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Въведение
Общинският план за развитие на община Кърджали е основен инструмент за
прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на
общинско ниво и за ефективното управление на общината.
Основанията за разработването на стратегическия документ са конкретните
разпоредби на чл.13, ал.1 на Закона за регионално развитие, в който се
подчертава, че планът определя средносрочните цели и приоритети за
развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и
концепцията за пространствено развитие.
Основното предназначение на този план е да се поставят на планова основа
местните инициативи и намерения и да създаде конкретна алтернативна
политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево
използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и
задачи. С това се обосновава стремежът и усилията на ръководството на
община Кърджали да използва наличните ресурси и природни дадености по
ефективен и ефикасен начин, за да осигури по-висок просперитет и условия за
реализация на жителите на община Кърджали.
След приемането на План за развитие на община Кърджали /ОПР/ с
Решение № 291 от 29.09.2005 г. на Общински съвет –Кърджали настъпват
съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и
институционална среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан.
Настоящата актуализация на Плана за развитие на община Кърджали 2007 2013 г. е разработена за остатъка от периода на неговото действие до
декември 2013 г.
Съгласно чл.38(1) от ППЗРР Общинският план за развитие се актуализира:
1. При съществени промени на икономическите и социалните условия на
Общината;
2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие;
3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство и
законодателството на ЕС;
4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи
върху изпълнението на Общинския план за развитие;
5. На основата на междинната или последващата оценка.
Основна причина за актуализация на ОПР е изпълнението на препоръките от
Доклада за извършената Междинна оценка на ОПР 2007-2013 г. за периода
2007-2010 г., Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената
междинна оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на
общинския план за развитие.
Актуализираният документ обхваща промени в системата за индикатори за
отчитане на изпълнението на плана и включването на нова секция към ОПР
относно мерки за осигуряване на информация и публичност, както и за
прилагане принципа на партньорство.
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При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите
партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени
нужните проучвания и анализи, срещи и консултации за добиването
възможно най-актуалната и изчерпателна информация, нужна
актуализацията.

на
са
на
за

Оценка за изпълнението на плана за развитие 2007-2010г.
Междинната оценка на плана за развитие на Община Кърджали бе
разработена по проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите
страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на
общински политики“, Договор за предоставяне на безвъзмездна фенансова
помощ № А10-13-22, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г.
съфинансирана от Европейския социален фонд.
Междинната оценка включва оценка на първоначалните резултати от
изпълнението на Плана за развитие за периода 2007 – 2010 г., оценка на
степента на постигане на съответните цели, както и оценка на ефективността и
ефикасността на използваните ресурси. На тази база са направени изводи и
препоръки за актуализация на плана.
Условията и нуждата от актуализиция на стратегически и планови документи
в сферата на регионалното развитие в Р. България се определя от Правилника
за прилагане на Закона за Регионално Развитие (ППЗРР). За разработване на
актуализирани документи, МРРБ е одобрило със заповед № РД 02-14-844 от 20
май 2009 г. Методически указания за актуализиране на действащите стратегиии
и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.
Представените по-долу идентифицирани проблеми и предложените мерки за
тяхното преодоляване, са резултат от проведената оценка на плана.
Екипът, извършил оценката счита, че поради изтичащия програмен период,
за да бъде направена актуализация на плана, необходимите ресурси за тази
задача по всяка вероятност ще надвишат ползите от актуализирания вариант
на документ, със изтичащ срок на прилагане, какъвто е общинския план 20072013г. Ето защо препоръчва плана да се актуализира само по отношение
основните елементи, представени по-долу.
Законовите и нормативните изисквания за нуждата от актуализиране на
Общинските планове за развитие на партньорските общини са дадени в
таблица 1.
Таблица 1 Условия за актуализация на стратегически и планови документи в
сферата на регионалното развитие

Условия за актуализация на Общинските планове за Изпълнени
развитие
условия
1. при съществени промени на икономическите и
ДА
социалните условия в общината;
2. за постигане на съответствие с актуализирания
документ за изпълнение на областната стратегия за
развитие;
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в резултат на промени в свързаното национално
законодателство или в законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и
програми, влияещи върху изпълнението на
общинския план за развитие;
5. на основата на резултатите от междинната или
последващата оценка.
3.

-

ДА

Препоръките относно актуализацията на плана за развитие на Община
Кърджали, от доклада за извършената междинната оценка се разделят на две
групи – първата група, включва препоръки, които засягат настоящия програмен
период и са необходими за успешното изпълнение и последваща оценка на
плана, и втора група препоръки,които е необходимо да се вземат предвид при
подготовката на плановия документ за следващия програмен период 2014 –
2020г. Препоръките са представени в таблица 2.
Таблица 2 Препоръки за актуализация на ОПР от доклада за извършената междинна
оценка на плана.

Установен
проблем

Препоръка
преодоляването му

за

1.
Определени
Тъй като това е
фактори
от
SWOT следствие
както
на
анализа вече не са прилагането на плана, така
актуални.
и на външни фактори, то
до края на периода, чрез
изпълнението на конкретни
проекти и мерки може да
се
компенсират
настоящите различия в
средата.

2.Стратегията
за
развитие,
чрез
формулираните
приоритети
и
цели,
предвижда
сериозно
участие и на структури
извън
общинската
администрация
в
изпълнението на плана.
3.Системата
от
индикатори не покрива
определени
цели
от
плана.

Да
се
направи
вътрешен
план
за
действие, който
при
изпълнението на плана да
отчита
променената
икономическа ситуация.

Могат да се въведат
допълнителни индикатори,
така
че
степента
на
покритие да се повиши,
най-вече насочена към
цели, които в плана сега не
са покрити.
4.Част
от
Тези индикатори са
формулираните
посочени в
настоящия
индикатори нямат пряка доклад и биха могли да
връзка с ОПР.
отпаднат от плана.

Необходимост от
актуализация на ОПР
2007-2013
Не,
анализа
е
изиграл своята роля при
формулиране
на
стратегическатата посока
на развитие на общината
за текущия период, която
продължава да е актуална,
измененията в социалноикономическата среда ще
се отразят в анализа,
необходим за следващия
период.
Не,
при
подготовката за следващия
период
приоритетите,
целите и мерките за
постигането им могат да се
прецизират.

Да,
само
за
нуждите на цели, които
не
са
покрити
с
индикатори .

Да, тъй като те
нямат
значение
към
изпълняваните по плана
дейности.
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5.Индикаторите за
продукт,
резултат
и
въздействие
нямат
базови
и
целеви
стойности,
което
затруднява отчитането и
оценката.

Може
да
се
пристъпи
към
разработване
на
индикаторна система, на
базата
на
сега
съществуващата
структура, като за всеки
индикатор се посочи (име,
номер,
дефиниция
и
описание, базова и целева
стойност,
метод
за
изчисление, връзка със
системата за наблюдение,
източник на информация);

Да, Система от
индикатори следва да се
преработи,
по
начин
позволяващ отчитане на
напредъка
и
изпълнението на ОПР.

6.За нуждите на
отчитане
на
индикаторите, системата
за събиране на данни е
изградена така, че не
разполага
с
продукт,
който
да
предоставя
информацията
в
систематизиран
вид,
подходящ за директното
й ползване.

Създаването
на
база данни, съдържаща
актуална информация за
изпълнението на плана
може да се изпълни както
чрез
използването
на
специализиран
софтуер,
но така също и чрез
разработване
на
потребителски
достъпни
електронни таблици.

Не е предмет на
самия планов документ, а
е
свързано
с
организацията на работа
по наблюдение и отчитане.

7.При
разработване
на
индикаторите,
не
са
включени
такива,
насочени към отразяване
на
хоризоталните
принципи на ЕС.

Дефинирането
на
индикатори,
относно
прилагането
на
хоризонталните
теми
трябва да се извърши, за
да бъдат включени в
общата
система
от
индикатори, използвани за
наблюдение и оценка на
ОПР на община Кърджали.

8.В
настоящия
ОПР отсъства секция за
мерки по осигуряване на
информация
и
публичност, както и за
прилагане принципа на
партньорство.

Описанието на тези
Да, следва да се
аспекти
от
плана за добавят тези елементи
развитие може да се на плановия документ.
базира на действително
изградените
механизми,
които по същество са
прилагани в процеса на
изпълнение на плана.

Не,
тъй
като
информацията, събирана в
хода на изпълнение на
проектите не може да
осигури надеждни данни за
настоящия планов период.
Следва обаче да се отрази
в плановия документ за
следващия период.

Основни изводи от извършената текуща оценка
В резултат от извършената текуща оценка на изпълнението на План за
развитие на община Кърджали за периода 2007-2013г., могат да се изведат
следните обобщени изводи:
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•

•

•
•

Изпълнението на плана отчита значителен напредък, както по отношение
покритие на отделните приоритети, цели и мерки, така и по отношение на
финансовата му реализация. Ако се запази тенденцията на работа, и с
оглед на факта, че настоящата оценка обхваща само периода 20072010, може да се предположи, че плана ще бъде реализиран в много
голяма степен.
Наблюдаваният напредък е отчетен чрез оценка на броя и вида
изпълнение проекти. Изпълнението на препоръчаните корективни мерки
по отношение на индикаторната система ще позволят занапред поефективното постигане на заложените в плана приоритети и цели.
Създадени са надеждни механизми за управление на плана, респективно
проектите, включени в него
Необходима е актуализация на отделни части от плана за развитие, за
постигане на съответствие с приложимото законодателство в областта
на регионалното развитие, както и с препоръките, дадени в доклада за
текуща междинна оценка на план.

І. Действия по наблюдение и оценка и система от индикатори
1.1. Действия по наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР на община
Кърджали
Общинският план за развитие е основния инструмент за провеждане на
местна политика, съобразена с нуждите на общността, както и с финансовите и
времеви ограничения, наложени по законов и икономически ред. Като такъв
инструмент ОПР задължително съдържа и елементите наблюдение, оценка и
контрол, в това число и механизмите за събиране на данни за заложените
индикатори.
Наблюдението на изпълнението на плана осигурява систематично
събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол и
вземане на решения. Целта на мониторинга е да осигури ефективно и
ефикасно изпълнение на плана. Той предоставя навременна информация за
планираната и извършената работа, като тази информация е достъпна за
всички заинтересовани страни. Осъществяването на текущото наблюдение ще
подпомогне процеса на идентифициране на рискове и съответно да способства
за вземане на адекватни мерки за тяхното преодоляване.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за
Общинския план за развитие съгласно дефинираната система от индикатори
(физически и финансови) организацията и методите на изпълнение, прилагани
от общинската администрация.
За постигане целите на наблюдението е изградена система за наблюдение,
която да отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение
ОПР на община Кърджали. Системата за наблюдение обхваща:
1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализиране на информация;
2. индикаторите за наблюдение;
7

3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната
работа;
4. системата на докладване и осигуряване на информация и
публичност.
В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие
общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи,
организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за
партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския план
за развитие. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по
наблюдението на общинския план за развитие се осигурява от бюджета на
община Кърджали. Ресурсното осигуряване и разпределение на средствата
при реализацията на приоритетите / стратегическите цели и мерките
залегнали в общинския план за развитие на община Кърджали се
осъществява на база разработената Индикативна финансова таблица.
Основните източници на финансиране на дейностите и проекти за периода
2007-2013 г., са както следва:
Собствени средства, в т.ч средства за съ-финансиране на проекти;
Целеви средства от националния бюджет;
Национални и международни програми;
Структурни фондове;
Предприсъединителни инструменти.
Изискванията за извършване на оценки са регламентирани в Закона за
регионално развитие, като се предвиждат 2 вида оценки – междинна(текуща) и
крайна. Законът регламентира ясно задачата и обхвата на всяка оценка, като
поставя и изисквания към начина на провеждането им, както и към екипа,
който извършва оценките.
1.2 Организация, изпълнение, актуализация и наблюдение на ОПР
Местната власт има ключова роля при изпълнението на приетите цели на
общинския план за развитие. Реализирането на плана включва изграждане на
вътрешно-институционална организация и регламентиране на връзките с
другите равнища за управление, както и с местните заинтересовани страни.
Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите
водещите компоненти. Най общо тук се включва:
1. Определяне на система от индикатори за измерване степента на
изпълнение;
2. Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите
параметри;
3. Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на
резултатите;
Тъй като ОПР е комплексен стратегически документ за местно развитие, следва
да бъдат обособени две нива при организирането, изпълнението и
наблюдението на ОПР.
На първо ниво, функционалната, институционалната и териториалната
организация на действията по изпълнение на мерките, програмите и проектите
на плана се осъществят от общинския съвет и кметът на община Кърджали в
съответствие с законовите и нормативни изисквания.
Съгласно чл. 91 от ППЗРР, Кметът на общината е натоварен с организирането
на процеса на наблюдение на изпълнение на ОПР. Въз основа на постигнатите
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резултати се разработва годишен доклад за наблюдение на изпълнение на
общинския план за развитие. Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се изготвя по определен от кмета
на община Кърджали ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на
кмета на общината.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия
напредък
по
изпълнението
на
приоритетите
и
стратегическите цели залегнали в ОПР на община Кърджали въз основа
на индикаторите за наблюдение;
3. предприетия действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на общинския план за развитие.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие осигуряват информация за изготвяне на последващата оценка на
общинския план за развитие.
Второто ниво е свързано с наблюдението на изпълнението на конкретните
проекти, залегнали в плана. Той се извършва от съответните екипи, натоварени
със реализацията на проекта. За изпълнение на проектите включени в Плана за
реализация към ОПР ще се създават мултидисциплинарни екипи от технически
лица, юристи, финансово – счетоводни експерти, лица с управленски опит,
осигурява необходимата експертиза за провеждане на наблюдението. Екипите
ще изпълняват задачи свързани с административно управление съобразно
законовите изисквания, и тези на финансиращата организация, технически
контрол за изпълнението на проекта, осигуряване на наблюдение на
изпълнението от трети страни.
Мерките за контрол на изпълнението на плана за развитие, предприети от
община Кърджали ще включват:
1. Осигуряването на достъп до информацията, свързана с изпълнението на
плана.
2. Кметът на общината, ежегодно докладва пред общинския съвет и
заинтересовани лица резултатите от осъществената местна политика и
изпълнените проекти.
От друга страна, създадените различни консултативни съвети, освен че имат
възможност за участие в процеса на програмиране и приоритизиране на
отделните проекти, щеполучават и текуща информация за реализацията на
плана.
1.3

Система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението

Изготвената система от индикатори следва стандартната утвърдена
структура необходими за наблюдението на изпълнението на ОПР през
програмния период 2007-2013 г.
Въвеждат се 3 вида индикатора – за продукт, за резултат и въздействие,
които са дефинирани на ниво приоритет и специфична цел. Въведени са и
индикатори за продукт, за отчитане на вложените финансови ресурси, който
дават възможност за оценка на ефикасността от направените интервенции.
Списъкът с индикатори е по приоритети и специфични цели е даден в
приложение 1.
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Основните информационни източници използвани за определяне на
базовите и целевите източници са данни събирани от НСИ, общинска
администрация, министерства и агенции.
Представената в приложение 1 и приложение 2 система от индикатори
дава възможност да се проследи не само използването на финансовия и
ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху
територията на общината.

ІІ. Осигуряване на информация и публичност за изпълнение на
ОПР и прилагането на принципа на партньорство
2.1 Информация и публичност
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи,
на които се основава провеждането на държавната политика за регионално
развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички
нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането,
наблюдението и оценката. В съответствие с разпоредбите на Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), решението на
Общинския съвет за приемане на Общинският план за развитие на община
Кърджали и неговите актуализации се публикуват на интернет страницата на
общината, което ще бъде своевременно изпълнявано от страна на отговорните
служители в общинска администрация Кърджали.
Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и
публичност на общинския план за развитие в съответствие с техните
компетенции.
Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на
правомощията си по изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват
своевременна информация за характера и същността на тези действия, за
необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците
от тях, както и за постигнатите резултати включително относно помощта,
предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.
Информацията е насочена към:
• широката общественост;
• потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти;
• лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални
проекти;
• осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност
на процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за
развитие се осъществява от Кмета на община Кърджали и общинския съвет в
съответствие с техните компетенции.
Основно предизвикателство пред общинската администрация и екипа за
управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и
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заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката
на ОПР.
На ниво индивидуален проект задължително ще се залагат действия по
информиране на обществеността, като ще бъдат съобразени и с изискванията
на финансиращите програми. Тези мерки включват публикации в пресата,
поставяне на билбордове и информационни табели, провеждане на публични
мерприятия за популяризиране на постигнатите резултати.
В допълнение на тези проектни дейности общината ще провежда и
целенасочена политика към информиране на гражданите за текущите събития
и изпълнение на Плана на развитие. Интернет страницата на община Кърджали
ще се актуализира регулярно, като предоставяната информация ще осигурява
прозрачност и откритост за действията по изпълнение на ОПР. Ще се
провеждат редовни срещи с медиите, където ще се предоставя текуща
информация за напредъка по изпълнение на определени проекти,
респективнно Плана за развитие.
2.2 Мерки за прилагане на принципа на партньорство
Процесът на прилагане на принципа на партньорството включва участие на
партньорите при разработването на Общинския план за развитие, неговото
управление, наблюдението и оценката на постигнатите резултати.
Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси
на общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и
идеи за успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие
между всички основни участници – местни власти, социални партньори,
неправителствен организации, частен бизнес, областен управител и областна
администрация.
При разработването и актуализацията на Общинския план за развитие на
община Кърджали ще се прилага принципа на партньорство, чрез включване на
максимално широк кръг заинтересовани страни. Обобщените резултати от
процеса на консултиране водят до последваща актуализация на плана
съобразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието
на общината.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване,
обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност,
ефективност и реалистичност на Общинския план за развитие.
Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на
специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми,
публични обсъждания, кръгли маси обществени форуми и дискусии,
гарантиращи прилагането на принципа на партньорството.
Ще се дава възможност за изразяване на мнения и представяне на
предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг
участници, осъществяване на консултиране чрез организиране на публични
обсъждания и др.
По този начин, обществото ще бъде регулярно информирано за дейноста
на администрацията, постигнатите резултати и предстоящите инициативи при
съобразяване с мнението на гражданите, по проблеми които касаят заложените
в плана за развитие приоритети и цели.
Изпълнението на Общинския план за развитие ще изисква дългосрочни
усилия, но той може да се изпълни успешно, само ако общественноста е
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своевременно информирана. Само по този начин ще бъдат спазени и
основните принципи на доброто управление - ефективност и ефикасност,
прозрачност, отчетност, отговорност, възможност за сравняване на
постигнатите резултати и стабилност.
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Приорите 1 Развитие на
конкурентноспособна и
динамична местна икономика,
реализираща местните
потенциали и сравнителни
предимства.
Специфична цел 1: Привличане на
нови динамични и конкурентни
производства
в
общината
и
създаване
на
условия
за
стимулиране развитието на средния
и малък бизнес във всички отрасли

Индикатори
Индикатори за продукт

Индикатори за резултат

Брой участия на общината в национални и международни
инвестиционни форуми за привличане на инвеститори

Нарастване
Кърджали

(Брой участие - показва ниво на ангажираност на общината за привличане на
инвестиции)

(измерва се в % - показва промяната в местната
икономическа среда и условията за създаване на бизнес)

Източник на информация: Отчетни документи
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1
Създаване на база данни за всички търговски и индустриални
имоти, които могат да бъдат отдадени под наем или продадени

Източник на информация: НСИ, ТСБ
Базова стойност: 0%
Целева стойност: 2%

(Отчита се дали е създадена такава база данни, като важен момент е не само
съществуването, а и нейното актуализиране)

Брой заети лица в новопривлечени фирми,
разположени в индустриални зони, бизнес
паркове и бизнес инкубаторите

Източник на информация:Общинска администрация
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1

Брой
МСП
получили
безвъзмездно
повишаване на конкурентоспособността си

финансиране

на

инвестициите

(Брой лица, показва доколко новите
реализирали ефекти на пазара на труда)

в

община

инвестиции

са

Източник на информация: НСИ, ТСБ
Базова стойност: 0
Целева стойност:100

за

Размер
на
привлечените
средства от МСП(в хил. лв.)

безвъзмездни

(Брой МСП, регистрирани в общината)

Източник на информация:ИСУН, окончателни отчети
Базова стойност: 0
Целева стойност: 2

Специфична цел 2: Развитие на
селското стопанство и свеждане до
минимум на пустеещите земи,
въвеждане
и
прилагане
на
алтернативно земеделие

Източник на информация:ИСУН
Базова стойност: 0
Целева стойност: 500 хил. лв.

Брой проведени информационни кампании сред населението
за перспективите пред сектора на селско стопанство
(Брой мероприятия - показва публични дейности за популяризиране на селското
стопанство и перспективите за развитието му, насочени към местното
население)

Източник на информация: Окончателни отчети
Базова стойност: 0
Целева стойност: 2

Намаление на дела на пустеещите земи
(% от общо земеделските земи - показва ефективно
използване на поземлените ресурси)
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Площ на отдадени под наем / аренда земеделски земи –
общинска собственост
(Площ ( в декари - показва действията на общината за подкрепа на селското
стопанство и производителите)

Източник на информация:Общинска администрация, сключени
договори
Базова стойност: 0
Целева стойност: 150
Брой лица, наети от общината по схеми за временна заетост

Източник на информация:Отчети на общината,
общинска служба Земеделие
Базова стойност: 0%
Целева стойност: 2%

(Брой лица - показва мястото на общината при провеждане на активни мерки на
пазара на труда)

Източник на информация:РСЗ, ДБТ, Справки от Общинска
администрация
Базова стойност: 0
Целева стойност: 150
Специфична цел 4: Развитие на
техническата
инфраструктура,
създаваща условия за привличане
на инвестиции, растеж и заетост

Дължина (в км) на ремонтирана общинска пътна мрежа
(Дължина (в км) - Отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация:Проектна документация,отчети за
изпълнение, актове за приемане на работа
Базова стойност: 0
Целева стойност: 3 км.

Новоизградено
осветление

енергоикономично

улично

и

парково

(Брой реализирани проекти / размер на инсталирана мощност)

Източник на информация:Отчет за капиталовите разходи,
ИСУН, окончателни доклади, проектна документация
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1
Брой санирани обществени сгради
(Брой изцяло санирани сгради обществени сгради – училища, детски градини,
болници, читалища, общински сгради и др.)

Източник на информация:Окончателни доклади, проектна
документация, сключени договори, актове за приемане на работата
Базова стойност: 0
Целева стойност: 5

Относителен дял на ремонтирана
общинска пътна мрежа
(Дължина на ремонтирана пътна мрежа към обща
дължина на общинска пътна мрежа ( в %) - показва качество
на поддържане на пътната мрежа)

Източник
на
информация:НСИ,
собствени изчисления
Базова стойност: 0
Целева стойност: 0,5
Реализирани икономии от внедрените мерки
за енергийна ефективност
(В лева, като се сравняват разходите за период преди
реализацията на мерките в съответните обекти, където
са приложени, и се отнасят към разходите след
въвеждането им - показва реализираните икономии за
отопление и електричество)

Източник на информация:Разходни документи,
собствени изчисления
Базова стойност: 0
Целева стойност: 10 000 лв.
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Приоритет 2 Изграждане на
качествена жизнена среда и
повишаване на
привлекателността на общината
за инвестиции и местоживеене.

Индикатори
Индикатори за продукт

Индикатори за резултат

Брой ремонтирани обекти от образователната инфраструктура
(училища, детски градини, детски ясли)
(Брой - показва в колко образователните заведения ( а не отделни сгради) са
извършени ремонтите)

Специфична цел 1: Повишаване на
грижите за жителите на общината

Източник на информация:Окончателни
документация, паспорт на сградите
Базова стойност: 0
Целева стойност: 5

доклади,

проектна

Относителен дял на децата (от 3 до 18 г.) в
община Кърджали, облагодетелствани от
извършените ремонти
(Брой на децата, учащи се в обектите ( училища, детски
градини), в които са извършвани строително – монтажни
работи отнесено към общия брой учащи в общината
(измерва се в %) - показва степента на покритие от
извършваните дейности)

Източник на информация:РИО за общия брой
учащи, НСИ
Базова стойност: 0
Целева стойност: 10
Брой проекти, реализирани самостоятелно от училища и
детски градини
(Брой проекти- проекти, реализирани от училища и детски градини, по различни
схеми и източници на финансиране)

Източник на информация:Окончателни
документация,
Базова стойност: 0
Целева стойност: 5

доклади,

проектна

Извършени разходи за оборудване на образователни
заведения
(в лв. - показва инвестиционните ангажименти на общината)
Източник на информация:Общински бюджет, ИСУН
Базова стойност: 0
Целева стойност: 50 000
Привлечени безвъзмездни средства за подобряване на
образователната инфраструктура
(в лв. - показва инвестиционните ангажименти на общината)
Източник на информация:ИСУН, окончателни финансови
доклади
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1 500 хил.лв

Относителен
дял
на
привлечените
безвъзмездни средства за подобряване на
образователната
инфраструктура
спрямо
капиталовите разходи
(Привлечени средства към общ размер на капиталовите
разходи за образователна инфраструктура (в %) - показва
зависимостта между привлечени и собствени средства,
отделяни за сектора)

Източник
на
информация:Окончателни
финансови отчети, ИСУН, бюджет на общината
Базова стойност: 0
Целева стойност: 50%
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Брой ремонтирани и рехабилитирани съществуващи спортни
площадки и съоръжения
(Брой обекти - показва инвестициона дейност в областта на спорта)

Източник на информация:окончателни
бюджет на общината, ИСУН
Базова стойност: 0
Целева стойност: 2

финансови

доклади,

Население, облагодетелствано от обновените
и изградени спортни съоръжения
(Брой на населението, облагодетелствано от обновените и
изградени спортни съоръжения (при съотнасяне към общия
брой население се измерва в %) - показва степента на
покритие на населението с достъп до спортна
инфраструктура)

Източник
на
информация:окончателни
финансови доклади, бюджет на общината, ИСУН

Средства, разходвани за ремонт и оборудване на културни
институции
(в лева -показва инвестиционните ангажименти на общината)

Източник на информация:окончателни финансови доклади,
бюджет на общината, ИСУН
Базова стойност: 0
Целева стойност: 50 000 хил.лв
Брой подкрепени инициативи и проекти на местни културни
институции чрез финансиране от общинския бюджет
(Брой проекти - показва активност на културните институции и
ангажираност на общината към културния живот)

Специфична цел 2: Подобряване
качествата на околната среда

Източник на информация:окончателни финансови доклади,
бюджет на общината, ИСУН
Базова стойност: 0
Целева стойност: 15
Дължина ( в км.) ремонтирана канализационна мрежа

Базова стойност: 0
Целева стойност: 10 %
Относителен
дял
на
привлечените
безвъзмездни средства за подобряване на
културната
инфраструктура
спрямо
капиталовите разходи
(Привлечени средства към общ размер на капиталовите
разходи за културна инфраструктура (в %) - Показва
зависимостта между привлечени и собствени средства,
отделяни за сектора)

Източник
на
информация:окончателни
финансови доклади, бюджет на общината, ИСУН
Базова стойност: 0%
Целева стойност: 2%

(Дължина (в км) - отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация:техническа документация, актове за
приемане на работа, отчети по проекти
Базова стойност: 0
Целева стойност: 3 км.
Дължина ( в км.) изградена нова канализационна мрежа
(Дължина (в км) - отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация:техническа документация, актове за
приемане на работа, отчети по проекти
Базова стойност: 0
Целева стойност: 0,5 км.
Брой изградени пречиствателни съоръжения за питейна и
отпадна вода

Дял
на
населението,
с
достъп
до
канализационна
инфраструктура
и
пречиствателни съоръжения за отпадна вода
(Брой на население с достъп до канализационна
инфраструктура и пречиствателни съоръжения за отпадна
вода към общ брой население в общината (в %) - показва
степен на покритие на услугата по събиране и пречистване
на отпадни битови води)
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(Брой пречиствателни станции, капацитет в еквивалентни жители - отразява
реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация:техническа документация, актове за
приемане на работа, отчети по проекти
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1
Дължина ( в км.) ремонтирана водопроводна мрежа
(Дължина (в км) - отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация:техническа документация, актове за
приемане на работа, отчети по проекти
Базова стойност: 0
Целева стойност: 2

Източник на информация:ВиК Кърджали, НСИ
Базова стойност: 0
Целева стойност: 55 %

Дял
на
населението,
с
достъп
до
водоснабдяване
и
пречиствателни
съоръжения за питейна вода
(Брой на население с достъп до централно водоснабдяване
към общ брой население в общината (в %) - показва степен
на захранване на населението с вода с гарантирани
показатели)

Източник на информация:ВиК, НСИ, Общинска
администрация

Дължина ( в км.) ремонтирана улична мрежа
(Дължина (в км) -отразява реализирана инвестиционна дейност)

Източник на информация:техническа документация, актове за
приемане на работа, отчети по проекти
Базова стойност: 0
Целева стойност: 3

Базова стойност: 0
Целева стойност: 75 %
Относителен дял на ремонтираната улична
мрежа
(Дължина на ремонтирана пътна мрежа към обща дължина
на уличната мрежа ( в %) - показва качество на поддържане
на уличната мрежа)

Източник
на
информация:техническа
документация, актове за приемане на работа,
отчети по проекти, собствени изчисления
Базова стойност: 0
Целева стойност: 0,5 %

Население, обхванато от услугите за разделно сметосъбиране
(Брой или % - показва покритие на населените места от услугата по
сметосъбиране)

Източник на информация:Общинска админситрация, НСИ
Базова стойност: 0 %
Целева стойност: 10 %
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Приоритет 3 Отваряне на
общината към страната и света:
използване на геостратегическото
положение на общината за
развитие на туризъм и
трансгранично сътрудничество.

Специфична цел 1: Развитие на туризъм

Индикатори
Индикатори за продукт

Индикатори за резултат

Брой туристически обекти, в които са извършени дейности за
социализиране и/или експониране

Брой реализирани нощувки в местата за
настаняване в община Кърджали

(Брой самостоятелни обекти ( а не сгради или части от обектите, отчитани
отделно) - показва действията на общината за подкрепа на туризма)

(Брой нощувки - показва нарастване на туристическот
търсене)

Източник на информация:Отчети по проекти, общинска
администрация
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1
Брой участия в информационни кампании, туристически борси,
панаири и изложения, представящи община Кърджали

Източник на информация:НСИ
Базова стойност: 0
Целева стойност: 500

(Брой мероприятия - показва публични дейности за популяризиране на местния
туристичекси потенциал)

Източник на информация:Отчети по проекти, общинска
администрация, публикувани материали
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1
Брой проекти, реализирани в областта на туризма чрез
получено безвъзмездно финансиране

Среден престой на ден на турист
(Съотношението между брой реализирани нощувки и брой
туристи - показва тенденциите в туризма – увеличаване на
престоя (съответно потреблението на други услуги),
характер на посещенията (уикенд, бизнес, ваканционни).

Източник на информация:НСИ,
изчисления
Базова стойност: 0
Целева стойност: 2

собствени

(Брой проекти (може да се измерва и обема им в лева) - показва ниво на
ангажираност на общината за развитие на туризма)

Специфична цел
трансгранично
и
сътрудничество

2: Развитие на
междурегионално

Източник на информация:Финални отчети проекти, ИСУН
Базова стойност: 0
Целева стойност: 2
Брой реализирани международни проекти в партньорство с
чужди организации в областта на образованието, културата,
туризма, икономическото развитие
(Брой проекти - Показва мерките, реализирани от общината за повишаване на
качеството на живот в различни сфери)

Източник на информация:Финални отчети проекти, сключени
договори
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1

Средства (в лева) инвестирани в различни
социално – икономически области от участие
в реализираните партньорски проекти
(В лева, според бюджета на проектите - отразява
допълнително
провлечените
средства
към
общо
средствата в общинския бюджет за реализация на различни
мероприятия)

Източник на информация:Финални отчети
проекти, сключени договори, общински бюджет
Базова стойност: 0
Целева стойност: 500 хил. лв.
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Специфична цел 3: Междуобщинско
сътрудничество с общини от областта и
съседни области

Брой изпълнени партньорски проекти с надобщинско значение
(Брой проекти - показва мерките, реализирани от общината за
повишаване на качеството на живот в различни сфери)
Източник на информация:Финални отчети проекти, сключени
договори
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1
Брой проекти, изпълнени от местни НПО в секторите
образование, култура, социални дейности, здравеопазване,
спорт, законодателство, икономическо развитие, туризъм

Средства (в лева) инвестирани в различни
социално
–
икономически
области
от
реализирани от местните НПО проекти
(В лева, според бюджета на проектите - отразява
допълнително провлечените средства от НПО за
реализация на различни мероприятия)

Източник на информация:Финални отчети
проекти, сключени договори, общински бюджет
Базова стойност: 0
Целева стойност: 50 хил.лв.

(Брой проекти - Показва мерките, реализирани от НПО за повишаване на
качеството на живот в различни сфери)

Източник на информация:Финални отчети проекти, сключени
договори
Базова стойност: 0
Целева стойност: 3
Приоритет
5
Укрепване
на
институционалния
капацитет
на
местно ниво за подобряване процеса
на управление и усвояване на
средства от структурните фондове и
кохезионния фонд на ЕС.
Специфична цел 1: Увеличаване на
местния капацитет за въздействие
върху развитието на общината

Индикатори
Индикатори за продукт

Индикатори за резултат

Разработени планови и стратегически документи
(Брой - показва плановата осигуреност на общината)

Източник на информация:Одобрени стратегически и планови
документи
Базова стойност: 0
Целева стойност: 2
Брой създадени консултативни съвети
Източник на информация:Споразумения, решения, протоколи от
проведени заседания
Базова стойност: 0
Целева стойност: 1
Брой общински служители, преминали обучителни курсове за
повишаване на квалификацията и компетенциите
(Брой служители от общинска администрация - показва действия за повишаване
на професионалната квалификация)

Източник на информация:Общинска администрация
Базова стойност: 0

Дял
от
служителите
на
общинската
администрация (мъже/жени), включени в
обучителни програми и курсове, или в проекти
за
повишаване
на
административния
капацитет
(Брой служители от общинска администрация - показва
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степен на повишаване на административен капацитетна
общинската администрация)

Целева стойност: 100

Специфична цел 2: Подготовка за
усвояване
на
средствата
по
структурните инструменти на ЕС, а така
също от национални и местни източници

Брой реализирани проекти насочени към служителите на
администрацията, финансирани от фондове на ЕС и други
организации
(Брой проекти-показва мерките за повишаване на административния капацитет)
Източник на информация:Общинска администрация
Базова стойност: 0
Целева стойност: 2
Брой подготвени технически проекти за ново строителство,
реконструкция или ремонт на съществуващи общински обекти
(Брой-показва техническата
инфраструктурни обекти)

готовност

на

общината

по

отношение

Източник
на
информация:Общинска
администрация
Базова стойност: 0
Целева стойност: 35 %
Размер на привлечените външни средства за
осъществяване
на
инвестиционни
и
неинвестиционни проекти(в лв.)
Източник
на
информация:
Общинска
администрация, ИСУН
Базова стойност: 0
Целева стойност: 69 000 хил.лв.

на

Източник на информация:Общинска администрация
Базова стойност: 0
Целева стойност: 7
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Приложение 2

Индикатори за въздействие
Индикатор за въздействие

Мерна
единица

Темп
на
нарастване
на
коефициента на заетост (20 – 64
навършени години)
Брой на безработните лица

Базова
стойност
(2007)

Постигнат
резултат
(2013 г.)

Информацион
ни източници

%

0%

10%

НСИ, ТСБ

брой

1871

1700

НСИ, ТСБ

Темп на нарастване на нетни
приходи от продажби

%

0%

10 %

НСИ, ТСБ

Нарастване на средна работна
заплата

%

0%

25%

НСИ, ТСБ

Намаление на коефициент
обща смъртност

на

%

0%

10%

НСИ, ТСБ

Намаление на коефициент
детска смъртност

на

%

0%

2%

НСИ, ТСБ

Намаление на децата, отпаднали
от училище

%

0%

15%

РИО
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