Частично изпълнено 5/27.
Неизпълнено
Неизпълнено
Изпълнено
Частично изпълнено.
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Неизпълнено
Частично изпълнено.
Изпълнено.
Неизпълнено.
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Мерки за изпълнение на
Статус изпълнение
Приоритет 3 „Развитие на инфраструктурата и
към 31.12.2013 г.
опазване на околната среда“
Асеновград
26. Строителство на Североизточния обходен път гр. Неизпълнено.
Асеновград в посока Пловдив-Кърджали
27. Завършване на реконструкция на ул. “Цар Иван ІІ” от към Неизпълнено.
с.Поповица до завод “Химик
28. Реконструкция на път ІV-58014 Долни Воден – с. Куклен Неизпълнено.
29. Реконструкция на главен път ІІ-86 Асеновград-Смолян
В процес на реализация.
30. Реконструкция на път ІV-58807 с. Конуш- с. Ахматово- с.
Изпълнено.
Богданица – проектиране
31. Реконструкция на път ІV 58801 Асеновград – Катуница –
Изпълнено.
проектиране
32. Реконструкция на път ІV 58801 Асеновград – Катуница
Неизпълнено.
33. Реконструкция и разширение на Дом за възрастни с Неизпълнено.
физически увреждания – Асеновград
34. Първи етап за изграждане на път от разклона на с.
Частично изпълнено.
Мулдава до манастира “Св. Петка Мулдавска”,
35. Възстановяване асфалтови покрития на уличните мрежи в
Изпълнено.
с. Боянци и кв. Лозница
36. Изграждане на тържище за плодове и зеленчуци
Неизпълнено.
37. Изграждане на северозападен обходен път Асеновград в Неизпълнено.
посока Пловдив-Смолян
38. Изграждане на път до селата Жълт камък – Узуново и
Изпълнено.
Три могили
39. Рехабилитация на пътя от Асеновград до Чепеларе
В процес на реализация.
40. Укрепване на Аман дере
Изпълнено.
Източник: Общинска администрация Асеновград
Основните изпълнени проекти и дейности, част от които не са планирани, но са
насочени към постигането на целите по Приоритет 3 „Развитие на инфраструктурата
и опазване на околната среда“ са представени по-долу.
По Цел 1. „Да се подобри водоснабдяването в Общината“, Цел 2. „Да се
подобри състоянието на канализационната мрежа и се създадат пречиствателни
съоръжения в град Асеновград“ и Цел 3. „Да се изгради канализация и
пречиствателни съоръжения в селата на Общината“ са постигнати и следните поважни резултати:
 Изпълнен е проект „Техническа помощ за подготовка на проекти от водния сектор
– Асеновград, Гоце Делчев и Банско”. Проектът е финансиран по програма ИСПА
на ЕС;
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 Изпълнен е проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и
реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с. Мулдава, довеждащ колектор и
строителство на ПСОВ”. Проектът е финансиран от ПУДООС;
 В процес на изпълнение към 31.12.2014 г. е проект „Техническа помощ за
подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на
с. Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ”. Проектът е
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
 Изградена е водопроводна мрежа в бившия стопански двор на Асеновград;
 Разширена е водопроводна мрежа в кв. Долни Воден по улиците с временно
водопроводно захранване с финансиране от ПУДООС.
 Пуснат е в експлоатация водоем с обем 1000 куб.м. в кв. Долни Воден. Проектът е
финансиран от ПУДООС.
 Изградено е водоснабдяването в с. Добростан, Мостово – Кръстова гора съвместно
с община Лъки.
 Извършена рехабилитация и подменена ВиК мрежа по улици: „Оборище”, „Цар
Иван Асен II”, „Гоце Делчев”, „Панайот Сребров”, „Бялата воденица” и ул. „Васил
Левски”, съвместно с община Пловдив.
 Изградени частични канализации в кв. Долни и Горни Воден; с. Козаново, с.
Конуш, с. Червен, с. Тополово и с. Мулдава. Проектите са финансирани по
ПУДООС.
 Подготвени са работни проекти за канализация за селата Златовръх, Боянци, Нови
Извор, Избегли.
 Подготвен е „Проект за рехабилитацията на водоснабдителната и канализационна
мрежа, включително и изграждане на нова ПСОВ за гр. Асеновград, България" на
стойност 109 053 169,10 лв., за финансиране от ОПОС, със съфинансиране от
страна на община Асеновград: 10 217 255,92 лв. Проектът предвижда изграждане
на пречиствателна станция за отпадни води, изграждане на нова или подмяна на
съществуваща канализационна мрежа, която компрометира експлоатацията на
пречиствателната станция, изграждане и/или рехабилитация на водоснабдителни
мрежи по трасето, по което се полага канализационната инфраструктура. Към
31.12.2013 г. не е сключен договор по ОПОС, но са стартирани процедурите за
избор на изпълнител.
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По Цел 4. „Да се подобри състоянието и се извърши рехабилитация на
улиците в град Асеновград и в селата и Цел 6. „Да се подобри пътната мрежа на
територията на Общината“ са постигнати и следните по-важни резултати:
 Изпълнен е проект за цялостна реконструкция на път (PDV – 1011), ІV – 58807
“Избегли – Конуш – Поповица ” - реконструкция на пътен участък между с.
Богданица и с. Конуш от км. 2+120 до км. 5+520” и цялостна реконструкция на
част от път ІV – 58017 Жълт камък – Узуново - Три могили от км. 0+000 до
км.4+139, подобект от участък от км. 1+432 до км. 4+138,500”. Проектът е
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”;
 Извършен ремонт на тротоарни настилки в гр. Асеновград;
 Изпълнена реконструкция на пешеходен мост на ул. „Капитан Петко войвода”;
 Изградени и ремонтирани улици в населените места в общината: с. Тополово –
асфалтиране – 350 м., баластриране на ул. „Тракия”, ул. „Сини връх”, ул. „Източни
Родопи”, ул. „Акация”, ул. „Света Петка” и др., с общо 1400 м, асфалтиране – 430 м
ул. „Дърварска“, ул. „Иван Вазов”- баластриране 220 м /частично/, ул. "Калоян"
тротоарни настилки 950 кв.м ,асфалт 1 450 кв.м, бордюри – З6О м.л., ул.
"Г.Ковачев", кв. Запад, ул. "Генерал Дандевил", ул. "Васил Петлешков", ул. "Люти
дол"; с. Червен - баластриране на ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Гео Милев”, ул.
„Лозарска” и др. с обща дължина 300 м, асфалтиране на 120 м настилки и
тротоарни плочи – 60 м - ул. "Хан Крум"; с. Златовръх – асфалтиране - 50 м,
направа паркинг пред гробищния парк – 80 м, 30 кв.м тротоар; с. Нови Извор –
асфалтиране – 30 м; с. Козаново - асфалтиране – 50 м, баластриране ул. „Чая – 140
м; с. Конуш - асфалтиране – 35 м, чакълиране ул. „Искра“ – 110 м, - Чакълиране на
ул. „Люляк” – 100 м, тротоарна настилка 100 кв.м. асфалтирана е ул. "Александър
Стамболийски "~900 кв.м; с. Избегли - асфалтиране – 50 м; с. Жълт Камък баластриране – 250 м; с. Стоево - асфалтиране - 100 м; с. Бачково - асфалтиране –
30 м; с. Боянци - асфалтиране – 60 м; асфалтирана е ул. "Александър
Стамболийски" ~900 кв.м, ул. "Детелина"; с. Врата - баластриране 110 м ; с. Бор баластриране 110 м; с. Три могили - баластриране 110 м, ул. „Сокол” баластриране 150 м; с. Долнослав – асфалтиране – 40 м, асфалтиране на ул.
"Изгрев"-500 кв.м; с. Леново - ул. "Москва" - изкърпване на улична мрежа- 450
кв.м; с. Горнослав – баластриране - 30 м; с. Сини връх – 110 м; с. Нареченски Бани
– асфалтиране 130 м; ул."Света Петка"; с. Новаково – 140 м, ул. "Родопи" Институт за управление на програми и проекти ЕООД
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асфалтиране – 885 кв.м, тротоарна настилка – 132 кв.м, бордюри 220 м.л.; с.
Мулдава - ул "Ивайло" - ремонт улици асфалтиране 110 кв.м, - ул."Илинден",
земни работи, с. Патриарх Евтимово - ул."Хан Аспарух" от ул."Тракия" до ул.
"Хр.Смирненски", кв. Долни Воден – баластриране -750 м и асфалтиране – 200 м,
баластриране нова улица пред новообразувани имоти – 300 м, ремонт - ул. "Мария
Сарова", ул. "Язовирска", ул. "Камара", ул. "Найден Геров" и др. - асфалтиране. 4276 кв.м, пътни ивици – 340 кв.м, ремонт на ул. "Вельо Войвода" - Асеновградтротоарна настилка 256 кв.м, ул. ''К.Пенев", ул. "Шести септември" ул. "Христо
Анастасов", ул. "Оряховска“, ул. "Искра"; отводняване на ул. "Рила";
 Изпълнени реконструкция на 2 кръстовища в гр. Асеновград;
 Изпълнена реконструкция на бул. „Васил Левски”;
 Възстановени асфалтовите настилки на улична мрежа в с. Боянци и кв. Лозница;
 Изградена част от път за м. „Беленташ” – асфалтиран до км. 20.
По Цел 5. Да се подобри качеството на околната среда в Общината са
постигнати и следните по-важни резултати:
 Извършени укрепителни мероприятия по проект „Изграждане на укрепителни
съоръжения, свлачища на път ІV-86024 /ІІ-86/ Асеновград - Лясково, Яворово
Добралък”, финансиран от ОПРР;
 По проект „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на
жизнена и работна среда, включително предприемане на мерки за защита от
наводнения

в

община

Асеновград“

по

ОПРР

са

приложени

мерки

за

предотвратяване на потенциални наводнения и минимизиран риск за човешкото
здраве и околната среда;
 Изграден и въведен в експлоатация е Регионален център за обезвреждане на твърди
и битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Лъки Куклен -1
етап;
 Ликвидирани са 14 сметища;
 Въведено е разделно сметосъбиране в следните населени места: Асеновград,
Боянци, Козаново, Тополово, Мулдава, Бачково и Нареченски бани;
 Въведено е компостиране на отпадъци в селата Избегли, Конуш и Леново;
 Изпълнен е проект „Цифрова енергийна мрежа” в последствие преименуван на
Rural Web Energy Network for Action (eReNet) - Регионални мрежи за онлайн

Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Страница
50

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.
енергийно обучение по програма Интелигентна Енергия – Европа (ИЕЕ) с
координатор по проекта Националният технически университет – Атина (Гърция) и
в партньорство с 9 организации от Гърция, Австрия, Хърватска, Португалия,
Германия, включително община Асеновград;
 Разработена е и приета от Общински съвет – Асеновград „Общинска програма за
опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Община Асеновград“.
Към програмата има и изготвен план за действие с период 2007-2016 г.;
 Изпълнени са дейности по опазване и устойчиво управление на резерват
„Червената стена" и поддържан резерват „Изгорялото поне";
 В процес на реализация е проект „Последната чаплова колония в Тракия.
Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица“, който се
изпълнява от СНЦ Зелени Балкани - Пловдив, с цел подпомагане на гнездовите
популации на три вида чапли (малка бяла, нощна и гривеста) и малък корморан,
чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от размножаването и
възстановяване на унищожени местообитания;
 В процес на реализация е проект „Изработване на План за управление на защитена
зона „Конуш”, който се изпълнява от СНЦ Зелени Балкани - Пловдив, с цел
Изработване на План за управление на защитена зона „Конуш”;
По Цел 7. Да се изгради подходяща инфраструктура за развитие на бизнеса са
постигнати и следните по-важни резултати:
 Извършен е основен ремонт на Търговския център на Асеновград;
 Реализиране е проект „Развитие на индустриална зона – Асеновград”, Обект:
индустриална зона „Изток” гр. Асеновград, който е финансиран от Програма ФАР
на ЕС.
По отношение на подобряване на плановата и устройствена осигуреност са
постигнати следните по-важни резултати:
 В процес на реализация към 31.12.2013 г. e изработването на нов Общ устройствен
план на Асеновград;
 В процес на реализация към 31.12.2013 г. по проект по ОПРР е разработването на
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград“.
Планът се разработва съгласно Национална концепция за пространствено развитие
до 2025 г. и е насочен към устойчиво и трайно преодоляване на проблемите от
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икономически, природен и социален характер в града и преминаване към поустойчиво и интегрирано градско развитие.
В заключение на изпълнението на Приоритет 3, може да се направи извода, че е
постигнат значителен напредък в постигане на проектната готовност по отношение на
подобряването на водоснабдителната и канализационна инфраструктура и подобряване
на околната среда чрез изграждане на регионален център за обезвреждане на твърди и
битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Лъки, Куклен - I етап.
Осъществени са и мерки за подобряване на пътната инфраструктура и планова и
устройствена осигуреност.
4. Оценителен въпрос V.4. Каква е устойчивостта на осъществените
инвестиции?
По отношение на устойчивостта, общината се стреми в максимална степен да
съхрани получените продукти от извършените интервенции, въпреки недостига на
средства и проявата на неприемливи външни действия, спрямо някои от обектите. Няма
информация за несъхранени продукти, но не рядко се налага възстановяване на обекти,
най-вече на части от тях. Цялостното запазване на резултатите, получени от проектни
изпълнения, е задължение на общината и в повечето случаи е с времеви хоризонт
минимум 3-5 години, съобразно изискванията на донорските програми.
Това не се отнася до капитализираните инвестиции в сграден фонд и
придобиването на дълготрайни материални активи, за които резултатите са с дългосрочно
съхранение. Първата категория се отнася до сгради за предоставяне на публични услуги,
които след основен ремонт са модернизирани, а втората до новопостроени сгради.
Погледнато през призмата на устойчивостта на резултатите, логично е въздействието да
остане постоянно.

Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Страница
52

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.
VI. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Оценката на общото въздействие е изготвена на база общите индикатори за
въздействие в областта на регионалната политика за постигане на растеж и заетост и
включени в Приложение №1 на „Актуализирания документ за изпълнение на ОПР
Асеновград 2007-2013г.“ и посочените в Програмите за реализация за 2012 и 2013 г., за
които има надеждна статистическа
При изготвянето на тази оценка е необходимо да се вземат предвид някои
обстоятелства и ограничения. От една страна, за да се подпомогне реално подготовката
за следващото програмиране тази оценка трябва да е налице поне една година преди
датата на приключване на Общинския план за развитие. Според нормативната уредба в
страната оценката на общото въздействие като част от последващата оценка е налице до
една година след края на периода за програмиране, докато новият ОПР е необходимо да
бъде изготвен три месеца преди стартирането на новия планов период. Т.е. последващата
оценка може да даде само препоръки относно бъдеща актуализация на ОПР на община
Асеновград 2014-2020 г. От друга страна, за да могат въздействията да получат осезаемо
материално изражение, са необходими поне две-три години след края на периода на
програмиране. В допълнение през 2015-2016 г. ще бъде налице и цялата статистическа
информация относно визирания период 2007-2013 г. Ограничение поставя и фактът, че все
още липсва пълен набор от статистика на ниво община. Това затруднява изготвянето на
оценката за общото въздействие, особено по отношение на индикаторите за околна среда
спрямо глобалните екологични цели, основните икономически показатели като БПВ и
БДС, научно-изследователска и развойна дейност и Интернет. Освен това липсата на
цялостна система от индикатори за наблюдение и оценка на плана по цели, приоритети и
мерки с базови и целеви стойности затруднява крайната оценка на влиянието, което са
оказали публичните средства върху общото въздействие на плана.
1. Оценителен въпрос VI.1. Каква е оценката на въздействието по отношение
на демографските индикатори?
Поради факта, че демографският проблем е един от основните отчетени в ОПР на
община Асеновград 2007-2013 г., бе разгледана динамиката на основни демографски
показатели за периода, представени в таблица 5:
Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Страница
53

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.
Таблица 5 Основни демографски показатели за община Асеновград
Основни демографски показатели
Средногодишен брой на населението
(общо)
Средногодишен брой на населението
(градско)
Средногодишен брой на населението
(селско)
Съотношение градско население (в %)

2007 г.

2010 г.

2013 г.

65 854

64 647

63 052

51 819

51 019

50 186

14 035

13 628

12 866

78,69

78,92

79,59

Раждаемост ( в брой)

617

568

562

Коефициент на раждаемост (в ‰)

9,37

8,79

8,91

Смъртност ( в брой)

885

887

816

13,44

13,72

12,94

Естествен прираст (в брой)

-268

-319

-254

Коефициент на естествен прираст (в ‰ )

-4,07

-4,93

-4,03

966

988

673

14,67

15,28

10,67

925

1244

606

14,05

19,24

9,61

41

-256

67

0,62

-3,96

1,06

Коефициент на смъртност ( в ‰)

Заселени (в брой)
Заселени (в ‰)
Изселени (в брой)
Изселени (в ‰)
Механичен прираст (в брой)
Коефициент на механичен прираст (в ‰)

Източник: Национален статистически институт, 2014 г.
Посочените статистически данни ясно показват запазващите се негативни
тенденции в демографското развитие на общината. Средногодишният брой на населението
намалява с 2 802 д. за периода 2007-2013 г., което се равнява средно с 400 души на година.
Равномерно намаляват както градското, така и селското население. През периода 20102013 г. незначително се увеличава относителният дял на градското население спрямо
селското, главно поради по-високата смъртност в селата. По отношение на показателите
за естествен прираст, намалява както раждаемостта, така и смъртността, но въпреки това
броя на умрелите остава по-висок от броя на родените. При броя на заселените и броя на
изселените също се наблюдава отрицателна тенденция. Въпреки това, положителен за
демографското развитие в общината е фактът, че броя на заселените е по-висок от броя на
изселените. По отношение на механичният прираст се наблюдава положителна тенденция,
след резкия си спад и отрицателна стойност през 2010 г., за 2013 г. той бележи увеличение
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и вече придобива положителни стойности. В обобщение, въпреки отбелязаните
положителни тенденции при дадени показатели, демографският проблем остава един от
основните проблеми в община Асеновград.
2. Оценителен въпрос VI.2. Каква е оценката на въздействието по отношение на
индикаторите за пазара на труда?
Основните изследвани индикатори, които оценителят взе предвид в оценката по
отношение въздействие върху пазара на труда, са брой на населението в под, в и над
трудоспособна възраст, безработица, заетост и икономическа активност.
Данни относно броя на лицата в под, в и над трудоспособна възраст са представени
в таблица 6.
Таблица 6 Данни за безработицата броя на лицата в под, в и над трудоспособна възраст в
община Асеновград за периода 2007г.- 2013 г.

Брой

лица

в

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9 627

9 590

9 477

9 357

9 061

8 959

9 005

в

40 884

40 824

40 638

40 099

39 117

38 983

38 823

над

15 343

15 163

15 107

15 191

15 535

15 297

15 224

65 854

65 577

65 222

64 647

63 713

63 239

63 052

под

трудоспособна възраст
Брой

лица

трудоспособна възраст
Брой

лица

в

трудоспособна възраст
Общо

Източник: Национален статистически институт, 2014 г.

Данните в таблицата показват, че в стойността на показателя се наблюдава
тенденция към намаление, като за периода 2007-2013 г. най-много е намалял броят на
лицата в трудоспособна възраст, а най-малко – на лицата в над трудоспособна възраст.
Основна причина за отчетената отрицателна тенденция е влошеното демографско
положение в общината.
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В таблица 7 са представени данни относно безработицата в общината Асеновград.
Таблица 7 Данни за безработицата в община Асеновград за периода 2007г.- 2013 г.
Безработица

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общо

1588

1461

2159

2540

2397

2616

2784

Общо (%)

5.08

4.67

6.9

8.13

8.2

9.04

10.39

1162

1068

1771

2326

1935

-

-

3

5

6

4

7

-

-

1

0

0

0

0

-

-

178

140

127

68

188

-

-

Врата

1

2

1

0

0

-

-

Горнослав

1

0

1

1

1

-

-

Добростан

1

1

2

1

0

-

-

Долнослав

4

3

6

4

6

-

-

Жълт камък

2

1

1

1

1

-

-

Златовръх

12

15

13

7

15

-

-

Избегли

18

19

20

16

33

-

-

Изворово

0

0

0

0

0

-

-

Козаново

18

16

21

9

17

-

-

Конуш

13

10

16

8

19

-

-

Косово

1

1

1

0

0

-

-

Леново

15

12

10

5

7

-

-

Лясково

0

0

0

0

0

-

-

Мостово

1

0

0

0

0

-

-

Мулдава
Нареченски бани

33

33

36

22

30

-

-

13

11

19

7

12

-

-

Новаково

16

19

10

6

17

-

-

Нови извор

12

19

8

5

7

-

-

Орешец

1

1

0

0

0

-

-

Патриарх Евтимово

9

9

8

5

6

-

-

Сини връх

1

1

0

0

0

-

-

Стоево

11

14

14

5

10

-

-

Тополово
Три могили

51

48

46

27

70

-

-

1

1

1

0

0

-

-

Узуново

0

1

1

0

0

-

-

Червен

12

11

19

10

16

-

-

По населени места:
Асеновград
Бачково
Бор
Боянци

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Асеновград, 2014 г. и Национален статистически
институт, 2014 г.
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По отношение на тенденцията на безработицата данните показват, че
равнището ѝ се увеличава, като броят на безработните е нараснал общо с 1 196 д. за 2013
г. спрямо 2007 г. Най-голяма безработица е регистрирана в гр. Асеновград и селата
Боянци, Тополово, Избегли и Мулдава.
Други значими показатели относно пазара на труда в община Асеновград са
посочени в таблица 8.
Таблица 8 Данни за пазара на труда в община Асеновград за периода 2007г.- 2013 г.
Показател

2007 г.

Разкрити нови работни места
Наети лица по трудово и служебно

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

996

1440

1255

1071

715

912

1320

13 734

13 138

12 064

11 181

11 871

12 003

16

57

30

102

216

139

137

1214

921

1013

582

420

302

360

58

176

20

5

287

275

13

0

0

0

236

353

801

1093

-

правоотношение
Брой на сключени договори с
работодатели
насърчаване

по

мерките

на

за

заетостта,

включително по ОПРЧР
Брой безработни лица, включени в
заетост по мерките за насърчаване
на

заетостта,

включително

по

ОПРЧР
Брой включени безработни лица в
квалификационни

и

преквалификационни

курсове,

включително по ОПРЧР
Брой заети лица, възползвали се от
мерки

за

повишаване

на

професионалната квалификация и
преквалификация,

включително

по ОПРЧР

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Асеновград, 2014 г. и Национален статистически
институт, 2014 г.

В пряка връзка с данните за безработицата са тези за разкритите свободни
работни места за периода 2007-2013 г. Спрямо предоставената информация от ДБТ – гр.
Асеновград за 2013 г. се наблюдават колебания - техния брой до 2010 г. се увеличава,
бележи тенденция към намаление в периода 2011-2012 г., а през 2013 г. отново се
увеличава. В обобщение, за периода 2007-2013 г. броят на разкритите свободни работни
места се е увеличил с 324. От друга страна, броят на наетите лица по трудово и служебно
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правоотношение намалява, като за 2012 г. общо възлиза на 12 003 д. или с 13% намаление
спрямо 2007 г., като за обществения сектор намалението е с 24% (649 д.), а за частния
сектор – 10 % (1 082 д.).
Броят на сключените договори с работодатели по мерките за насърчаване на
заетостта през периода 2007-2011 г. бележи тенденция към значително увеличение
(увеличение с 200 бр.), като след 2011 г. се отбелязва известен спад.
Броят на безработните лица, включени в заетост по мерките за насърчаване
на заетостта отбелязва колебливи стойности през разглеждания период 2007-2013 г., но
общата тенденция е към значително намаление. В началото на периода този брой възлиза
на 1214 д., а в края на периода – 360 д., или намаление от над три пъти (854 д.) за 2007 г.
спрямо 2013 г. Подобна тенденция се наблюдава и при броя на включените безработни
лица в квалификационни и преквалификационни курсове – най-високи равнища се
достигат през 2011-2012 г., а след 2012 г. се наблюдава значително намаление. От друга
страна, положителна тенденция се регистрира по отношение на броя на заетите, които са
се възползвали от мерките за повишаване на професионалната им квалификация и
преквалификация, като за 2013 г. увеличението е с 859 д. спрямо 2010 г.
Средната годишна работна заплата е ключов индикатор за развитието на
общината. За периода 2007–2012 г. тя се увеличава с 60% от базовата стойност за 2007 г. –
3 670 лв., като за обществения сектор увеличението спрямо базовата стойност е с 3 189
лв., а за частния сектор с 2 034 лв.
Сравнителната съпоставка с оценките на анкетираните лица относно настъпилите
промени за осигуряване на заетост за жителите и нови работни места през периода на
действие на Общинския план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е
представена на следната фигура:
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Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 6. Оценка на осигуряването на заетост за жителите и нови работни места в
община Асеновград 6
Освен статистическите данни, мнението на заинтересованите страни също показва,
че по–скоро няма промяна в осигуряването на нови работни места. От друга страна, 26%
от общинските служители и съветници и 11% от жителите и заинтересованите страни
забелязват наличието на положителни промени по отношение на осигуряването на
заетост. 3% от анкетираните служители и съветници считат, че е постигнат значителен
напредък, а 9% от тях, че са настъпили отрицателни промени, водещи до увеличаване на
безработицата в общината.
3. Оценителен въпрос VI.3. Каква е оценката на въздействието по
Приоритет 1 “Развитие на икономиката”?
За да се оцени въздействието върху икономическото развитие бяха изследвани
следните показатели за периода 2007-2013г.: брой на предприятията по икономически
отрасли, брой на заетите, разходи за придобиване на ДМА, нетни приходи от продажби на
нефинансовите предприятия.
Общият брой на предприятията в общината към 31.12.2012 г. е 2 932 броя7.
Предприятия има в почти всички отрасли, като най-голям дял заемат отраслите химическа

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
7
По данни на национален статистически институт
6
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промишленост, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост, строителство и
дървообработваща промишленост.
Размерът на нетните приходи от продажби за 2012 г. е 678 425 хил. лв., в т.ч.
по отрасли и основни икономически дейности:
 Преработваща промишленост – 260 173 хил. лв.;
 Селско и горско стопанство – 45 435 хил. лв.;
 Строителство – 27 431 хил. лв.;
 Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 247 483 хил. лв.;
 Транспорт, складиране и пощи – 29 332 хил. лв.;
 Хотелиерство и ресторантьорство – 12 647 хил. лв.;
 Административни и спомагателни дейности – 2 968 хил. лв.;
 Хуманно здравеопазване и социална работа – 13 680 хил. лв.;
 Създаване и разпространение на информация и творчески продукти,
далекосъобщения – 2 272 хил. лв.;
 Операции с недвижими имоти – 3 331 хил. лв.;
 Професионални дейности и научни изследвания – 8 272 хил. лв.;
 Образование – 239 хил. лв.;
 Култура, спорт и развлечения – 838 хил. лв.;
 Други дейности – 2 968 хил. лв.
От горепосочените данни може да бъде направен изводът, че най-голям дял в
нетните приходи от продажби е генериран от: преработваща промишленост; търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети; селско, горско и рибно стопанство; транспорт,
складиране и пощи, и строителство, като динамиката на техния размер е представена в
таблица 9.
Таблица 9 Нетни приходи по икономически отрасли (в хил. лева)
Година
2008
2009
2010
2011
2012

Преработваща
промишленост
223 944
199 835
198 853
239 998
260 173

Търговия;
ремонт на
автомобили и
мотоциклети
216 137
170 159
190 070
221 630
247 483

Селско,
горско и
рибно
стопанство
29 491
26 861
30 494
37 278
45 435

Транспорт,
складиране
и пощи

Строителство

20 067
16 814
18 842
22 577
29 332

58 433
33 178
27 192
28 832
27 431

Общо
548 072
446 847
266 598
550 315
609 854

Източник: Национален статистически институт, 2014 г.
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Посочените данни показват повишаване на размера на показателя спрямо данните
за 2008 г., във всички икономически сектори с изключение на строителството, който бе
един от най-засегнатите сектори след световната икономическа криза.
Благоприятно влияние върху развитието на община Асеновград оказва повишеният
интерес на чуждестранните инвеститори. Според данни на НСИ, за периода 2008-2012 г.
размера на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор за 2012 г. се е
увеличил с общо 24%, като за 2012 г. той възлиза на 11 050,7 хил.евро, или с 2 152.9
хил.евро повече спрямо 2008 г. (8 897,8 хил.евро).
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
развитието на бизнеса и предприемачеството през периода на действие на Общинския
план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 7. Оценка на развитието на бизнеса и предприемачеството в община
Асеновград 8
Делът на анкетираните, които смятат, че има положителна промяна по отношение
развитието на бизнеса и предприемачеството е съответно 11% сред жителите и 32% сред
общинските служители и съветници, а само 6% от общинските служители и съветници
смятат, че има значителен напредък в тази сфера. Близо 90% от жителите посочват, че
няма осезаема промяна, докато на същото мнение са малко над половината (55%) от
служителите и съветниците. Отрицателна промяна намират 7% от анкетираните
служители и съветници.

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
8
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В ОПР на община Асеновград 2007-2013г., туризмът е определен като приоритетен
отрасъл за развитие на територията на община Асеновград и поради този факт
специфични индикатори свързани с развитието на отрасъла през периода са разгледани в
оценката в таблица 10
Таблица 10 Основни индикатори за развитието на туризма в община
Асеновград
Средства за подслон и места за настаняване

Мерна
единица
Брой

Легла

Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

18

21

21

Брой

1 003

1 046

749

Легладенонощия

Брой

363 125

363 105

243 125

Брой стаи

Брой

462

487

395

Реализирани нощувки

Брой

41 829

..

56 651

Пренощували лица

Брой

8 860

9 430

14 653

Приходи от нощувки

Левове

819 105

839 049

1 357 067

Хотели

Брой

11

11

14

Легла

Брой

517

517

442

Легладенонощия

Брой

188 705

175 955

137 523

Стаи

Брой

288

288

244

Реализирани нощувки

Брой

5 770

4 100

15 007

Пренощували лица

Брой

3 911

2 663

7 619

Приходи от нощувки

Левове

212 835

167 706

583 765

Източник: Национален статистически институт, 2014 г.
От данните в таблицата може да бъде направен изводът, че при броя на леглата,
леглоденонощията и броя на стаите се наблюдава тенденция към намаление през периода
2010-2012 г. От друга страна, броят на местата за подслон, хотелите реализираните
нощувки и пренощувалите лица бележи ръст. Това се потвърждава и от реализираните
приходи от нощувки: по отношение на средствата за подслон и местата за настаняване
увеличението е с близо 580 хил. лв., а при хотелите - с около 370 хил. лв. В обобщение,
развитието на туризма в община Асеновград бележи положителна тенденция, даваща
отражение и върху цялостното развитие на общината.
По отношение на индикатора „брой туристи посетили туристически и
културни обекти и забележителности“ за периода 2007-2013 г. се забелязва повишение
от 100 000 д към 2007 г. до 170 000 към 2013 г. Увеличението се дължи в голяма степен на
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изпълнените проекти: „Асеновград – свещената порта на Родопитe“ и „По пътищата
на цивилизацията“, с които са популяризирани туристическите атракции и обекти.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
развитието на туризма през периода на действие на Общинския план за развитие на
община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 8 Оценка на развитието на туризма в община Асеновград 9
Основният дял от анкетираните - 90% от жителите и 65% от общинските служители
и съветници смятат, че има положителна промяна по отношение развитието на туризма.
Значителен напредък забелязват 18% от общинските съветници и служители и 5% от
жителите. Няма осезаема промяна в тази сфера за 17% от анкетираните служители и
съветници и 5% от гражданите и заинтересованите страни. Мнения за настъпила
отрицателна промяна не са отбелязани.
В обобщение на оценките в сферата на местната икономика, туризмът е
отрасълът, в който заинтересованите страни смятат, че има най–голям напредък,
докато при развитието на бизнеса и предприемачеството не се отбелязва такъв.
По отношение на земеделието в община Асеновград, в таблица 7 се представят
данни за динамиката в броя на земеделските производители и регистрираните земеделски

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
9
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стопанства и животновъдни ферми, както и в размера на засетите и поливните земеделски
площи, площите засети с трайни насаждения за периода 2007-2013 г.
Таблица 11 Земеделие в община Асеновград
Земеделски производители
Земеделски стопанства и животновъдни
ферми
Засети земеделски площи
Поливни земеделски площи
Площи, засети с трайни насаждения

2007
790 бр.
228 бр.

2010
704 бр.
232 бр.

2013
683 бр.
185 бр.

158 932.2 дка
227 730 дка
130 546.51 дка

187 597.9 дка
268 850 дка
130 546.51 дка

175 597.9 дка
219 784 дка
130 546.51 дка

Източник: Областна дирекция “Земеделие” гр. Пловдив, 2014 г.
Посочените данни показват неблагоприятна тенденция на намаляване на всички
показатели, с изключение на размера на площите, засети с трайни насаждения, при които
не са настъпили промени през разглеждания период. производители, като явно намалява и
броя на животновъдите.
4. Оценителен въпрос VI.4. Каква е оценката на въздействието Приоритет 2.
“Развитие на човешките ресурси”?
Тук се оценява въздействието по отношение на всички социални сектори. Тъй като
липсва набор от предложени индикатори за изследване, екипът изготвил последващата
оценка, се спря на няколко индикатора във всяка област, за които получи надеждна
статистическа информация.
По

отношение

на

индикаторите

за

образование,

вкл.

образователна

инфраструктура, данните са представени в таблица 12.
Таблица 12. Основни индикатори в сферата на образованието
Индикатори в сферата на образованието
Детски градини - общо
Детски учители
Деца
Целодневни детски градини
Детски учители
Деца
Полудневни детски градини
Детски учители
Деца

2010/2011
11
147
2016
11
132
1737
15
279
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2011/2012
11
148
2073
11
134
1796
14
277

2012/2013
11
159
2070
11
143
1761
16
309
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Учебни институции
Общообразователни училища
Специални училища
Училища по изкуствата и спортни училища1
Професионални гимназии
Професионални колежи с прием след средно
образование
Професионални училища след VІ и VІІ клас
Професионални училища след VІІІ клас
Самостоятелни колежи
Университети и специализирани висши училища
Учащи
Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) общо
Общообразователни училища
Специални училища
Прогимназиално образование (V - VIII клас‚
ISCED - 2) - общо
Общообразователни училища
Специални училища
Професионални училища с прием след VІ и VІІ
клас (І степен професионална квалификация)
Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED - 3) общо
Общообразователни училища
Специални училища
Училища по изкуствата и спортни училища1
Професионални гимназии (ІІІ степен
професионална квалификация)
Професионални гимназии и училища (ІІ степен
професионална квалификация)
Професионални училища с прием след VІІІ клас
(І степен професионална квалификация)
Професионално обучение след средно
образование (ISCED - 4) (ІV степен
професионална квалификация)
Колежи (ISCED - 6)
Университети и специализирани висши училища
(ISCED - 6, 7)2
Учащи - по видове учебни институции
Общообразователни училища
Специални училища
Училища по изкуствата (ІІІ степен
професионална квалификация)1
Професионални гимназии (ІІІ степен
професионална квалификация)
Професионални колежи с прием след средно
образование

18
14
1
3
-

17
13
1
3
-

17
13
1
3
-

6 326
2 275

6 246
2 248

6 163
2 165

2 267
8
1 941

2 244
4
1 927

2 161
4
1 972

1 931
10
-

1 917
10
-

1 959
13
-

2 110

2 071

2 026

962
1 070

882
83

876
814

78

1 106

336

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 326
5 160
18
-

6 246
5 043
14
-

6 163
4 996
17
-

1 070

83

814

-

-

-
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Професионални гимназии и професионални
училища (ІІ степен професионална
квалификация)
Професионални училища след VІ и VІІ клас (І
степен професионална квалификация)
Професионални училища след VІІІ клас (І степен
професионална квалификация)
Колежи
Университети и специализирани висши училища

78

1 106

336

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Източник: Национален статистически институт, 2014 г. www.nsi.bg
Данните сочат, че намалява броят на учащите във всички учебни институции,
съответно и броят на учителите. Основен фактор за намаляването на броя на учащите е
влошаването на демографското състояние в общината.
Въздействие на ОПР по-скоро може да се покаже с изпълнените от образователните
институции мерки и дейности за повишаване квалификацията на служителите,
разнообразяване на извънкласните дейности

и превръщането на училището в

привлекателна среда за младите хора.
Осезаемо въздействие се наблюдава върху подобряването на образователната
инфраструктура чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност с извършване на
основен ремонт и обновяване на сградите.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
достъпността и качеството на образованието през периода на действие на Общинския
план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 9 Оценка на достъпността и качеството на образованието в община
Асеновград 10

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
10
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Основната част от анкетираните са на мнение, че има положителна промяна в
качеството и достъпа до образование. Близо 10% от анкетираните общински служители и
съветници считат, че е настъпил значителен напредък, докато над 30% от тях са на
мнение, че не са настъпили особени промени в сферата на образованието през периода на
действие на ОПР. Незначителна част и от двете групи, участвали в проучването, откриват
наличието на отрицателни промени в тази сфера.
В пряка връзка с образованието и заетостта е развитието на човешките ресурси от
гледна точка на тяхната квалификация. Сравнителна съпоставка в оценките за
настъпилите промени в сферата на развитието на човешките ресурси през периода на
действие на Общинския план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е
представена на следната фигура:

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 10 Оценка на развитието на човешките ресурси в община Асеновград 11
Над 70% от анкетираните жители и заинтересовани страни не забелязват да са
настъпили промени по отношение развитието на човешките ресурси в община
Асеновград. От друга страна, близо 30% от тях посочват наличието на положителни
промени в тази сфера. С почти равни дялове са общинските служители и съветници, които
посочват, че няма промяна (46%) и тези, които забелязват наличие на положителни
промени (45%) в развитието на човешките ресурси. Значителен напредък откриват 6% от
служителите и съветниците, а 3% смятат, че са настъпили отрицателни промени.

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
11
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Основни статистически индикатори за здравеопазването, вкл. инфраструктура са
посочени в таблица 13.
Таблица 13 Основни индикатори в сферата на здравеопазването
Индикатори
Болнични заведения – общо
легла
многопрофилни болници
легла
специализирани болници
легла
Лечебни заведения за извънболнична помощ - общо

2010

2011

2012

2
404
1
214
1
190
7

2
404
1
214
1
190
9

2
404
1
214
1
190
9

7

8

8

134

143

138

общопрактикуващи лекари

40

41

40

лекари по дентална медицина

71

76

79

242

236

236

4

4

4

места

144

136

184

Деца - общо

144

136

184

момчета

69

73

99

момичета

75

63

85

самостоятелни медико-диагностични и медико-технически
лаборатории
Лекари - общо

медицински специалисти по здравна грижа
Детски ясли - общо

Източник: Национален статистически институт, 2014 г. www.nsi.bg
Видно от посочените данни в таблицата основната леглова база се запазва за
изследвания период. Общият брой на заетите лекари бележи ръст за 2012 г. спрямо 2010 г.
Положителна тенденция се наблюдава и при броя на лечебните заведения за
извънболнична помощ. По отношение броя на детските ясли – той остава постоянен, а
местата в тях и децата, които ги посещават се увеличават.
По отношение на инфраструктурата са осигурени мерки за енергийна ефективност
за Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ).
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
достъпността и качеството на здравеопазването през периода на действие на Общинския
план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:
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Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 11 Оценка на достъпността и качеството на здравеопазването в община
Асеновград 12
Основната част от гражданите (74%) и близо 60% от общинските служители и
съветници са на мнение, че няма осезаема промяна в качеството и достъпа до
здравеопазване. Над 20% от жителите и заинтересованите страни и около 40% от
анкетираните служители и съветници посочват, че е налице положителна до значителна
промяна. Според 5% от жителите е настъпил значителен напредък в тази сфера, докато
според 3% от общинските служители и съветници по време на действието на ОПР по
отношение на здравеопазването са настъпили отрицателни промени.
Силно въздействие е настъпило в сферата на социалните дейности и разширяване
на гамата на предоставяне на социални услуги в общността. Голяма част от дейностите са
финансирани по ОПРЧР. Пряко въздействие е оказано както към лицата нуждаещи се от
социалните услуги, така и за намаляване на безработицата. Предприетите дейности са
подпомогнали интеграцията на уязвимите групи. По отношение на индикатора: Брой
социални услуги, предоставяни в общността данните към 2007 г. сочат, че не се
предоставят социални услуги в общността, а през 2013 г. те са вече 4 бр.

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
12
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Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
достъпността и качеството на социалните услуги през периода на действие на Общинския
план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 12 Оценка на достъпността и качеството на социалните услуги в община
Асеновград 13
Основната част от жителите (67%) са на мнение, че няма осезаема промяна в
качеството и достъпа до социални услуги, като на това мнение са и 27% от анкетираните
общински служители, а 6% от тях считат, че се наблюдава отрицателна промяна. Делът на
анкетираните, които смятат, че има положителна промяна е съответно 28% за гражданите
и заинтересованите страни и 58% за общинските служители и съветници. Близо 10% от
анкетираните служители и съветници считат, че има значителен напредък.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
интегрирането на уязвими групи през периода на действие на Общинския план за развитие
на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
13
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Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 13 Оценка на интегрирането на уязвими групи в община Асеновград 14
Над половината от анкетираните и от двете групи са на мнение, че има
положителна промяна по отношение на интегрирането на уязвими групи. Делът на
участвалите в проучването, които смятат, че няма настъпили промени е съответно 36% от
общинските служители и съветници и 21% от гражданите и заинтересованите страни.
Отрицателна промяна намират 3% от служителите и съветниците, а 5% от жителите
посочват, че е настъпил значителен напредък в тази сфера.
С сферата на културата основно въздействие е оказано за подобряване на
инфраструктурата на читалища и църковни храмове.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
развитието на културния живот през периода на действие на Общинския план за развитие
на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

14

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград

сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
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Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 14 Оценка на развитието на културния живот в община Асеновград 15
По отношение на развитието на културния живот участниците в проучването са на
противоположни мнения – 63% от гражданите и заинтересованите страни посочват, че
няма настъпили промени, а 76% от общинските служители и съветници считат, че се
забелязват положителни промени, като близо 20% от тях откриват и наличие на
значителен напредък. Положителен за предприетите мерки и постигнатите резултати по
време на изпълнението на ОПР е фактът, че и двете групи анкетирани, участвали в
проучването, не забелязват наличие на отрицателни промени в тази сфера.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
опазването на културните и природните ценности през периода на действие на Общинския
план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

15

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград

сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.

Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Страница
72

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 15 Оценка на опазването на културните и природните ценности в община
Асеновград 16
Разминаване в мненията на анкетираните се наблюдава и при оценката на
опазването на културните и природните ценности в община Асеновград. 74% от жителите
и заинтересованите страни считат, че не са настъпили никакви промени, докато 66% от
общинските служители и съветници са на мнение, че се забелязва положителна промяна.
Значителен напредък е отбелязан според 20% от служителите и съветниците, както и
според 5% от жителите. Важно е да се отбележи, че всички участвали в проучването, са на
мнение, че няма наличие на отрицателни въздействия в тази сфера.
В сферата на спорта основно въздействие е оказано за провеждането на
традиционните спортни инициативи в общината и проекта „Спорт след училище“.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
развитието на спорта през периода на действие на Общинския план за развитие на община
Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
16
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Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 16 Оценка на развитието на спорта в община Асеновград 17
Делът на респондентите, които смятат, че има положителна промяна по отношение
развитието на спорта е съответно 35% сред жителите и 43% сред общинските служители и
съветници. От друга страна, 65% от анкетираните жители и заинтересовани страни са на
мнение, че няма осезаема промяна, докато този дял сред служителите и съветниците е
близо два пъти по–малък – 32%. Една четвърт от участвалите в проучването общински
служители и съветници смятат, че има значителен напредък в тази сфера. В допълнение, и
двете групи анкетирани не откриват наличие на отрицателни промени, създаващи пречки
за развитието на спорта в община Асеновград.
В обобщение на проведеното анкетно проучване, най–голям напредък в
социалната сфера (заетост, образование, здравеопазване, социални дейности, култура,
спорт) се отчита при подобряване на достъпността и качеството на социалните
услуги, опазването на културните и природни ценности и развитието на спорта.

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
17
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5. Оценителен въпрос VI.5. Каква е оценката на въздействието на
„Приоритет 3. Развитие на инфраструктурата и опазване на околната
среда“?
Основните показатели за изследване в тази категория са свързани предимно с
изграждане на техническа инфраструктура, което дава основание да се обединят в една
тематична област на оценка.
В „Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и
благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и
местно развитие – 2009 г.“ и в „Методически указания за разработване на национална
стратегия за регионално развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на
районите ниво 2 (2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински
планове за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ“ се насърчава включването на
ключовите стратегически индикатори за интегриране на глобалните цели по
околната среда. След направена справка в НСИ и РИОСВ – Пловдив се установи, че за
седемте индикатора (относителен дял на антропогенно натоварените територии
(инфраструктура,

селища,

промишлени

обекти),

съотношение

между

горските,

земеделските и урбанизираните територии, емисии на парникови газове (приравнени към
CO2 еквивалент) на жител от населението, разходи за ДМА с екологично предназначение,
разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението, дял от
територията с висок риск от ерозия, степен на постигане на националните цели за
използване на ВЕИ и енергийна ефективност) няма налична информация на ниво
община.
Представените изпълнени проекти и дейности в Приложение №3 показват явен
напредък по отношение подобряването на техническата инфраструктура, която допринася
за опазването на околната среда.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
благоустрояването и сигурността на публичните пространства през периода на действие
на Общинския план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на
следната фигура:
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Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 17 Оценка на благоустрояването и сигурността на публичните
пространства в община Асеновград 18
Основният дял от анкетираните – 90% от жителите и 69% от общинските
служители и съветници смятат, че има положителна промяна по отношение
благоустрояването и сигурността на публичните пространства, като 5% от жителите и 6%
от общинските служители и съветници смятат, че има значителен напредък в тази сфера.
22% от жителите са на мнение, че няма осезаема промяна, като този дял сред служителите
и съветниците е 5%. Незначителен дял от гражданите (3%) отбелязват отрицателна
промяна.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
развитието на техническата инфраструктура през периода на действие на Общинския план
за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 18 Оценка на развитието на техническата инфраструктура в община
Асеновград 19

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
18
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Основният дял от респондентите смятат, че има положителна промяна по
отношение развитието на техническата инфраструктура – съответно 63% сред жителите и
65% сред общинските служители и съветници. 37% от гражданите и заинтересованите
страни са на мнение, че няма осезаема промяна, като този дял сред общинските служители
и съветници е по–малък – 20%. 12% от служителите и съветниците отбелязват, че е
настъпил значителен напредък в тази сфера, а отрицателни промени – 3% от тях.
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в сферата на
екологичното състояние и рискове през периода на действие на Общинския план за
развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 19 Оценка на екологичното състояние и рискове в община Асеновград 20
Делът на респондентите, които смятат, че има положителна промяна по отношение
екологичното състояние и рисковете е съответно 16% сред жителите и 33% сред
общинските служители

и съветници. Основният дял (84%) от гражданите и

заинтересованите страни са на мнение, че няма осезаема промяна, същото посочват и над
половината (52%) от общинските служители и съветници. От друга страна, 12% от
служителите и съветниците забелязват наличието на значителен напредък в тази сфера,
докато 3% - наличие на отрицателни промени.

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
20
Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
19
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В обобщение на резултатите от анкетното проучване най-голяма промяна в
положителен аспект е отбелязана в подобряването на техническата инфраструктура и
благоустройството и сигурността.
6. Оценителен въпрос VI.6. Каква е оценката на въздействието за
подобряването на административния капацитет и предоставянето на
административни услуги?
В изпълнените дейности по ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. приоритетно
място е отделено на повишаването на административния капацитет и подобряване
на административните услуги.
По отношение на броя на създадените „онлайн“ услуги за административно
обслужване към края на 2013 г. са 10 бр. Предоставят се следните:
 Е-услуги от първи род: Информация за услугата е качена на съответната
интернет страница – 161 бр.;
 Е-услуги от втори род: От интернет могат да се разпечатат или запазят
образци на документи и формуляри, които се попълват на хартия и се внасят
в администрацията- 113 бр.;
 Е-услуги от четвърти род: Попълване на документи, подаване на заявления,
плащане на такси и издаването и получаването на съответния документ
става по интернет /по електронен път/ -10 бр. Разпределени по следния
начин: 7 бр. по гражданско състояние; 2 бр. по търговия; 1 бр. жалби;
 Като електронна услуга се приема и предоставен достъп до база данни на
общината на Изипей с цел събиране от граждани и фирми на данък сгради,
данък МПС, такса смет и др.
По отношение на повишаване на квалификацията на общинските служители
към края на периода се изпълнява проект по ОПАК „Повишаване на квалификацията на
служителите в община Асеновград“. За периода 2007-2013 г. се увеличава и броят на
обучените служители като за 2007 г. той е 107, а за 2013 г. – 126 бр. 21
Сравнителна съпоставка в оценките за настъпилите промени в развитието на
административния капацитет през периода на действие на Общинския план за развитие на
община Асеновград 2007-2013 г. е представена на следната фигура:

21

Източник: Общинска администрация Асеновград.
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Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 20 Оценка на развитието на административния капацитет в община
Асеновград 22
Мнозинството от анкетираните (69% от жителите и 70% от общинските служители
и съветници) посочва, че има положителна промяна по отношение на развитието на
административния капацитет. С почти равни дялове са и анкетираните, които са на
мнение, че не са настъпили особени промени в тази сфера – 26% от жителите и 24% от
общинските служители и съветници. Положителен е фактът, че всички участници в
проучването, не забелязват наличие на отрицателни промени.
За обобщена оценка за общото развитие на община Асеновград бе потърсено и
мнението на местната общност, визуализирано на фигура 21:

Фигура 21 Оценка на развитието на общината от 2007 г. до момента23
Както е видно и от фигурата, всички, участвали в проучването жители и
заинтересовани страни са на мнение, че общината се развива към по-добро.

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград
сред общинските съветници и служители, проведено през месец ноември 2014 г.
23
Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград,
проведено през месец ноември 2014 г.
22
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VII.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

В тази част на последващата оценка са разгледани няколко от основните
оценителни

въпроси

относно

ефективността,

ефикасността,

полезността

и

икономичността на използваните ресурси.
1. Оценителен въпрос VII. 1. Каква е ефективността (сравнителна
ефективност) на постигнатите резултати?
Оценката на ефективността на постигнатите резултати се базира на сравнение
между реално изпълнените и постиганите резултати от мерките при изпълнението на ОПР
спрямо заложените за целия период на действие 2007-2013 г. Ефективността е необходимо
да отговори на въпроса, доколко са постигнати приоритетите, целите и мерките. За целите
на оценката на ефективността е извършен аналитичен преглед на изпълнените към
31.12.2013 г. проекти и дейности, реализирани от община Асеновград, други организации
и частни предприятия.
По отношение на ефективността на постигнатите резултати по Приоритет 1
„Развитие на икономиката“ е представена следната таблица:
Таблица 14 Ефективност на постигнатите резултати по Приоритет 1
„Развитие на икономиката“
Мерки за изпълнение на
Приоритет 1. „Развитие на икономиката“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разработване на общинска програма за партньорство с
предприятията на територията на Общината.
Разработване на общинска програма за развитие на туризма
и създаване на туристическо информационен център
Разработване на общинска програма за енергийна
ефективност.
Основен ремонт на изгорелия търговски център
Приватизиране на общински предприятия ЕООД ”Св. Княз
Борис І”.
Разработване (добив на инертни материали)и рекултивиране
на кариерите.
Разработване и приемане на стратегия за управление и
Институт за управление на програми и проекти ЕООД

Статус изпълнение
към 31.12.2013 г.
в%
0
100
100
100
100
100
100
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Мерки за изпълнение на
Приоритет 1. „Развитие на икономиката“

Статус изпълнение
към 31.12.2013 г.
в%

разпореждане с общинска собственост
Обособяване на нова индустриална зона на общинска земя.
100
Установяване на безстопанствени имоти
100
Разработване на проект за сертифициране на Общината по
100
ISO 9001 и ISO 14001
11. Разработване на програма за предлагане на терени
100
общинска собственост на частния бизнес
12. Преглед на държавната собственост на територията на
Общината, която по чл. 2 на ЗОС може да бъде придобита
100
като общинска собственост след деактуване на областния
управител или по чл. 54 от ЗДС.
13. Изграждане на общински бизнес инкубатор.
0
14. Разработване на Общинска програма за оземляване на
желаещите от етническите малцинства с общинска земя за
100
земеделско ползване.
15. Разработване на програма за проучване и оползотворяване
100
на минералните води 16. Предприемане на действия от Общината и други
организации за придобиване на официален статут
50
“Дендралогичен и рекрационен парк “Асенова крепост”
17. Разработване на общинска програма за стимулиране на
икономическата инициатива на ромите за развитие на
0
предприемачество
18. Създаване на икономически съвет към кмета с участието на
съюза на предприемачите, браншовите организации и други
0
за подобряване на бизнес средата
19. Подобряване на инфраструктурата около паметника на
100
културата „Асенова крепост"
20. Изпълнение на проект “Асеновград - свещената порта на
100
Родопите
21. Разработване на проект за организиране на дейностите по
0
благоустрояване и чистотата в Общината
Средна ефективност на постигнатите резултати по
73,81 %
приоритет 1 „Развитие на икономиката“ 2007-2013 г.
Източник: Общинска администрация Асеновград, 2014 г.
8.
9.
10.
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По отношение на ефективността на постигнатите резултати по Приоритет 2
„Развитие на човешките ресурси“ е представена следната таблица:
Таблица 15 Ефективност на постигнатите резултати по Приоритет 2
„Развитие на човешките ресурси“
Мерки за изпълнение на
Приоритет 2. „Развитие на човешките ресурси“

Статус изпълнение
към 31.12.2013 г.
в%

13.

Преустройство и ремонт на “МБАЛ Асеновград” ЕООД в
съответствие с новите стандарти за болничните заведения
Преустройство на помещения и монтиране на компютърен
томограф
Осигуряване на средства за провеждането на училищно
зъболечение/ Подобряване на училищното зъболечение
Осигуряване на нова апаратура за “Медицински център І
Асеновград” ЕООД
Разработване на общинска програма за проучване и
приемане план за действие за подобряване на
инфраструктурата на града за придвижване на хората с
увреждания
Оптимизиране на детските заведения в Общината в
съответствие с демографското състояние
Закупуване на 115 броя нови компютри за обзавеждане на
компютърни зали в училищата и замяна на старите
компютри
Разкриване на компютърни зали във всички училища на
Общината
Разкриване на нови компютърни зали с по 10 компютъра в
двете СОУ на града
Основен ремонт на 4 училища: СОУ “Княз Борис І, ОУ “
Отец Паисий ” с. Тополово, СОУ “Кирил и Методий”, ОУ
Панайот Волов кв. Долни Воден
Основен ремонт на 7 детски заведения: ЦДГ с.Тополово –
не; ЦДГ Слънце – Асеновград – да; ОДЗ „Бако Динчо”
Асеновград – да; ОДЗ „Асенова крепост” Асеновград – да;
ЦДГ „Мир” Асеновград – да; ЦДГ “Дружба“ – да; ЦДГ с.
Боянци- не.
Ремонт на спортните съоръжения в 3 училища: ОУ кв.
Д.Воден, ОУ “От.Паисий” и ОУ с. Мулдава
Ремонт на градски спортни съоръжения 3бр.

14.

Разработване на Общинска програма за детско спортуване

100

15.

Ремонт на читалища и културни сгради в Общината (15
обекта): Градска библиотека – да; читалище “Родолюбие”
– да; читалище с. Тополово – да; читалище “Паисий
Хилендарски” - да; читалище с. Леново - да; читалище

20

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
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0
0
0

100

100
50
100
100
100

71

0
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Страница
82

Доклад за резултати от Последващата оценка на
Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г.
Мерки за изпълнение на
Приоритет 2. „Развитие на човешките ресурси“
Нареченски бани – да, читалище с. Червен – да, читалище
с. Козаново – да, читалище с. Патриарх Евтимово – да,
читалище с. Златовръх – да, читалище с. Долнослав – да;
читалище с. Новаково – да; НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий1935г.”-кв. Горни Воден – да; НЧ ”Просвета- 1926 г. ”- с.
Бачково – да; НЧ”Н.Й.Вапцаров- 1932г.”- с.Мулдава – да;
НЧ”Пробуда- 1930г.”- с.Стоево – да.
16. Разработване на общинска програма за спиране
обезлюдяването на малките села
17. Разработване на общинска програма и план за действие за
преодоляване на свръхнаселеността в ромските квартали и
социалната интеграция
18. Обучение на персонала от звено” Европейска интеграция”
по управление на проекти
19. Изграждане спортни площадки по квартали и населени
места
20. Поставяне на топлоизолационна мазилка на цялата сграда
на МБАЛ - Асеновград
21. Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги,
свързани с грижи за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7
години.
22. Закупуване на компютри за Градска библиотека „Паисий
Хиледарски“
23. Технологично и нормативно обновление на електронни
услуги на граждани в община Асеновград
24. Въвеждане на автоматизирана деловодна система
Средна ефективност на постигнатите резултати по
Приоритет 2 „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.
Източник: Общинска администрация Асеновград, 2014 г.

Статус изпълнение
към 31.12.2013 г.
в%

100
100
100
20
100
50
100
100
100
67,13%

По отношение на ефективността на постигнатите резултати по Приоритет 3
„Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда“ е представена следната
таблица:
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Таблица 16 Ефективност на постигнатите резултати по Приоритет 3
„Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда“
Мерки за изпълнение на
Статус изпълнение
Приоритет 3 „Развитие на инфраструктурата и
към 31.12.2013 г.
опазване на околната среда“
в%
1. Изграждане на водопровод за питейна вода от района на село
0
Бачково до град Асеновград
2. Изготвяне на Общинска програма за подмяна на остарялата
0
етернитова водопроводна мрежа в населените места на Общината
3. Подмяна и разширяване на водопровода в град Асеновград с
0
условно чиста вода за напояване на зелените площи
4. Подмяна и разширение на водопроводната мрежа в село Косово
0
5. Разработване на Общинска програма за намаляване на загубите
на вода от водопроводната мрежа
6. Завършване на битово-фекалната и промишлена канализация в
ПЗ “Изток” с изпомпваща станция
7. Завършване на дъждо-приемната канализация по ул.” Цар Иван
Асен ІІ”- Поповишко шосе
8. Изграждане на участък от 150 м. за включване в колектора от
канализацията на кв. Долни Горни Воден
9. Проектиране и изграждане на канализация в 27 села: мярката е
осъществена за селата: Червен, Тополово, Козаново, Мулдава,
Конуш
10. Уширение на моста в центъра на град Асеновград
11 . Уширение на моста при пазара

0
0
0
0
19
0
0

12. Реконструкция на пешеходния мост на ул. “Кап. Петко
войвода"
13. Изграждане на улици в ж.к. “Баделема”

100
20

14. Изграждане на улици в ж.к. “Св. Трифон”

0

15. Изграждане на улици в ПЗ “Изток”

0

16. Изграждане на улици в ПЗ “Север”

0

17. Строителство на пътен подлез при “Калцит” АД на ж.п. линия
Пловдив- Асеновград
18. Разширяване на зелените площи в град Асеновград
19. Изграждане на улици в селата
20. Продължение на бул.В.Левски с кръстовище
бул.”България” пред “Шел”
21. Изграждане на водоснабдителна мрежа в с. Узуново

0
10

на

22. Включване на Общината в изграждане на регионално
съоръжение за обезвреждане на твърди битови отпадъци
23. Изграждане на депо за твърди битови отпадъци
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Мерки за изпълнение на
Приоритет 3 „Развитие на инфраструктурата и
опазване на околната среда“
24. Разработване на проект и изграждане на градска
пречиствателна станция
25. Актуализация на общия устройствен план на град Асеновград

Статус изпълнение
към 31.12.2013 г.
в%
100

26. Строителство на Североизточния обходен път гр. Асеновград в
посока Пловдив-Кърджали
27. Завършване на реконструкция на ул. “Цар Иван ІІ” от към
с.Поповица до завод “Химик
28. Реконструкция на път ІV-58014 Долни Воден – с. Куклен

0

29. Реконструкция на главен път ІІ-86 Асеновград-Смолян

50

30. Реконструкция на път ІV-58807 с. Конуш- с. Ахматово- с.
Богданица – проектиране
31. Реконструкция на път ІV 58801 Асеновград – Катуница –
проектиране
32. Реконструкция на път ІV 58801 Асеновград – Катуница
33. Реконструкция и разширение
на Дом за възрастни с
физически увреждания – Асеновград
34. Първи етап за изграждане на път от разклона на с. Мулдава до
манастира “Св. Петка Мулдавска”,
35. Възстановяване асфалтови покрития на уличните мрежи в с.
Боянци и кв. Лозница
36. Изграждане на тържище за плодове и зеленчуци
37. Изграждане на северозападен обходен път Асеновград в
посока Пловдив-Смолян
38. Изграждане на път до селата Жълт камък – Узуново и Три
могили
39. Рехабилитация на пътя от Асеновград до Чепеларе

50

0
0

100
100
0
0
50
100
0
0
100
50

100
40. Укрепване на Аман дере
Средна ефективност на постигнатите резултати по
Приоритет 3 „Развитие на инфраструктурата и опазване на
31,23%
околната среда“ 2007-2013 г.
Източник: Общинска администрация Асеновград, 2014 г.
Средната ефективност на постигнатите резултати спрямо планираните
мерки (общо 86) е 51,27%. Оттук и от представените данни в таблиците могат да се
направят следните изводи: най-висока средна ефективност е постигната по Приоритет 1,
следвана от ефективността в Приоритет 2 (и двете са над средната ефективност за ОПР) и
на последно място е постигната ефективност по Приоритет 3, където обаче има и
планирани най-много мерки.
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2. Оценителен въпрос VII. 2. Каква е ефикасността (икономическа
ефективност) на вложените ресурси?
Ефикасността или икономическата ефективност е необходимо да отговори на
въпроса как постигнатите резултати и вложените ресурси отговарят на поставените цели и
как ресурсите (финансовите) се трансформират в продукти/резултати.
Конкретна информация относно трансформацията на ресурсите в продукт/резултат
е представена в Приложение 3, където срещу всеки проект са посочените конкретните
изпълнени резултати.
Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между
реално използваните ресурси при изпълнението на ОПР спрямо заложените за целия
период на действие 2007-2013 г. За целите на оценката на ефикасността е извършен
аналитичен преглед на изпълнените и договорени към 31.12.2013 г. проекти и дейностите,
реализирани от община Асеновград, други организации и частни предприятия (виж
Приложение 3).
Оценката на ефикасността е извършена на база съотношението между
планирано финансово изпълнение и реалното изпълнение в съответствие с
реализираните проекти и дейности към 31.12.2013 г.
За целите на сравнението са използвани финансовите данни от приетата
индикативна таблица за периода 2007-2013 г. по видове финансиране /средства от
бюджета на общината; централния бюджет, фондовете на ЕС, ЕЗФРСР, частни
инвестиции и други източници/ и данните от реалното изпълнение по видове финансиране
отразено в Приложение 3.
В таблица 17 е представено обобщеното сравнение между планираните и
изпълнени във финансово съотношение проекти и инициативи:
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Таблица 17 Ефикасност на приоритетите в изпълнение на ОПР на община
Асеновград за периода 2007-2013 г.
Наименование на приоритета
Планиран
Изпълнен
Относителен дял
бюджет
бюджет
на изпълнение
(в хил. лв.)
(в хил. лв.)
в%
Приоритет 1 „Развитие на
6 190
57 122
923
икономиката“
Приоритет 2 „Развитие на
5 459
16 823
308
човешките ресурси“
Приоритет 3 „Развитие на
инфраструктурата и опазване
165 296
30 239
18
на околната среда“
Общо за ОПР на община
176 945
104 184
59%
Асеновград 2007-2013 г.
Източник: Приложение 3 „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР
Асеновград 2007-2013 г“
Планираните средства възлизат на 176 945 хил. лв. за изпълнение на трите
приоритета. Съотношението на общото изпълнение спрямо планираното е 59%.
Финансовото изпълнение на Приоритети 1 и 2 е преизпълнено спрямо планираното, което
обяснява и високия относителен дял на изпълнение. Докато в приоритет 1 това се дължи
на липса на планирани финансови източници по всички мерки и липса на заложени
финансови ресурси за изпълнение от страна на малките и средни предприятия, то в
Приоритет 2 са привлечени повече средства от планираните, съответно изпълнени повече
дейности от планираните. Изпълнението на приоритет 3 е най-ниско. Това се дължи
основно на факта, че процеса за подготовка и реализиране на инвестиционните проекти е
по-дълъг от проектите с „меки“ мерки и е необходим значителен финансов ресурс, който
надхвърля в пъти общинския бюджет. Основният проект на приблизителна стойност 110
млн. лв. за подобряване на ВиК инфраструктура и изграждане на ПСОВ е подготвен и се
очаква да се изпълни през планов период 2014-2020 г. Реалното изпълнение на
финансовия план на ОПР е по-високо, но липсва информация относно осъществените
частни инициативи, които не са подкрепени от публични средства.
На фигура 22 е представена сравнителна съпоставка на финансовата тежест на
всеки от приоритетите в общата стойност на ОПР при планирането и при реалното
изпълнение.
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Фигура 22 Съотношение на изпълнение на приоритетите в ОПР на община
Асеновград за периода 2007-2013 г. спрямо планираното24
От посочените данни могат да се направят следните изводи: има промяна във
финансовата тежест на приоритетите спрямо планираната. Въпреки че основната сума е
планирана за изпълнение на приоритет 3, който включва мерки за подобряване на
модернизирането и доизграждането на инфраструктурата, тя остава на второ място по
реализиран финансов ресурс след Приоритет 1, в който са включени предимно проекти с
инвестиции за оборудване на малкия и средния бизнес в общината. На трето място остава
приоритет 2 с повишение на относителния дял финансов ресурс спрямо планирания – от
3% на 16%.
Сравнителна съпоставка на планираните източници на финансиране и реално
акумулираните е представена на фигура 23.

Източник: Приложение 3 „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Асеновград 2007-2013 г.“ и
Индикативна финансова таблица на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г.
24
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Реални източници на
финансиране на ОПР на община
Асеновград за периода 20072013 г.
11%

31%

16%

42%

0%

ОБ

ЦБ

ФЕС

ДИ

ЧФФ

Фигура 23 Източници на финансиране на ОПР на община Асеновград
за периода 2007-2013 г.25
Представените данни сочат, че основният акумулиран финансов ресурс е от
Фондовете на Европейския съюз в размер на 42% от общия финансов бюджет, който е поголям от планирани дял от 16%. Планираният дял на общинския бюджет е изпълнен в
крайно съотношение 11% от общото финансиране на ОПР. Акумулираният финансов
ресурс от Централния бюджет е по-малък от планирания – 64% на 16%. Други източници
не са били планирани, но реално е акумулиран незначителен дял равняващ се на под 1% от
изпълнението на ОПР. Реализираните частни инвестиции са с 27% по-високи от
планираните, което потвърждава големия интерес от страна на търговските дружества за
привличане на външен финансов ресурс.
3. Оценителен въпрос VII. 3. Каква е полезността на използваните ресурси?
Измерването на ползите и полезността на ОПР е по-трудно измеримо, поради
факта, че социалните и екологични ползи не се изчисляват, а се анализират.
Конкретните ползи (въздействия/резултати/продукти) и разходи за общността,
представени в Приложение 3 към Последващата оценка на община Асеновград, са добра

Източник: Приложение 3 „Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Асеновград 2007-2013 г.“ и
Индикативна финансова таблица на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г.
25
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основа за анализ и съпоставка с бъдещите последващи оценки на Общинските планове за
развитие на следващите програмни периоди.
Показателна за ефективността, ефикасността и полезността на използваните
ресурси е и оценката на прилаганата политика за регионално и местно развитие на
местната общност, която е посочена на фигура 24.

Проучване сред жители и заинтересовани страни

Проучване сред общински служители и
съветници
Фигура 24 Оценка провежданата политика за регионално и местно развитие на
община Асеновград 26
Основният дял от анкетираните смятат, че провежданата политиката за регионално

и местно развитие е добра, като отлична оценка са дали 11% от анкетираните общински
съветници и служители. 30% от участвалите в проучването жители и заинтересовани
страни и близо 20% от общинските служители и съветници са дали средна оценка за
изпълнението на политиката за регионално и местно развитие. И сред двете групи
анкетирани няма наличие на отрицателни оценки.
Ясен индикатор за полезността на вложените ресурси е степента на оказано
въздействие върху целевите групи от гледна точка на техните потребности.
Мнозинството от анкетираните жители и заинтересовани страни смятат, че такова е
оказано в средна степен.
В проведеното анкетно проучване бе зададен и въпрос относно това кои са
най–значимите проекти, реализирани през последните години на територията на

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни и сред общински
служители и съветници на община Асеновград , проведено през месец ноември 2014 г.
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община Асеновград, чийто ефект гражданите сами са установили. Обобщените
отговори са посочени по–долу.
 Проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата на общината
/изграждане на нови и рехабилитиране на съществуващи пътища/ и проекти
за подобряване на енергийната ефективност на сградите;
 Проект „Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV86024(II-86) Лясково-Яворово-Обралък в община Асеновград“;
 Проект, свързан с цялостна реконструкция на част от път IV-58017 Жълт
камък-Узово-Три могили и пътен участък между с. Богданица и с. Конуш
/IV-58807/; Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV86024(II-86) Лясково, Яворово, Добралък в община Асеновград;
 Проект "Регионален център за обезвреждане на битови отпадъци за общини
Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки - първа клетка";
 Проект "Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за
прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност";
 Разработване на идеен проект за индустриална зона - Изток ;
 Участие на община Асеновград във фонд за развитие на летище Пловдив;
 Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената
среда чрез предприемане на мерки за защита от наводнения в община
Асеновград;
 Проект "Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на
жизнената среда чрез предприемане на мерки за защита от наводнения в
община Асеновград";
 Проекти за техническа помощ относно воден цикъл на община Асеновград и
техническа помощ относно воден цикъл на село Тополово;
 Укрепителни дейности на свлачища;
 Проект за отводняване на Аман дере, кв. „Запад“;
 Проект за ремонт на МБАЛ Асеновград;
 Проект за изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр.
Асеновград;
 Проекти за развитие на туризма;
 Проект "Асеновград - свещената порта на Родопите";
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 Проект "Подкрепа в семейна среда";
 Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места;
 Инвестиране в образование и придобиване на умения и за насърчаване на
мобилността на работната сила;
 Проекти, свързани с провеждане на обучения на общински служители и
подобряване на качеството на предоставяните услуги;
 Проект "Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на
граждани в община Асеновград“.
Изброените по–горе проекти, свързани с доизграждане и модернизиране на
инфраструктурата, развитие на туризма, подобряване на социалните услуги и развитие на
човешките ресурси имат ефект, свързан с цялостното повишаване качеството на живот в
общината.
Тези изводи ни дават основание да изведем твърдението, че ОПР на община
Асеновград за периода 2007-2013 г. е полезен за общността и целевите групи.
4. Оценителен въпрос VII. 4. Каква е икономичността на използваните
ресурси?
Изпълнението на проектите на ОПР на община Асеновград, съфинансирани от ЕС
или други източници е възложено чрез провеждане на процедури по реда на ЗОП за
Община Асеновград , а за останалите бенефициенти по реда на ПМС №55 (№69 през 2013
г.). Изпълнителите са избрани въз основа на 2 критерия – „икономическа най–изгодна
оферта“ или „най–ниска цена“. Това ни дава основание да направим извод, че прилагането
на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация при възлагане на изпълнението са
предпоставка за икономичност, ефективност и ефикасност при разходване на публичните
средства при изпълнението на ОПР на община Асеновград за периода 2007-2013 г.
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VIII. ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ОКАЗАЛИ КЛЮЧОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА
2007-2013 г.
Основен фактор за развитието на общината е безспорно членството на България в
ЕС (от 2007 г.) и достъпът до финансови средства от Европейски фондове. Чрез
паралелното анкетно проучване е представена оценката на местната общност,
визуализирана на фигура 25.

Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 25 Оценка на степента на влияние на влизането на България в ЕС и
достъпът до финансови средства от европейски фондове върху положителното
развитието общината27
Мнозинството от анкетираните определя степента на въздействие на членството на
България в ЕС и достъпът до нови алтернативни финансови източници като висока до
средна за положителното развитие на общината.
В пряка връзка с членството на България в ЕС е и прилагането на политиката за
регионално развитие/кохезионната

политика

и

стратегическият

подход на

планиране, в частност прилагането на инструмента общински план за развитие.
Оценката на местната общност относно прилагането на ОПР на община Асеновград за
периода 2007-2013 г. върху позитивното развитие на общината е отразена на фигура 26.

27

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни и сред общински

служители и съветници на община Асеновград , проведено през месец ноември 2014 г.
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Проучване сред жители и заинтересовани страни
Фигура 26 Оценка на влиянието, оказано от прилагането на ОПР 2007-2013, върху
развитието на община Асеновград28
56% от гражданите и местните организации определят стратегическия подход и
прилагането на ОПР в частност, като инструмент, който е неутрален за положителното
развитие на общината. От друга страна, 28% пък посочват, че прилагането на ОПР поскоро влияе за положителното развитие на общината. Незначителен е делът на
анкетираните, които смятат че прилагането на общинския план по–скоро не влияе.
Един от основните и ключови фактори, който оказва влияние върху изпълнението
на Общинския план за развитие и секторните политики, провеждани от общината, е
настъпилата през 2008–2009 г. световна икономическа криза. В резултат на кризата,
всички страни в Европа изпаднаха в рецесия и България не беше изключение. Кризата
доведе до рязко намаляване на доходите на населението, което от своя страна до ниска
събираемост на данъците и неизпълнение на приходните части на централния и общински
бюджети. Планираните от държавата, общините и бизнеса средства за инвестиране в
развитие на инфраструктура и дейности намаляха, а в отделни моменти и буквално бяха
спрени. През 2011 г. България отбеляза 2% икономически растеж, което се смята за знак за
възстановяване. През 2012 г. се разрази и криза, която основно засегна ЕС. Тя беше

28

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни и сред общински

служители и съветници на община Асеновград , проведено през месец ноември 2014 г.
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предизвикана от фалита на Гърция и дълговите проблеми на другите страни от Еврозоната
/особено Испания и Италия/, което предизвика опасения за разпадане на еврото и крах на
целия ЕС. Това засегна и България като член на съюза. През последните месеци
ситуацията в Европа се подобрява, но България все още не е възстановила своя растеж на
развитие. В края на 2013 г. инвестициите отбелязват спад, след няколко тримесечия на
малък растеж. През изминалата година има и нулев растеж на кредити за бизнеса, което се
случва за първи път, откакто се събират данни. В такава трудна обстановка изпълнението
на планираните мерки в общинските планове за развитие (в това число и на община
Асеновград ) е повече от предизвикателство. Въпреки затрудненията от външната среда в
община Асеновград са изпълнени над 150 проекта и инициативи, между които общински
проекти и проекти на другите заинтересовани страни, което е доста добро постижение.
По отношение на административния капацитет за изпълнение на плана, той
трябва да се разглежда в неразривна връзка с общия капацитет на държавната
администрация за изпълнение на програми и проекти. В етапите на подготовката,
оценката, изпълнението, мониторинга и контрола на проектите участват множество
отговорни страни, което предполага съществуването на координация и взаимодействие
между тях. На практика обаче, този процес е трудно осъществим. В тази връзка един от
основните фактори, водещи до създаването на прекомерна административна тежест, е
ниското ниво на доверие между отделните звена, както и между институциите и
бенефициентите,

което

дава

отражение

във

въвеждането

на

свръх–контроли,

припокриване в обхвата на контролните дейности, извършвани от отделните органи,
„презастраховане“ и съответно

бюрократизиране на процесите, ограничение на

гъвкавостта на институциите и забавяния на всеки етап от проектния цикъл. Тази тежест е
още по–голяма, когато различните контролни органи предоставят различни, в нередки
случаи, противоречащи си становища по коректността или законосъобразността на един и
същ разход/документ/действие. Поради недостатъчен административен капацитет в
началото на периода не бяха договорени в срок множество проекти, а по някои финансови
линии подадените проекти чакаха одобрение с години. В процеса на изпълнение на
проектите също бяха допускани пропуски в сроковете за проверка на документите, което
водеше до забавяне на изпълнението. Утежняване и забавяне процеса на изпълнение на
проектите

създават

и

процедурите

по

предварителен/последващ

контрол

на

документациите за възлагане на обществените поръчки, които в допълнение не създават
гаранции за общината, че впоследствие няма да бъдат наложени финансови корекции за
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нарушения в същите процедури. Наложените финансови корекции също могат да се
отнесат към оценката на капацитета за управление на проекти, въпреки че това доста
често се дължи не толкова на лошо изпълнение, колкото на презастраховане от страна на
управляващите органи на оперативните програми.
Наличният финансов ресурс е друг фактор, който оказва съществено влияние за
политиката за местно развитие. Данните от направеното анкетно проучване сред
общински служители сочат, че той се оценява като по–скоро недостатъчен от
мнозинството от анкетираните (70%), докато само 11% смятат, че е достатъчен.
В тази връзка важен фактор е и отпускането в срок на всички планирани
средства за изпълнение на проектите. Проектите, които са се финансирали със средства
от общинския бюджет на Община Асеновград, са отпуснати в срок. Забавяни са
средствата по проектите, финансирани от Оперативните програми на ЕС, особено в
началото на плановия период, когато същите са стартирали. Причината е в
ненавременното изплащане на средствата по отправяните от Община Асеновград искания
за плащания. Някои от тях са забавяни с повече от четири месеца. Друга част от
средствата изобщо не са възстановени на Общината, поради наложени финансови
корекции, част от които са оспорени.
Независимо от трудностите, администрацията на Община Асеновград, показва
доста добра успеваемост и активност в кандидатстването и изпълнението на
проекти по различни финансиращи програми. Тук трябва да се отбележи и добрата
приемственост в администрацията след изборите през 2011 г. и смяната на ръководството
на общината. Общият брой на подадените проектни предложения към 31.12.2013 г. е 57
бр., от които: одобрени проекти - 44 бр., в процес на оценка - 1 бр.; неодобрени - 12 бр.
Положително въздействие върху административния капацитет на общината, имат и
създадените междуообщински партньорства, както с чуждестранните партньори и
български общини (Пловдив, Родопи и други), с които са реализирани съвместни проекти.
Сертификацията на общинска администрация по ISO 9001:2000 спомага за
оптимизиране на каналите за събиране и анализ на данни и систематизирането й по
различни сфери на дейност, както на общинската администрация, така и на
заинтересованите страни, които изпълняват мерки от общинския план за развитие. Това
помага тази информация да е лесно достъпна във всеки един момент и улеснява
експертите на общината и външните консултанти при изготвянето на секторни анализи и
анализ на цялостното социално–икономическо развитие на общината.
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Със стартирането изпълнението на проекти по Оперативните програми са
предприети редица мерки за оптимизация на работата по тази дейност. Процесът на
мониторинг започва още при възникването на идеята за написване на проект (в
структурата на общинската администрация е функционира отдел "Планиране на
инвестиционни дейности, разработване на програми и проекти“, с разписани в
Устройствения правилник на общината функции и правомощия на експертите в него.
Поддържа се актуален регистър на изпълняваните проекти, а на сайта на Община
Асеновград регулярно се публикува информация относно дейностите на изпълняваните
проекти.
Освен осигурената нормативна рамка на процеса по разработване и управление на
проекти и осъществяването на различни политики от общината, през периода на
изпълнение на общинския план за развитие, служителите са преминавали през различни
обучения, свързани с повишаване на техните знания и умения в областта, в която работят,
и по този начин са повишили общата си компетентност за изпълнение на задълженията си.
Общината е закупила и нови компютърни конфигурации и друга техника, което улеснява
работата на служителите и води до по-голяма ефективност и ефикасност на процеса на
координация и управление на общинските политики.
Един от факторите по отношение на изпълнението на ОПР е проектната активност,
както на Община Асеновград като бенефициент, така и на отделните заинтересовани
страни – бенефициенти по различните програми, в това число и фондовете на
Европейския съюз.
В проведеното анкетно проучване сред гражданите бе зададен въпрос относно
мнението им за проектната активност на Община Асеновград, която е конкретен
бенефициент по голяма част от инфраструктурните мерки. Оценката е представена на
фигура 27.
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Фигура 27 Оценка относно проектната активност на общинска администрация
Асеновград за устойчиво развитие на територията29
Мнозинството от респондентите (84%) определят общинската администрация като
активна по отношение на кандидатстването с проектни предложения за осъществяване на
подкрепени с външни публични ресурси дейности на територията на община Асеновград .
Заинтересованите страни, включително образователните, социалните, културните,
спортните, бизнес и неправителствени организации също могат чрез привличане на
външен финансов ресурс да въздействат за развитието на сферата, в която е насочена
дейността им. Чрез анкетно проучване сред служителите на община Асеновград, така и
сред самите заинтересовани страни бе получена оценка за проектната активност на
заинтересованите страни, като съпоставката е представена на фигура 28.

29

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Асеновград,

проведено през месец ноември 2014 г.
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Проучване сред жители и заинтересовани
Проучване сред общински служители и
страни
съветници
Фигура 28 Оценка относно проектната активност на заинтересованите страни в
община Асеновград за устойчиво развитие на територията30
Мнозинството от гражданите оценяват проектните действия на заинтересованите
страни като слабо активни, а само 10% от тях като активни. С равни дялове (42%) са
анкетираните

общински

служители

и

съветници,

посочили

действията

на

заинтересованите страни като слабо активни и служителите и съветниците, които ги
определят като активни. Силна активност от страна на заинтересованите страни има
според 11% от участвалите в проучването общински служители и съветници.
В пряка връзка с проектната активност е заинтересоваността и участието на
местната общност във връзка с провежданите дейности по реализация на ОПР 20072013 г. Екипът на изпълнителя проучи мнението на общинските служители по този
въпрос, като данните са визуализирани на фигура 29.

30

Източник: Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни и сред общински

служители и съветници на община Асеновград , проведено през месец ноември 2014 г.
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Фигура 29 Оценка на заинтересоваността и участието на местната общност във
връзка с провежданите дейности по реализация на ОПР 2007-2013 г.31
По-голямата част от анкетираните оценяват заинтересоваността и участието на
местната общност като слаба (31%) до средна (50%) и само 6% като висока.
Адекватността и прозрачността на критериите и процедурите за подаване
на проекти и оферти е друг важен фактор за ефикасността на вложените ресурси. По
този въпрос голяма част (65%) от анкетираните граждани и заинтересовани страни не
могат да дадат оценка. С почти равни дялове са анкетираните, които ги определят като поскоро адекватни и прозрачни (20%) и тези, които ги определят като по-скоро непрозрачни
(15%).
Друг фактор е плановата осигуреност за развитие на местна политика. Областите
на политика, за чието реализиране отговаря институцията – българска община, в частност
Община Асеновград, са дефинирани в ЗМСМА, чл. 17, т. 1., където законодателят
определя правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да
решават самостоятелно всички въпроси от местно значение в сферата на:


Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси,
данъци и такси, общинската администрация;



Устройството и развитието на територията на общината и на населените места
в нея;

31

Източник: Собствено анкетно проучване сред общински служители и съветници на община Асеновград ,

проведено през месец ноември 2014 г.
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Образованието;



Здравеопазването;



Културата;



Благоустрояването и комуналните дейности;



Социалните услуги;



Опазването на околната среда и рационалното използване на природните
ресурси;



Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни
паметници;



Развитието на спорта, отдиха и туризма.

Изпълнението и приложението на основните области на политиките, които са от
компетентността на община Асеновград е обезпечено с приети и действащи стратегически
документи (таблицата 18), основните от които са Общинският план за развитие на община
Асеновград за периода 2007-2013 г. и Програмата за управление на общината за периода
2011–2015 г., в чийто обхват са включени всички политики. Следващата таблица показва
връзката между областите на политика по ЗМСМА и

наличните стратегически или

програмни документи.
Таблица 18 Оценка на обезпечеността на областите на политика с действащи
стратегически (програмни) документи към 2013 г.
Област на политика по
ЗМСМА
Общинско имущество,
общински предприятия,
общински финанси,
данъци и такси, общинска
администрация

Устройство и развитие на
територията на общината
и на населените места в
нея

Образование

Стратегически и/или програмен документ

Стратегия за управление и разпореждане с
общинската собственост в община Асеновград за периода
2012–2015 г.;

Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013 г.;

Програмата за управление на общината за периода
2011–2015 г.;

Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013г.;

Програма за управление на общината за периода
2011–2015 г.;

План за действие на община Асеновград , за
подкрепа на интеграционните политики 2012– 2014 г.;.

Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013 г.;

Програма за управление на общината за периода
2011–2015 г.
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Здравеопазване

Култура

Благоустрояване и
комунални дейности

Социални услуги

Опазване на околната
среда и рационалното
използване на природните
ресурси

Поддържане и опазването
на културни, исторически
и архитектурни
паметници


Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013г.;

Програма за управление на общината за периода
2011 – 2015 г.;

План за действие на община Асеновград , за
подкрепа на интеграционните политики 2012– 2014 г.;

Програма за овладяване на популацията на
безстопанствени кучета в община Асеновград 2013–2015
година;

Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013 г.;

Програма за управление на общината за периода
2011– 2015 г.;

Общинска програма за закрила на детето в община
Асеновград за 2013 г..

Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013 г.;

Програма за управление на общината за периода
2011–2015 г.;

Стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Асеновград 2004–2007 г.

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

Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013г.;

Програма за управление на общината за периода
2011 – 2015 г.;

Общинска стратегия за младежка политика с цел
осигуряване на пряко участие на младите хора при вземане
на управленски решения и гарантиране на приемственост
при управлението 2012-2020

План за защита при бедствия на територията на
община Асеновград ;

Общинска програма за опазване на околната среда
за периода 2009–2012 г.;

Програма за управление на отпадъците 2013–2020 г.

Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013 г.;

Програма за управление на общината за периода
2011–2015 г.;

План за действие за устойчиво енергийно развитие
на Община Асеновград 2013 — 2020 г;

Общински план за развитие на община Асеновград
за периода 2007-2013 г.;

Програма за управление на общината за периода
2011–2015 г.;

Стратегия за развитието на туризма в Община
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Асеновград 2006-2016, приета през 2006 г от Обс Асеновград;


Годишна програма за развитието на туризма за 2013
г въз основа на 10 годишната стратегия за развитието на
туризма, приета през 2006 г от Обс Асеновград
Развитие на спорта,

Общински план за развитие на община Асеновград
отдиха и туризма
за периода 2007-2013г.;

Програма за управление на общината за периода
2011 – 2015 г.;

Програма за развитие на физическото възпитание и
спорт в Община Асеновград за периода 2012г.-2020г.
Източник: Общинска администрация Асеновград, 2014 г.
Като цяло може да се направи извода, че всички политики на общината са покрити
със стратегически документи, като основно внимание е обърнато върху туризма и
опазването на околната среда. Това е допринесло за постигнатите резултати през периода
2007-2013 г.
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IX. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА
ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. е основополагащ
документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването му
е създадена стратегия за развитието на района и са обективирани действията на местната
изпълнителна власт. Създадени са условия за планирани и целенасочени действия, с които
да се подобри жизнения стандарт на живеещите в общината. От гледна точка на оценката
на стратегическия документ е изключително важно да се анализира текущата ситуация на
територията на общината и да се оценят ефектите и въздействията от изпълнението на
плана.
По отношение на процеса на планиране и програмиране са налице определени
тенденции, произтичащи от разбирането, че планът е еднократен акт със завършен краен
продукт. Това предполага преди всичко вътрешно усъвършенстване на процеса на
планиране и частично развитие на неговите съставни елементи. Други рискове са
външната променлива и динамична среда, които биха повлияли върху реализирането на
целите на местната политика за развитие.
При изготвянето на общинския план за развитие на община Асеновград липсват поголяма част от мерките и целите конкретно измерими индикатори, които от своя страна
водят до трудности при оценяване изпълнението на плана и това в каква степен
заложените цели/приоритети са постигнати, поради което за обективност на оценката бяха
използвани финансови индикатори по приоритети.
При изпълнението на общинския план за развитие на община Асеновград за 20072013 г. се наблюдават различни тенденции в постигането на приоритетите и целите.
Планираните средства за изпълнение на четирите приоритета за периода възлизат
на 176 945 хил. лв.32

Съотношението на общото финансово изпълнение спрямо

планираното е 59% към края на 2013 г., като 26% от мерките са изпълнени. Финансовото
изпълнение на Приоритет 1. Развитие на икономиката и Приоритет 2. Развитие на
човешките ресурси е над планирания бюджет.

32

Отразена е промяна в бюджета след направена актуализация на документа през 2011 г.
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Като цяло могат да се направят следните изводи за изпълнението на ОПР на
община Асеновград за периода 2007-2013г.:


привлечен е значителен външен финансов ресурс;



към 31.12.2013 г. са изпълнени/ в процес на изпълнение. основополагащи за
развитието на община Асеновград проекти;



по–ниският дял на финансово изпълнение се дължи предимно на късното
стартиране на Оперативните програми и прекалено оптимистичното
планиране на бюджета на ОПР 2007-2013 г., което значително надхвърля
възможностите за привличане на финансов ресурс от Фондовете на
Европейския съюз, както и настъпилата финансово–икономическа криза.

Община

Асеновград

е

реализирала

проекти

за

подобряване

както

на

техническата, така и на социалната инфраструктура, с поставен акцент върху
развитие на туризма. Реализирани са също и различни „меки“ проекти и инициативи
за подобряване на заетостта, образованието, социалните услуги, културните и
спортните дейности. Облагородени са много нови места за отдих, като са направени и
сериозни инвестиции за благоустройство и подобряването на инфраструктурата в
общината. Създадени са партньорства с други общини, както и с местни и
чуждестранни организации. Въпреки това е необходимо общината да продължи
инвестициите в инфраструктурни и „меки“ проекти.
По–общи въздействия на изпълнените проекти и дейности са следните:


подобрено

е

икономическото

развитие

на

общината

и

конкурентоспособността на местните предприятия, включително са
създадени условия за подобряване обслужването на бизнеса и насърчаване
на инвестициите в общината;


подобрена е транспортна инфраструктура;



повишен е процентът на населението, което е с подобрено водоснабдяване
и канализация;



подобрена

е

социалната,

здравната,

културната,

образователната

инфраструктура;


подобрена е туристическата инфраструктура;



увеличен е броят на хората с осигурен достъп до предлаганите социални
услуги в общността;



подобрено е качеството на околната среда.

Общинската администрация е създала добра организация за изпълнение на
проектите, изготвяни са доклади за наблюдение и оценка на ОПР. Регулярен мониторинг
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и наблюдение не е извършен, поради факта, че не е разработена система/механизъм за
оценка и мониторинг съдържащ конкретни и измерими индикатори за проследяване на
изпълнението.
С предприетите действия свързани с осигуряване на информация и публичност
относно реализацията на ОПР, общината е осигурила широка обществена подкрепа и е
включила в процеса на изпълнение всички заинтересовани страни.
Процесът на изпълнение на плана е повлиян от редица положителни и негативни
фактори. Община Асеновград е успяла да привлече значителен ресурс от средства на
Европейския съюз и други национални източници на финансиране. Безспорно
финансовата криза в Европа е оказала негативно въздействие върху изпълнението на
плана, значително се е увеличила безработицата, породена от липсата на възможност на
заетост.
Местните заинтересовани страни смятат, че основните фактори, стимулиращи
развитието на община Асеновград през последните години са съхранените традиции и
културни ценности, туризма и изградената техническа инфраструктура. Общинските
служители пък са на мнение, че наличието на природни условия и ресурси, ефективното
усвояване на финансови ресурси за реализация на проекти и привличането на инвестиции
са сред факторите, стимулиращи развитието.
От направеното анкетно проучване, в обобщение на мнението на гражданите
основните препоръки, които могат да се направят по отношение на политиката за
местно развитие са:
 Мерки за подобряване на влошената или липсваща пътна и канализационна
инфраструктура в селата;
 Мерки за ограничаване на миграцията от селата в общината към гр.
Асеновград, водеща до закриване на училища и детски градини и до
влошаване на икономическото им състояние;
 Мерки за намаляване на безработицата и повишаване на заетостта;
 Мерки, свързани с подпомагане на младежите при изграждането на
професионалните им знания и умения и насоки за тяхната професионална
реализация;
 Мерки за развитие на туризма и за благоустройство на обществените
пространства.
Като основен ключ за привличане на инвестиции е посочено управлението на
проекти, финансирани от ЕС или други източници като ЕИП, Швейцарски програми и
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други. Поради този факт се насърчава приоритетното кандидатстване с проекти, за
да може да бъде привлечен по-голям дял външен финансов ресурс.
За подобряване на местното развитие е отчетена необходимостта от увеличаване
на броя на местните сдружения и фондации, които да акумулират по–голям финансов
ресурс и да допринесат за развитието на общината.
След обстоен преглед на Общинския план за развитие на община Асеновград за
периода 2014–2020 г. констатирахме, че основните недостатъци в системата за
мониторинг на ОПР 2007-2013 г.– липсата на ясни и измерими, междинни и най–вече
крайни индикатори за проследяване на изпълнението и липсата на Програма за
реализация са отстранени. Това ще позволи изготвянето на точна и обективна
междинна и последваща оценка. Основна препоръка към ръководството на общината е
да се изготви междинна оценка, с която да се дадат конкретни препоръки, прецизиране
и актуализиране на ОПР на община Асеновград 2014–2020 г. в средата на периода на
неговото изпълнение.
Препоръката ни към Кмета на Община Асеновград и Общински съвет–
Асеновград е да се продължи с изготвянето и приемането на пълни, спрямо
изискванията в ППЗРР, годишни доклади за изпълнението на ОПР, в които да се
включи и отчет на планираните индикатори и показателите за въздействие.
В новият ОПР за периода 2014 – 2020 г., всички дефинирани приоритети и цели
са съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически
документи, поради което оценителят няма конкретни препоръки относно подобряване
на външната съгласуваност на документа.
По отношение на местните секторни политики се препоръчва след изтичането
на срока на действие на приетите, своевременно да се актуализират или да се разработят
нови за срок покриващ времевата рамка на ОПР на община Асеновград за периода
2014–2020 г.
По отношение прилагането на принципите на информираност, партньорство и
публичност, препоръките са насочени към запазване на използваната форма за
осигуряване на публичност чрез Интернет страницата на общината, провеждане на
обществени обсъждания и информационни събития.
С оглед на изведената последваща оценка, анализа на тенденциите на
статистическите показатели, изграденият капацитет за разработване и управление на
проекти, оценителят дава положителна прогноза относно местното развитие на
община Асеновград и прогноза за по–високо средно изпълнение на ОПР на община
Асеновград за периода 2014–2020 г., спрямо предходния план.
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X. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 Анкетна карта за проучване на мнението на общинските служители
и съветници относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР) на община
Асеновград за периода 2007-2013 г.;
Приложение №2 Анкетна карта за проучване на общественото мнение относно
изпълнението на Общински план за развитие (ОПР) на община Асеновград за
периода 2007-2013 г.;
Приложение №3 Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Асеновград 20072013г.
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