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1. Въведение 

Настоящата предварителна оценка има за цел да подобри качеството на 

Общинския план за развитие на Община Смолян 2014 - 2020 г. като проследи неговата 

съгласуваност и релевантност с нормативни актове и програмни документи на по-

високо ниво, като провери неговата вътрешна кохерентност и анализира възможното 

въздействие на документа върху територията на Общината и устойчивостта на 

постигнатите резултати. Настоящата оценка е разработена в съответствие с Закона за 
регионално развитие (чл. 13, ал. 2) и Правилника за неговото прилагане, както и 

одобрените със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството Методически указания за разработване на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), 

Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни 

стратегии за развитие (2014-2020) г. и Общински планове за развитие (2014-2020) г.  

 Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от 

документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, 

регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Общинският план за 

развитие (ОПР) като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и 

потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за 

постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен 

стандарт на хората в Общината и устойчиво развитие. Съответствието на общинския 

план за развитие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и 

законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, се отнася до това, в 

каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, отразява 

общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на 

регионите и местните общности в ЕС. В съответствие с чл. 32 на ЗРР, при 

разработването на Общински план за развитие задължително се извършва 

предварителна оценка.  

Тя включва: 1) оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР; 2) 

екологична оценка по реда на ЗООС. Анализите и независимите оценки за адекватност 

и реалистичност на определените цели и приоритети на Общинския план за развитие 

на Община Смолянза периода 2014-2020 г. и на необходимите ресурси и действия за 

реализацията му в рамките на предварителната оценка на въздействието му върху 

социално-икономическото развитие, допринасят за подобряване качеството на плана 

и способстват за бъдещото му ефективно и ефикасно изпълнение. Предварителната 

оценка на социално-икономическото въздействие служи и като база за сравнение и 

дава ориентири за извършване на надеждна междинна и последваща оценка за 

резултатите от изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 година. Чрез обобщен 

анализ и препоръки от независим екип експерти се цели постигане на реалистична 

обоснованост на плана, който дефинира и определя политиката за балансирано и 

устойчиво социално-икономическо развитие на Общината през разглеждания период. 

Оценката има за задача да установи дали планът е съобразен с целите и приоритетите 

на политиката за социално-икономическо сближаване на Европейския съюз и 

Националните стратегически документи за регионално развитие, като ОСР на област 

Смолян  2014-2020, РПР СЦР 2014-2020, НСРР 2012-2022 при спазване разпоредбите на 

Закона за регионалното развитие, Правилника за прилагане на ЗРР и Методически 
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указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие (2012-

2022 г.), Регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-2020 г.), Областни 

стратегии за развитие (2014-2020 г.), Общински планове за развитие (2014-2020 г.). 

 

Елементите на Общинския план за развитие (ОПР), дефинирани в Закона за 

регионалното развитие включват следното: 

1. Анализ на икономическото и социалното развитие на Общината; 

2. Целите и приоритетите за развитие на Общината за определен период; 

3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана; 

4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

5. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

6. Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност на плана; 

7. Програма за реализация на Общинския план за развитие; 

8. Предварителната оценка на плана. 

Съгласно изискванията в нормативната уредба, чл. 13, ал.2, т. 3,  чл. 33 .ал. 1 и чл. 

34 .ал. 1 от Закона за регионално развитие, Общинските планове за развитие подлежат 

на предварителна, междинна и последваща оценки.  

Предварителната оценка се разработва успоредно с изготвянето на ОПР  и 

включва прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-

икономическо развитие на Общината и екологична оценка. Предварителната оценка 

се разработва от независим консултант успоредно с подготовката на проекта на ОПР. 

Тя съдържа прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на 

социално-икономическо развитие на Общината и екологична оценка. Екологичният 

компонент в оценката оценява доколко стратегията за развитие на Общината, 

определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на 

критериите за ефективност на политиката за опазване на околната  среда. 

Междинната оценка се разработва не по-късно от 4 години от началото на 

периода на действието на плана и оценява първоначалните резултати от 

изпълнението на плана, степента на постигане на съответните цели, ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси, както и изводи и препоръки за актуализация 

на съответния документ. 

Не по-късно от една година след изтичането на периода на действието на ОПР 

следва да се изготви Последваща оценка на плана, включваща: 

· Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

· Оценка на общото въздействие; 

· Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

· Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално 

и местно развитие. 

Предварителните оценки се прилагат на най-ранния етап от структурирането на 

стратегическия документ за който се отнасят. В тази връзка те не предлагат 
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констатации за извършените дейности, както междинната и последващата оценка, а 

предлагат решения на възникнали проблеми в хода на работа, препоръки за 

подобряване, консултации с разработващите документа екипи. Предварителната 

оценка разглежда аналитичната и стратегическата част на документа, а също така 

оценява прилагането на принципа на партньорство в процеса на разработване на 

документа.   

Оценката е разработена по конкретна методология, чрез която се цели 

разработването на един добре конструиран, последователен, съдържателен и 

приложим документ, който да даде своята добавена стойност към ОПР на Община 

Смолян 2014-2020. 

2. Методология за предварителна оценка на ОПР на Община Смолян 

Едни от основните цели на предварителната оценка са:  

ü преценка реалистичността на изготвената стратегическа рамка и очакваните 

резултати;  

ü до колко е намерен фокусът на документа;  

ü дали целите и приоритетите съответстват с тези, установени на национално и 

европейско ниво;  

ü дали те са ясно формулирани; 

ü дали има приемственост с документа от предходния програмен период.  

Оценката е и ключов фактор за осигуряване на прозрачност при вземането на 

решения, тъй като позволява ясно да бъдат обяснени взетите решения и очакваните 

от тях резултати. При разработването на предварителната оценка бяха срещнати 

някои ограничения, голяма част от които се дължат на динамичната среда, в която се 

разработва документа, както и съществуващите проблеми с информационната 

осигуреност, които са характерни и на национално ниво.  

Една от основните черти на стратегическото планиране е неговия условен 

характер, който се дължи на високата степен на научна и процедурна несигурност по 

отношение реалистичността на документа във връзка с резултатите от неговото 

бъдещо прилагане. Тъй като средата е динамична и променяща се, не може да се даде 

ясна и точна представа за бъдещето.  

Друг рисков фактор е необходимостта от координация на процеса с много и 

различни заинтересовани страни, а добрата комуникация и последователност на 

процесите са ключов фактор за изготвянето на качествени документи, особено 

предвид, че работата на оценителите зависи от тази на експертният екип, изготвящ 

ОПР. Освен това, разработването на Общинския план за развитие не е изолиран 

процес, а зависи в голяма степен от яснотата на приоритетите на областно, 

регионално, национално и европейско ниво. Предвид изключително динамичната 

среда в момента на разработване на документа, липсата на прието Споразумение за 

партньорство и Оперативни програми за следващия програмен период, 

стратегическото планиране на общинско ниво трябва да бъде съобразено с редица 

условности. 
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Предварителните оценки, както и всички видове оценки като цяло, са в известна 

степен субективни. Доколко субективна е дадена оценка зависи от компетенцията, 

опита на оценъчния екип, качеството на процедурата по изготвяне на стратегическия 

документ, неговото информационно осигуряване и много други. За да се постигне 

пълнота и качество на оценъчния процес е необходимо да бъдат разгледани и 

анализирани всички етапи по създаването му: 

ü идентифициране и оценка на различните нужди на населението;  

ü адекватното им отразяване в цели и приоритети, които трябва да бъдат 

постигнати;  

ü измеримите резултати, взаимовръзките, обществената полза, степента, до 

която приоритетите на европейската общност са взети предвид; 

ü отчитане на предишни добри практики и ефективността на процесите по 

изпълнение, мониторинг, оценка и финансово управление и др.  

Именно тази комплексност от действия превръща оценяването в интерактивен 

процес, чрез който се представят мнения и препоръки от относно съдържанието на 

стратегическите документи и процесите на тяхното разработване. 

Предварителната оценка на ОПР на Община Смолян разглежда следните основни 

моменти: 

ü Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, 

проблеми и потенциали на икономическото, социалното и инфраструктурното 

развитие на Община Смолян; 

ü Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT анализа със социално-

икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на 

Общината; 

ü Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и 

приоритетите за развитие на Общината за периода 2014-2020 г., връзката и 

взаимодействието между отделните приоритети и стратегически цели, както и 

тяхното съответствие и обвързаност със съответните стратегически документи 

на областно, регионално, национално и европейско ниво; 

ü Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ОПР за периода до 2020 г., включително по 

отношение на информационното му осигуряване.  

ü Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и 

актуализация на ОПР, включване на партньорите в процеса на тяхното 

разработване и изпълнение, както и дейностите за информационно 

осигуряване и публичност на плана.  

Поради специфичния характер на предварителната оценка и успоредното 

разработване заедно с ОПР, при разработването на документа бяха използвани 

следните подходи: 

 Поетапен подход 

 При изготвянето на настоящата предварителна оценка е използван основно 

поетапният подход, който е задължителен при провеждането на процедури по 
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предварителна оценка, тъй като поетапното изготвяне на стратегическия документ 

изисква прилагането на аналогична процедура на оценка, синхронизирана с цикъла на 

изготвяне на  документа. Друго важно предимство на поетапния подход е, че  самото 

аналогично следване на процедурата по изготвяне на стратегическия документ 

улеснява по-доброто разбиране на процесите и проблемите на неговото изготвяне, 

което се отразява положително върху качеството на оценъчната процедура и 

резултатите от нея. 

 Системен подход 

 Прилагането на системния подход позволява оценъчната процедура да се 

отнася към оценъчния обект като система от взаимосвързани, вазимозависими и 

взаимодействащи си компоненти, а не фрагментирано и изолирано. Чрез прилагането 

на системния подход при оценяването на отделните компоненти се избягва 

постигането на „еднопосочен“ характер на оценката, а напротив – създават се 

множество обратни и прави връзки в процеса на оценка. Оценените веднъж 

компоненти следва да бъдат въвличани в процедурата и на последващите  етапи с цел 

максимално ограничаване на информационната неопределеност на изготвяните 

оценъчни коментари, изводи и препоръки. Ако даден проблем е оценен веднъж в 

частта „Социално-икономически анализ“, същият проблем може да бъде оценен 

повторно в Стратегическата рамка на документа при наличие на  Цел / Приоритет / 

Мярка свързана с този проблем. По този начин може да се определи доколко 

конструираният текст е логически обвързан с нуждите от дефиниране на съответната 

Цел / Приоритет / Мярка. 

Преглед и анализ на документи 

Прегледът и анализът на документи дава информация за характера на процесите 

и качеството на изготвяните компоненти на стратегическия документ. Чрез 

използването на гореспоменатия метод и сътрудничеството с Възложителя, беше 

събрана, анализирана и класифицирана цялата налична документация, свързана с 

процеса на изготвяне на ОПР на Община Смолян за периода  2014-2020 г. 

Използвани са следните аналитични техники с цел по-задълбочена и обстойна 

оценка на документа. :  

ü Дескриптивен анализ и анализ на съдържанието (контент анализ); 

ü Бенчмаркинг; 

ü Сравнителен анализ и Gap анализ (анализ на несъответствията). 

Настоящата оценка се основава на прегледа и анализа на документи и 

провеждане на срещи и консултации с възложителя и с екипа, разработващ ОПР. 

Оценката е покомпонентна като освен това се разглеждат и връзките между 

отделните части на документа и връзките на документа с други стратегии и планове 

на по-високо ниво. 

 Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за 

развитието на Общината в съответствие с областната стратегия за развитие и 

концепцията за пространствено развитие на Общината. ОПР очертава основните 

сфери на развитие през следващия програмен период и определя къде да се насочат 

средствата, така че да се постигне максимален ефект, като анализира задълбочено 

сравнителните предимства и потенциали на изследваната територия. Документът 
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трябва да постигне фокус, за  бъдат средствата концентрирани върху перспективни за 

Общината сфери. По този начин се цели социално-икономически напредък и 

дългосрочно въздействив върху устойчивото развитие на Общината.  

Принципи на оценката Предварителната оценка се базира на следните основни 

принципи:  

Адекватност - оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с 

заявените нужди, очаквания, както и връзките с документите и политиките на общо 

Европейско ниво;  

Релевантност като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност на 

социално-икономическия контекст през оценявания период. Оценят се въпроси като 

концентрация върху най-належащите потребности и важни елементи, които ще 

ускорят и подобрят развитието, напр. иновации; 

Ефикасност - анализирана е връзката между планираните ресурси и очакваните 

резултати по цели и направления;  

Ефективност - анализът се концентрира върху оценка на приноса на 

приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните 

проблеми, очаквания и нужди;  

Устойчивост на резултатите - направена е преценка до каква степен може да се 

очаква, че предвидените приоритетни направления и цели в развитието ще запазят 

своята релевантност към хоризонта на програмния документ, в съответствие с 

предвиденото финансово осигуряване.  

 

Основни дейности и обхват: Последователно беше направен преглед и оценка на 

всички части на Общинския пран за развитие на Община Смолян  за периода 2014-

2020: аналитична част, SWOT анализ, стратегия. Предварителната оценка е част от 

самия процес на разработване на Общинския план за развитие на Община Смолян за 

периода 2014-2020 г.  

Предмет на оценката бяха следните аспекти на плановия документ:  

1. Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, 

проблеми и потенциал на икономическото, социалното, инфраструктурното и 

екологичното развитие на Община Смолян;  

2. Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT анализа със социално- 

икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на 

Общината;  

3. Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и 

приоритетите за развитие на Община Смолян за периода 2014-2020 г., 

интегрираността и взаимодействието между отделните приоритети и стратегически 

цели, както и тяхното съответствие и обвързаност с релевантните стратегически 

документи на областно, регионално, национално и европейско ниво; 

4. Преценка на обема и ефективността на предвидените финансови ресурси за 

постигането на целите Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. и 

обосноваността на разпределението им спрямо заложените цели и приоритети;  

5. Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и 

оценка 
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3. Структура на Общинския план за развитие на Община Смолян 

Методическите указания за разработване на ОПР определят следните основни 

компоненти на плана, които са взаимообвързани и обединени в логическа 

последователност.  

1. анализ на икономическото и социалното развитие на Общината; 

2. целите и приоритетите за развитие на Общината за определен период; 

3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана; 

4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на 

плана; 

6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство 

и осигуряване на информация и публичност; 

7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се 

конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови 

ресурси и звената за изпълнение на проектите; 

8. предварителната оценка на плана; 

9. мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпили промени. 

 В структурно отношение, документът отговаря изцяло на изискванията за 
съдържанието на ОПР, като същевременно аналитичната част е основа за 
формулиране на стратегическата част на документа. Спазен е броят и 
поредността на точките които плана обхваща, както и тяхното съдържание 
съгласно методическите указания за разработване на ОПР от 2011 г.  

 Във въведението удачно са разгледани основните цели и насоки,  нормативна и 

стратегическа рамка на разработвания документ. Разгледана е подробно и 

европейската рамка и основните приоритети за развитие, която тя поставя. Във 

въведението е разгледана и връзката на документа с Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие (ИПГВР) и как двата документа си взаимодействат. 

  

Към плана са предложени следните приложения:  

ü Индикативната финансова таблица 

ü Матрицата с индикатори 

ü Програма за реализация 

Те отговарят на предложените в Методическите указания матрици и изисквания 

за съдържание на елементите на ОПР.   
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4. Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и 
процеси, проблеми и потенциали на икономическото, социалното и 
инфраструктурното развитие на Община Смолян 

Съгласно методологията за разработване на ОПР 2014-2020 „Анализът на 

ключовите области и тенденции в развитието на Общината следва да очертава както 

проблемите и дефицитите, така и целевите сфери на развитието, които да послужат за 

разработване и обосноваване на стратегическата част на общинския план за 

развитие“. 

Анализът на икономическото и социалното развитие има за цел не само да даде 

снимка на моментното състояние на показателите на социално-икономическото 

развитие на Общината,  а и да открие сравнителните предимства, които 

представляват инвестиционен интерес, за да се създадат условия за устойчиво 

развитие. Този анализ трябва да се основава на достоверна и колкото е възможно по-

детайлна изходна информация. С помощта на сравнителния анализ се установява 

мястото и развитието на Общината спрямо това на другите общини в областта, 

страната и ЕС.  В анализа трябва да се направи и връзка с Междинна оценка на 

Общинския план за развитие 2007-2013 г., за да се осигури приемственост на 

документите, както и да се вземат предвид основните насоки, посочени в областната 

стратегия за развитие на област Смолян.  

В направения анализ към ОПР на Община Смолян са включени всички 

компоненти, съгласно утвърдените от МРР Методически насоки от 2011 г. Използвана 

е подробна, сравнително актуална и пълна информация от официални източници, 

като добро впечатление прави наличието на множество графики и карти, които 

позволяват по-лесно възприемане на информацията. Използването на картографски 

материали е от особено значение, тъй като стратегическият документ се отнася до 

териториална единица, а чрез този способ се извършва по-ефективно пространствено 

адресиране на проблемите. Съдържанието на анализа следва следната логика: 

1. Географско положение на Общината 

2. Природно-географски условия и ресурси 

3. Културно-историческо наследство 

4. Геодемографски анализ 

5. Социален анализ 

6. Икономически анализ 

7. Анализ на инфраструктурна осигуреност на територията 

8. Анализ на екологичното състояние 

9. Териториална структура и устройство на територията 

10. Изводи 

Анализът е проблемно-ориентиран, като разглежда тенденциите в развитието на 

Общината и засяга основните инфраструктурни, икономически, демографски и 

екологични проблеми на Община Смолян. Анализът е задълбочен като показва добро 

познаване на територията и нейните специфики. Правени са сравнения както с 

предишни години, така и на ниво област и национално ниво.      

Териториално, анализът обхваща цялата Община, като интегрира в себе си 

анализ от ИПГВР на град Смолян и населените места извън него. Поради липсата на 
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достатъчно информация на ниво населени места, по-голямата част от информацията  е 

разгледана на ниво Община.  

Резултатите и препоръките от Междинната оценка на ОПР 2007-2013 са 

интегрирани в анализа, като по този начин се осъществява плавен преход от анализ на 

текущото състояние, през извършеното през изминалия програмен период към 

изведените приоритети за следващия. Изведени са основните слабости на документа, 

като според оценителя голяма част от тях са изчистени в настоящия документ. 

В заключение би могло да се каже, че е направен един задълбочен, обстоен и 

качествен анализ, който представлява добра основа за разгръщане на 

фокусирана стратегическа рамка.  

 

5. Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със 
социално–икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за 
развитие на Общината 

SWOT анализът е задължителна част за всеки стратегически документ, като 

осъществява логическата връзка между аналитичната и стратегическа част на 

документа. Изготвеният SWOT анализ в ОПР Смолян е структуриран съгласно 

класическата схема за обобщение на факторите в четири групи, в зависимост от това с 

какъв произход са те и какъв е потенциалният им ефект върху развитието. Анализът е 

логично построен и правилно извежда и обобщава направените в анализа 

констатации. 

SWOT анализът в проекта за ОПР на Община Смолян е разработен в съответствие 

с Методическите указания. При проверка на вътрешното съответствие на SWOT 

анализа не бяха открити противоречия. Като допълнение, свързано със заплахите, 

включени в SWOT анализа, оценителят счита, че забавянето на изпълнението на 

програмния период 2014-2020 г. също може да се определи като заплаха за 

реализацията на плана и в тази връзка предлага да се включи в SWOT анализа.  

За да се представят по-ясно направените изводи за силните, слабите страни, 

възможностите и заплахите, тяхното съотношение и съответно за вида стратегия, 

която да се предприеме, оценителят изведе следните зависимости, представени в 

таблицаите по-долу.  

Според направения анализ са идентифицирани общо 81 фактора, от които 

22 се класифицират като силни страни, 24 като слаби, 22 са възможности и 13 

– заплахи. 
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таблица 1: Класификация на факторите от SWOT анализа 

Класификация на факторите
Брой на 

характеристиките

Процент от 

общия брой

Възможности 22 27%

Заплахи 13 16%

Силни страни 22 27%

Слаби страни 24 30%

Общо 81 100%  
 

таблица 2: Групиране на факторите от SWOT анализа 

Фактори
Вътрешни              

(силни / слаби страни)

Външни 

(възм./заплахи)
Общо

Положителни                     

(силни страни / възможности)
22 22 44

Отрицателни                      

(слаби страни / заплахи)
24 13 37

Общо 46 35  
На база на установените съотношения, бихме могли да генерираме следния 

профил на SWOT факторите: 

 

SWOT профил фактори

24
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фигура 1: SWOT профил фактори 

Триъгълниците, сключени между точките, изразяващи оценките на слабите 

страни и възможностите и този между силните и слабите страни са равни и най-

големи. Това означава, че стратегиите, които са типични за тези ситуации са 
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концентрация на усилията в най-важните приоритетни области, в които Общината е 

силна и за които съществуват благоприятни възможности за развитие. 

6. Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и 
приоритетите за развитие на Община Смолян за периода 2014-2020 г., 
връзката между отделните приоритети и стратегически цели, както и 
тяхното съответствие и обвързаност с релевантните стратегически 
документи на областно, регионално, национално и европейско ниво 

Стратегическата рамка на ОПР на Община Смолян за периода 2014-2020г. 

представлява логически и функционално интегрирана система, която е решена като 

стандартна йерархична система.  

Стратегическата част на документа започва с кратко обобщение на политиката за 

бъдещото развитие на Общината, нейното важно значение за развитието на района, 

което добре обосновава насоката за избраната стратегическа рамка.  

Оттук нататък е изведена Визията на Общината, стратегически цели и 

приоритети. Те са логически обвързани и следват следната йерархия:   

 

 

фигура 2: Йерархична структура на стратегическата рамка 

 

Визията е ясно формулирана, като от нея става видно какви са намеренията на 

местната общност и как виждат заинтересованите страни развитието на Общината 

към хоризонта на програмния период. Тя гласи: Община Смолян – привлекателно 

място за живеене, бизнес и туризъм с проспериращо образование и 

конкурентоспособна икономика, съхранени природни и културно-исторически 

ценности, развита инфраструктура и комуникации. 
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Очертани са 5 стратегически цели както и 5 приоритета, всеки от които включва 

определен брой специфични цели, които да бъдат реализирани посредством пакет от 

мерки, съдържащи конкретни дейности и проекти.  

Според оценителя е постигната интегрираност и взаимодействие между 

отделните Стратегически цели, като те се отличават с балансираност и 

равнопоставеност. 

Така определената стратегическа рамка съответства на изискванията на ЗРР и 

Методическите указания. При изследването на стратегическата рамка бяха 

проследени следните връзки: 

1. Вътрешна кохерентност на документа 

Вътрешното съответствие на документа се изразява в ясната и категорична 

връзка между тенденциите в развитието на Общината, изведени от направения 

анализ на икономическото и социалното развитие. В SWOT анализа са откроени 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите, като на тази база е 

разработена стратегическата рамка, която да използва потенциала на Общината, за да 

реши нейните проблеми и да доведе до устойчиво развитие. 

 

фигура 3: Вътрешна кохерентност на документа 

Оценителят отчита, че е направена необходимата причинно-следствена връзка 

(Анализ - SWOT анализ - Стратегическа рамка), като формулираните стратегически 

цели и приоритети адресират проблемите, идентифицирани в анализа и насочват 

усилията през следващия програмен период към икономически растеж, 

инфраструктура, човешки ресурси и сътрудничество.  

 

2. Съответствие със стратегически и програмни документи на по-високо ниво, а 

именно: 

Анализ на 

икономическото 

и социално 

развитие на 

Община Смолян 

SWOT анализ, 

основан на социално-

икономическия 

анализ, съдържащ 

основните силни и 

слаби страни, 

възможности и 

заплахи, 

характеризиращи

Стратегическа рамка, отразяваща 

основните проблеми очертани в 

предходните две стъпки. 
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ü Областна стратегия за развитие на област Смолян 2014-2020 

ü Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 

ü Национална стратегия за регионално развитие 2012-2020 

ü Национална програма за развитие: България 2020 

ü Споразумение за партньорство на РБ 2014-2020 (проект) 

ü Оперативни програми (проект) 

ü Национална програма за реформи 

ü Европа 2020 

ü Лисабонска стратегия и др. 

  

Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 определя 

следните визия и стратегически цели за развитие:  

 

Визия: Южен централен район – привлекателно място за живеене, бизнес и 

туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно, и културно 

наследство. 

 

 

СЦ 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план базирано 

на щадящо/екологосъобразно ползване на собствени ресурси  

СЦ 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства 

 чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура  

СЦ 3: Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в принос на 

икономическото и социалното развитие и сближаване  

СЦ 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-

центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените 

места  

Националната програма за развитие 2020 е водещият стратегически и 

програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на 

страната до 2020 г. Формулираните цели на правителствените политики ще осигурят 

постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на 

българските граждани в средносрочен и дългосрочен план. НПР БГ2020 поставя пред 

страната 3 стратегически цели и 8 приоритета, като основните направление са в 

посока: образование, здравеопазване, социално включване, по-високи равнища 
на заетост, регионално развитие, инфраструктура, иновации, аграрен сектор, 
административен капацитет и енергийна ефективност. 

Таблица 3: Съответствие между приоритетите на НПР 2020 и ОПР Смолян 2014-2020 г. 

Приоритет на НПР 2020 Стратегически  цели и Приоритет на 
ОПР Смолян 2014 - 2020 

Подобряване на достъпа и повишаване на 

качеството на образованието и обучението и 

качествените характеристики на работната 

сила. 

СЦ 4: Подобряване на образованието, достъпа 

до качествено здравеопазване и социалния 

статус на населението 

Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване. 

П 4: Повишаване стандарта на живот и 

подобряване условията за личностно развитие 

Постигане на устойчиво интегрирано СЦ 1: Постигане на устойчив икономически 



       ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014-2020 

   16 

 

регионално развитие и използване на местния 

потенциал. 

растеж 

Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване 

на хранителна сигурност и за производство на 

продукти с висока добавена стойност при 

устойчиво управление на природните ресурси. 

СЦ 3: Сътрудничество за ефективно използване 

на ресурсите, висока възвръщаемост на 

вложените средства и добро управление 

Подкрепа на иновационните и инвестиционни 

дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката. 

П 1: Стимулиране растежа на общинската 

икономика чрез подкрепа на съществуващите 

предприятия, насърчаване на 

предприемаческата активност в Общината и 

създаване на качествен туристически продукт 

Укрепване на институционалната среда за по-

висока ефективност на публичните услуги за 

гражданите и бизнеса. 

П 5: Подобряване на администравния 

капацитет за по-качествено и компетентно 

управление с участие на гражданите 

Енергийна сигурност и повишаване на 

ресурсната ефективност. 

СЦ 3: Сътрудничество за ефективно използване 

на ресурсите, висока възвръщаемост на 

вложените средства и добро управление 

Подобряване на транспортната свързаност и 

достъпа до пазари. 

СЦ 2: Подобряване на инфраструктурата за 

повишаване на достъпността и развитие на 

икономическите отрасли;  

П 2: Подобряване на транспортната 

достъпност, инфраструктурата и опазване на 

околната среда 

 

 

От таблицата е видно, че приоритетите и целите на ОПР 2014-2020 

кореспондират напълно, с тези на главния стратегичеки документ на 
национално ниво - НПР 2020. 

Съгласно Закона за регионалното развитие и Методическите указания, одобрени 

със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, Общинският план за развитие следва да интегрира в значителна 

степен стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално 

сближаване и регионално развитие след 2013 г., основаващи се на общия стремеж за 

интелигентен икономически растеж чрез технологично обновяване и иновации, 

развитие на знанията и уменията, устойчивото развитие на базата на използване на 

“зелена” енергия и технологии и постигане на социална интеграция и социално 

включване. 

В същите указания е препоръчано основните приоритетни области и целите на 

Стратегията “Европа 2020” да намерят отражение в приоритетите на плана. Четирите 

приоритетни области на Стратегията “Европа 2020” са “Създаване на условия за 

развитие на местни общества на знанието”, “Подпомагане развитието на вътрешния 

потенциална местната икономика и пазари”, “Развитие на местния пазар на труда” и 

“Подкрепа на устойчивото развитие на местната общност и територията". 

В своята стратегическа част, ОПР на Община Смолян 2014 -2020 г. отразява 

гореспоменатите приоритети, като залага визия, цели, приоритети и конкретни 

проектни предложения, в духа на Стратегията Европа 2020, пречупени през местните  

нужди и потенциали. 
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Оценителят счита, че всички отправени насоки са адеквано адресирани към 

стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на Южен централен район. 

Високо се оценява адекватността на стратегическата рамка на ОПР от гледна точка 

релевантността с документи на по-високо ниво и отразяване на вътрешните 

специфики на Общината и нейните нужди.  

 

 

 

3. Отразяване на нуждите на местната общност 

Ключов момент за качеството на разработвания документ и спазването на 

принципите на стратегическото планиране е включването на местната общност в този 

процес. Припознаването на набелязаните цели от общността е от ключово значение за 

тяхното реализиране в бъдеще и ангажираността на местната общност.  

За целта по време на разработването на документа са проведени консултации и 

обсъждания със заинтересованите страни, чрез които е изследвано мнението на 

местната общност относно текущото състояние на Общината и перспективите и за 

развитие. насочено и към идентифицираине на конкретни проблеми и проектни идеи. 

Участие в мероприятията от страна на местната общност взеха:  

- икономически и социални партньори; 

- представители на местната власт и структури на държавната 

администрация; 

- синдикални и браншови организации; 

- неправителствени организации и обединения на бизнеса; 

- физически лица и представители на юридически лица имащи отношение към 

развитието на Община Смолян 

 

В тази връзка оценителят би могъл да заключи, че документът е 

адекватен на нуждите на местната общност и в него са отразени интересите 

на гражданското общество. 

 

4. Взаимовръзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 

град Смолян 

Двата документа – Общински план за развитие и ИПГВР имат за обект на 

изследване различна по обхват територия и се различават по методология и 

използвани подходи, похвати и структура. Въпреки това, те имат една обща цел: 

постигане на устойчиво развитие на изследваната територия.  

Именно поради това е важно двата документа да бъдат в тясна връзка един с 

друг и поради тази причина оценителят одобрява избрания подход: да се интегрират 

проектите от ИПГВР в програмата за реализация на плана, особено имайки предвид, че 

град Смолян е общински център и има определяща роля за развитието на Общината.  

В направения социално-икономически анализ се срещат препратки към 

проблемно-целевия анализ на ИПГВР, като обаче анализът е успял да обхване 

спецификите на Общината като цяло и не  е съсредоточена върху общинския център. 
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7. Преценка на обема и ефективността на предвидените финансови 
ресурси в ОПР 2014 - 2020 г.    

Финансовоте изражение на плана е включено в Програмата за реализация и 

Индикативната финансова таблица.  

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат разпределението 

на необходимите финансови средства на ниво приоритети и специфични цели, както и 

общия обем на планираните средства за тяхната реализация. Източниците на 

финансиране за реализация на приоритетите в развитието на Общината са посочени в 

абсолютни и относителни стойности и са определени за: 

ü местно публично финансиране - общински бюджет и местни публични 

фондове;  

ü външно публично финансиране - централен бюджет, фондове на ЕС; 

ü частно финансиране - фондове, фирми.  

  

Общият бюджет на ОПР на Община Смолян за периода 2014 - 2020 г. спрямо 

индикативната финансова таблица е в размер на 956 216 хил. лв. От тях за сметка на 

общински средства и местни публични фондове – 68 005 хил. лв., външно публично 

финансиране – 635 603 хил.лв., от което с най-голям дял (почти 48%) имат фондовете 

на ЕС - 454 047 хил.лв.Частното фиансиране представлява 26,4% от общите средства 

или 252 609 хил.лв. 

 Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за 

реализацията на ОПР за периода 2014 - 2020 г. Тя е тясно обвързана с 

макроикономическата обстановка и текущото финансово състояние на Общината. 

 Разпределението на средствата по приоритети за следващия програмен 

период са представени в слеващата даграма: 
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Най-голям дял от ресурсите са отделени за Приоритет 2 – 456 913 хил.лв. Тази 

сума би следвало да обезпечи инфраструктурните и екологични инициативи на 

Общината за следващия програмен период. За дейности по Приоритет 1  са отделени 

334 917 хил.лв., от които 3,4% местно публично финансиране, 29,5% външно публично 

финансиране и 67,1% частно финансиране. От диаграмата е видно, че малко над 80% 

от средствата са предвидени за инфраструктурни проекти, създаване на 

икономически растеж, осигуряване на качествен туристически продукт и стабилна 

околна среда.  

Методическите указания за изготвяне на финансовата прогноза предлагат тя да 

се основава върху:  

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

тенденциите в социално-икономическото развитие на Общината през периода до 2020 

г., 

ü средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския 

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

ü възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС. В този смисъл 

е добре да бъде добавена обосновка за преценка на общинското финансиране, както и 

на анализ на бюджета и капиталовата програма на Общината. 

Прави впечатление, че при отчетени демографски проблеми, намаляващо население и 

свита икономика се отбелязва ръст в планираните разходи/инвестиции и проекти, 

извън бюджета на Общината, които се очаква да бъдат финансирани от ЕСИФ и други 

източници. В същото време на национално ниво очакваните фондове от ЕСИФ се 

запазват на сходно ниво спрямо периода 2007 – 2013, което поставя Община Смолян в 

силно конкурентна среда.  

 

Оценителят счита, че това разпределение на средствата отговаря на 

визията и стратегическата рамка на Общината, предвиждайки достатъчно 

финансови ресурси за най-капиталоемките приоритети в стратегията, чиито 

проекти притежават най-голяма добавена стойност и са основа за 

реализацията на останалите три приоритета. Останалите около 18% са 
разпределени между Приоритет 3, 4 и 5, съответно с 3%, 14% и 1% от общите 
средства. 

Програмата за реализация включва конкретни интервенции и обекти, към които 

да бъдат насочени средства. Тази конкретика и яснота в инвестиционните намерения, 

както и подготвеността с идейни проекти, е предпоставка за успешна реализация на 

предвидените дейности и позволява да се заключи, че документът е реалистичен. 

Макар финансовото разпределение да е индикативно и да има възможност 

то да бъде променяно и актуализирано, оценителят счита, че е предложена 

една амбициозна и доколкото е възможно реалистична финансова рамка от 

гледна точка на планираните финансови ресурси извън общинското 

финансиране. 
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8. Анализ на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението 
на ОПР за периода до 2020 г. 

Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие имат за цел да проследят напредъка и степента на постигане на целите и 

приоритетите Общината по физически и финансови характеристики за периода 2014-

2020 г.   

За да бъдат ефективни, индикаторите трябва да отговарят на няколко критерия: 

ü Конкретни; 

ü Измерими; 

ü Постижими; 

ü Реалистични; 

ü Съобразени с времето 

  

Предложени са както индикатори за резултати, така и индикатори за 

въздействие, като първите се отнасят до оценка на приоритетите и мерките, заложени 

в плана, а вторите отчитат изпълнението на стратегическите и специфичните цели и 

се отнасят до цялостната оценка на съответната стратегия за местно развитие. 

Най-общо индикаторите са определени като общи, измерващи глобалния ефект 

от ОПР и специфични, измерващи степента на постигане на специфичните цели и 

приоритетите. Специфичните индикатори от своя страна включват: индикатори за 

въздействие и индикатори за резултат, като тези за резултат се поделят на 

индикатори за ресурси и индикатори за продукта от заложените мерки и дейности. 

Подробно индикаторите са представени в матрицата, определена от 

Методическите указания, разпределени на общи количествени и специфични 

количествени индикатори, като всеки е отнесен към съответните приоритет, цел и 

мярка, заложени са мерни единици, източник на информация, период на отчитане, 

базова и целева стойности. Предложени са общо 26 общи количествени и 215 

специфични количествени индикатора, разпределени по приоритети както 

следва: 1-ви Приоритет – 47 индикатора; 2-ри Приоритет – 73 индикатора; 3-ти 

Приоритет – 8 индикатора; 4-ти Приоритет – 75 индикатора; 5-ти Приоритет 

– 12 индикатора. 

 Общите индикатори са съобразени с посочените примерни в Методическите 

указания за разработване на ОПР 2014-2020. 

Според оценителя, заложените индикатори са достатъчно конкретни, ясни, 

измерими и достатъчно на брой. Оценителят препоръчва в матрицата да се добави 

място за вписване на стойностите на индикаторите по години за периода 2014-2020 г., 

като това ще позволи тя да се превърне в полезен инструмент за натрупване на база 

данни, която да послужи за оценка на документа в бъдеще.  

9. Оценка на прилагане принципите за партньорство, публичност, и 
прозрачност 

В ОПР на Община Смолян е спазено изискването за публичност и прозрачност, в 

унисон с основния принцип на Еврпейския съюз за участие на местната общност и 
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заинтересованите страни в процеса на стратегическо планиране. В периода на 

разработването на документа екипът е представил публично цялата информация и 

работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни 

резултати за развитието на Общината. В точката са описани приложените компоненти на 

публичност и прозрачност при стратегическото планиране, а именно: информиране, 

консултиране и вземане на съвместни решения. Те се изразяват в конкретни дейности 

като: събиране на предложения чрез попълване на специално разработената анкета, чрез 

електронна поща и чрез специално поставената на входа на общинската администрация 

кутия. Сформирането на фокус групи с представители на основните социално-икономически 

партньори, както и конслултиране със социално-икономическите чрез заседания на 6 

работни групи, разпределени по ключови тематични сектори за Община Смолян. 

Провеждане на две обществени обсъждания на ОПР 2014-2020 г. и други дейности, целящи 

включването на всички заинтересовани страни в процеса на разработване и реализация на 

ОПР на Община Смолян. 

Оценителят счита, че са реализирани необходимите действия за прилагане на 

принципите на партньорство публичност и прозрачност, които осигуряват участие на 

всички заинтересовани страни при изпълнението на ОПР за следващия програмен 

период. Същият е съобразен и оценява до голяма степен нуждите и желанията на 

местната общност.  

10. Осовни изводи и препоръки 

Разработването на общинския план за развитие на Община Смолян се извърши 

успоредно с разработването на документа. Това позволи диалог между всички страни, 

участващи в разработването на документа и отразяване на голяма част от 

коментарите на възложителя директно в процеса на работа.  

Общото заключение от Предварителната оценка на Общинския план за 
развитие на Община Смолян за 2014-2020 г. е, че документът е разработен в 
съответствие с нормативната база и по-конкретно Закона за регионалното 
развитие, Правилника за неговото прилагане и Методически указания за 
разработване на Общински планове за развитие на МРРБ. 

Аналитичната част е изчерпателна, подкрепена с множество изясняващи приложения. 

Използвани са множество статистически данни, като прави впечатление, че са 

проследени различни периоди. При последваща актуализация е добре да се обмисли 

уеднаквяване на периодите, за които да се използват съпоставими статистически 

данни. 

По отношение на изготвения SWOT анализ може да се направят следните изводи 

и препоръки: 

ü Идентифицирани и оценени са и вътрешните фактори, разглеждани като силни и 

слаби страни на Общината – Степен на използване на природо-географския 

потенциал на Общината, Развитие на икономиката, Развитие на здравеопазването в 

Общината, Развитие на образованието в Общината, Развитие на културата в 
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Общината, Развитие на социалните дейности в Общината, Екологично състояние на 

Общината. 

ü Като външни характеристики са идентифицирани – правна среда, икономическа 

среда, социална среда, природно-географска среда, демографска среда, 

инфраструктурна среда, отраслова среда, институционална среда, културна среда, 

екологична среда. 

ü Стратегическата рамка за развитие на Община Смолян в периода 2014-2020 започва 

с определяне на Визия за развитие и стратегическите цели. Стратегическата рамка е 

разработена съгласно Методическите насоки на МРР  

ü Прави впечатление, че в стратегическата част и сред приоритетите на плана не се 

открояват достатъчно мерките, отразяващи пространствения потенциал за развитие 

на територията, както и възможностите на междурегионално, териториално и 

транснационално сътрудничество. Например в приоритетите и специфичните цели 

на плана е слабо засегната възможността за изграждане на партньорство между 

Община Смолян и съседни общини и насърчаване на междуобщинското 

сътрудничество при реализацията на инфраструктурни проекти, каквато практика 

има с изграждането на регионалното депо, както и други проекти, насърчаващи 

туризма например. Би могло също така да се отчете и възможността за развитие на 

междурегионалното, териториалното и транснационалното сътрудничество с 

местни и регионални власти от страни-членки на ЕС. Наличието на такъв приоритет 

се обвързва и с възможността за кандидатстване по програмите за трансгранично 

сътрудничество - Оперативна програма за междурегионално сътрудничество 

INTERREG Интеррег, Оперативна програма за транснационално сътрудничество 

"Югоизточна Европа» и други европейски програми за финансиране като Култура, 

Интелигентна Енергия и др. 

 

Оценителят дефинира следните конкретни изводи: 

· Спазена е общата структура за изготвяне на анализ за икономическото 

исоциално развитие; 

· SWOT-анализът съответства на анализа на икономическото и социалното 

развитие и приложената стратегическа рамка; 

· Стратегическата част е структурирана ясно и в съответствие с изискванията на 

европейските, националните, регионалните и областните стратегически 

документи. ОПР на Община Смолян е хармонизиран с националните секторни 

стратегии, които обхващат периода 2014–2020 г.; 

· Визията е завършена в смислово отношение и корспондира със стратегическата 

рамка; 

· Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с предвидените 

проекти за изпълнение, от което може да се съди и за ефективността и 

ефикасността за постигане на целите; 

· В стратегическата част и сред приоритетите на плана е добре да бъде 

подчертано развитието на територията и в частта на Общината, която не е 

обхваната в строителните граници на града като по този начин ще бъде отразен 

пространствения потенциал за развитие на територията, както и 
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възможностите на междурегионално, териториално и транснационално 

сътрудничество. 

· В индикативната финансова таблица е спазен принциа за съфинансиране и 

допълняемост между местните ресурси, държавния бюджет и фондовете на ЕС. 

· Системата от индикатори включва ясни, уместни и достатъчен брой 

индикатори, което ще позволи да се изготви качествена междинна и 

последваща оценка на плана. 

· Успешното изпълнение на ОПР би довело до икономичски ръст и подобряване 

на качеството на живот в Общината; 

· Напълно са спазени принципите за информираност и публичност в процесите 

на планиране и програмиране на местно ниво; 

 

 За подобряване качеството, реалистичността и изпълнимостта на документа, 

оценителят има следните по-общи препоръки: 
 

ü ОПР да се съгласува с Оперативните програми за новия програмен период 2014-

2020 г. след тяхното окончателно одобрение и при необходимост да се 

актуализира; 

ü Да се създаде специална експертна мониторингова група за наблюдение на ОПР 

с участието на всички заинтересовани страни, която да спомогне за текущото 

проследяване на изпълнението; 
ü По преценка на Община Смолян да се изведат няколко ключови индикатора, по които 

да се следи ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР, включително и от 

мониторинговата група. 

 

След проведената предварителна оценка на Общинския план за развитие на 
Община Смолян за периода 2014 - 2020 г., екипът изготвил предварителната 
оценка, препоръчва на Общинския съвет приемането на документа. 

 

 

 

 

Настоящата предварителна оценка на Общински план за развитие на Община 

Смолян за периода 2014-2020г. е изготвена в изпълнение на договор №ПНО-ОП_14.06-14 

от 30.06.2014г. между община Смолян и фирма „ДжиТи Кари“ ЕООД.  


