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2.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОДОПИ 

 

2.1. Мисия и визия за развитие 

Стратегическата част на Плана е разработена на базата на извършения анализ, 

като процесите и тенденциите са разгледани по отношение на тяхната устойчивост във 

времето. При разработването на стратегическата част в Плана за развитие на община 

Родопи са използвани метода на еквивалентността и метода на конверсията и са 

планирани интервенции, както за преодоляване на идентифицираните слабости, така и 

за развитие на потенциала на общината. Предложените цели, мерки и проекти са 

фокусирани върху специфични местни ресурси и възможностите за развитие, като е 

отчетена близостта на община Родопи до областния център Пловдив и близостта до 

трансгранични коридори. 

МИСИЯ: 

„Интензивно и устойчиво развитие на Община Родопи, като желано място за живот и 

икономическа дейност” 

 

Визията за развитие на община Родопи, акцентира върху два основни аспекта: 

повишаване качеството на живот и развитие на условията за икономическо развитие. 

Нейното формулиране е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за 

регионално развитие на област Пловдив и отчита насоките в националните 

стратегически документи за периода 2014-2020. Визията за развитие на общината се 

формулира като: 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ: 

 „Изграждане и развитие на ефективна административна среда, с висок капацитет и 

институционална устойчивост, предоставяща бизнеса услуги в подкрепа на гражданското 

общество, неправителствените организации и бизнеса, за постигане целите на Европейска 

кохезия, чрез повишаване качеството на живот и условията за икономическо развитие в 

Община Родопи“ 

 

2.2. Приоритети, цели, мерки и проекти 

За постигането на визията за развитие на община Родопи на база на социално- 

икономическия анализ и секторните SWOT анализи е идентифицирана следната 

стратегическа цел: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

„Създаване на условия за подобряване на климата за развитие на местната 

икономика и физическата среда за живот на хората, съпроводени от повишаване 
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на заетостта и доходите на населението, чрез предоставяне на висококачествени 

административни услуги и балансирано развитие на територията” 

При извеждането на стратегическите цели и приоритети в областната стратегия е 

приложен принципа на необходимостта и приемствеността – базират са на текущия 

анализ на състоянието и на стратегическите цели за текущия период. Запазва се и 

принципът за необвързаност на даден приоритет с конкретна стратегическа цел. 

Всеки един приоритет съответства на стратегическа цел, изведена в резултат от 

анализа на необходимостта и специфичните потребности на общината. Определени по 

тази логика стратегически цели и приоритетите на община Родопи за периода 2014 – 

2020 година: 

• Подобряване на качеството на живот на населението 

• Развитие на устойчива икономика 

• Повишаване на качеството на административното обслужване 

Всеки един от приоритетите е пряко подчинен на конкретната стратегическа цел, 

като заложените в него мерки допринасят за комплексното постигане на целите, 

доколкото съдържанието им има взаимно допълващ се характер. По-долу е представена 

и структурата на целите, мерките и проектите, чрез които ще се реализират 

стратегическите приоритети на община Родопи. 

 

ПРИОРИТЕТ №1. 

ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

Качествените човешки ресурси представляват важно конкурентно предимство на 

общинската икономика и следва целенасочено да бъдат развивани, като се отчитат 

перспективите и тенденциите в икономическото развитие. Подобряването на 

образователно-квалификационните характеристики, интеграцията на лицата отпаднали 

от пазара на труда, на маргинализираните групи (лицата с увреждания и етническите 

малцинствени групи), предоставянето на качествени социални и медицински услуги, 

опазването на природното и културно-историческото наследство, подобряване на 

възможностите за отдих и спорт, както и подобряването на инженерната и техническата 

инфраструктура, развитие на енергийна ефективност и сигурност са основни фактори 

за повишаването качеството на живот и привлекателността на общината и населените 

места. Главните причини за безработицата в общината са липсата на квалификация, 

образование и несъответствието за образователния ценз на безработните с 

изискванията и потребностите на работодателите. За намаляване мащабите на 

съществуващия дисбаланс на пазара на труда следва да бъдат развивани 

професионалните компетенции на заетите и безработните, паралелно със 
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стимулирането на икономическата активност на бизнеса и разкриването на нови 

работни места. 

За изпълнение на целта е предвидена подкрепа за интеграция на лицата в 

неравностойно положение по икономически, физически или етнически причини. 

Планираните интервенции са насочени към: 

 Подобряване качеството на предлаганите образователни услуги в това число и в 

детските заведения, както и намаляване броя на преждевременно отпадналите от 

училище. 

 Подобряване достъпа до учене през целия живот. 

 Изграждане на взаимовръзка между образователната система и бизнеса, чрез 

развитие системата на практиките и стажовете. 

 Насърчаване развитието на местния пазар на труда и социалното включване за 

повишаване на заетостта и създаване на условия и стимулиране на мобилността 

на работната сила и ограничаване на миграционните процеси. 

 Инвестиции за създаване на достъпна градска среда, подобряване на 

възможностите за заетост и осигуряване на достъп до качествени социални 

услуги за лицата с физически увреждания. 

Развитието на обществената инфраструктура и осигуряване на привлекателна 

градска среда е изключително в компетенциите на общинската администрация. 

Обществената инфраструктура има ключово значение за предоставяне качествени 

административни, образователни, здравни и социални услуги и за създаване на условия 

за пълноценен културен живот за местната общност. Ангажименти на общинската 

администрация са свързани с изграждането и поддържането на местната пътна 

инфраструктура, включително уличната мрежа в населените места и обществените 

паркове, участие в развитието на водоснабдителната и канализационната мрежа, 

подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците, повишаване на 

енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми източници на 

енергия. Ключов проблем пред общинската администрация е осигуряването на 

финансови ресурси за реализиране на инфраструктурни проекти и за поддръжката на 

наличната инфраструктура. 

Основните усилия на община Родопи ще са насочени към: 

 Подобряване характеристиките на пътната мрежа и осигуряване на достъп до 

населените места, като приоритетни са ремонта на общинската пътна мрежа и 

изграждането на пътни връзки със съседните общини. 

 Осигуряване на достатъчно количество и качество питейна вода и обхващане в 

канализационната мрежа на населените места в общината. 

 Съхраняване на природната среда и отстраняване на старите замърсявания, 

поддържане на стандартите за качество на атмосфера, почви, повърхностни и 
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подземни води, опазване на биологичното разнообразие и интегриране на  

екологичната политика с политиката  а насърчаване на местната икономика. 

 Намаляване на публичните разходи за енергия, повишаване на енергийната 

ефективност, насърчаване прилагането на енергоспестяващи технологии в 

частния сектор, както и използването на енергия от ВИ, чрез изграждане и 

развитие на умни разпределителни мрежи за ниско и средно напрежение, 

включително подкрепа за трансфер на иновации. 

В населените места са планирани инвестиции за подобряване на градската среда, 

чрез реализация на проекти за подобряване на уличната мрежа и развитие на 

обществените паркови пространства. В момента се реализират инвестициите за 

развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, като 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Пловдив ще стопанисва и осъществява 

поддръжката на ново изградената инфраструктура. Изграждането на пречиствателни 

съоръжения за отпадни води ще се изпълнява според изискванията на Директива 

91/271ЕЕС на Европейския съюз, Рамковата директива по водните въпроси и 

Конвенцията за защита и използване на трансграничните водни течения, като се отчита 

трансграничния характер на замърсяването на река Марица. Община Родопи се 

ангажира с експертно участие на регионално ниво за интегрирано управление на 

водните ресурси. Планираните интервенции за развитие на екологичната 

инфраструктура са насочени към подобряване третирането на битовите и 

промишлените отпадъци, в съответствие с провежданата национална политика за 

опазване на околната среда. Развитие на стратегия за управление на отпадъците и 

въвеждането на регионален принцип на е ангажимент на Община Родопи и предвид на 

недостига на собствени финансови ресурси и високата ценова чувствителност на 

населението по отношение на събираните такси за сметосъбиране, депониране на 

отпадъците и отстраняване на замърсявания, са силно ограничени възможностите за 

подобряване качеството на тази услуга. Предвижда се да се увеличат разходите на 

община Родопи във връзка с управлението и финансирането на регионалното депо за 

твърди битови отпадъци, както и изграждане на площадка за претоварване, което 

обслужва общината. 

В рамките на приоритета могат да бъдат открити няколко взаимосвързани 

елемента, които задават основата за идентификация и определяне на мерките по 

стратегическата цел. 

Мерките и дейностите в Приоритет № 1:  „Подобряване на условията и 

качеството на живот“  са: 

Мярка 1.1. Подобряване качеството на живот, чрез развитие на човешкия потенциал 

В  на тази мярка са представени дейности, ориентиране към повишаване 

качеството на образованието и подобряване системата за продължаващо обучение с 
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акцент върху мероприятия свързани с процеса на създаване на заетост и интеграция и 

защита на рискови групи. Мярката включва следните основни дейности: 

1.1.1. Подобряване качеството на предлаганите образователни услуги 

1.1.2. Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище 

1.1.7. Подобряване достъпа до учене през целия живот 

1.1.3. Подобряване качеството на предлаганите услуги и битовите условия в детските 

заведения 

1.1.4. Създаване на условия и стимулиране на мобилността на работната сила и 

ограничаване на миграционните процеси 

1.1.5. Насърчаване развитието на местния пазар на труда и социалното включване за 

повишаване на заетостта 

1.1.6. Изграждане на взаимовръзка между образователната система и бизнеса, чрез 

развитие системата на практиките и стажовете 

Мярка 1.2. Подобряване качеството на живот, чрез развитие на инженерна техническа 

инфраструктура 

Един от основните компоненти на качеството на живот е техническата 

инфраструктура в населените места от община Родопи. Следва да се отбележи, че тук 

са съсредоточени основните инфраструктурни проекти, които Общината следва да 

реализира за постигане на целите и конкретно в настоящата приоритетна цел. Отделни 

елементи от тази инфраструктурна мярка не са под прякото въздействие на Общината, 

като орган на местната власт (например електропреносната мрежа не е ангажимент на 

общината и тя не може директно да повлияе върху нея) същевременно в рамките на 

мярката е заложено Община Родопи да проведе определени междуинституционални и 

координационни дейности, които да допринесат за качествената инфраструктура дори и 

в случай на косвено въздействие в посока нейното подобряване. Предвидените в 

мярката дейности са представени както следва: 

1.2.1. Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в населените 

места на Общината; 

1.2.2.Рехабилитация и изграждане  на водопреносната мрежа и сондажи 

1.2.3. Развитие на екологичното и съвременно третиране на отпадъците 

1.2.4. Превенция от природни рискове 

1.2.5. Изграждане и поддържане на съвременна комуникационна мрежа 

1.2.6. Подобряване на транспортната свързаност в Общината 
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1.2.7.Рехабилитация и доизграждане на уличната мрежа на населените места 

1.2.8. Подобряване състоянието на сгради публична собственост и такива с обществено 

значение 

1.2.9. Развитие на дребномащабна и съпътстваща инфраструктура 

1.2.10. Изграждане и поддържане система за мониторинг и контрол върху замърсители 

Мярка 1.3. Подобряване качеството на живот, чрез опазване и развитие на природното, 

културно и историческо наследство 

 Мярката е ориентирана към развитие на специфична част от инфраструктурата в 

общината, насочена към подобряване качеството на духовния живот и развитие на 

възможностите за културно израстване. Следва да се отбележи, че включените в нея 

дейности и конкретни проекти могат да намерят израз и в реализиране на техния 

икономически потенциал, особено чрез развитието на туризма. 

1.3.1. Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие 

1.3.2. Развитие, опазване и поддържане на културно-историческо наследство 

1.3.3. Развитие на общинската културната инфраструктура и подобряване на 

възможностите за достъп до услуги от областта на културата 

1.3.4. Създаване и развитие на практики за провеждане на културно-масови 

мероприятия 

Мярка 1.4. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване социалните услуги в 

общината 

Подобряване качеството на социалните услуги е от съществено значение като се 

вземат предвид съществуващите негативни социални и демографски тенденции в 

Общината. Независимо от перспективата тези тенденции да затихват, техните 

последици трябва възможно най-бързо да бъдат елиминирани или негативните им 

социално- икономически и чисто-човешки измерения да бъдат овладяни и 

систематизирани. В хода на тази логическа линия социалните услуги се явяват не само 

съществен показател за качеството на живот в общината, но и стратегически елемент от 

структурата на приоритета свързан с развитие качеството на живот на населението в 

Общината като цяло. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на 

интервенция в рамките на тази мярка са: 

1.4.1. Социална интеграция на маргинализирани общности 

1.4.2. Развитие на общинската социална мрежа 

1.4.3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи 
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1.4.4. Активно включване на уязвими групи в обществения и икономически живот 

Мярка 1.5. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване достъпа до 

съвременно и качествено здравеопазване 

Подобряване качеството на живот, чрез подобряване достъпа до съвременно и 

качествено здравеопазване. Следва да се уточни, че осигуряване на качествено 

здравеопазване е обект на концепцията за здравна рамка на Министерство на 

Здравеопазването в рамките на която Общината има спомагателни функции. Поради 

важността на сектора за развитието на територията и в частност за самото население на 

Община Родопи, обаче, тук здравеопазването е изведено като самостоятелна мярка. 

Общинската администрация на практика може да осъществи координационни действия 

и да подпомогне осигуряването на качествено здравеопазване за населението не само 

чрез директни инвестиции. Органите на местната власт се явяват своеобразен 

посредник във взаимоотношенията на заинтересованите и засегнати лица на местно 

равнище и представителите на държавната власт и националните институции. 

Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките 

на тази мярка са: 

1.5.1. Инвестиране в здравна инфраструктура 

1.5.2. Създаване и популяризиране на превантивни мероприятия 

Мярка 1.6. Подобряване качеството на живот, чрез подобряване възможностите за 

отдих и спорт 

Развитието на възможностите за отдих и спорт са неразривно свързани с 

условията за намаляване на миграцията и създаване на възможности за специфична 

икономическа активност в Общината. Предвидените дейности, представляващи 

конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка са 

1.6.1. Развитие и поддържане на места за масов отдих 

1.6.2. Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за професионален 

спорт и спорт в свободното време 

1.6.3. Създаване и развитие на практики за провеждане на спортни състезания и 

мероприятия 

Мярка 1.7. Развитие на енергийната ефективност и енергийна сигурност.  

Мярката пряко с хоризонталните приоритети на ЕС и специфичните приоритети 

за развитие на икономиката, ориентирани към енергийно независима икономика и 

енергийна сигурност. Същевременно следва да се отбележи и това, че изискванията на 

националното и европейското законодателство относно постигане на определен клас 
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енергийна ефективност на публични сгради само по себе си предполага реализиране на 

проекти с подобна насоченост. 

Анализът направен в Областната стратегия показва нееднозначно, че областта, 

като цяло, разполага с достатъчно природни дадености за развитие на ВЕИ, 

колосалната част от които не се рационализират. В рамките на Общината са на лице 

редица възможности за производство на електроенергия от слънчева енергия, както и 

използването на геотермални източници за производство на енергия. На тази мярка са: 

1.7.1. Осигуряване на енергийна ефективност 

1.7.2. Развитие производството на електроенергия от възобновяеми източници 

1.7.3. Развитие и поддържане на електропреносната и електроразпределителната мрежа 

и съпътстващата ги инфраструктура 

Мярка 1.8. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за подобряване 

качеството на живот в общината.  

Мярката има характер на „Техническа помощ” при реализирането на мерките от 

приоритетната ос и се явява хоризонтален подход при формулиране логиката на всеки 

един от приоритетите в Общинския план за развитие на Община Родопи за 2014 – 2020 

г. В нея са предвидени мероприятия свързани с разработването на устройствени 

планове и схеми, промяна предназначението на територии и обекти, разработването и 

изпълнението на стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата 

на приоритета. 

Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в 

рамките на тази мярка са: 

1.8.1. Провеждане на активна между институционална координация при реализиране на 

политиките на общината в областта на заетостта, образованието и социалната сфера 

1.8.2. Прилагане на интегриран подход за териториално развитие на населените места в 

общината 

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата 

цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и 

общинския бюджети. Всяка дейност към съответната мярка включва в себе си набор от 

конкретни проекти, чието осъществяване ще доведе до реализирането на дейността, а 

комплексно и до реализирането на самата мярка и приоритет. Отделните проектни 

намерения, с индикативен характер са обект на систематизиране и остойностяване във 

финансовата таблица, приложение към настоящия Общински план за развитие. Този 

подход е следван и при разписването и представянето и на останалите приоритети в 

Общинския план за развитие на Община Родопи2014 – 2020 г. 
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ПРИОРИТЕТ №2. 

УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Постигането на устойчив икономически растеж чрез развитие на 

конкурентоспособна икономика, се явява ключов параметър и за повишаването 

качеството на живот в община Родопи. Планираните интервенции в приоритета са 

насочени в развитието на диверсифицирана и устойчива местна икономика, чрез 

реализиране на потенциала и ресурсите на общината за икономическо развитие. 

Предвижда се насърчаване възникването и развитието на бизнес на съвременно 

технологично ниво, развитието на туристическия отрасъл, като алтернативен стопански 

сектор и пазарно ориентирано селско и горско стопанство. 

Особен акцент при определянето на мерките са постигане на икономическа 

конкурентоспособност е поставен във възможността да се търси цялостно повишаване 

качеството на бизнес средата, чрез повишаване на характеристиките благоприятстващи 

развитието на бизнес инициативи и привличане на инвеститори. В това отношение 

особено място заема стимулиране развитието на селското стопанство като традиционен 

отрасъл в областта, от една страна, и осигуряване на техническа и инженерна 

инфраструктура за реализиране на бизнес от друга. Привличането на външни 

инвеститори ще се осъществява предимно чрез развиване на индустриалната зона, 

поради което изисква развитието на капацитет на общинско ниво за промоция и 

целенасоченото привличане на външен бизнес в общината, базирана на местните 

ресурси. Акцентът е върху привличането на бизнес на съвременно технологично ниво и 

внедряване на технологии в местните компании, като важен фактор за 

конкурентноспособността на общинската икономика и задържане на 

високообразованото местно население. Не са пропуснати изведените в приоритет в 

европейската стратегия ЕВРОПА 2020 и Национални стратегически документи Мерки 

за насърчаване на клъстеризацията и бизнес мрежите. Както бе отбелязано в анализа 

към настоящият момент те нямат масов характер и ефектите от тях са спорадични, но 

наличието им като добри практики може да бъде основа за интензивен растеж през 

периода 2014 – 2020 година. Отчетени са ограничените възможности на Община 

Родопи пряко да участва в местната икономика, като усилията са насочени към 

подкрепа за бизнеса чрез изграждане на сътрудничество с предприемачите при 

усвояването на финансови средства от фондовете на ЕС, съвместни маркетингови 

инициативи за разширяване на бизнес контактите и развитие на публично- частни 

партньорства. 

Важен инструмент за подобряването на конкурентноспособността, както на ниво 

отделна компания, така и на ниво общинска икономика е активното сътрудничество и 

кооперирането със съседните общини и реализация на проекти с регионално значение. 

Мерките и дейностите в рамките на Приоритет № 2. Устойчиво икономическо развитие 



 

11 

 

са, представени в съответствие с възприетия подход от представяне мерките и 

дейностите в Приоритет № 1 

Мярка 2.1. Развитие на устойчива икономика.  

Ключовата позиция на местната икономика за развитие и благоденствие на 

територията е базисно изискване. Икономическото развитие на региона е пряко свързан 

с доходите на населението, икономическата и инвестиционна активност и нарастването 

на собствените приходи в общинския бюджет. От една страна нарастването на 

доходите на населението само по себе си е фактор за повишаване общия стандарт на 

живота и подобряване на редица жизнени показатели, върху които Общинската 

администрация няма възможност за пряко влияние. От друга нарастването на 

собствените приходи на общината ще даде възможност да се реализират проекти без 

Общината да бъде зависима от наличието или интензитета на обявяване на различни 

програми с грантово финансиране от ЕС, каквато е ситуацията към края на програмния 

период 2007 – 2013 година. Същевременно следва да се отбележи, че развитието на 

икономиката в Общината само по себе си не е обект на пряко въздействие. Общинската 

администрация може да подпомогне процесите по създаване на условия за развитие на 

предприемачеството или привличане на инвеститори, но не може директно да се 

ангажира с повишаване икономическата активност. 

В този контекст, предвидените дейности, представляващи конкретни области на 

интервенция в рамките на тази мярка са: 

2.1.1. Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в 

общината 

2.1.2. Насърчаване на предприемачеството 

2.1.3. Насърчаване на иновациите 

2.1.4. Подпомагане на бизнес клъстерите, изграждането и развитието на бизнес мрежи и 

кооперирането 

Мярка 2.2. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за подобряване и 

развитие на икономическия потенциал на общината. 

 Мярката има характер на „Техническа помощ” за реализиране на приоритета, 

като следва логиката на възприетия в първия приоритет подход. В нея са предвидени 

мероприятия свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна 

предназначението на територии и обекти, разработването и изпълнението на 

стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. 

Същевременно тук за предвидени и подходи за привличане на чуждестранни 

инвеститори посредством създаване на благоприятна административна среда, което би 

могло да бъде обект на самостоятелна разработка в рамките на дейностите. 
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Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките 

на тази мярка са:  

2.1.1. Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в 

общината 

2.1.2. Насърчаване на предприемачеството междуобщинско и международно 

популяризиране на областта като туристическа дестинация.  

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата 

цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и 

общински бюджети. Необходимо е и привличане на частни ресурси на инвеститори от 

страната и чужбина, като следва да се наложат условия за генериране на устойчив 

растеж базиран на реинвестиции и концентрация на капитала, генериран в рамките на 

общината.  

 

ПРИОРИТЕТ № 3. 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, КАТО СТРАТГИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ 

ОТРАСЪЛ В ОБЩИНА РОДОПИ 

Тук е мястото да се отбележи, че в рамките на анализа бяха идентифицирани 

възможности за обособяване и целенасочено развитие на три обособени икономически 

сектора в икономиката на Общината. Мястото на тези обособени сектори са обект на 

стратегически интерес за реализиране на техния потенциал и те намират място в 

самостоятелни Приоритетни оси на Общинския план за развитие на Община Родопи. 

Първият от тези сектори с висок потенциал за икономически растеж е туризмът. Следва 

да се отбележи, че туризмът не е представен със сериозен генериран доход в рамките на 

общината през периода на анализа и през изминалия планов период 2007 – 2013 година. 

Това създава възможност община Родопи да се възползва от съвместните 

маркетингови мероприятия, като развие туристически продукти на местна почва и ги 

включи в регионалните туристически продукти на областта. Наличие на транспортна 

инфраструктура, в т.ч. и новоизграждащата се магистрала Марица, в съчетание с 

големият туристопоток насочен към околните общини, който неизбежно минава през 

територията на Община Родопи. Това създава възможности за интензивно развитие на 

туристически обекти, тъй като практиката в световен мащаб показва че мерките за 

„отклоняване на туристи” дават значително по-високи резултати от тези за 

първоначалното им привличане. Следва да се има предвид, че от подобни мерки няма 

да пострада икономиката на съседните общини, тъй като характера на туристическите 

услуги, които могат да бъдат предложени в рамките на общината са продуктово 

различни и ще имат характер на диверсификация на туристическия продукт, а не на 

негов заместител. Така на практика Община Родопи може да се възползва от 
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съществуващия туристически поток, като същевременно разнообрази и подобри 

структурата и съдържанието на туристическия продукт с който се е наложил в региона. 

Действията в посока развитие на сектора се благоприятстват и от развитието на 

регионалния туризъм - през територията на общината минава основния поток от 

туристи, който е сравнително стабилен през цялата година.. Значителният потенциал за 

развитие на алтернативни форми на туризъм стои неоползотворен. Недостатъчно 

оползотворен е и уникалният термо-минерален ресурс на района, практиките за спортен 

и селски туризъм и други. 

Независимо от възможностите в тази насока, на лице са редица слабости, с които 

следва да се справи общината в следващият период на планиране. Такива са 

необходимостта от изграждане и подобряване на техническата и съпътстващата 

инфраструктура за оказване на туристическата услуга, липсата на качествена 

диверсификация на туристическият продукт за общината като цяло и много други. 

Именно за това, туризмът и неговото развитие са изведени като самостоятелен 

приоритет при разработване на стратегията за развитие на областта, а мерките са 

ориентирани към подпомагане процеса на целенасочено интензивно и интегрирано 

развитие. 

Мярка 3.1. Изграждане на техническата, комуникационната и прилежаща 

инфраструктура към туристическите обекти в общината.  

За привличането на туристопотока основната роля на Общината се свежда до 

създаване на условия за посещаване на основните обекти с туристически потенциал и 

облагородяване на заобикалящата ги среда. В този контекст, предвидените дейности, 

представляващи конкретни области на интервенция в рамките на тази мярка са: 

3.1.1. Изграждане на основна инфраструктура към туристическите обекти в общината 

3.1.2.  

3.1.3. Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в 

 

Мярка 3.2. Стимулиране на общински и регионални туристически продукти. 

 Тази мярка включва дейности свързани с популяризиране на туристическия 

продукт в общината, като част от регионални туристически направления и съвместни 

продукти. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция 

в рамките на тази мярка са:  

3.2.1. Популяризиране на местните туристически продукти на национално и 

международно ниво 



 

14 

 

3.2.2. Стимулиране на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма в рамките 

на общината 

Мярка 3.3. Правене на политики, междуобщинско и трансгранично сътрудничество за 

подобряване и развитие на туристическия потенциал на общината.  

Аналогично на останалите Приоритети представени по-горе, мярката има 

смисъла на „Техническа помощ” за реализиране на приоритета. В нея са предвидени 

мероприятия свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна 

предназначението на  и обекти, разработването и изпълнението на стратегически 

документи планове. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на 

интервенция в рамките на тази мярка са: 

3.3.1.Провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на 

политиките в областта на туризма в общината 

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата 

цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и 

общинския бюджети. Необходимо е и привличане на частни ресурси на инвеститори от 

страната и чужбина, като следва да се наложат условия за генериране на устойчив 

растеж базиран на реинвестиции и концентрация на капитала, генериран в рамките на 

общината. Тук следва отново да се отбележи, че развитието на туризма като ключов 

стратегически икономически сектор в Общината е и предпоставка за последващо 

нарастване на собствените приходи на общината. Първоначалната инвестиция свързана 

с развитието на обектите с потенциал за туристически интерес и генериране на 

собствен туристопоток, обаче е свързан пряко с конкретни инвестиции на общината в 

развитието на тези обекти. 

 ПРИОРИТЕТ № 4.  

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО  СТОПАНСТВО, КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТРАСЪЛ В ОБЩИНА РОДОПИ 

Развитието на сектора селско стопанство е от стратегическо значение, както за 

диверсификация на икономиката на , така и при осигуряването на стабилност на пазара 

на труда и суровинна база за развитие на преработвателната промишленост в общината. 

Основните насоки, към които ще се насочат усилията в рамките на новия период 2014-

2020 година се базират на възстановяване и развитие на селскостопански 

производствен потенциал: оползотворяване на всички природни ресурси. Така ще се 

създаде добра основа за развитие на животновъдството. 

Мерките и дейностите в рамките на Приоритет №4 Развитие на селското 

стопанство, като стратегически икономически отрасъл в община  са: 
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Аналогично на останалите Приоритети представени по-горе, мярката има смисъла на 

„Техническа помощ” за реализиране на приоритета. В нея са предвидени мероприятия 

свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна 

предназначението на територии и обекти, разработването и изпълнението на 

стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. 

Мярка 4.1. Развитие на устойчиво селско и горско стопанство 

4.1.1. Възстановяване и развитие на селскостопански производствен потенциал 

4.1.2. Стимулиране производството и преработката на земеделски продукти с висока 

добавена стойност и пазарен потенциал 

4.1.3. Инвестиции в развитието на горските райони и подобряването на 

жизнеспособността на горите 

4.1.4. Привличане на инвеститори 

4.1.5. Стимулиране разнообразяването на земеделските дейности 

Мярка 4.2. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за подобряване и 

развитие на селското стопанство в общината 

Аналогично на останалите Приоритети представени по-горе, мярката има 

смисъла на „Техническа помощ” за реализиране на приоритета. В нея са предвидени 

мероприятия свързани с разработването на устройствени планове и схеми, промяна 

предназначението на територии и обекти, разработването и изпълнението на 

стратегически документи планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. 

4.2.1. Провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на 

политиките в областта на селското и горското стопанство в общината 

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата 

цел са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и 

общински бюджети.  

 

ПРИОРИТЕТ № 5. 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА РОДОПИ 

Развитието на административния капацитет на общинска администрация е 

свързан с целенасочено обучение на служителите и повишаване на практическия им 

опит, чрез споделяне на опит и работа в експертни мрежи на регионално, национално и 

международно равнище. Качеството на публичните услуги е свързано с повишаване 
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квалификацията на заетите в общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и 

повишаване на прозрачността в управлението. 

Интервенциите са фокусирани върху подобряване професионалните 

компетенции на служителите, подобряване на техните умения за работа с 

информационни технологии и подобряване на чуждоезиковите им умения, като залог за 

качествено административно обслужване. Специален акцент е поставен върху развитие 

на капацитета за управление на проекти за финансиране от Структурните фондове на 

ЕС, участие в регионалната политика и изграждане на административен капацитет за 

подкрепа на бизнеса и икономическото развитие. Като ключова институция на местно 

ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от фондовете на ЕС, 

Общинската администрация следва да развива капацитет в тази област, като се 

ангажира със споделяне на експертиза с местния неправителствен сектор. От 

изключителна важност за успешното усвояване на ресурсите е изграждането и 

съхраняването на административни структури и експерти, създаването на местни и 

участието в регионални партньорства. предвидено да се реализира и на централно 

равнище, като процесът може да бъде улеснен от стартиране на електронното 

правителство (също един от ключовите елементи на европейската стратегия за развитие 

на регионите ЕВРОПА 0202). 

Мярка 5.1. Развитие на капацитета на местните власти за стратегическо планиране и 

подобряване на управлението в община Родопи 

Участието в партньорски мрежи на ръководно и експертно ниво важен 

инструмент за повишаване на професионализма, подобряване на достъпа до 

информация и реализиране на над общински инициативи. Конкретните мерки и 

включените в тях дейности са насочени именно към подобрявате тези характеристики 

на административния капацитет, както и към развитие на електронните услуги за 

граждани и бизнеса, елемент от стратегията за развитие на електронно управление на 

Национално и Европейско равнище. Тъй като това не може да се реализира без 

прилагане на стратегически подход, първата мярка от набора мерки за постигане 

целите на приоритета е Мярка 6.1. Развитие на капацитета на местните власти за 

стратегическо планиране и подобряване на управлението в община Родопи. 

Включените в мярката конкретни дейности са: 

5.1.1. Осигуряване на устойчиво и хармонично развитие на територията 

5.1.2. Насърчаване участието на гражданското общество в управлението 

5.1.3. Повишаване на информираността на гражданите 

5.1.4. Насърчаване и активно развитие на междуобщинското сътрудничество 

предвидено да се реализира и на централно равнище, като процесът може да бъде 

улеснен от стартиране на електронното правителство (също един от ключовите 

елементи на европейската стратегия за развитие на регионите ЕВРОПА 0202). 
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Мярка 5.2. Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и 

бизнеса и развитие на електронното управление 

Мярката и включените в нея дейности са директно подчинени на концепцията за 

предоставяне на качествени и съвременни административни услуги от страна на 

общинската администрация. Те по хоризонтален начин допълват и следата за развитие 

на бизнеса и условията на живот в рамките на населените места в Общината. 

Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките 

на тази мярка са:  

5.2.1. Развитие и надграждане на информационната инфраструктура за предоставяне на 

административни услуги 

5.2.2. Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги 

5.2.3. Развитие на комуникационната система на междуинституционално ниво 

Мярка 5.3. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от фондовете на ЕС и други 

източници на донорска подкрепа. 

 Мярката се явява ключова за изпълнението на целия набор от приоритети в 

Общинския план за развитие на Община Родопи. На практика основният източник на 

финансови ресурси с който разполагат органите на местната власт се ограничава преди 

всичко с тези от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за 

развитие на земеделието и селските райони. Като се вземат предвид тези обстоятелства 

естественото доразвитие и надграждане на натрупания до момента опит следва да се 

търси не само в директно реализиране на проекти от фондовете на ЕС, но и в 

подпомагане на гражданското общество и бизнеса на територията на Общината в 

процеса на реализация на проекти, които подпомагат постигането на целите на 

Общинския план за развитие. По този начин Общината не само ще разшири и надгради 

опита придобит в работата до този момент по програми за безвъзмездна финансова 

помощ, но и ще подпомогне местното население и бизнес в този процес. Друг аспект, 

който е взет предвид при формирането съдържанието и структурата на мярката е 

възможността за изграждане на партньорски мрежи за работа по проекти с 

финансиране от други финансови източници и хоризонтални програми на ЕС, в които 

се изисква наличието на партньор/партньори. Независимо от това, че подобна практика 

не е широко разпространена в българските общини (с изключение на реализираните 

проекти по Финансовия механизъм за трансгранично сътрудничество), подходът е 

позитивен и може да допринесе допълнително за успешното реализиране на 

Общинския план за развитие в неговата цялост. 

5.3.1. Изграждане и поддържане на административен капацитет за работа по 

Европейски и международни програми в рамките на общинската администрация 
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5.3.2. Осигуряване на достъпна и качествена информация за средства от ЕС и 

стимулиране подготовката и реализацията на проекти 

Мярка 5.4. Правене на политики, междуобщинско сътрудничество за ефективно и 

ефикасно усвояване на средства по донорски програми на територията на общината.  

Аналогично на останалите Приоритети представени по-горе, мярката има 

смисъла на „Техническа помощ” за реализиране на приоритета. В нея са предвидени 

мероприятия свързани с разработването и изпълнението на стратегически документи 

планове и други, пряко свързани с обхвата на приоритета. В рамките на тази мярка е 

предвидено и изграждането на база данни с потенциални партньори на общината за 

работа с европейски програми и проекти, които същевременно могат да бъдат 

трансформирани и в база с потенциал за развитие на примера на партньорски 

отношения за взаимопомощ (практика за което съществува през последните 5 – 6 

години в повечето развити европейски страни). 

5.4.1. Провеждане на активна междуинституционална координация при реализиране на 

политики, реализацията на които е свързана с усвояване на средства от донорски 

източници 

5.4.2. Междуобщинско и международно сътрудничество за трансфер на опит и добри 

практики при усвояването на средства от донорски източници 

Заложените конкретни дейности в рамките на тази мярка са: Основни финансови 

инструменти за реализирането на приоритетната ос са новата ОП „Добро управление” 

(ОПДУ), Програмата за развитие на селските райони през периода 2014-2020 година. 

На лице са и допълнителни донорски програми на хоризонтално европейско ниво и 

допълващи финансови механизми, ориентирани към повишаване капацитета на 

администрациите и трансфера на добри практики и иновации в 

Необходимо е да се направи уточнението, че един приоритет, може да се отнася 

и да подпомага осъществяването на една, или няколко общи стратегически цели. 

Същото произтича от необходимостта за прилагане на интеграционен подход при 

решаването на задачите свързани с регионалното развитие. С оглед на това, 

представената концептуална рамка за визия и стратегически цели на Общинския план 

за развитие на община Родопи следва да се разбира като комплексен инструмент, 

логиката на който може да бъде представен нагледно чрез дървото на целите. 

3.ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Стойностите и сумите, посочени в Индикативната финансова таблица (са в 

хиляди български лева. 

Обобщено разпределението на необходимите средства за изпълнение на 

заложените дейности, по приоритетни оси са, както следва: 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ РОДОПИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020Г. 

ПРИОРИТЕТ/Специфична 

цел/ Мярка / Проект 
Общо 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично финансиранe Частно 

финансиране 

Общинс

ки 

бюджет 

МП

Ф 

Общ 

дял 

(%) 

Централ

ен 

бюджет 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове 

на ЕС 

Общ 

дял 

(%) 

Други 

източни

ци 

Общ 

дял 

(%) 

Фондо

ве 

Фирми  

Общ 

дял 

(%) 

Всичко средства 
369 

783,00 
9 879,00 0,00 2,67% 52 301,0 

14,14

% 

298 

103,00 

80,62

% 
1 000,00 0,27% 

8 

500,00 
2,30% 

Приоритет №1: 

Подобряване условията и 

качеството на живот 

342 

083,00 
9 289,00 0,00 2,72% 50 396,0 

14,73

% 

278 

398,00 

81,38

% 
1 000,00 0,29% 

3 

000,00 
0,88% 

Специфична цел 1: 

Развитие на човешкия 

потенциал 

342 

083,00 9 289,00 0,00 2,72% 50 396,0 

14,73

% 

278 

398,00 

81,38

% 1 000,00 0,29% 

3 

000,00 0,88% 

Мярка 1: Подобряване 

качеството на живот, чрез 

развитие на човешкия 

потенциал 5 400,00 145,00 0,00 2,69% 805,00 

14,91

% 4 450,00 

82,41

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.1.1. Подобряване 

качеството на предлаганите 

образователни услуги; 200,00     0,00%   0,00% 200,00 

100,00

%   0,00%   0,00% 

1.1.2. Намаляване броя на 

преждевременно 

отпадналите от училище; 600,00 20,00   3,33% 90,00 

15,00

% 490,00 81,67%   0,00%   0,00% 

1.1.3. Подобряване 

качеството на предлаганите 

услуги и битовите условия 

в детските заведения; 2 500,00 50,00   2,00% 400,00 

16,00

% 2 050,00 82,00%   0,00%   0,00% 

1.1.4. Създаване на условия 

и стимулиране на 

мобилността на работната 

сила и ограничаване на 

миграционните процеси; 1 000,00 25,00   2,50% 150,00 15,0% 825,00 82,50%   0,00%   0,00% 
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1.1.5. Насърчаване 

развитието на местния 

пазар на труда и 

социалното включване за 

повишаване на заетостта; 300,00 10,00   3,33% 45,00 

15,00

% 245,00 81,67%   0,00%   0,00% 

1.1.6. Изграждане на 

взаимовръзка между 

образователната система и 

бизнеса, чрез развитие 

системата на практиките и 

стажовете; 500,00 25,00   5,00% 75,00 

15,00

% 400,00 80,00%   0,00%   0,00% 

1.1.7. Подобряване достъпа 

до учене през целия живот; 300,00 15,00   5,00% 45,00 

15,00

% 240,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.2. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

развитие на инженерна 

техническаинфраструктура. 
293 

283,00 7 929,00 0,00 2,70% 

43 

626,00 

14,88

% 

240 

728,00 

82,08

% 0,00 0,00% 

1 

000,00 0,34% 

1.2.1. Рехабилитация и 

изграждане на 

канализационна мрежа и 

ПСОВ в населените места 

на Общината; 

208 

607,00 6 260,00   3,00% 

31 

300,00 

15,00

% 

171 

047,00 81,99%   0,00%   0,00% 

1.2.2.Рехабилитация и 

изграждане  на 

водопреносната мрежа и 

сондажи 

24 

476,00 734,00   3,00% 3 671,00 

15,00

% 

20 

071,00 82,00%   0,00%   0,00% 

1.2.3. Развитие на 

екологичното и съвременно 

третиране на отпадъците; 3 500,00 125,00   3,57% 525,00 

15,00

% 2 850,00 81,43%   0,00%   0,00% 

1.2.4. Превенция от 

природни рискове; 2 000,00 50,00   2,50% 300,00 

15,00

% 1 650,00 82,50%   0,00%   0,00% 

1.2.5. Изграждане и 

поддържане на съвременна 

комуникационна мрежа; 2 500,00     0,00%   0,00% 1 500,00 60,00%   0,00% 

1 

000,00 40,00% 

1.2.6. Подобряване на 

транспортната свързаност в 

Общината; 

25 

000,00 250,00   1,00% 3 750,00 

15,00

% 

21 

000,00 84,00%   0,00%   0,00% 
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1.2.7.Рехабилитация и 

доизграждане на уличната 

мрежа на населените места 

18 

000,00 300,00   1,67% 2 700,00 

15,00

% 

15 

000,00 83,33%   0,00%   0,00% 

1.2.6. Подобряване 

състоянието на сгради 

публична собственост и 

такива собществено 

значение; 6 000,00 100,00   1,67% 900,00 

15,00

% 5 000,00 83,33%   0,00%   0,00% 

1.2.7. Развитие на 

дребномащабна и 

съпътстваща 

инфраструктура; 3 000,00 100,00   3,33% 450,00 

15,00

% 2 450,00 81,67%   0,00%   0,00% 

1.2.8. Изграждане и 

поддържане система за 

мониторинг и контрол 

върху замърсители; 200,00 10,00   5,00% 30,00 

15,00

% 160,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.3. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

опазване и развитие на 

природното, културно и 

историческо наследство. 
13 

000,00 310,00 0,00 2,38% 1 950,00 

15,00

% 

10 

740,00 

82,62

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.3.1. Опазване, 

поддържане и 

възстановяване на 

биологичното 

разнообразие; 1 000,00 10,00   1,00% 150,00 

15,00

% 840,00 84,00%   0,00%   0,00% 

1.3.2. Развитие, опазване и 

поддържане на културно-

историческо наследство; 5 000,00 100,00   2,00% 750,00 

15,00

% 4 150,00 83,00%   0,00%   0,00% 

1.3.3. Развитие на 

общинската културната 

инфраструктура и 

подобряване 

навъзможностите за достъп 

до услуги от областта на 

културата; 6 000,00 100,00   1,67% 900,00 

15,00

% 5 000,00 83,33%   0,00%   0,00% 
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1.3.4. Създаване и развитие 

на практики за провеждане 

на културно-

масовимероприятия; 1 000,00 100,00   

10,00

% 150,00 

15,00

% 750,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.4. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

подобряване социалните 

услуги в общината. 4 100,00 185,00 0,00 4,51% 685,00 

16,71

% 3 230,00 

78,78

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.4.1. Социална интеграция 

на маргинализирани 

общности; 500,00 10,00   2,00% 75,00 

15,00

% 415,00 83,00%   0,00%   0,00% 

1.4.2. Развитие на 

общинската социална 

мрежа; 3 000,00 150,00   5,00% 450,00 

15,00

% 2 400,00 80,00%   0,00%   0,00% 

1.4.3. Развитие на местните 

общности и преодоляване 

на негативните стереотипи; 100,00 15,00   

15,00

% 85,00 

85,00

%   0,00%   0,00%   0,00% 

1.4.4. Активно включване 

на уязвими групи в 

обществения и 

икономически живот; 500,00 10,00   2,00% 75,00 

15,00

% 415,00 83,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.5. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

подобряване достъпа до 

съвременно и качествено 

здравеопазване. 3 100,00 300,00 0,00 9,68% 450,00 

14,52

% 2 350,00 

75,81

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

1.5.1. Инвестиране в 

здравна инфраструктура; 2 500,00 250,00   

10,00

% 350,00 

14,00

% 1 900,00 76,00%   0,00%   0,00% 

1.5.2. Създаване и 

популяризиране на 

превантивни мероприятия; 600,00 50,00   8,33% 100,00 

16,67

% 450,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 1.6. Подобряване 

качеството на живот, чрез 

подобряване 

възможностите за отдих и 

спорт. 
13 

000,00 300,00 0,00 2,31% 1 950,00 

15,00

% 

10 

750,00 

82,69

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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1.6.1. Развитие и 

поддържане на места за 

масов отдих; 6 000,00 50,00   0,83% 900,00 

15,00

% 5 050,00 84,17%   0,00%   0,00% 

1.6.2. Изграждане и 

реконструкция на 

спортната инфраструктура 

за професионален спорт и 

спорт в свободното време; 6 000,00 200,00   3,33% 900,00 

15,00

% 4 900,00 81,67%   0,00%   0,00% 

1.6.3. Създаване и развитие 

на практики за провеждане 

на спортни състезания 

имероприятия; 1 000,00 50,00   5,00% 150,00 

15,00

% 800,00 80,00% 0,00 0,00%   0,00% 

Мярка 1.7. Развитие на 

енергийната ефективност и 

енергийна сигурност.  
10 

000,00 100,00 0,00 1,00% 900,00 9,00% 6 000,00 

60,00

% 1 000,00 

10,00

% 

2 

000,00 

20,00

% 

1.7.1. Осигуряване на 

енергийна ефективност 

6 000,00 100,00   1,67% 900,00 15,00

% 

4 000,00 66,67% 1 000,00 16,67

% 

  0,00% 

1.7.2. Развитие 

производството на 

електроенергия от 

възобновяеми източници; 3 000,00     0,00%   0,00% 2 000,00 66,67%   0,00% 

1 

000,00 33,33% 

1.7.3. Развитие и 

поддържане на 

електропреносната и 

електроразпределителната 

мрежа и съпътстващата ги 

инфраструктура; 1 000,00     0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

1 

000,00 

100,00

% 

Мярка 1.8. Правене на 

политики, 

междуобщинскосътрудниче

ство за подобряване 

качеството на живот в 

общината. 200,00 20,00 0,00 

10,00

% 30,00 

15,00

% 150,00 

75,00

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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1.8.1. Провеждане на 

активна между 

институционална 

координация при 

реализиране на политиките 

на общината в областта на 

заетостта, образованието и 

социалната сфера; 

100,00 10,00   
10,00

% 
15,00 

15,00

% 
75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

1.8.2. Прилагане на 

интегриран подход за 

териториално развитие на 

населените места в 

общината; 100,00 

10,00   
10,00

% 

15,00 

15,00

% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Приоритет №2. 

Устойчиво икономическо 

развитие 7 000,00 170,00 0,00 2,43% 150,00 2,14% 4 880,00 

69,71

% 0,00 0,00% 

1 

800,00 

25,71

% 

Специфична цел 1: 

Постигане на устойчив 

икономически растеж 

чрез развитие на 

конкурентоспособна 

икономика 7 000,00 170,00 0,00 2,43% 150,00 2,14% 4 880,00 69,71% 0,00 0,00% 

1 

800,00 25,71% 

Мярка 2.1. Развитие на 

устойчива икономика.  6 000,00 100,00 0,00 1,67% 50,00 0,83% 4 150,00 

69,17

% 0,00 0,00% 

1 

700,00 

28,33

% 

2.1.1. Насърчаване на 

местния икономически 

потенциал и нови форми на 

заетост вобщината; 500,00 50,00   

10,00

%   0,00% 350,00 70,00%   0,00% 100,00 20,00% 

2.1.2. Насърчаване на 

предприемачеството; 100,00 50,00   

50,00

% 50,00 

50,00

%   0,00%   0,00%   0,00% 

2.1.3. Насърчаване на 

иновациите; 4 000,00     0,00%   0,00% 2 800,00 70,00%   0,00% 

1 

200,00 30,00% 

2.1.4. Подпомагане на 

бизнес клъстерите, 

изграждането и развитието 

на бизнес мрежи и 

кооперирането; 1 400,00     0,00%   0,00% 1 000,00 71,43%   0,00% 400,00 28,57% 
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Мярка 2.2. Правене на 

политики, междуобщинско 

сътрудничество 

заподобряване и развитие 

на икономическия 

потенциал на общината. 1 000,00 70,00 0,00 7,00% 100,00 

10,00

% 730,00 

73,00

% 0,00 0,00% 100,00 

10,00

% 

2.1.1. Насърчаване на 

местния икономически 

потенциал и нови форми на 

заетост в общината 500,00 50,00   

10,00

% 50,00 

10,00

% 350,00 70,00%   0,00% 50,00 10,00% 

2.1.2. Насърчаване на 

предприемачеството 

междуобщинско и 

международно 

популяризиране на 

областта като туристическа 

дестинация.  500,00 20,00   4,00% 50,00 

10,00

% 380,00 76,00%   0,00% 50,00 10,00% 

Приоритет №3. Развитие 

на туризма, като 

стратегически 

икономически отрасъл в 

община Родопи 2 600,00 140,00 0,00 5,38% 390,00 

15,00

% 2 070,00 

79,62

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Специфична цел 1: 

Постигане на 

икономически растеж  

чрез развитие на 

туризмът, като сектор с 

висок потенциал 2 600,00 140,00 0,00 5,38% 390,00 

15,00

% 2 070,00 

79,62

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Мярка 3.1. Изграждане на 

техническата, 

комуникационната и 

прилежаща инфраструктура 

към туристическите обекти 

в общината.  1 800,00 90,00 0,00 5,00% 270,00 

15,00

% 1 440,00 

80,00

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3.1.1. Изграждане на 

основна инфраструктура 

към туристическите обекти 

в общината; 1 500,00 75,00   5,00% 225,00 

15,00

% 1 200,00 80,00%   0,00%   0,00% 
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2.1.1. Насърчаване на 

местния икономически 

потенциал и нови форми на 

заетост в общината; 300,00 15,00   5,00% 45,00 

15,00

% 240,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 3.2. Стимулиране на 

общински и регионални 

туристически продукти. 700,00 45,00 0,00 6,43% 105,00 

15,00

% 550,00 

78,57

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3.2.1. Популяризиране на 

местните туристически 

продукти на национално 

имеждународно ниво; 500,00 25,00   5,00% 75,00 

15,00

% 400,00 80,00%   0,00%   0,00% 

3.2.2. Стимулиране на 

бизнеса и 

предприемачеството в 

областта на туризма в 

рамките на общината; 200,00 20,00   

10,00

% 30,00 

15,00

% 150,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 3.3. Правене на 

политики, междуобщинско 

и трансгранично 

сътрудничество 

заподобряване и развитие 

на туристическия 

потенциал на общината.  100,00 5,00 0,00 5,00% 15,00 

15,00

% 80,00 

80,00

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3.3.1.Провеждане на 

активна 

междуинституционална 

координация при 

реализиране наполитиките 

в областта на туризма в 

общината; 100,00 5,00   5,00% 15,00 

15,00

% 80,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Приоритет № 4. Развитие 

на селското стопанство, 

като стратегически 

икономически отрасъл в 

община Родопи. 

16 

250,00 135,00 0,00 0,83% 1 090,00 6,71% 

11 

325,00 

69,69

% 0,00 0,00% 

3 

700,00 

22,77

% 



 

27 

 

Специфична цел 1: 

Възстановяване и 

развитие на 

селскостопански 

производствен потенциал: 

оползотворяване на 

всички природни ресурси 

16 

250,00 135,00 0,00 0,83% 1 090,00 6,71% 

11 

325,00 69,69% 0,00 0,00% 

3 

700,00 22,77% 

Мярка 4.1. Развитие на 

устойчиво селско и горско 

стопанство; 
16 

150,00 125,00 0,00 0,77% 1 075,00 6,66% 

11 

250,00 

69,66

% 0,00 0,00% 

3 

700,00 

22,91

% 

4.1.1. Възстановяване и 

развитие на 

селскостопански 

производствен потенциал 6 000,00     0,00%   0,00% 4 200,00 70,00%   0,00% 

1 

800,00 30,00% 

4.1.2. Стимулиране 

производството и 

преработката на земеделски 

продукти свисока добавена 

стойност и пазарен 

потенциал 3 000,00     0,00%   0,00% 2 100,00 70,00%   0,00% 900,00 30,00% 

4.1.3. Инвестиции в 

развитието на горските 

райони и подобряването 

нажизнеспособността на 

горите 4 000,00 100,00   2,50% 600,00 

15,00

% 3 300,00 82,50%   0,00%   0,00% 

4.1.4. Привличане на 

инвеститори 150,00 25,00   

16,67

% 25,00 

16,67

%   0,00%   0,00% 100,00 66,67% 

4.1.5. Стимулиране 

разнообразяването на 

земеделските дейности 3 000,00     0,00% 450,00 

15,00

% 1 650,00 55,00%   0,00% 900,00 30,00% 

Мярка 4.2. Правене на 

политики, междуобщинско 

сътрудничество 

заподобряване и развитие 

на селското стопанство в 

общината 100,00 10,00 0,00 

10,00

% 15,00 

15,00

% 75,00 

75,00

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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4.2.1. Провеждане на 

активна 

междуинституционална 

координация при 

реализиране наполитиките 

в областта на селското и 

горското стопанство в 

общината 100,00 10,00   

10,00

% 15,00 

15,00

% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Приоритет № 6. 

Подобряване качеството 

на обслужване и 

административния 

капацитет в община 

Родопи. 1 850,00 145,00 0,00 7,84% 275,00 

14,86

% 1 430,00 

77,30

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Специфична цел 1: 

Повишаване 

квалификацията на 

заетите в общинска 

администрация, 

намаляване на 

бюрокрацията и 

повишаване на 

прозрачността в 

управлението. 1 850,00 145,00 0,00 7,84% 275,00 

14,86

% 1 430,00 

77,30

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Мярка 6.1. Развитие на 

капацитета на местните 

власти за стратегическо 

планиране и подобряване 

на управлението в 

община Родопи; 500,00 50,00 0,00 

10,00

% 75,00 

15,00

% 375,00 

75,00

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6.1.1. Осигуряване на 

устойчиво и хармонично 

развитие на територията; 100,00 10,00   

10,00

% 15,00 

15,00

% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

6.1.2. Насърчаване 

участието на гражданското 

общество в управлението; 100,00 10,00   

10,00

% 15,00 

15,00

% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 
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6.1.3. Повишаване на 

информираността на 

гражданите; 100,00 10,00   

10,00

% 15,00 

15,00

% 75,00 75,00%   0,00%   0,00% 

6.1.4. Насърчаване и 

активно развитие на 

междуобщинското 

сътрудничество предвидено 

да се реализира и на 

централно равнище, като 

процесът може да бъде 

улеснен от стартиране на 

електронното правителство 

(също един от ключовите 

елементи на европейската 

стратегия за развитие на 

регионите ЕВРОПА 0202); 200,00 20,00   

10,00

% 30,00 

15,00

% 150,00 75,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 6.2. Предоставяне 

на комплексни 

административни услуги на 

гражданите и бизнеса и 

развитие на електронното 

управление. 600,00 25,00 0,00 4,17% 90,00 

15,00

% 485,00 

80,83

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6.2.1. Развитие и 

надграждане на 

информационната 

инфраструктура за 

предоставяне на 

административни услуги; 300,00 15,00   5,00% 45,00 

15,00

% 240,00 80,00%   0,00%   0,00% 

6.2.2. Въвеждане на нови и 

подобряване на 

съществуващите услуги; 200,00 10,00   5,00% 30,00 

15,00

% 160,00 80,00%   0,00%   0,00% 

6.2.3. Развитие на 

комуникационната система 

на междуинституционално 

ниво; 100,00     0,00% 15,00 

15,00

% 85,00 85,00%   0,00%   0,00% 



 

30 

 

Мярка 6.3. Ефективно и 

ефикасно усвояване на 

средствата от фондовете на 

ЕС и други източници на 

донорска подкрепа. 350,00 30,00 0,00 8,57% 50,00 

14,29

% 270,00 

77,14

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6.3.1. Изграждане и 

поддържане на 

административен капацитет 

за работа по Европейски и 

международни програми в 

рамките на общинската 

администрация; 300,00 25,00   8,33% 45,00 

15,00

% 230,00 76,67%   0,00%   0,00% 

6.3.2. Осигуряване на 

достъпна и качествена 

информация за средства от 

ЕС и стимулиране 

подготовката и 

реализацията на проекти; 50,00 5,00   

10,00

% 5,00 

10,00

% 40,00 80,00%   0,00%   0,00% 

Мярка 6.4. Правене на 

политики, междуобщинско 

сътрудничество за 

ефективно и ефикасно 

усвояване на средства по 

донорски програми на 

територията на общината.  400,00 40,00 0,00 

10,00

% 60,00 

15,00

% 300,00 

75,00

% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6.4.1. Провеждане на 

активна 

междуинституционална 

координация при 

реализиране на политики, 

реализацията на които е 

свързана с усвояване на 

средства от донорски 

източници; 200,00 20,00   

10,00

% 30,00 

15,00

% 150,00 75,00%   0,00%   0,00% 
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6.4.2. Междуобщинско и 

международно 

сътрудничество за трансфер 

на опит и добри практики 

при усвояването на 

средства от донорски 

източници; 200,00 20,00   

10,00

% 30,00 

15,00

% 150,00 75,00%   0,00%   0,00% 
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4.  Наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие 

 

Един от основните въпроси свързани с разработването и изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Родопи е свързан с подбора на количествени 

критерии за оценка на изпълнението му. Същите дават възможност за изграждането на 

детайлна рамка, на чиято база да бъде следено постигането на очакваните резултати от 

мерките/ приоритетите/ стратегическите цели, за да бъде постигната визията Общинския 

план за развитие на община Родопи. 

По този начин се създава основа за извършване на обективна оценка за напредъка 

по изпълнението на стратегията на междинни и финални етапи в рамките на плановия 

период. 

Изборът на подходящи индикатори за оценка на изпълнението е извършен на база 

възможността да се измери адекватно ефектът от прилагане на плана, като са следвани 

принципите за: 

 Целесъобразност (по отношение на приоритетите и целите) 

 Възможност за представяне в количествено изражение (поставяне на стойностни 

цели и базистно положение); 

 Надеждност (лесно формулиране и агрегиране); 

 Наличност (наличност на данните за въвеждането им в системата за наблюдение – 

матрични карти). 

Наблюдението и оценката на изпълнение на общинския план за развитие се 

извършва съгласно разработен Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие (Приложение №2) и Правилника за работа на Обществен 

съвет за наблюдение и контрол (Приложение №3), разработени в рамките на изпълнение 

на проекта, част от който е и разработването на настоящият документ. 

Към настоящият Общински план за развитие е изготвена и Програма за реализация 

на плана, изведена като Приложение № 4 към настоящия документ. 

Индикаторите, които се определят за наблюдение и на база които ще бъдат извършвани 

годишните оценки от изпълнението на Плана са вече посочени. 
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СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

Приоритет/цел/ мярка Индикатори Мярка Източник на информация Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

       

       

Приоритет №1: Подобряване условията и качеството на живот      

Специфична цел 1: Развитие на човешкия потенциал      

Мярка 1: Подобряване качеството на 

живот, чрез развитие на човешкия 

потенциал 

Реализирани мерки за по-

добра координация в сфери 

като образование, трудова 

заетост, социално включване, 

здравеопазване, етническа 

толерантност, младежко 

доброволчество, 

равнопоставеност на 

половете, 

конкурентоспособност.  

Брой Община- работна статистика, 

работни документи и бележки, 

създадени от общинската 

администрация по време на 

изготвяне и актуализиране на 

ОПР; 

1 година  9 

 Интернет места на сто 

ученика в училищата; 

Брой Препоръки на експерти от 

общинската администрация; 

МОМН;  

2 години  30 

 Компютрите на сто ученика в 

училищата; 

Брой  РИО -- Пловдив; Община 

Родопи;  

1 година  30 

 Безработни лица включени в 

заетост по мерките за 

насърчаване на заетостта; 

Брой Община Родопи; Бюро по труда; 6 месеца  500 

 Включени лица в 

квалификационни курсове; 

Брой Община Родопи; Бюро по труда; 6 месеца  250 

Мярка 1.2. Подобряване качеството на 

живот, чрез развитие на инженерна 

техническа инфраструктура. 

Рехабилитирани третокласни  

пътища в лошо състояние;                

Км ОПУ - Пловдив -АПИ 1 година  110 

 Подобрени общински 

пътища в лошо състояние;  

Км Община Родопи 1 година  180 
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 Подобрена улична мрежа в 

лошо състояние 

Км Община Родопи 2 години  200 

 Осигурена питейна вода от 

пречистващи съоръжения с 

нови довеждащи 

водопроводи  

Км Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година  45 

 Население осигурено с 

питейна вода отговаряща на 

Наредба №9 

% Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година 100 100 

 Изградена нова 

канализационна мрежа;  

Км Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година 90 100 

 Изградена ПСОВ; Брой Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година  1 

 Реализиране на проект 

"Подобряване качеството на 

питейната вода"; 

Брой Община Родопи, ВиК- Пловдив 1 година  1 

 Изградени/доставени 

пунктове за наблюдение; 

Брой Община Родопи, РИОСВ -

Пловдив 

1 година  1 

 Актуализиране програмата за 

опазване на околната среда;  

Брой Общински съвет Родопи-

решение 

1 година  1 

 Разкрити нови съобщителни 

и комуникационни постове; 

Брой Оператори, Община Родопи 1 година  100 

 Осигурено покритие; % Оператори, Община Родопи 1 година 100 100 

 Санирани сгради на училища 

и детски градини; 

Брой  Община Родопи; 1 година  10 

 Обновени интерактивни 

класни стаи; 

Брой  Община Родопи; 1 година  20 

 Техника за сметосъбиране, 

рециклиране, съдове; 

Брой Община Родопи 1 година  80 

 Почистени речни корита; Дка,  Община Родопи 1 година  20 
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Мярка 1.3. Подобряване качеството на 

живот, чрез опазване и развитие на 

природното, културно и историческо 

наследство. 

Новоизградени 

/модернизирани културни 

обекти и новосъздадени/ 

подобрени туристически 

атракции; 

Брой Община Родопи 1 година  10 

Мярка 1.4. Подобряване качеството на 

живот, чрез подобряване социалните 

услуги в общината. 

Места за настаняване в 

социални заведения; 

Брой Справки в общината за 

изпълнение на общинската 

стратегия за социалните услуги; 

Приета и действаща местна 

нормативна уредба, съобразена с 

приложимото национално 

законодателство.  

1 година 40 50 

 Лица (семействата) за 

жилищно настаняване, 

настанени; 

Брой Справки в общината за 

изпълнение на общинската 

стратегия за социалните услуги; 

Приета и действаща местна 

нормативна уредба, съобразена с 

приложимото национално 

законодателство.  

6 месеца  10 

 Социални услуги на 

обслужвани лица, 

предоставяни в общината; 

Брой Информация от ТДСП; Община 

Родопи; 

1 година 5 7 

 Противообществените 

прояви в общината; 

Брой РПУ на МВР - гр.Родопи 1 година   

Мярка 1.5. Подобряване качеството на 

живот, чрез подобряване достъпа до 

съвременно и качествено 

здравеопазване. 

Обезпеченост с лекари; Брой Министерство на 

здравеопазването;  

1 година 17 20 

 Обезпеченост със 

стоматолози; 

Брой Министерство на 

здравеопазването;  

1 година 19 20 

 Проведени анкетни 

проучвания сред населението 

по проблема; 

Брой Община Родопи 1 година  4 

 Предложени мерки за 

решаване на проблема; 

Брой Община Родопи 1 година  4 



 

36 

 

 Решения на общинския съвет 

по отношение на конкретната 

политика; 

Брой Община Родопи 1 година  4 

Мярка 1.6. Подобряване качеството на 

живот, чрез подобряване 

възможностите за отдих и спорт. 

Новоизградени/реновирани  

детски и спортни площадки; 

Брой Община Родопи 1 година 14 16 

Мярка 1.7. Развитие на енергийната 

ефективност и енергийна сигурност.  

Домакинства/стопански 

предприятия, обслужвани от 

нови/подобрени системи за  

газифициране и 

възобновяеми източници на 

енергия; 

Брой Справка от ОА за изпълнени 

проекти и числеността на 

обезпечените райони в 

общината.  

1 година  50 

Мярка 1.8. Правене на политики, 

междуобщинско сътрудничество 

заподобряване качеството на живот в 

общината. 

Процедури за изготвяне на 

правила за обществено 

обсъждане и обявяване и 

оповестяване на резултати;  

Брой Покани за присъствие (например 

чрез прессъобщение) на 

представители на бизнеса и 

гражданското общество; Списък 

на присъствалите представители 

на медиите; обявления и 

медийно отразяване на отваряне 

на офертите; 

1 година  3 

Приоритет №2. Устойчиво икономическо развитие      

Специфична цел 1: Постигане на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна икономика   
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Мярка 2.1. Развитие на устойчива 

икономика.  

Изградени обекти на 

местната и регионална 

бизнес инфраструктура: 

регионални бизнес офиси, 

изложбени зали, бизнес 

инкубатори, бизнес центрове, 

индустриални паркове, 

производствени зони, 

технопаркове, 

техноинкубатори и др.  

Брой Общинска администрация - 

ТСУ, Информация от община 

Родопи за подавани, 

изпълнявани и изпълнени 

проекти съфинансиране от 

европейски фондове.  

1 година  5 

 Фирмите, участващи в 

регионални клъстери и 

мрежи; 

Брой Община Родопи; 1  година  50 

Мярка 2.2. Правене на политики, 

междуобщинско сътрудничество за 

подобряване и развитие на 

икономическия потенциал на 

общината. 

Местни и чуждестранни 

инвестиции (в лева).  

Хил. лева Агенция за чуждестранните 

инвестиции;  

 1 година  80 

 Фирмите, разположени в 

бизнес паркове, 

индустриални зони и 

техноинкубатори; 

Брой НСИ;  Община Родопи; Отчети 

за изпълнение на ОПР в частта, 

касаеща стратегията за развитие 

на техническата 

инфраструктура; 

1 година  50 

 Сключени договори с 

работодатели по мерките за 

насърчаване на заетостта; 

Брой  Община Родопи; Бюро по труда; 6 месеца  100 

  Равнище на средна годиша 

работна заплата; 

Лева НСИ;  1 година 5 740 6500 

Приоритет №3. Развитие на туризма, като стратегичедски икономически отрасъл в община Родопи    

Специфична цел 1: Постигане на икономически растеж  чрез развитие на туризмът, като сектор с висок потенциал   
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Мярка 3.1. Изграждане на 

техническата, комуникационната и 

прилежаща инфраструктура към 

туристическите обекти в общината.  

Брой новосъздадени местни 

туристически продукти и/или 

услуги. 

Брой Община 1 година  5 

Мярка 3.2. Стимулиране на общински 

и регионални туристически продукти. 

Туристи посетили 

туристически и културни 

обекти и забележителности; 

Брой Община Родопи 1 година  10000 

Мярка 3.3. Правене на политики, 

междуобщинско и трансгранично 

сътрудничество за подобряване и 

развитие на туристическия потенциал 

на общината.  

Реализирани общински 

политики в областта на 

туризма. 

Брой Община Родопи 1 година  5 

 Междуинституционални 

координации за развитие на 

туризма; 

Брой Община Родопи 1 година  2 

Приоритет № 4. Развитие на селското стопанство, като стратегически икономически отрасъл в община Родопи. 

Специфична цел 1: Възстановяване и развитие на селскостопански производствен потенциал: оползотворяване на всички природни ресурси 

Мярка 4.1. Развитие на устойчиво 

селско и горско стопанство; 

Новосъздадени 

животновъдни ферми;; 

Брой Държавен фонд "Земеделие" - 

МЗХ; Община Родопи; 

1 година  15 

 Декари обработваеми 

земеделски площи 

Декари Държавен фонд "Земеделие" - 

МЗХ; Община Родопи; 

1 година 30 162 45000 

 Декари новозалесени площи 

в горското стопанство; 

Декари Държавен фонд "Земеделие" - 

МЗХ; Община Родопи; 

1 година  30 

 Декари поливни земеделски 

площи; 

Декари Държавен фонд "Земеделие" - 

МЗХ; Община Родопи; 

1 година 30 162 45000 

 Финансови и материални 

средства.   

Лева Община 1 година  570000 
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 Декари трайни насаждения, 

овощни видове, лозя, 

посадъчни площи за цветя, 

билки и др. видове. 

Вид-

Декари 

Държавен фонд "Земеделие" - 

МЗХ; Община Родопи; заповеди 

на кмета на общината; 

1 година 2253 3000 

Мярка 4.2. Правене на политики, 

междуобщинско сътрудничество за 

подобряване и развитие на селското 

стопанство в общината. 

Публикации на сайта на 

общината;  

Брой Община Родопи;  6 месеца  10 

 Провежданите обучения;  Брой Дирекция "Агростатистика" към 

МЗХ; 

1 година  15 

 Организационни инициативи 

на органите за местно 

самоуправление и 

резултатите от дейността им; 

Брой Община-информация относно 

предишни осъществени планове 

и проекти на местно ниво; 

1 година  5 

Приоритет № 5. Подобряване качеството на обслужване и административния капацитет в община Родопи. 

Специфична цел 1: Повишаване квалификацията на заетите в общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и повишаване на 

прозрачността в управлението. 

Мярка 5.1. Развитие на капацитета на 

местните власти за стратегическо 

планиране и подобряване на 

управлението в община Родопи; 

Проведени срещи, публични 

обсъждания с бизнеса, НПО 

и гражданите; 

Брой Община Родопи 1 година  10 

 Механизъм за наблюдение и 

контрол-Правилник за работа 

на обществен съвет; 

Брой Общински съвет Родопи-

решение 

1 година  2 

 Общински служители, 

участвали в програми за 

обучение; 

Брой Община Родопи- справки за 

реализирани програми за 

обучение; 

1 година  40 

Мярка 5.2. Предоставяне на 

комплексни административни услуги 

на гражданите и бизнеса и развитие на 

електронното управление. 

Въведена единна система за 

предоставяне на 

административни и 

технически услуги; 

Брой Община Родопи 1 година  1 

 Създадени електронни 

административни услуги;  

Брой Община Родопи 1 година  50 
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 Въвеждане на електронно 

движение на документи в 

администрацията  и 

електронно обслужване на 

гражданите; 

Брой Община Родопи 1 година  1 

Мярка 5.3. Ефективно и ефикасно 

усвояване на средствата от фондовете 

на ЕС и други източници на донорска 

подкрепа. 

Изпълнени общински 

проекти чрез програми за 

фининсиране.   

Брой Община Родопи 7 години  43 

Мярка 5.4. Правене на политики, 

междуобщинско сътрудничество за 

ефективно и ефикасно усвояване на 

средства по донорски програми на 

територията на общината.  

Създаване на експертни 

групи по наблюдение и 

оценка на стратегии, планове 

и програми; 

Брой Протоколи от заседания и 

доклади на експертните групи 

1 година  4 

 Създадени общински 

сайтове, по конкретна 

проблематика; 

Брой Община Родопи 1 година  3 

 Самостоятелно изготвяне на 

годишни доклади по 

реализация на общински 

политики; 

Брой Годишни доклади 1 година  7 

 

 

 

 

 

 

 



Набюлдението по изпълнение на Програмата: 

1. се възлага на служител/и от общинска администрация Родопи определен/и със 

Заповед на кмета на общината; 

2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза 

в съответната общинска политика. 

3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време; 

4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

Оценката по изпълнение на Програмата: 

1. се възлага на служител/и от общинска администрация Родопи определен/и със 

Заповед на кмета на общината; 

2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза 

в съответната общинска политика. 

3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време; 

4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

Актуализация на Плана (графика за изпълнение): 

1. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

5. Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси 

Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), 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, актуализирането, 

междинния контрол, наблюдението и оценката. 

Този текст се доразвива в чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие и Общинския план за развитие, като решението на общинския 

съвет за неговото приемане се публикува на страницата на общината в Интернет. Тези 

нормативни актове се изпълняват от община Родопи. В рамките на всеки отделен 

проект, предвиден за изпълнение до 2020 г. ще бъдат заложени мерки за информиране 

и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании. 
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В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който 

също ще се публикува на страницата на общината в Интернет. 

Прилагането на принципа за партньорство включва информиране на всички 

заинтересовани страни и възможности за изразяване на мнения и представяне на 

предложения чрез формални и неформални работни срещи, извършване на 

консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и онлайн дискусии, 

участие във формални структури за планиране и мониторинг с власти на различните 

равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество. 

Всеки доклад от извършените дейности по наблюдение и оценка на  Общинския 

план за развитие и програмата за реализацията му се публикуват на интернет 

страницата на община Родопи в 5 дневен срок от тяхното изготвяне и приемане. 

Всяка актуализация на Плана и Програмата подлежи на публично обсъждане. 

Същото се осъществява чрез публикуване на проект на актуализирания документ на 

официалната страница на община Родопи и се предоставя срок за мнения и коментари, 

не по – кратък от 7 дни. 

За случаите, които не са изрично упоменати в настоящата точка се прилагат 

правилата посочени в Механизма за наблюдение и оценка на стратегически документи 

за местно развитие. 
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МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение в изпълнение на проект 

„Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при изготвяне и реализация 

на общински стратегически планове и програми“- по Договор за предоставяне на 

БФП № 13-13-20/28.11.2013г. между община Родопи и  ОП „Административен 

капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

Настоящият механизъм е разработен съгласно изискванията на Законът за 

регионално развитие, Правилника по прилагането му, Законът за местната 

администрация и местното самоупарвление и други релевантни законови и 

подзаконови нормативни актове. 

 

Общи положения 

Чл.1. Настоящият механизъм има за цел да определи: 

/1/ Системата за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегически 

документи/общински политики, в т.ч.: 

1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информация;  

2. индикаторите за наблюдение; 

3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;  

4. системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

/2/ Условията и реда за извършване на оценка и актуализация на стратегически 

документи за местно развитие, в частност Общинския план за развитие. 

Наблюдение и контрол на реализацията на общински политики  

Чл. 2. Наблюдението на реализацията на общински политики и стратегическите 

документи за местно развитие се извършва с цел постигане на ефективност и 

ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното 

осигуряване на местното развитие. 

Чл.3. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите в общинските 

политики за местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението 
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на документите за стратегическо планиране на местното развитие. 

Чл. 4. Наблюдението на изпълнението се извършва въз основа на данни на 

Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията 

по заетостта, както и на данни от други надеждни регионални и местни източници на 

информация. 

Чл. 5. Периодичността на събиране на данни следва да се извършва на годишна база. 

При необходимост и/или по искане на органите за наблюдение  срокът може да бъде 

намален до шест месеца, в случай, че характерът на исканите данни позволяват това. 

Чл. 6. Обработката на събраните данни и информация за индикаторите на наблюдение 

следва да се извършва чрез използване на електронни таблици. 

Чл. 7. /1/ Индикаторите за наблюдение на реализацията на общински политики и 

стратегическите документи за местно развитие се определят на база заложените цели и 

приоритети за развитие с посочване на конктретни мерни единици, базови и 

индикативни стойности и се вписват в матрична карта, приложение към съответния 

стратегически документ. 

/2/ Матричната карта с конкретно определени индикатори за резултат и изпълнение е 

основен инструмент за наблюдение и оценка за изпълнение на общинските 

политики/стратегическите документи за развитие. 

Чл. 8. Отговорните лица за събиране и обработка на данните и информацията 

необходима за наблюдение изпълнение на общинските политики / стратегическите 

документи за развитие се посочват в Матрицата на индикаторите или се определят със 

заповед на кмета. 

Чл.9. Обобщаването на данните се извършва от служител в общинска администрация 

Родопи определен със Заповед на кмета. 

Чл. 10. Сроковете за събиране и обработка на данните и изготвяне на доклад: 

/1/ Събиране на данни и информация от източниците посочени в чл. 4 в срок до 15 

февруари на годината следваща периода на отчитане; 

/2/ Попълване на Матрицата на иникаторите в срок до 1 март на текущата година; 

 

/3/ Обобщаване на информацията и изготвяне на окончателната Матрица на 

индикаторите, в срок до 15 март на годината следваща периода на отчитане; 

/4/ Изготвяне на годишен доклад от кмета на общината и внасяне пред Общински съвет 

в срок до 31 март на годината следваща периода на отчитане. 

Чл.11. Органи за наблюдение са: 
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/1/ Общински съвет 

/2/ Обществен съвет за наблюдение и контрол към Кмета на община Родопи. 

Чл. 12. Обществен съвет за наблюдение и контрол 

/1/ Се създава с цел да се формира организационната надстройка за постигане на целите 

на партньорското сътрудничество между община Родопи и местните общности 

/2/ Общественият съвет организира и осъществява своята дейност в съответствие с 

действащото българско и европейско законодателство, българските и европейските 

стратегически програмни и планови документи. 

/3/ Съветът е постоянно действащ консултативен и мониторингов орган към кмета на 

община Родопи с функции по разработване мониторинг на общински политики и 

проекти, финансирани с безвъзмездни финансови помощи от Европейския съюз и от 

международни програми и проекти. 

/4/ Общественият съвет за наблюдение и контрол е орган, в който участие вземат 

местни лидери (експерти / представители на бизнес структури / представители на 

структурите на гражданското общество/ представители на държавни институции) с 

експертиза в конкретните области на политика: 

 Икономика и общинска собственост 

 Местни данъци и такси 

 Регионално (местно) развитие 

 Териториално устройство 

 Благоустройство, инфраструктура и транспорт 

 Образование 

 Здравеопазване и социални дейности 

 Околна среда и води (екология) 

 Гражданско състояние 

 Аграрна политика 

 Култура, спорт, туризъм 

 Обществен ред 

 Други 

 

/5/ Съветът е с постоянна численост от 21 души, 20 съгласно ал. 4 и 1 от общинска 

администрация. 

/6/ Общественият съвет се събира всяка година в периода между 15 – 20 март, след като 

е извършено обобщаването на Матриците на индикаторите по секторни политики. 
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/7/ Общественият съвет има правото да свиква събрание извън посочения срок в ал. 6 

при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината, в 

съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие, в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС и други. 

/8/ В случаите по ал. 7 Съветът се свиква  по инициатива на кмета на община Родопи. 

Чл. 14. /1/ Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие съгласно настоящия механизъм. 

/2/ За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се 

разработва годишен доклад в срок посочен в чл. 10, ал. 4. 

/3/ Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие се изготвя съгласно настоящия механизъм и се одобрява от общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. 

/4/ Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка 

на общинския план за развитие. 

/5/ Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок 

от решението за тяхното одобряване. 

/6/ 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 целите и приоритетите на общинския план 

за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на общинския план за развитие; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие 
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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  

Чл. 15. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината. 

Оценка и актуализация на стратегически документи за местно развитие 

Чл. 16. /1/ Кметът на общината организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на стратегическите документи за местно развитие 

/2/ Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на 

разработване и съгласуване на стратегическите документи за местно развитие. 

Чл. 17. Стратегическите документи се обсъждат и съгласуват със заинтересованите 

органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към 

развитието на общината. 

Чл. 18. /1/ В срок до 4 месеца преди началото на действието на съответния 

стратегически документ същият се представя пред заинтересованите страни. 

/2/ За целта се организира публично обсъждане чрез разлепяне/изпращане на 

съобщения и/или публикуване на покана на официалната страница на общината не по-

късно от 7 дни преди самото събитие. 

/3/ Проектът на стратегическият документ се публикува на страницата на общината до 

7 дни преди публичното обсъждане. 

Чл. 19. Всеки стратегически документ за местно развитие се обсъжда и приема от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди 

началото на периода на неговото действие.  

Чл. 20. Всеки стратегически документ и решението на общинския съвет за неговото 

приемане се публикуват на официалната интернет страница на Община Родопи. 

Чл. 21. /1/ Всеки стратегически документ за местно развитие се актуализира: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината;  

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната 

стратегия за развитие;  

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 
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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. 

/2/ За актуализиране на съответния стратегически документ разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. 

/3/ Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и 

по реда за изработване и приемане посочени в чл.19. 

Чл. 22. Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 

актуализиране на стратегическите документи за местно развитие се осъществява 

чрез бюджета на общината. 

Чл. 23. Междинна оценка на изпълнението на стратегическите документи за местно 

развитие, в частност общинския план за развитие се извършва в срок не по-късно от 

четири години от датата на влизане в сила на документа (септември 2018 година.) 

Чл. 24. Последваща оценка се извършва не по – късно от една година след срокът на 

действие на документа. 

Чл. 25. Междинна и последваща оценка на съответния стратегически документ може 

да се извърши както от вътрешни за администрацията експерти (определени със 

заповед на кмета), така и от външни като задължително се спазват законовите и 

нормативни документи за съдържание, структура и методика. 

Чл. 26. Експертите, участващи в извършването на оценки на документите за 

стратегическо планиране на местното развитие, трябва да отговарят на следните 

изисквания за квалификация: 

1. да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър"; 

2. да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна 

дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта 

на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на 

социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, 

програми, доклади и оценки в публичния сектор; 

3. да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и 

публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната 

политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС. 

Обекти на наблюдение и оценка. Методи и документи за наблюдение и 

оценка. 



 

49 

 

Чл. 27.  /1/ Обекти на наблюдение и оценка са стратегиите, програмите и плановете за 

осъществяване на общинските политики в сферата на: 

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 

такси, общинската администрация; 

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; 

3. образованието; 

4. здравеопазването; 

5. културата; 

6. благоустрояването и комуналните дейности; 

7. социалните услуги; 

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

10. спорта, отдиха и туризма; 

11. развитие на малкия и средния бизнес. 

/2/ Подобекти на наблюдение и оценка са мисията, визията, целите, приоритетите, 

мерките,  резултатите (индикаторите) и финансовите ресурси на стратегиите, 

програмите и плановете за осъществяване на общинските политики. 

Чл. 28. Обекти на контрол са:  

1. Сроковете за изпълнение на конкретни дейности и задачи от програмите за 

изпълнение на общинските политики; 

2. Изпълнение на одобрените мерки за решаване на проблемите по изпълнение на 

общинските политики, заложени в докладите от наблюдение изпълнението на 

стратегическите документи за местно развитие; 

3. Вложените средства.  

Чл.29./1/ Документи за осъществяване на наблюдение са: 

1. Въпросници; 

2. Анкетни карти; 

3. Протоколи от провеждане на публични мероприятия; 

4. Матрични карти за оценка на индикаторите;  

5. Мониторингови доклади. 

 

/2/ Докладите трябва да предоставят информация за: 

1. Основни положения за извършената работа; 

2. Постигнатият напредък в изпълнението на целите и приоритетите;  
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3. Изпълнението на мерките за решаване на проблемите, описани в предходните 

доклади;  

4. Възникналите проблеми и предприетите мерки след предходните доклади;  

5. Прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите през следващата 

финансова година и до края на периода на действие на общинските политики.  

Чл.30. Осъществяването на наблюдението като процес включва следните шест етапи:  

1. Подготовка; 

2. Събиране на информация; 

3. Анализиране на информацията и определяне на силните и слабите страни, 

съответните възможности и заплахи; 

4. Изготвяне на доклад; 

5. Връчване на доклад; 

6. Разработване на план на действие за изпълнение на мерките, заложени в доклада. 

Чл.31. /1/ Оценката на изпълнението на заложените в стратегическите документи за 

местно развитие цели се осъществява чрез:  бързи оценки (rapid appraisal/assessment); 

одит на изпълнението; оценка на показатели (benchmarking). 

/2/  Оценката на изпълнението от страна на вътрешни за общинската администрация 

експерти се осъществява чрез бързи оценки на индикаторите, чрез метода „матрица на 

индикаторите”.   

/3/  Оценката на изпълнението от Обществения съвет за наблюдение и контрол се 

осъществява чрез бързи оценки на качествените показатели. 

/4/ Оценката на изпълнението от външен за администрацията експерт (независим 

консултант) се осъществява чрез одит на изпълнението и оценка на показатели 

(benchmarking). 

Настоящият Механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на общински 

политики е приет с Решение ....../.....2014 година на Общинския съвет на Община 

Родопи. 

 

 

 



 
 

 

 

М А Т Р И Ч Н А   К А Р Т А    
ЗА ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРИ НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

 

 

Настоящата матрична карта за оценка на индикатори се попълва във връзка с осъществяване на мониторинг (наблюдение и оценка) на 

изпълнението на общинска политики/стратегически документ за местно развитие „...........................................................” и има за цел да се 

изследва напредъка при изпълнението, чрез набор от специфични и конкретни, количествено измерими, обективни показатели. Тя се 

разработва и попълва с цел, за да се вземат правилните управленски решения.   

 

ИНДИКАТОРИ  

№ 

по 

ред 

Наименование 

на индикатора 

за продукт 

Специфична 

цел
1
 

Източник на 

информация
2
 

Мерна 

единица 

Базова 

стойност
3
 

Целева 

стойност
4
 

Период на 

мониторинга
5
 

 Приключване 

на периода 

Стойност
6
  %

7
   Стойност  % 

1.             

2.             

и 

т.н. 

            

Забележки: 

1. В таблицата се добавят допълнителни редове съобразно броя на индикаторите.  

2. В таблицата се добавят допълнителни колони съобразно планираната честота на изготвяне на матрицата.  

 

                                                           
1 Посочва се номерацията на специфичната цел на политиката, която измерва индикатора.  
2 Попълва се източника на информация който набира данни за съответния индикатор – национална агенция или институт, звено в администрацията или друго).  
3 Попълва се стойността на индикатора към момента на стартиране изпълнението на политиката.  
4 Попълва се целевата стойност на индикатора, която се очаква да бъде постигната в края на периода на изпълнение на политиката.  
5 Попълва се датата към която се разработва мониторинговата оценка, чрез Матрицата. Добавят се допълнителни колони за всяка следваща мониторингова оценка.  
6 Попълва се стойността на индикатора с натрупване.  
7 Попълва се процента на постигане на целевата стойност на индикатора по формулата:  

(Стойност за периода - Базова стойност) / (Целева стойност - Базова стойност)*100.  

 

 



 
 

 

 

 

Дата: 
 

Име и фамилия: 



 
 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

 

ЗА  

 

РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

 

ЗА  

 

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приет с Решение №....., от Учредителен Протокол от ........2014 г. на Общински съвет за 

създаване на Обществен съвет за наблюдение и контрол 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Договор за услуга в 

изпълнение на проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при 

изготвяне и реализация на общински стратегически планове и програми“- по 

Договор за предоставяне на БФП № 13-13-20/28.11.2013г. между община Родопи и  ОП 

„Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

 Настоящият Правилник е разработен съгласно изискванията на Законът за 

регионално развитие, Правилника по прилагането му, Законът за местната 

администрация и местното самоуправление и други релевантни законови и 

подзаконови нормативни актове. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящият правилник урежда статута, състава, функциите и правилата за работа 

на Обществения съвет за наблюдение и контрол в община Родопи.  

Чл.2. Съветът се създава с цел да се формира организационната надстройка за 

постигане на целите на партньорското сътрудничество между община Родопи и 

местните общности 

Чл.3. Съветът организира и осъществява своята дейност в съответствие с действащото 

българско и европейско законодателство, българските и европейските стратегически 

програмни и планови документи. 

СТАТУТ И СЪСТАВ 

Чл. 4. Обществен съвет за наблюдение и контрол  е постоянно действащ консултативен 

и мониторингов орган към кмета на община Родопи с функции по разработване 

мониторинг на общински политики и проекти, финансирани с безвъзмездни финансови 

помощи от Европейския съюз и от международни програми и проекти. 

Чл. 5. Общественият съвет за наблюдение и контрол е орган, в който участие вземат 

местни лидери (експерти / предаставители на бизнес структури / представители на 

структурите на гражданското общество/ представители на държавни институции) с 

експертиза в конкретните области на политика: 

 Икономика и общинска собственост 



 
 

 

 

 Местни данъци и такси 

 Регионално (местно) развитие 

 Териториално устройство 

 Благоустройство, инфраструктура и транспорт 

 Образование 

 Здравеопазване и социални дейности 

 Околна среда и води (екология) 

 Гражданско състояние 

 Аграрна политика 

 Култура, спорт, туризъм 

 Обществен ред 

 Други 

Чл. 6. Съветът е с постоянна численост от 21 души. 

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА 

Чл. 7. Обществения съвет изпълнява изпълнителни и мониторингови функции, 

отнасящи се до: 

/1/ участие в подготовката и провеждането на публичните мероприятия за обществено 

обсъждане и консултиране на разработените общински стратегии, програми, концепции 

и планове за развитие; 

/2/ подготовка на проектно предложение за финансиране на всеки конкретен проект, 

включваща: 

а) събиране, обработване и подаване на специализирана информация; 

б) даване на становище и предложения по изготвените проектни предложения; 

/3/ организиране и провеждане на мероприятия в обществена полза, свързани с 

разработването и управлението на проекти; 

/4/ осъществяване на мониторинг на общински политики и изпълнявани проекти в 

съответния сектор. 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 

Чл. 8.  Общественият съвет се събира всяка година в периода между 15 – 20 март, след 

като е извършено обобщаването на Матриците на индикаторите по секторни политики 

(виж Механизъм за наблюдение и контрол в община Родопи). 

Чл. 9. Общественият съвет има правото да свиква събрание извън посочения срок в 

чл. 8 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината, 



 
 

 

 

в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие, в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС и други. 

Чл. 10. В случаите по ал. 7 Съветът се свиква  по инициатива на кмета на община 

Родопи. 

 

Настоящият Правилник за работа на обществен съвет за наблюдение и контрол е приет 

с Решение ....../.....2014 година на Общинския съвет на Община Родопи



 
 

 

 

Програма за реализация на Общински план за развитие 2014-2020 
 

Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-2020 

г.  има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на община Родопи, 

залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на 

развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за 

финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. 

С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните финансови 

ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на 

проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на 

общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и 

публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен 

характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в 

зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с 

цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане 

целите и приоритетите за развитие. 

 

Основни компоненти на програмата са: 

Оперативните насоки и цели на програмата – отразяват логиката на интервенциите – 

политически, институционални, организационни, информационно - комуникационни, 

финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от 

изпълнението на програмата и на общинския план за развитие като цяло; 

 

Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за финансиране, 

включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти и източници;  

Списък на проектите, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата, 

съдържащ кратка обосновка и описание на физическите, финансовите и времевите 

параметри, както и отговорните звена. Списъкът на проектите ще отразява и е свързан 



 
 

 

 

както с оперативните цели на програмата, така и с приоритетите и стратегическите цели на 

общинския план за развитие на многогодишна база. Освен това е необходимо проектите да 

бъдат представени и да могат да бъдат проследявани на годишна база; 

Индикаторите за конкретни продукти и резултати, свързани с постигането на 

оперативните цели, планираните мерки и отделните проекти, които ще бъдат използвани 

като база в общата система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на 

съответните приоритети и цели на плана; 

Организацията и дейностите по наблюдението, оценката и актуализацията на 

програмата; 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси попрограмата. 

Организацията и дейностите по наблюдението, оценката и актуализацията на 

програмата; 

Дейностите по наблюдение, оценка и актуализация на програмата се извършват съгласно 

българското законодателство по аналогия на изискванията спрямо общинските планове за 

развитие, заложени в Закона за регионално развитие и Правилника по прилагане на ЗРР. 

Наблюдението по изпълнение на Програмата: 

1. се възлага на служител/и от общинска администрация Родопи определен/и със 

Заповед на кмета на общината; 

2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза в 

съответната общинска политика. 

3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време; 

4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

 

Оценката по изпълнение на Програмата: 

1. се възлага на служител/и от общинска администрация Родопи определен/и със 

Заповед на кмета на общината; 



 
 

 

 

2. се извършва от експерти, вътрешни или външни, имащи съответната експертиза в 

съответната общинска политика. 

3. се осъществява годишно или на шест месеца, в еднакви интервали от време; 

4. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

Актуализация на Програмата (графика за изпълнение): 

1. се извършва съгласно Механизъм за наблюдение и оценка на стратегически 

документи за местно развитие. 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси попрограмата. 

С цел осигуряване на информация, отчетност и прозрачност настоящата програма за 

изпълнение на ОПР 2014-2020 става неразделна част от документа и се публикува на 

официалната страница на Община Родопи. 

Всеки доклад от извършените дейности по наблюдение и оценка на документа се 

публикуват на интернет страницата на община Родопи в 5 дневен срок от тяхното 

изготвяне и приемане. 

Всяка актуализация на Програмата подлежи на публично обсъждане. Същото се 

осъществява чрез публикуване на проект на актуализирания документ на официалната 

страница на община Родопи и се предоставя срок за мнения и коментари, не по – кратък от 

7 дни. 

 

 

 

 

 

 


