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Структура и съдържание на Финалния доклад – отчет за 
изпълнение на ИПГВР 

Настоящият финален доклад-отчет за изпълнението на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Кърджали (ИПГВР) за периода 2014-2020 г. е изготвен
съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г.

Финалният доклад-отчет съдържа следните елементи: 
 Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за
проектите за функционални връзки, с включени следните проекти/проектни идеи, които
са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са включени до
момента в матрицата-бюджет:
 Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и
информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;
 Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и
информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;
 Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието
на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;
 Основни изводи и препоръки за следващия период.



Интегриран план за възстановяване и развитие на град 
Кърджали 2014-2020 г.

Окончателният вариант на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Кърджали е приет с Решение № 213, Протокол 10 от заседание на Общински съвет
– Кърджали, проведено на 11.12.2013 г.

При разработването на ИПГВР на град Кърджали за периода 2014-2020 г. е дефинирана 
следната визия за развитието на града до 2020 г.:

ВИЗИЯ КЪРДЖАЛИ 2020

 КЪРДЖАЛИ – УСТОЙЧИВ И ИНТЕГРИРАН ГРАД

 КЪРДЖАЛИ – ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВЕН ГРАД

 КЪРДЖАЛИ – ЗЕЛЕН И АТРАКТИВЕН ГРАД



Интегриран план за възстановяване и развитие на град 
Кърджали 2014-2020 г.

Стратегическа рамка за развитието на град Кърджали

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускоряване социално - икономическото развитие на 
града и региона;
 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване инвестиционната и туристическа 
атрактивност на града;
 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Смекчаване социалните различия в рамките на 
урбанизираната територия;
 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Подобряване интегрираността на урбанизираната 
територия и достъпността до основни административни и социални услуги на 
гражданите и бизнеса.



Интегриран план за възстановяване и развитие на град 
Кърджали 2014-2020 г.

Обект на ИПГВР на град Кърджали за периода 2014-
2020 г. са три зони за въздействие на територията на
града, които са определени по обща методика и критерии,
зададени в методическите насоки на МРРБ за
изработване и прилагане на ИПГВР, както следва:
 ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА
ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (ЗП);
 ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (ЗС);
 ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ( ЗИ).

Изборът на зоните за въздействие се базира на
проведен целеви и проблемен анализ на ситуацията в
социално икономически и екологичен план и по отношение
на осигуреността на територията, с действащи
устройствени планове и схеми.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ГРАД КЪРДЖАЛИ е основния инструмент за
реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, чрез който се
осигурява механизъм за определяне на приноса и подкрепата на ОПРР 2014-2020 г. за
цялостното изпълнение на ИПГВР на градовете.

Стратегическата цел на Инвестиционната програма е чрез реализирането на
приоритетни проекти да се постигне изпълнение на целите на ИПГВР на град Кърджали,
свързани с подобряване на качеството на живот на жителите.
В основния списък на проектите на Инвестиционната програма са включени 3 проекта, а 
именно :
І. Проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град
Кърджали” с включени 5 обекта – сградите на СОУ „П.Р.Славейков“; на СОУ „Отец
Паисий“; на ГПЧЕ „Хр.Ботев” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, на ОУ „П.К.Яворов“ и на
детска градина “МИР”.
ІІ. Проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”  с включен обект:
реконструкция на бивше общежитие на Строителен техникум.
ІІІ. Проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали” с
включени 5 обекта, обхващащи 10 улици в ЗП и ЗС, площад “Хаджи Димитър” и
изграждане на пешеходен мост в парк „Арпезос –Север”, свързващ I-ва и II-ра част.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Съгласно Споразумение BG16RFOP001-1.040-0029-С01 за реализация на
Инвестиционната програма на Община Кърджали по ОПРР 2014- 2020 г., общият размер
на безвъзмездната финансова помощ за Община Кърджали е индикативна максимална
сума от 21 048 163.28 лева.

Към декември 2020 г., Община Кърджали е договорирала пълния размер на
безвъзмездната финансова помощ за Община Кърджали за изпълнение на индикативния
списък с основните проекти от Инвестиционната програма.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 
За изпълнение на част от дейностите/проекти, залегнали в ИПГВР на град

Кърджали са използвани финансови източници извън Инвестиционната
програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., а именно
други схеми за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-
2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., национални
програми, републикански бюджет, общински бюджет и други.

Обемът на привлечените средства за изпълнение на целите на ИПГВР на гр.
Кърджали и тяхното разпределение по източници са представени в следващата
таблица.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 
Финансов източник Размер на привлечените 

средства /в лв./ 
Процент на 

привлечените 
средства 

Инвестиционна програма по 
Приоритетна Ос 1 на ОП 
„Региони в растеж” 2014-2020 г. 

21 048 124,14 32,75 % 

ОП „Региони в растеж” 2014-2020 
г.  

1 058 244,60 1,65 % 

Други оперативни програми - ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 г., ОП „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж” 2014-2020 г. и  ОП 
„Храни ” 2014-2020 г. 

4 318 833,03 6,72 % 

Национална програма за 
енергийна ефективност 

28 267 674,06 43,98 % 

Държавен бюджет 8 298 713,28 12,91 % 

Общински бюджет 1 508 718,92 2,34 % 

Общо  64  500 308,03 100 % 

 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

 ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ /ЗП/

В Зоната е планирано изпълнението на
5 интегрирани проекта, включващи от 3
до 10 отделни дейности/проекти.
Към края на 2020 г. по четири от
интегрираните проекти са изпълнявани
дейности/проекти, като процента на
изпълнение на отделните дейности
варира от 10 до 100 процента.
Не са стартирали дейности по
изпълнението само на интегриран
проект „Парк Арпезос –юг”.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

 ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ /ЗП/
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Планираната обща стойност на
интегрираните проекти в зоната
е в размер на 54 200 000 лв.

Привлечените средства по
реализирани проекти в зоната е
в размер на 29 253 453,16 лв.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

 ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ  СОЦИАЛЕН  ХАРАКТЕР  /ЗС/

В Зоната е планирано изпълнението на
4 интегрирани проекта, включващи от 1
до 3 отделни дейности/проекти.
Към края на 2020 г. по три от
интегрираните проекти са изпълнявани
дейности/проекти, като процента на
изпълнение на планираните дейности
варира от 5 до 55 процента.
Не са стартирали дейности по
изпълнението само на интегриран
проект „Интеграция на Възрожденци с
ЦГЧ”.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

 ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ  СОЦИАЛЕН  ХАРАКТЕР  /ЗС/

Планираната обща стойност на
интегрираните проекти в зоната
е в размер на 22 230 000 лв.

Привлечените средства по
реализирани проекти в зоната е
в размер на 33 730 201,70 лв. 0
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

 ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /ЗИ/

В Зоната с потенциал за икономическо
развитие /ЗИ/ е планирано
изпълнението на 3 интегрирани
проекта, включващи по 2 отделни
дейности/проекти.
В тази зона се отчита най-слабо
изпълнение на предвидените проекти.
Към края на 2020 г. има изпълнени
частични дейности само по един от
проектите, като процента на изпълнение
на планираните дейности по този проект
е едва около 3%.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

 ЗОНА  С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /ЗИ/

Планираната обща стойност на
интегрираните проекти в зоната
е в размер на 11 550 000 лв.

Привлечените средства по
реализирани проекти в зоната е
в размер на 349 995,00 лв.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

Община Кърджали е осигурила и изразходвала 73,31% от планираните
финансови средства за проектите, включени в Програмата за реализация на
ИПГВР на гр. Кърджали или общо 64 500 308, 03 лв.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ИПГВР НА ГРАД КЪРДЖАЛИ

№  Индикатор  мярка  Базова 
стойност  

Целева стойност  Изпълнение на индикатора 
по зони 

Общо 
изпълнение 
за периода 

Коментари 

ЗП ЗС ЗИ 
1 Обновяване на обществени сгради кв.м. 0 17 066 кв. м. (ЗП) 744 кв. м. 0 0 744 кв.м  
2 Изграждане/обновяване на детски градини/ 

училища:  
Кв.м. 0 Застроена площ (ЗП) - 11 

766 кв. м, РЗП – 46 200 
кв.м 
/5 училища и 3 детски 
градини/ 

ЗП- 7487,01 
кв. м; РЗП - 
23146,07  
кв. м. / 4 
училища и 
1 детска 
градина/ 

ЗП- 2301 
кв. м; 
РЗП – 
9148,00  
кв. м. / 1 
училище
/ 

0 ЗП- 9788,01 
кв. м; РЗП – 
32294,07  кв. 
м. / 5 
училища и 1 
детска 
градина/ 

 

3 Реконструкция паркови пространства и 
ново озеленяване  

Кв.м. 0 309 163 кв. м. паркови 
пространства 
ново озеленяване 49 162 
кв. м 

0 0 0 0  

4 Ремонт / рехабилитация на  детски 
площадки 

бр. 0 49 0 4 0 4  

5 Рехабилитация на алеи и тротоари кв.м. 0 26 172 кв. м. алеи и 72 
843 кв.м. тротоари 

23 625,17 10 146  33 771,17 кв. 
м тротоари 

 

6 Изградени / възстановени атракционни 
центрове – детска железница  

км 0 1.12 км.; 0 0 0 0  

7 Изградени/ обновени спортни съоръжения кв.м. 0 61 065 кв. м. 39 389 кв. м 0 0 39 389 кв. м  
8 Строителство, рехабилитация и 

реконструкция на градска улична  мрежа 
км 0 29.94 км 1, 458 км. 0 0,969 

км. 
2,43 км.  

9 Изградени нови съоръжения на 
техническата инфраструктура: мостове – 
пешеходен мост в парк Арпезос север – 374 
м.,  надлези, паркинги – 14 580 кв.м. и др.; 

 0 Мост – 374 м. 
надлези, паркинги – 14 
580 кв.м. 

110,3  м. 
мост с РЗП 
459,93 кв. 
м. 

0 0 110,3 м. мост 
с РЗП 459,93 
кв.м. 

 

10 Икономия на енергия от повишаване на 
нивото на енергийната ефективност на 24 
обществени сгради и  енергийно ефективно 
улично осветление. 

% 0 20% НП НП НП НП Индикаторът 
може да бъде 
отчетен през 
2022 г. 

 



ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА 
РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ИПГВР
Ключов аспект при цялостното реализиране на ИПГВР е отчитането и минимизирането
на най-често срещаните рисковете с относително по-голямо въздействие върху успеха
на отделните проекти, а именно:
 липса на проектна готовност;
 липса на финансиране;
 несъответствия между планирани финансови средства и реално необходими средства
за изпълнение на дейности;
 промяна на състоянието на сградния фонд – обект на интервенции;
 липса на подходящи сгради/терени за реализация на инвестицията; проблеми със
собствеността и отчуждавания; проблеми със статута на обектите;
 сериозни забавяния и/или невъзможност за подписване на договор с избран
изпълнител, поради продължителни обжалвания от страна на участници в обществени
поръчки, необходимост от повторно обявяване на нови процедури за избор на
изпълнител и др.
 некачествено изпълнение на договори от избраните изпълнители;
 недостиг на общински средства или заемно финансиране за реализация на проектите
в планирания период и др.



ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД

На база направения анализ на реализирането на ИПГВР – гр. Кърджали за периода
2014-2020 г., при подготовката на стратегическите документи следва се вземат в
предвид следните препоръки:
 При дефинирането на проектните идеи, които да се включа в ПИРО 2021-2027, да
се отчита ограничеността на финансовите ресурси, да се посочват конкретните
източници на финансиране към всеки потенциален проект;
 При приоритизирането на проектните идеи да се добави и критерий „Степен на
проектна готовност” с относително висока тежест;
 При определяне на системата от индикатори на ПИРО 2021-2027 г., да се обърне
внимание на начина на измерването на напредъка, достъпността на данните и
определянето на базовите стойности на отделните индикатори;
 Да се дефинира ефективна система за управление, наблюдение и оценка на
изпълнението на стратегическия документ.



Финалният доклад-отчет е публикуван на
интернет страницата на Община Кърджали в
секция “Нормативни документи”, подсекция
“Програми и планове“ –
https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm_2



Благодарим Ви за 
вниманието!

За контакти 
Община Кърджали 
Отдел “СПУП” 
тел.: 0361/21651,21653,21657 
ел. поща: ip_kj@mail.bg
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