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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ГКПП Гранично-контролно пропускателен пункт 

ЕК  Европейска комисия  

ЕС  Европейски съюз  

ЕСФ  Европейски социален фонд  

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие  

ИПГВР  Интегриран план за градско развитие и възстановяване  

ИСУН  Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз  

МО  Междинна оценка  

МРР Министерство на регионалното развитие   

НСИ  Национален статистически институт  

НСРР  Национална стратегия за регионално развитие  

ОБА  Общинска администрация Златоград 

ОП  Оперативна/и програма/и  

ОПАК  Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-

2013г.  

ОПР Общински план за развитие 

ОСР  Областна стратегия за развитие  

ППЗРР  Правилник за прилагане на закона за регионално развитие  

ПРСР  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 2014-

2020 г.  

ПЧП  Публично-частно партньорство  

РБ  Република България  

РПР  Регионален план за развитие  

ТСБ Териториално-статистическо бюро 

ЮЦР Южен централен район на планиране 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият документ се изготвя в рамките на изпълнението на дейностите по 

проект на Община Златоград, с наименование „Ефективна местна политика чрез 

въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите 

общности”, одобрен за финансиране, с Договор  за безвъзмездна финансова помощ №13-

13-108/30.10.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І 

„Добро управление”, подприоритет 1.3.  „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. 

Целта на настоящия документ е да се обобщят констатациите от извършеното 

детайлното проучване на социално-икономическото състояние и тенденции в общината, от 

анализа на силните и слаби страни, възможностите и заплахите пред развитието на 

общината и да се систематизират препоръките, с които Община Златоград  следва да се 

съобрази при разработването, приемането и консултирането на новият Общински план за 

развитие в периода 2014-2020 г.  

Препоръките, систематизирани в доклада, са насочени към предвиждането и 

предприемането на  адекватни действия и мерки, от страна на община Златоград, които да 

са подчинени на стремежа за ускоряване на социално-икономическото развитие в 

общината и за успешното противопоставяне срещу протичащите негативни демографски 

тенденции. Част от препоръките са насочени към структурата и съдържанието на 

Общинския план за развитие (2014-2020 г.).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА 

ДЕМОГРАФСКИТЕ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ РЕСУРСИ И 

ПОТЕНЦИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

 

Златоград е със стратегическо разположение в регионален план, на територията на 

общината, през 2010 година, е открит ГКПП «Златоград-Ксанти» - четвъртата пресечна 

точка между Република България и Република Гърция, даващ бърз достъп до Беломорието 

и техническата инфраструктура на Република Гърция. 

Въпреки подобряването на макроикономическите показатели на общината, 

икономиката остава неустойчива и не осигурява повишаваща се трайна заетост. Изразен е 

промишленият профил на общината, възходящи са тенденциите в търговията и туризма, 

негативни са тенденциите в секторите строителство и транспорт. Налице е балансирано 

разпределение на заетоста в малките, средните и големите предприятия, но като цяло 

броят на заетите лица намалява ежегодно. 

Особено заплашителни са демографските тенденции. Общината се отличава с 

изключително ниска раждаемост и висока миграция. Това се обяснява със сравнително 

ниското равнище на доходите, под средните, за страната и областта, нива. Безработицата 

постоянно се увеличава, особено сред лицата до 29 години и над 55 години. Налице е 

застаряване на населението, намаляване на броя на лицата в  трудоспособна и под 

трудоспособната възраст. Особено обезпокоителни са отрицателните демографски 

тенденции в населените места извън града, където негативните процеси са по-ярко 

изразени. Въпреки високата степен на сигурност, ниска престъпност и добра осигуреност с 

жилища, все повече жители на общината мигрират, търсейки сигурна и по-доходна работа. 

През анализирания период са извършени значителни подобрения в социалната, 

образователната, спортната и културна инфраструктура, подобрени са услугите, 

предоставяни в тези сфери. Значителни са инвестициите, в това число с европейско 

финансиране в пътната, уличната, водоснабдителната и канализационната 

инфраструктура, но все още съществуват много нерешени проблеми. Добро е състоянието 

на електроснабдителната и комуникационна инфраструктура. Златоград се отличава със 

съхранена природа и липса на значими замърсители на околната среда. 
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През анализирания период общината изгражда административен капацитет в 

кандидатстването и управлението на проекти с външно финансиране, подобрено е 

административното обслужване, повишена е прозрачността в работата на 

администрацията и Общински съвет. Задълбочаваща е тенденцията за нисък дял на 

собствените приходи, за ниска степен на финансова самостоятелност и устойчивост на 

общината, за инвестиционна активност под средните стойности за страната. Наблюдава се 

добра ефективност и ефикасност при разходването на бюджетни средства.  

Общината е с преобладаващо силни страни, неоползотворени собствени ресурси, 

по-скоро негативно е отражението на външната среда. Това са предизвикателствата, които 

стоят пред местната власт при изготвянето на новия Общински план за развитие 2014-2020 

година. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА НЕЗАВИСИМА ВЪНШНА ОЦЕНКА 

НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2013 Г. НА 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД  

 

Направеният анализ на постигнатия напредък по прилагане и въздействие на целите 

на ОПР на Община Златоград показва, че има общо изпълнение близко до средното ниво.  

Налага се общият извод, че заложените цели се изпълняват бавно, поради зависимостта на 

тяхното изпълнение от финансовите ресурси на европейските структурни фондове. Затова 

е нужно точно, конкретно и реалистично формулиране на целите. Необходимо е 

определяне на конкретни и измерими количествени и качествени индикатори, които да 

оценяват напредъка на всяка една цел и приоритет поотделно. Нужна е подобрена система 

за публичност и информация, изготвянето на методика за консултиране и партньорство 

със заинтересованите страни и обществеността. 

Заложените в ОПР 2005-2013 г. на Община Златоград визия, цели, приоритети и 

специфични цели, в общия си вид, звучат актуално и съответстват на местните, 

регионалните, национални и европейски планови и стратегически документи, но имат по-

скоро пожелателен характер и са твърде амбициозни, а не толкова реалистични и 

постижими в рамките на осемгодишния период. 

Въпреки констатациите, особеностите на региона налагат воденето на специфична 

и целенасочена политика, насочена към разрешаването на значими проблеми, тъй като 

предизвикателствата пред социално-икономическото развитие са сериозни и справянето с 

тях не е по силите на общината. Затова е важно да бъдат разработени механизми и мерки 

за целенасочена политика, които да намерят изражение в ОСР, НСР и останалите 

програмни документи. Към Област Смолян и в частност в Община Златоград, е 

необходимо прилагането на разнопосочен подход, на специфична държавна политика, тъй 

като регионът е с различни потребности от останалите територии в България. 

В ОПР на Златоград е формулирана главна стратегическа цел „Община Златоград 

ще се стреми да изгради ефективна местна политика на устойчиво и балансирано 

развитие, запазващо културното и историческото си наследство”.  Тя е добре 

фокусирана и изчерпателна. В рамките на разглеждания период (2005-2013г.), може да 
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бъде проследена тенденция на постигане на една сравнително малка част от аспектите на 

целта– подобряване в инфраструктурата, трансграничната достъпност, добрата екологична      

характеристика на околната среда, развитие на културно-историческото наследство.  За 

съжаление, състоянието на местната икономика не може да бъде определено като 

устойчиво. Въпреки подобряването на икономическите показатели, равнището на заетост 

намалява, безработицата се увеличава, равнището на доходите е под стойностите в 

областта и страната, важни  отрасли са особено уязвими. Това води до негативни 

демографски процеси на застаряване и миграция. 

Бъдещата приложимост на Общинския план за развитие ще зависи от детайлното 

описание на една работеща и ефективна системата за управление, наблюдение и оценка на 

плана, която ще подпомогне изпълнителната власт и органите на самоуправление в 

общината, както и  отговорните административни звена за постигане на европейските 

стандарти за добро управление. 
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ПРЕПОРЪКИ 

 

ПРЕПОРЪКИ В ПРОЦЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 

 

1. Да се съблюдава спазването на основните принципи за прилагане на 

регионалната политика и използване на инструментите за подпомагане на регионалното 

развитие, които  включват: 

⇒ Ефективно партньорство, осъществявано с активното участие на националните, 

регионалните и местните публични власти, икономическите и социалните 

партньори, представителите на гражданското общество, особено в сферата на 

опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности; 

⇒ Взаимодействие между органите на различните нива на управление в цялостния 

процес на подготовка, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегиите, плановете 

и програмите за регионално развитие, като действията им се базират на утвърдени 

принципи и правила за сътрудничество, споделяне и обмен на информация, опит, 

резултати и добри практики; 

⇒ Съответствие с европейското и националното законодателство, приложимо в 

областта на регионалното развитие; 

⇒ Насърчаване на равенството между мъжете и жените, интегриране на 

перспективата за равни шансове на половете и премахването на всякакви форми на 

дискриминация в процесите на планиране и изпълнение на стратегиите, плановете 

и програмите; 

⇒ Устойчиво развитие, базирано на опазване и подобряване на околната среда, 

ефикасно използване на ресурсите, адаптиране и намаляване на въздействието на 

климатичните промени, превенция и управление на риска, преодоляване на 

последствията от бедствия; 

 

2. Да се постигне съгласуваност с целите и приоритетите на стратегическите 

документи на европейско, национално и регионално равнище. Общинският план за 

развитие следва да интерпретира и да отразява приоритетите на Националната стратегия 
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за регионално развитие, по отношение на ключовите области на регионалното и местното 

развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта, 

инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното включване. 

 

3. Използваният подход, методите и принципите, при разработването и приемането 

на Общинския план за развитие (ОПР), следва да гарантират в значителна степен, че 

стратегическият документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на 

регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и 

приоритети на развитието в България. Освен това планът трябва да бъде съобразен със 

специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, 

свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната 

среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината. 

 

4. Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и 

програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на 

интегрираното регионално и местно развитие. 

 

5. Да се съблюдава залагането на индикатори за наблюдение и оценка, съгласно 

Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване 

на оценки. 

 

6. Да се спазва принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени 

финансови ресурси за развитие, със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и 

други публични и частни източници. 

 

7. Целите и обхватът на документа следва да отчитат и предвижданията на 

устройствените схеми и планове, действащи на територията на областта, в средносрочен и 

дългосрочен план. 
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 ПРЕПОРЪКИ КЪМ СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 

След извършването на детайлното проучване, на анализа за социално-

икономическото състояние и тенденции в общината и съобразявайки се с правната 

рамка и методическите изисквания, при изготвянето на стратегически документи, 

препоръчваме следната структура на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на 

Община Златоград.  

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ- включващо общо описание на: 

⇒ Роля и значение на Общинския план  

⇒ Времеви и пространствен обхват на Общинския план за развитие  

⇒ Цел и задачи на Общинския план  

⇒ Ключови предпоставки за разработването на Общинския план  

⇒ Законодателна рамка  

⇒ Стратегическа рамка  

⇒ Структура на Общинския план за развитие  

⇒ Анализ на съвременната ситуация в Община Златоград 

⇒ Стратегически насоки  

⇒ Индикативна финансова таблица  

⇒ Индикатори за наблюдение и оценка на плана  

⇒ Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана  

⇒ Описание на необходимите действия за прилагане 

⇒ Принцип на партньорство и осигуряване на информация и публичност  

⇒ Програма за реализация  

⇒ Методи и принципи  

 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА  

3. АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ, СОЦИАЛНА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, 
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ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ, 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 

⇒ Рамка за формулирането на стратегическите аспекти  

⇒ Използвани принципи и подходи 

⇒ Структура на стратегическата част на ОПР 

⇒ Визия 2020 и обща цел  

⇒ Стратегически цели 

⇒ Приоритети за развитие на Община Златоград. Специфични цели за развитие  

5. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА  

 

6. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ПЛАНА  

⇒ Подход за разработването на система от индикатори - източници на 

информация, видове индикатори, качествени и количествени индикатори  

⇒ Система за наблюдение, актуализация и оценка - значение на системата за 

наблюдение, актуализация и оценка на ОПР;  участващи структури в процеса по 

наблюдение, оценка и актуализация на ОПР,  функции и взаимодействие за наблюдение,  

актуалност на дейностите. 

7. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ- значимост на 

информираността, публичността и партньорството, методи за прилагане на принципите за 

публичност и партньорство, ангажименти във връзка с прилагането на принципите за 

публичност и партньорство, при подготовката, реализацията и отчитането на ОПР. 

 

8. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОПР 2014-2020 г. НА ОБЩИНА 

ЗЛАТОГРАД 

9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ПРЕПОРЪКИ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН  

 

 

1. С оглед на  променящата се среда, финансовата криза и  задълбочаващите се 

демографски изменения е необходимо, в следващия стратегически и планови документ, да 

бъдат преподредени и ясно  разделени целите и операциите в отделните приоритети. 

2. Основни действия следва да бъдат предприети в оползотворяването на местните 

ресурси, в създаването на условия за устойчива местна икономика, гарантираща устойчив 

растеж и заетост, за стопиране на отрицателните демографски тенденции, за балансирано 

териториално разпределение на мерките по реализацията на ОПР 2014-2020 г. 

3. Заложените цели и приоритети в изпълнявания, до момента, ОПР 2005-2013 имат 

своето актуално значение, но следва да бъдат преформулирани, преструктурирани и 

приведени, в съответствие с целите и приоритетите на стратегическите документи на по-

горно ниво. 

4. Да се залагат ограничен брой специфични цели към приоритетите, което води до 

трудности при реализацията им. 

5. Да се избягва преповтарянето на специфични цели и мерки към приоритетите, 

защото това води до трудности при отчитането на изпълнението им. 

6. Да се подберат и въведат индикаторите за наблюдение по такъв начин, че да е 

възможно измерването на резултатите от изпълнението на всяка от заложените в плана 

мерки, като се разграничи изпълнението им. Особено важно е да се изяснят принципите на 

допълняемост. Така ще се засили желаният ефект и ще се осигури възможност за 

финансиране от европейски фондове, от общински бюджет или в рамките на ПЧП. 

Особено  важно е приоритетните частни инициативи да бъдат допълнени с публични 

мерки и конкретни проекти, подсилващи желаните ефекти на първите.  

7. Да се определят целеви стойности за всеки от индикаторите, които точно и ясно 

да посочват конкретните количествени цели, които следва да бъдат достигнати.  

8. Да се приложи по-ефективна системата за управление, наблюдение и вътрешна 

оценка на плана, която да отчита напредъка по ОПР, включително приноса на бизнеса и 
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другите организации и институции на територията на общината, чиято дейност допринася 

за постигане на набелязаните цели. 

9. Да се изработят и приложат конкретни действия и механизми за осигуряване на 

информация и публичност за изпълнението на ОПР, напр. кръгли маси, обсъждания, 

секторни срещи-дискусии и др.  

10. Да се избегне залагането на  цели и мерки, чието  изпълнение не е във 

възможностите на Община Златоград. 

11. Да не се залагат цели и мерки, които имат надобщинско значение и е трудно да 

бъде оценено въздействието им само върху територията на общината. 

12. Следва да се създадат необходимите институционални предпоставки-

процедури, функции на структурните звена и организация на дейността на общинската  

администрация, привличане на заинтересованите страни, осигуряване на информация и 

публичност, за ефективно и ефикасно управление на дейностите по изпълнението, 

наблюдението и вътрешната оценка на ОПР. 

13. Съгласно чл.13, ал.1, т.7 на ЗРР следва да се приеме програма за реализация на 

Общинския план за развитие, с която се  конкретизират проектите за неговото изпълнение, 

съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите, а индикативната 

финансова таблица да е в корелация (да е във връзка) с общинския бюджет. Ресурсите за 

реализацията на плана включват само планираните средства за реализацията на 

ключовите, за развитието на общината, мерки и проекти, които разширяват възможностите 

за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. В този 

смисъл индикативната финансова таблица не включва в прогнозен план пълния обем на 

финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, 

получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и 

частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще 

допринасят за развитието през периода до 2020 г. 

14. Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация 

на приоритетите на плана, да включват три групи финансови източници: 

- местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни 

публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни); 
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- външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, Структурни 

фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/развитие на 

селските райони, други източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, 

международни финансови институции, средства на неправителствени организации в 

обществена полза и др. публични финансови източници; 

- частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, 

проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна полза. 

15. Предварителната оценка на общия обем на финансовите ангажименти, за 

реализацията на плана, следва да бъде разработена на базата на: 

- макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и 

тенденциите в социално-икономическото развитие на общината, през периода до 2020 

година; 

- средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския бюджет, 

по отношение на приходите, разходите и субсидиите в общинския бюджет; 

- възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС. 
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Цялата отговорност за съдържанието на документа носи Община Златоград и при никакви условия не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на ОП «Административен капацитет» 


