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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад представя резултатите от извършената междинна оценка на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Якоруда 2014-2020 г. за периода 2014-

2017 г. Изготвен е от „Фондация за прозрачни регламенти“ (Изпълнител) в съответствие 

с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в 

Република България и изискванията на добрите практики междинната оценка да се 

разработва от независима организация на Органа на изпълнение на ОПР на община 

Якоруда – Общинска администрация Якоруда (Възложител).  

ОПР на община Якоруда е основополагащ, стратегически документ и инструмент 

за управление, който очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 

инфраструктурно и екологично развитие на общината. Общинският план за развитие, 

определя рамката за развитие на общината в конкретния програмен период, на база на 

наличните ресурси, потенциали и проблеми на територията й. Планът съдържа подробен 

социално-икономически анализ и SWOT анализ, който е логически и последователно 

обвързан с аналитичната част и аргументира компонентите за стратегията на ОПР. 

Стратегията включва мисия, визия, конкретизирана в четири приоритета, които се 

осъществяват в 16 стратегически цели и конкретни мерки. Визията и целите изразяват 

желаното бъдещо състояние на общината, докато приоритетите очертават сферите от 

социално-икономическия живот на местната общност, където се насочват необходимите 

усилия на общинската администрация и нейните партньори за постигането на това 

желано състояние. Приоритетите са остойностени в Индикативната финансова таблица 

на ОПР. Планът съдържа описание на инструментите за неговото наблюдение и оценка, 

като индикатори и съвкупност от действия, включително разработването на Междинна 

оценка. 

 

1. Нормативна рамка 
Междинната оценка представлява инструмент, с чиято помощ се оценява 

ефективността и ефикасността на постигнатите до момента резултати по отношение на 

предварително поставените цели, приоритети и мерки, както и оценява устойчивостта на 

общинския план. Междинната оценка отговаря на въпроса „Харчим ли разумно към 

настоящия момент?“ по отношение на планираните дейности в Програмата за 

реализация, индикативната финансова таблица, възможностите на общината да привлича 

финансови средства за проектите. 
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Междинната оценка е неразделна част от процеса на стратегическото планиране 

на страната и целта й е не само да оцени напредъка на поставените цели, приоритети и 

мерки, но и да даде препоръки по отношение на цялостния процес на развитие на 

територията. 

Изготвянето на междинната оценка има корективна, обучителна функции, както 

и обратната връзка в процеса на планиране и управление на регионалното развитие. 

Междинната оценка е възможно да даде и препоръки за промени в документа, в 

зависимост от това, дали те отговарят на промените в средата. 

Междинната оценка е разработена в съответствие с чл.33, ал.1 от Закона за 

регионално развитие (ЗРР), който изисква изготвянето на обобщена преценка на 

общинското развитие между 2014 и 2017 година. Междинната оценка е нормативно 

планирана за средата на програмния период – 2017 г. Нейната роля е да анализира и 

оцени изпълнението на общинския план в първата част от неговия период на действие, 

след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години. 

Значението на Междинната оценка е свързано с две главни направления: 

• оптимизиране съдържанието и изпълнението на ОПР до края на програмния 

период; 

• осигуряване на основа за изготвянето на ОПР 2021-2027 г. 

Последващата оценка на действащия план следва да се изготви с натрупване от 

2014 г., тоест да включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин 

констатациите на настоящия документ са неразделна част от общата оценка на 

общинското управление между 2014 и 2020 г. Според процеса по разработването, 

наблюдението и оценката на ОПР, Последващата оценка ще се изготвя през 2021 г., 

когато ОПР за периода 2021-2027 г. вече ще бъде разработен и ще се изпълнява. При тази 

последователност, констатациите на Междинната оценка ще бъдат основа за 

стратегическото планиране през следващия програмен период. 

В допълнение, наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове 

за развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото 

планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното 

развитие. Резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските 

планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната 

стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на Националната 

стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР). 
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2. Предмет, цели и структура на междинната оценка 
Предмет на настоящата разработка е оценка на степента на развитие на община 

Якоруда, свързано с изпълнението на проекти и дейности с принос към стратегията на 

ОПР. Тук е мястото веднага да отбележим, че действащият ОПР на Якоруда с хоризонт 

на изпълнение 2020 г. съдържа всички необходими компоненти по закон, в т.ч. Програма 

за реализация, индикатори за наблюдение и оценка, индикативна финансова таблица, 

което е съществена предпоставка за всеобхватна оценка на реализацията му. Докато 

общинският план анализира и оценява състоянието и тенденциите на развитие в 

общината, междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна 

точка на изпълнението на ОПР. Оценката разглежда вложените инвестиции и ресурси в: 

социалната сфера, инфраструктурата, икономиката, околната среда, културата, 

управлението и функционално-пространственото развитие. Направените анализи 

акцентират върху дейностите за осъществяването на конкретни проекти и инициативи и 

не разглеждат резултатите от изпълнението на регулярни дейности на общинската 

администрация. 

Целите на междинната оценка са: 

• анализиране и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР Якоруда в 

периода 2014-2017 г.; 

• формулиране на обосновани препоръки за актуализиране съдържанието на 

ОПР;  

• предприемане на необходимите действия за по-нататъшно изпълнение и 

наблюдение на ОПР, развитие на партньорства и осигуряване на информация. 

Структурата на Междинната оценка включва четири раздела, дефинирани от 

чл.33, ал.2 от ЗРР: 

• оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР; 

• оценка на степента на постигане на целите на ОПР; 

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

• изводи и препоръки за изпълнението на ОПР. 

Първите три компонента на документа са свързани с анализ и оценка на 

различните аспекти от изпълнението на ОПР. Четвъртият съдържа предложения за 

усъвършенстване и актуализация на плана и подходите за неговото приложение.  

Първият компонент на МО съдържа общ преглед на проектите и инициативите с 

принос към плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния 

период. Тук са систематизирани различни проекти и инициативи по тяхната 
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принадлежност към стратегическите цели и приоритети. Отделно са оценени 

техническото и финансовото изпълнение на плана. Техническата оценка се прави 

на база съпоставяне на планираните с изпълнените/в процес на изпълнение проекти и 

дейности от Програмата за реализация на ОПР Якоруда. Финансовата оценка се прави 

на база съпоставяне на планираните средства по приоритети в Индикативната 

финансова таблица с действително изразходените средства по проекти и дейности за 

реализация на ОПР Якоруда. 

Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетите 

по отношение на заложените индикатори. Така се надгражда оценката от първоначалните 

резултати. В този елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на индикаторите 

от ОПР. 

Третият компонент съдържа преценката на ефективността и ефикасността на 

изпълнението, базирана на съотношението между направените разходи и постигнатите 

ползи в рамките на стратегическите цели и приоритетите на ОПР. Стойностите на 

систематизираните проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за 

изпълнението на ОПР. Тук е анализирано и изпълнението по Програмата за реализация 

на плана. Този компонент синтезира информацията за проектите и индикаторите от 

предните части и добавя обзор на предприетите действия по изпълнението и 

наблюдението на ОПР – основна предпоставка за ефикасност и ефективност в 

управлението. 

Четвъртият компонент отразява най-важните констатации на МО и причините 

за моментното състояние. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в 

оценката: 

• стратегически цели, приоритети, проекти и инициативи; 

• индикатори; 

• действия по изпълнението и наблюдението на плана. 

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са разделени в две групи: 

• препоръки относно промяна на съдържанието на ОПР, включително 

необходимостта от актуализация; 

• препоръки за усъвършенстване на процесите по изпълнението и 

наблюдението на общинския план. 
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3. Подход, критерии за оценка и основни източници на информация 
Основният подход при разработването на междинната оценка съчетава външната 

експертна оценка и консултации с общинската администрация. Оценката се формира 

от прилагането на добре познат и често използван инструментариум от методи като: 

сравнителен и причинно-следствен анализ, екстраполация, аналогия, критериална 

оценка, експертна оценка, синтез. Водещи в работата и избора на съответен метод са 

изискванията на утвърдените методически указания.  

Основните източници на информация за МО на ОПР включват: 

• Методически 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.); 2011 г. МРРБ; 

• Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за 

развитие, 2009 г. МРРБ; 

• Методически указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и 

местно развитие – 2009 г.;  

• Стратегия „Европа 2020“ на ЕС; 

• Териториален дневен ред на ЕС 2020; 

• Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на 

политиката за сближаване през периода 2014–2020 г.; 

• Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.; 

• Национална програма за развитие: България 2020; 

• Национална концепция за пространствено развитие 2012–2025 г.;  

• Оперативните програми за периода 2014–2020 г.; 

• Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 

2012–2022 г.; 

• Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014–2020 г.; 

• Областна стратегия за развитие на област Благоевград за периода 2014–2020 

г.; 

• Актуалният ОПР на община Якоруда (2014-2020); 

• Изпълнени и действащи секторни стратегии и програми на общинско ниво, 

както и актуалните стратегически документи на регионално и национално ниво; 
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• Официалните страници на УО на Оперативните програми и Единния 

информационен портал на Структурните фондове на ЕС (ИСУН и ИСУН 2020); 

• Текуща статистика на НСИ, ДБТ – гр. Разлог, ВиК – гр. Благоевград, ОПУ – 

Благоевград. 

 

При изготвянето на междинната оценка на Общинския план за развитие на 

община Якоруда са приложени следните основни принципи: 

• Адекватност – оценката изследва съответствието на постигнатите резултати 

с планираните нужди и очакванията на етапа планиране;  

• Релевантност - като принцип покрива анализ на целите и тяхната 

адекватност на социално–икономическия контекст през оценявания период;  

• Ефикасност – анализирана е връзката между използваните ресурси и 

постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните приоритети, 

цели и мерки;  

• 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 постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и ще 

имат дълготраен ефект върху жителите на общината.  

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, 

фактологически и финансови данни от официалните източници на информация и от 

собствено проучване. 
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4. Структура и съдържание на Доклада за междинната оценка за 
изпълнението на ОПР на община Якоруда (2014-2020) за периода 2014-

2017 г. 
В структурно отношение оценката и доклада следват последователността, 

заложена в ЗРР и ППЗРР. Структурата на Доклада включва следното съдържание: 

• Въведение: описание на законодателната рамка, целите, предмета и 

структурата на оценката, както и на процеса по разработването, наблюдението и 

оценката на ОПР; 

• Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР: обща 

характеристика на първоначалните резултати от изпълнените/текущи проекти;  

• Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите на ОПР чрез 

отчитане актуалните стойности на индикаторите от ОПР; 

• Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси: анализ и 

оценка на финансовото изпълнение на целите и приоритетите спрямо разчетите от ОПР 

(степен на финансово изпълнение по цели и приоритети); обобщение на изпълнените и 

неизпълнените проекти и инициативи по цели и приоритети; анализ и оценка на 

организационните ресурси за изпълнение и наблюдение на ОПР – отчет на изготвените 

годишни доклади, тяхната структура и съдържание; обобщение на проблемите, 

възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020 и предприетите мерки за осигуряване на 

информация, публичност и партньорство на ОПР; оценка на съответствието на ОПР 

2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на общината; 

преглед на резултатите от извършени оценки за периода 2014-2017 г.; 

• Изводи и препоръки за изпълнението на ОПР: формулиране на изводи по 

отношение на проектите и инициативите, индикаторите, начина за изпълнение на ОПР; 

формулиране на препоръки по отношение на съдържанието и начина на изпълнение на 

ОПР. 
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II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Първоначалните резултати по изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Якоруда са проследени чрез изпълнените проекти и инициативи с принос към 

ОПР. За тази цел са проучени следните източници на информация: 

• Списъци с изпълнявани през 2014, 2015, 2016 и 2017 г. проекти от община 

Якоруда, които не са финансирани от Европейски съюз (ЕС); 

• Справки за изпълнението на капиталовите програми в община Якоруда през 

2014-2017 г.; 

• Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България за периода 2007-2013 г.; 

• Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България за периода 2014-2020 г.; 

• Справка с проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 

(ПРСР) 2007-2013; 

• Справка с проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на 

сектор рибарство“ 2007-2013; 

• Справка с проекти, финансирани от ПРСР 2014-2020 г.; 

• Публикации за проекти на уебстраницата на Община Якоруда 

(http://yakoruda-municipality.bg/) и в местния печат. 

В разработването на Междинната оценка, проучването на проектите в община 

Якоруда е разделено на три категории, което ясно показва степента на изпълнение на 

ОПР Якоруда. Категориите са следните: 

• Проекти и инициативи, които са завършени през отчетния период. Тази 

категория включва проекти и инициативи, които са започнати преди утвърждаването на 

ОПР Якоруда 2014-2020 г. Мотивът за разглеждането им от Междинната оценка е 

свързан с техния принос към постигането на приемственост между развитието на 

общината през изминалия и настоящия програмен период. Именно тази категория 

показва, дали общината реализира проекти от предишния програмен период или е 

привлякла финансиране за нови; 

• Проекти и инициативи, които са изцяло реализирани през отчетния период; 

• Проекти и инициативи, които са в процес на реализация със сключен договор, 

без да се включват оценените, но недоговорени. 
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Въпреки че реалното финансово изпълнение на първата и последната категория 

излизат извън рамката на отчетния период, настоящата Междинна оценка ги разглежда 

като неразделна част от усилията и предприетите действия за развитие, които 

съответстват на целите и приоритетите на ОПР. 

Поставената ВИЗИЯ за развитие в Общинския план за развитие на община 

Якоруда е: 

Община Якоруда – място за достоен живот. 

 

Поставената МИСИЯ за развитие в Общинския план на община Якоруда е: 

Община Якоруда – да направим Община Якоруда място със стабилна икономика, с 

високо равнище на трудова заетост, с развит човешки потенциал и желана 

туристическа дестинация. 

 

Общинският план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г. включва 4 

приоритета и 16 стратегически цели към тях, които да ги постигнат: 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие качеството на живот 

ПРИОРИТЕТ 2: Постигане на устойчив растеж и икономическо развитие 

ПРИОРИТЕТ 3: Развитие на техническата инфраструктура в община Якоруда 

ПРИОРИТЕТ 4: Ефективна администрация в полза на населението и бизнеса 

 

Общинският план за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на 

ОПР 2007-2013 г. На база изпълнението на ОПР в предходния период, както и на 

прогнозите в средносрочен план, може да се оцени, че планираните приоритети са 

значими и към настоящия момент. 

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на 

количествено измеримите показатели: 

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели 

Процентно съотношение 
изпълнение (в %) към 2020 г. 

Процентно съотношение 
изпълнение (в %) към 

31.12.2017 г. 

Качествена оценка на 
изпълнението 

0 (неизпълнение) - 15  0 (неизпълнение) - 7  слабо изпълнение 
от 16 до 40 от 8 до 20 умерено изпълнение 
от 41 до 60 от 21 до 30 добро изпълнение 
от 61 до 80 от 31 до 40 много добро изпълнение 
над 80 над 40 отлично изпълнение 

Източник: Собствена методика 
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Оценката на първоначалните резултати е разгледана по приоритети, във всеки от 

които са заложени стратегически цели и конкретни мерки към тях, като по този начин се 

откроява кои от тях са изпълнени, неизпълнени или текущи, съответно има, или няма 

напредък по тях. След това е представено обобщение на техническото изпълнение на 

планираните проекти от Програмата за реализация по всеки един приоритет. По този 

начин се открояват проектите, които не са стартирали и следва да се приоритизират за 

изпълнение към 2020 г. или да се прехвърлят към ОПР Якоруда 2021-2027 г. 

 

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 
Приоритет 1. „Развитие качеството на живот“ е насочен към 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. 

Приоритетът включва пет стратегически цели, постигането на които допринася за 

подобряване на качеството на живот в общината и развитието на човешкия потенциал. 

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от 

изпълнените проекти и инициативи по стратегически цели. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 1.1. Повишаване качеството на образованието и 
обучението 

По Мярка „Подобряване техническата инфраструктура в детските градини и 

училищата“ са изпълнени проекти за подобряване на техническата инфраструктура в 

училищата и детските градини в общината. Ежегодно се извършват ремонтни дейности 

за подобряване на състоянието на сградния фонд на учебните заведения. 

По Мярка „Модернизиране материалната база в детските градини и 

училищата“ са закупени компютри и съоръжение за пожароизвестяване в СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, както и специализирано транспортно средство в ОДЗ, гр. Якоруда 

със средства от Общинския бюджет. 
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В изпълнение на Мярка „Развитие адаптивността на образователната 

система и обучение на служителите в образователната система в Община Якоруда“ е 

реализиран проект „Ние учим, пеем и спортуваме заедно“, в Обединено училище „Васил 

Левски“, с. Юруково, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“. Партньори в изпълнението на проекта са Читалище „Светлина“, ПГМ „Петко 

Рачов Славейков“, детските заведения, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

С помощта на проекта се подпомогна по-успешната реализация на децата и 

учениците от етническите малцинства чрез засилване на мотивацията им за участие в 

образователния процес, подобряване на условията за равен достъп до образование и 

обучение и включването им в извънкласни занимания и нестандартни форми на 

обучение. 

По Мярка „Представяне и популяризиране възможностите за обучение през 

целия живот“ през 2015 г. положителна роля за информиране на младите хора в Якоруда 

е изиграла градската библиотека към читалище „Светлина“. Услугите на библиотеката 

са използвани като информационен център и по специално при инициативата „Учене 

през целия живот“. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 1.2. Изграждане на взаимовръзка между 
бизнеса и образованието 

По Стратегическа цел 1.2 е заложена само една мярка „Стимулиране на 

съвместни проекти между бизнеса и образователните институции в общината“, по 

която се прилагат мерки за професионално ориентиране на ученици, безработни, както и 

на други лица, относно избора на професия и кариера на развитие. Услуги по 

професионалното ориентиране се предлагат в училищата и в бюрото по труда. От Бюрото 

по труда са консултирани 356 броя млади хора до 29 години. Кампанията „Път към 

университета“ на Фондация „Българска памет“ за седма поредна година е включила 

инициативи за социална интеграция и повишаване на гражданските умения с 

финансовата подкрепа на д-р Милен Врабевски.  

 

Изпълнение на Стратегическа цел 1.3. Развитие на социалните услуги и 
интеграция на уязвимите групи 

По Мярка „Развитие на социалните услуги и инфраструктурата за тяхното 

предоставяне“ е реализиран проект „Създаване на звено за услуги в домашна среда на 
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територията на община Якоруда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. С изпълнението на проекта е постигнато доразвиване на услугите, 

предлагани от „Общински социални услуги – Домашен социален патронаж“ - гр. 

Якоруда, чрез изграждане на Звено за услуги в домашна среда. По същата мярка е в 

процес на изпълнение проект „Осигуряване на топъл обяд в община Якоруда“, 

финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). 

Целта на проекта е приготвяне и доставяне по домовете на храна за обяд на 150 човека - 

жители на общината за периода от 01.06.2016 г. до 31.12.2017 г. и на 200 лица от 

01.01.2018 г. Потенциалните потребители на услугата (приготвяне и доставяне на обяд) 

се подбират по утвърдени критерии - те трябва да са представители на допустимите 

целеви групи. Социалният ефект от реализирането на дейностите по проекта ще 

удовлетвори нуждата от подобен тип социална услуга, тъй като към момента на 

територията на общината тя е недостатъчно развита и не отговаря на нуждите и 

търсенето от страна на жителите на общината. 

По Мярка „Интеграция на уязвимите групи“ се реализира проект „Независим 

живот, чрез предоставяне на услуги за социално включване на нуждаещи се лица на 

територията на община Якоруда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. Предоставят се интегрирани услуги за хората с невъзможност за 

самообслужване и хората с увреждане, вкл. социални и здравни услуги в общността или 

в домашна среда.  

Чрез предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ „Домашен 

социален патронаж“, „Общностен център за деца и семейства“, „Дневен център за деца 

с увреждания“, Център за обществена подкрепа е осигурена превенция на 

институционализацията на целевите групи, подобряване качеството им на живот и 

подпомагане на възможностите им за независимост и за социално включване.  

 

Изпълнение на Стратегическа цел 1.4. Възможности за спорт и отдих – 
дребномащабна инфраструктура, паркове и градини  

По Мярка „Изграждане на нови и подобряване на съществуващи места за отдих 

и свободно време“ е изпълнен проект „Реконструкция на спортна зала в УПИ I-325, кв. 

24“, финансиран по Публично-инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие 

на регионите“. Със средства от Централния и Общинския бюджет е извършена 

реконструкция на плувния басейн в гр. Якоруда. 
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По Мярка „Изграждане и реконструкция на места за масов спорт“ също могат 

да се причислят и проектите от Мярка „Изграждане на нови и подобряване на 

съществуващи места за отдих и свободно време“ – реконструкция на спортната зала и 

на плувния басейн в гр. Якоруда. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 1.5. Подобряване възможностите за достъп до 
качествено здравеопазване 

По Мярка „Развитие системата за спешна помощ в Община Якоруда“ няма 

информация за изпълнени дейности. 

По Мярка „Подобряване възможностите за достъп до качествено 

здравеопазване в населените места в общината“ през 2017 г. са проведени анкетни 

проучвания, организирани са две информационни кампании - раздаване на 

информационни материали, брошури, представяне на презентации, свързани с: борба с 

тютюнопушенето и употребата на алкохол, борба с наркотиците (26 юни - Световен ден 

за борба с наркоманиите, борба с ХИВ/СПИН, 1 декември - Международен ден за борба 

със СПИН, 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата). 

Ученици от общината са участвали в конкурси и олимпиади, посветени на 

здравословния начин на живот - Национална олимпиада по здравословно хранене, 

Конкурс за рисунка посветен на Ден на толерантността, конкурс посветен на борба с 

агресията в училище. 

В училищата са проведени информационни кампании на тема - „Здравни рискове, 

свързани с висока консумация на енергийни напитки“. 

 

Техническо изпълнение на Програмата за реализация по Приоритет 1 

 

Таблица 2. Техническо изпълнение на Приоритет 1 

№ Наименование Статус/ 
Изпълнение 

Приоритет 1. Развитие на човешкия потенциал 
Стратегическа цел 1.1. Повишаване качеството на образованието и обучението 

1 Ремонт на сградите и прилежащото дворно пространство на 
учебните заведения на територията на общината Изпълнен/ Текущ 

2 
Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-
техническата база в детската градина и училищата на 
територията на община 

Изпълнен/ Текущ 

3 Осигуряване на съвременно компютърно и мултимедийно 
оборудване в детската градина и училищата Изпълнен/ Текущ 

4 Изграждане на общински образователно-информационен портал Неизпълнен 
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№ Наименование Статус/ 
Изпълнение 

5 Повишаване адаптивността на работната сила и обучение на 
работното място Изпълнен/ Текущ 

6 Обучение на лица напуснали образователната система за 
получаване на професионална квалификация Изпълнен/ Текущ 

Стратегическа цел 1.2. Изграждане на взаимовръзка между бизнеса и образованието 

1 Насърчаване и разработване на съвместни проекти между 
бизнеса и образователните институции в общината Изпълнен/ Текущ 

Стратегическа цел 1.3. Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите 
групи 

1 Изграждане на домове за възрастни хора и хосписи Неизпълнен 
2 Изграждане на домове за хора с увреждания Неизпълнен 

3 Изграждане на съоръжения, осигуряващи достъпна социална 
среда за хора с увреждания Неизпълнен 

4 Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и социални 
услуги за лица в неравностойно положение Изпълнен/ Текущ 

5 Активно включване на уязвими групи в обществения и 
икономически живот Изпълнен/ Текущ 

6 Подобряване на работата с малолетни и непълнолетни лица с 
противообществени прояви Изпълнен/ Текущ 

Стратегическа цел 1.4. Възможности за спорт и отдих – дребномащабна 
инфраструктура, паркове и градини 

1 Изграждане на многофункционални центрове за спорт и отдих в 
малките населени места в общината Изпълнен/ Текущ 

2 Ремонт и изграждане на обществени зелени площи – паркове, 
градини, алеи за отдих и др. в общината Изпълнен/ Текущ 

3 Създаване и развитие на практики за провеждане на спортни 
състезания и мероприятия Изпълнен/ Текущ 

4 Стимулиране създаването на младежки клубове за спорт Неизпълнен 
5 Реконструкция на спортна зала в град Якоруда, община Якоруда Изпълнен/ Текущ 

Стратегическа цел 1.5. Подобряване възможностите за достъп до качествено 
здравеопазване 

1 Развитие на системата за спешна помощ в община Якоруда Неизпълнен 

2 Осигуряване на съвременни здравни услуги на населението в 
общината Неизпълнен 

3 Профилактични прегледи сред рискови обществени групи Изпълнен/ Текущ 

4 Здравно-информационно обслужване на населението чрез 
семинари и открити дискусии Изпълнен/ Текущ 

Източник: Справки от Община Якоруда 

 

В заключение, техническото изпълнение на Приоритет 1 е  68%, което се оценява 

като отлично с оглед на изминалите 4/7 от периода. Отличното техническо изпълнение 

се дължи на факта, че в Приоритет 1 предимно са заложени мерки, които са свързани с 

качеството на живот – образование, здравеопазване, спорт, т.е. по планираните мерки са 

изпълнявани освен проекти, но и различни инициативи и дейности, които допринасят за 

отличното техническо изпълнение. 
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Финансово изпълнение на Приоритет 1 

Изпълнените и текущи проекти и дейности с техния размер и източници на 

финансиране са представени в табличен вид в Приложение 1. Включени са проекти, 

които се изпълняват в периода 2014-2017 г. В таблицата не са включени проекти и 

дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга 

територия. 

Общото финансово изпълнение на приоритета до 31.12.2017 г. в относителен дял 

от планираното до 2020 г. е 9% или 3 064 хил. лв. при планирани 33 789 хил. лв.  

При същия темп на изпълнение до 2020 г. биха се достигнали около 16% от 

направените прогнози за 33 789 хил. лв. По тази причина финансовото изпълнение на 

приоритета може да се окачестви като умерено. Общият бюджет за изпълнението на 

приоритета от изпълнението на целия Общински план за развитие е равен на 26%. 

Умереното изпълнение на приоритета се дължи на по-амбициозния разчет в 

Индикативната финансова таблица на ОПР Якоруда и по-слабите възможности на 

общината за привличане на средства от ЕС и за реализирането на проекти. Отделно от 

това част от реализираните проекти са изпълнени на по-ниски финансови стойности от 

предвидените за тях средства, а друга част от заложените проекти все още не са 

започнали своето изпълнение. 

 

2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 
Приоритет 2 „Постигане на устойчив растеж и икономическо развитие“ е 

насочен към 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. 

Приоритетът включва три стратегически цели, постигането на които ще 

допринесе за устойчив растеж и икономическо развитие на общината. 

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от 

изпълнените проекти и инициативи по стратегически цели. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 2.1. Подкрепа на иновационните и 
инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на 

икономиката на територията на Община Якоруда 
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По Мярка „Промотиране на Община Якоруда, като инвестиционна дестинация“ 
не са реализирани проекти. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 2.2. Развитие на туристическия отрасъл 

По Мярка „Подобряване качеството на културно-историческите обекти в 

Община Якоруда“ са реализирани дейности, свързани с Късноантичната крепост 

„Калята“. От 2007 г. насам се извършват дейности по проучване на крепостта, като през 

последните години финансирането се осъществява чрез Националния исторически музей 

от Министерство на културата и съфинансиране от страна на община Якоруда. 

По Мярка „Развитие на културно масови мероприятия“ ежегодно се организират 

празници и фестивали, като Празник на гр. Якоруда, Вечер на бабата, празничен концерт 

по повод основаването на читалището в Якоруда и др. 

По Мярка „Промотиране на туристическите продукти в Общината“ не са 

изпълнявани дейности. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 2.3. Развитие на селското стопанство 

По Мярка „Стимулиране развитието на местни селскостопански 

производители“ са финансирани 24 проекта по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“, финансирани по Програмата за развитие на селските райони. По 

същата програма са финансирани и 9 проекта по подмярка 6.3. „Стартова помощ за 

развитие на малки стопанства“. Ниската активност в областта на предприемачеството 

сред младите хора в България се дължи преди всичко на липса на достатъчно умения, 

опит и ресурси за стартиране на собствен бизнес. Много от тях, които имат намерение 

да се заемат със собствен бизнес, предпочитат преди това да натрупат знания, 

професионален опит в избраната област, както и да намерят необходимия им стартов 

капитал. 

В община Якоруда през 2017 година има регистрирани около 40 земеделски 

производители. 

По Мярка „Клъстериране и представяне на местни селскостопански продукти“ 

няма информация за изпълнени дейности. 

По Мярка „Разнообразяване на дейността на селскостопанските 

производители“ няма изпълнени дейности. 
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Техническо изпълнение на Програмата за реализация по Приоритет 2 

 

Таблица 3. Техническо изпълнение на Приоритет 2 

№ Наименование Статус/ 
Изпълнение 

Приоритет 2. Постигане на устойчив растеж и икономическо развитие 
Стратегическа цел 2.1. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за 

повишаване на конкурентоспособността на икономиката на територията на община 
Якоруда 

1 Насърчаване на иновациите и предприемачеството Неизпълнен 
2 Намаляване на административните бариери пред МСП Неизпълнен 

3 Подпомагане бизнес клъстерите, изграждането и развитието на 
бизнес мрежи и кооперирането Неизпълнен 

4 Насърчаване развитието на клъстери и бизнес мрежи в 
промишлеността Неизпълнен 

5 
Междуобщинско и трансгранично сътрудничество за 
подобряване и развитие на икономическия потенциал на 
общината 

Изпълнен/ Текущ 

6 
Провеждане на активна междуинституционална координация 
при реализиране на политиките в областта на икономическото 
развитие на общината 

Неизпълнен 

7 Институционализиране на общински офис за работа с 
инвеститори Неизпълнен 

Стратегическа цел 2.2. Развитие на туристическия отрасъл 

1 Развитие, опазване и поддържане на културно-историческо 
наследство Изпълнен/ Текущ 

2 Информационно обозначаване на важните културно-
исторически обекти в общината Неизпълнен 

3 Самодейност сред младите – танци, песни и традиции Изпълнен/ Текущ 
4 Честване на 9 Май – Деня на Европа Изпълнен/ Текущ 
5 Честване на деня на общината Изпълнен/ Текущ 

6 Насърчаване развитието на туризмът във всички негови форми 
съобразен с наличните ресурси Неизпълнен 

7 Създаване на Съвет по въпросите за развитие на туризма Неизпълнен 
8 Облагородяване на природните забележителности Неизпълнен 

9 Изграждане и модернизиране на туристически атракциони на 
територията на общината Неизпълнен 

Стратегическа цел 2.3. Развитие на селското стопанство 

1 Възстановяване и развитие на селскостопански производствен 
потенциал Изпълнен/ Текущ 

2 Насърчаване развитието на клъстери и бизнес мрежи в селското 
и горското стопанство Неизпълнен 

3 
Стимулиране производството и преработката на земеделски и 
горски продукти с висока добавена стойност и пазарен 
потенциал 

Неизпълнен 

Източник: Справки от Община Якоруда 

 

В заключение техническото изпълнение на Приоритет 2 е 32%, което се оценява 

като много добро с оглед на изминалите 4/7 от периода. Текущото техническо 

изпълнение се дължи на факта, че голяма част от планираните дейности все още не са 
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стартирали, а от друга страна се дължи на ниската проектна активност сред жителите и 

бизнеса в общината. Ниската активност в областта на предприемачеството сред местното 

население се дължи преди всичко на липса на достатъчно ресурси за стартиране на 

собствен бизнес.  

 

Финансово изпълнение на Приоритет 2 

Изпълнените и текущи проекти и дейности с техния размер и източници на 

финансиране са представени в табличен вид в Приложение 1. Включени са проекти, 

които се изпълняват в периода 2014-2017 г. В таблицата не са включени проекти и 

дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга 

територия. 

Общото финансово изпълнение на Приоритет 2 е 1 454 хил. лв., което в 

относителен дял от планираното до 2020 г. (4 457 хил. лв.) е 33%. При същия темп на 

изпълнение до 2020 г. биха се достигнали 57% от направените прогнози. По тази 

причина финансовото изпълнение на приоритета може да се окачестви като добро. 

Общият бюджет за изпълнението на приоритета от изпълнението на целия Общински 

план за развитие е равен на 12%.  

Текущото финансово изпълнение се дължи на слабата бизнес активност в 

общината, както и на липсата на интерес към сдружаване и клъстеризиране на бизнеса. 

 

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 
Приоритет 3 „Развитие на техническата инфраструктура в община Якоруда“ 

е насочен към 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. 

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от 

изпълнените проекти и инициативи по стратегически цели. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 3.1. Подобряване на екологичното 
състояние на община Якоруда 
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По Мярка „Екологичен мониторинг – изграждане на система за непрекъснато 

следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата“ не са изпълнени дейности. 

По Мярка „Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване на съществуващи 

горски масиви с цел предотвратяване на ерозия“ ежегодно се реализират дейности, 

свързани с възстановяване на горите, подобряване качеството и количеството на 

дървесината, модернизацията на лесовъдските дейности, увеличаване на лесистостта и 

др. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 3.2. Развитие на ВиК инфраструктурата 
в община Якоруда 

По Мярка „Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационни 

мрежи в населените места в община Якоруда“ е реализиран проект „Реконструкция и 

доизграждане на водопровод в с. Аврамово, община Якоруда“, финансиран със средства 

от ПУДООС. По проектът е извършена реконструкция на съществуваща водопроводна 

мрежа с дължина 4 117 м. в  с. Аврамово чрез подмяна на тръбите с полиетиленови с 

висока плътност и реконструкция на съществуващ резервоар с обем 260 м3 за с. 

Аврамово, както и изграждането на нов резервоар с обем 240 м3 за с. Бунцево. Друг 

проект, свързан с реконструкцията на водопроводната мрежа е „Реконструкция на 

селищна водопроводна мрежа на село Конарско, община Якоруда“, финансиран със 

средства от Програмата за развитие на селските райони. 

По Мярка „Осигуряване пречистването на питейни и отпадъчни води в община 

Якоруда“ е реализиран проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води 

от канализационната система на с. Юруково, общ. Якоруда“, финансиран по Програмата 

за развитие на селските райони. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 3.3. Подобряване управлението на 
отпадъци 

По тази стратегическа цел няма заложени мерки, ежегодно се реализират 

дейности, насочени към управлението на отпадъците, общината участва в РСУО – 

Разлог. Депото в момента се ползва от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. 

Общината извършва и дейности по почистване на населените места, улични платна, 

площади, алеи. Към 2017 г. в общината са подменени 500 контейнера. 
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Изпълнение на Стратегическа цел 3.4. Развитие на комуникационните 
мрежи в Община Якоруда 

По Мярка „Развитие на пътната мрежа и пътната инфраструктура“ с целеви 

средства от Централния бюджет, както и с общински средства е извършено изграждането 

на местен път в с. Смолево, както и ремонт на уличната мрежа в с. Конарско. Извършен 

е ремонт и рехабилитация на път ІV – 84025 – с. Конарско – с. Бел камен първи и втори 

етап. 

По Мярка „Развитие на информационната и комуникационна инфраструктура“ 

са изпълнени дейности по осигуряване на интернет достъп за читалища и културни 

институции от общината. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 3.5. Енергийна ефективност 

По Мярка „Подобряване и модернизиране на електропреносната мрежа“ не са 

реализирани дейности. 

По Мярка „Повишаване енергийната ефективност на сгради публична 

собственост“ е извършено саниране на сгради на училища в общината, както и на 

сградата на Народно читалище „Светлина 1907“. 

По Мярка „Насърчаване местното население и бизнеса за въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност“ няма информация за изпълнени дейности. 

 

Техническо изпълнение на Програмата за реализация по Приоритет 3 

 
Таблица 4. Техническо изпълнение на Приоритет 3 

№ Наименование Статус/ 
Изпълнение 

Приоритет 3. Развитие на техническата инфраструктура в община Якоруда 
Стратегическа цел 3.1. Подобряване екологичното състояние на община Якоруда 

1 Изграждане и поддържане на система за непрекъснат 
мониторинг и контрол върху замърсители Неизпълнен 

2 Реализиране на съвместни залесителни мероприятия между 
Горско стопанство, училищата и Общинската администрация Неизпълнен 

3 Възстановяване на гори пострадали от горски пожари и други 
природни бедствия 

Изпълнен/ 
Текущ 

4 
Подобряване на условията за семенно възобновяване на горите, 
воденето на отгледни сечи /осветления / и създаване на 
високостъблени гори 

Изпълнен/ 
Текущ 

5 Подобряване качеството и количеството на дървесината, чрез 
провеждане на подходящи лесовъдски дейности 

Изпълнен/ 
Текущ 

6 Подпомагане на специалното оборудване и модернизацията на 
лесовъдските дейности 

Изпълнен/ 
Текущ 
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№ Наименование Статус/ 
Изпълнение 

7 Увеличаване на лесистостта Изпълнен/ 
Текущ 

Стратегическа цел 3.2. Развитие на ВиК инфраструктурата в Община Якоруда 

1 Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на село 
Конарско, община Якоруда 

Изпълнен/ 
Текущ 

2 Корекция на река Места VIII етап Изпълнен/ 
Текущ 

3 
Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и 
реконструкция и разширяване на ВиК мрежата на територията 
на град Якоруда 

Неизпълнен 

4 Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на 
територията на село Юруково 

Изпълнен/ 
Текущ 

Стратегическа цел 3.3. Подобряване управлението на отпадъци 

1 Подобряване управлението на отпадъци Изпълнен/ 
Текущ 

Стратегическа цел 3.4. Развитие на комуникационните мрежи в Община Якоруда 

1 Рехабилитация на местен общински път BLG 1351/II - 84 - 
Юндола-Черна Места/-Аврамово. 

Изпълнен/ 
Текущ 

2 Рехабилитация на местен общински път BLG 1351/II - 84 - 
Юндола-Черна Места/ с. Смолево - с. Бел камен 

Изпълнен/ 
Текущ 

3 Реконструкция на улична мрежа с дължина 1,992 км от център 
Бунцево до махали Абгьова и Кюлюмова 

Изпълнен/ 
Текущ 

4 
Проектиране и изграждане на комуникационна 
инфраструктура/оптична мрежа или безжична/ за свързаност 
между общинският център и всички населени места в общината 

Неизпълнен 

5 Цифровизация на всички планове на населените места в 
общината Неизпълнен 

6 Обособяване на зони със свободен достъп до интернет в 
населените места на общината Неизпълнен 

7 Осигуряване на интернет достъп за читалища и културни 
институции от общината 

Изпълнен/ 
Текущ 

8 Проектиране и изграждане на системи за видео наблюдение на 
обществени зони, училище, детски градини и обществени сгради Неизпълнен 

Стратегическа цел 3.5. Енергийна ефективност 

1 
Развитие и поддържане на електропреносната и 
електроразпределителната мрежа и съпътстващата ги 
инфраструктура 

Неизпълнен 

2 
Проектиране и подготовка на техническа документация за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност на всички 
обществени сгради 

Изпълнен/ 
Текущ 

3 Реконструкция на отоплителните системи и подобряване на 
топлоизолацията в обществени сгради 

Изпълнен/ 
Текущ 

4 Прилагане на енергоефективни мерки на сгради на кметства Неизпълнен 

5 Прилагане на енергоефективни мерки включително отопление в 
читалищата във всички населени места в общината 

Изпълнен/ 
Текущ 

6 Стимулиране местното население и бизнеса за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност Неизпълнен 

Източник: Справки от Община Якоруда 
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В заключение техническото изпълнение на Приоритет 3 е 62%, което се оценява 

като отлично с оглед на изминалите 4/7 от периода. Въпреки отличното техническо 

изпълнение все още по голяма част от проектите не се наблюдава изпълнение, което се 

дължи и на факта, че оперативните програми стартираха в по-късен период и липсата на 

достатъчно собствени средства на Община Якоруда. 

 

Финансово изпълнение на Приоритет 3 

 

Изпълнените и текущи проекти и дейности с техния размер и източници на 

финансиране са представени в табличен вид в Приложение 1. Включени са проекти, 

които се изпълняват в периода 2014-2017 г. В таблицата не са включени проекти и 

дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга 

територия. 

Общото финансово изпълнение на Приоритет 3 е 7 117 хил. лв. В относителен 

дял от планираното до 2020 г. (74 957 хил. лв.) това е 9%. При същия темп на изпълнение 

до 2020 г. биха се достигнали 17% изпълнение. По тази причина финансовото 

изпълнение на приоритета може да се окачестви като умерено. Общият бюджет за 

изпълнението на приоритета от изпълнението на целия Общински план за развитие е 

равен на 60%. Трябва да се отбележи, че ниското финансово изпълнение се дължи отново 

на прекалено завишените стойности на проектите в Индикативната финансова таблица 

на ОПР и малките възможности на общината да привлече средства от ЕС за 

реализирането им, а по-голяма част от проектите все още не са стартирали. 

 

4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 
Приоритет 4 „Ефективна администрация в полза на населението и бизнеса“ 

е насочен към 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 

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 
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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.  

Приоритетът включва три стратегически цели, изпълнението на които цели 

подобряване на капацитета на Общинска администрация Якоруда.  

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от 

изпълнените проекти и инициативи по стратегически цели. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 4.1. Развитие и повишаване капацитета 
на общинската администрация 

По Мярка „Обучение на служителите в администрацията“ е реализиран проект 

„Ефективна и компетентна Общинска администрация Якоруда“, финансиран от 

Оперативна програма „Административен капацитет“. С изпълнението на проекта е 

постигнато подобряване на ефективността на служителите в Общинска администрация, 

чрез провеждането на обучения на общинските служители (94 обучени служители) в 

Института по публична администрация, провеждане на специализирани и групови 

обучения за тях. 

По Мярка „Развитие и модернизиране на техническото и информационно 

осигуряване в администрацията“ е извършена модернизация на техническото 

оборудване в Община Якоруда. 

По Мярка „Развитие, подобряване и модернизиране на предоставяните 

административни услуги и начините за тяхното предоставяне“ е изпълнен проект 

„Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска 

администрация Якоруда“, финансиран отново по Оперативна програма 

„Административен капацитет“. 

 

Изпълнение на Стратегическа цел 4.2. Оптимизиране 
междуинституционалната координация и комуникация 

По Мярка „Подобряване междуинституционалната координация в Община 

Якоруда“ няма информация за изпълнени дейности. 

По Мярка „Развитие на съвместни междуинституционални услуги за 

гражданите и бизнеса в Община Якоруда“ няма информация за изпълнени дейности. 
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Изпълнение на Стратегическа цел 4.3. Ефективно и ефикасно усвояване 
средствата по международни и европейски донорски програми 

По тази стратегическа цел няма заложени мерки, като може да се каже, че тя е 

изпълнена, тъй като проектите, които се реализират на територията на общината са със 

средства от Централния и Общинския бюджет и Фондовете на ЕС. Няма, обаче, 

привлечени средства от частни фондове и фирми, както и от други източници, поради 

което Община Якоруда трябва да работи активно в привличането на посочените 

източници на финансиране. 

 

Техническо изпълнение на Програмата за реализация по Приоритет 4 

 
Таблица 5. Техническо изпълнение на Приоритет 4 

№ Наименование Статус/ 
Изпълнение 

Приоритет 4. Ефективна администрация в полза на населението и бизнеса 
Стратегическа цел 4.1. Развитие и повишаване капацитета на общинската 

администрация 
1 Провеждане на обучения на служителите в администрацията Изпълнен/ Текущ 

2 Провеждане на съвместни обучения с местни партньори и 
нестопански организации Изпълнен/ Текущ 

3 Развитие и надграждане на информационната инфраструктура за 
предоставяне на административни услуги Изпълнен/ Текущ 

4 Предоставяне на комплексни административни услуги на 
гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление Неизпълнен 

5 Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги Неизпълнен 
6 Предоставяне на публични услуги чрез Интернет Неизпълнен 

Стратегическа цел 4.2. Оптимизиране междуинституционалната координация и 
комуникация 

1 Развитие на комуникационната система на 
междуинституционално ниво Неизпълнен 

2 Насърчаване участието на гражданското общество и бизнеса в 
управлението Неизпълнен 

3 Създаване на обществени консултативни съвети Неизпълнен 
4 Повишаване на информираността на гражданите Изпълнен/ Текущ 

5 Създаване на звено за информационно обслужване и 
подпомагане на бизнеса Неизпълнен 

6 Проектиране и изграждане на видео система за осъществяване на 
граждански контрол на сесиите на Общинския съвет Неизпълнен 

Стратегическа цел 4.3. Ефективно и ефикасно усвояване средствата по международни и 
европейски донорски програми 

1 
Изграждане на мрежа от партньорства за ефективно и ефикасно 
усвояване на средствата от фондовете на ЕС и други донорски 
програми и инициативи 

Неизпълнен 

2 Въвеждането на добри практики за работа на проектен принцип Неизпълнен 

3 Прилагане на интегриран подход в работата по програми и 
изпълнението на проекти Неизпълнен 

Източник: Справки от Община Якоруда 
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В заключение техническото изпълнение на Приоритет 5 е 27%, което се оценява 

като добро с оглед на изминалите 4/7 от периода. Недостатък е изоставането във 

въвеждането на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, 

въвеждането на нови услуги. Единствено по Стратегическа цел 4.3. „Ефективно и 

ефикасно усвояване средствата по международни и европейски донорски 

програми“ не се наблюдава изпълнение. 

 

Финансово изпълнение на Приоритет 4 

 

Изпълнените и текущи проекти и дейности с техния размер и източници на 

финансиране са представени в табличен вид в Приложение 1. Включени са проекти, 

които се изпълняват в периода 2014-2017 г. В таблицата не са включени проекти и 

дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга 

територия. 

Общото финансово изпълнение на Приоритет 4 е 141 хил. лв. и в относителен дял 

от планираното до 2020 г. е 6%. При същия темп на изпълнение до 2020 г. биха се 

достигнали 10% от направените прогнози за 2 505 хил. лв. По тази причина финансовото 

изпълнение на целта може да се окачестви като слабо, с оглед на изминалите 4 години от 

текущия програмен период. Общият бюджет за изпълнението на приоритета от 

изпълнението на целия Общински план за развитие е равен на 1%. 

Ниското финансово изпълнение на приоритета се дължи отново на същите 

причини, които бяха посочени в предходните 3 коментирани приоритета – завишени 

прогнози и не голям брой изпълнени проекти.  
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III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ 

ЦЕЛИ 

Степента на постигане на целите и приоритетите на ОПР е оценена на база 

дефинираната система от индикатори на плана. Този метод, заедно с оценката на 

финансовото и техническо изпълнение от гледна точна на постигнати резултати 

(предходна точка) и ефективност и ефикасност (следваща точка), осигуряват прецизна 

обосновка до каква степен са изпълнени целите и приоритетите в общинското развитие. 

Следва да се отбележи, че оценителят изпита сериозни затруднения за набирането 

на достоверна информация за изпълнението на индикаторите. Въпреки добре 

разписаната теоретична част за индикаторите за наблюдение на изпълнението на 

Общински план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г., в Матрицата на 

индикаторите са заложени такива индикатори, които не отговарят в пълна степен на 

препоръчаната добра практика на ПРООН: А – значението на индикатора да е ясно; Б – 

данните да са достъпни; В – дейността по събирането на данни да е в правомощията на 

екипа и да не са необходими външни експерти за допълнителен анализ; Г – индикаторът 

да е достатъчно представителен относно планираните резултати; Д – индикаторът да е 

реален и да може да се наблюдава; Е – индикаторът е труден за определяне, но е важен и 

трябва да се наблюдава и определи. 

В допълнение, в Общински план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г. няма 

заложени базови, междинни и целеви стойности за индикаторите, което затруднява 

оценката, тъй като при липса на информация за базовите стойности, трудно би могъл да 

се оцени напредъка по отношение на целите. Следва да се посочи, че в ОПР Якоруда 

2014-2020 г. има само списък с индикатори, но не и матрица на индикаторите със 

заложени базови, междинни и целеви стойности, поради което не бе възможно да се 

отчете добре както изпълнението на индикаторите, така и да се проследи тенденцията по 

приоритетни области и процентно измерване на изменението за периода. 

В Общинския план за развитие на община Якоруда за 2014-2020 г. матрицата с 

индикаторите е разделена на преки и косвени индикатори, което не съответства на 

препоръките на Методическите указания на МРРБ за разработване на общински планове, 

където ясно е посочено, че за целите на плана е подходящо да се използват два вида 

индикатори: за въздействие и за резултат. Първите отчитат изпълнението на 

специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на 

ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно 

развитие за съответния период, докато индикаторите за резултат отнасят до 
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наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и мерки за 

развитие на общината. 

В такъв случай при една бъдеща Актуализация на ОПР Якоруда е необходимо да 

бъде актуализирана и Матрицата с индикаторите, като бъдат заложени индикатори за 

въздействие и резултат с посочени базови, междинни и целеви стойности, чрез които да 

бъде възможно да се оцени напредъка по целите и приоритетите от Общинския план за 

развитие на община Якоруда. 

Въпреки пропуските в планирането на индикаторите, оценителят направи опит да 

намери информация за базовите им стойности към 2013/ 2014 г., където бе възможно, 

така че поне да може да се даде информация за изменението на индикатора и неговото 

моментно състояние към 2017 г. На база на изведените базови и междинни стойности не 

може да се оцени напредъка по желаните цели, тъй като липсват целеви стойности за 

индикаторите. В една бъдеща актуализацията на ОПР Якоруда такива трябва да бъдат 

заложени! 

 

Таблица 6. Преки индикатори 

Индикатор Мерна 
единица 

Източник на 
проверка 

Базова стойност 
към 2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 
Образование 

Изграден център за 
обучение и квалификация 
в туризма 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Изготвяне на програма за 
ранно професионално 
ориентиране 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Реализирани 
информационни 
кампании за 
предотвратяване ранното 
отпадане от 
образователната система 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 2 

Осигурени нови 
компютърни 
конфигурации в 
училищата 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 0 

Разработване на 
стратегия за осигуряване 
на по-лесен достъп до 
целеви обучения за 
земеделски и горски 
стопани 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Проведено проучване на 
потребностите на пазара 
на труда в община 

Брой Община 
Якоруда 0 0 
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Индикатор Мерна 
единица 

Източник на 
проверка 

Базова стойност 
към 2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 
Якоруда с цел 
повишаване 
компетенциите на 
учащите в тези области 
Реализирани проекти за 
участие в образователни 
и обучителни схеми 

Брой Община 
Якоруда 2 – 2014 г. 3 

Реализирани проекти в 
областта на 
образованието 

Брой Община 
Якоруда 1 1 

Социални дейности и здравеопазване 
Разкриване на Дневен 
център за възрастни хора 
с увреждания 

Брой Община 
Якоруда 1 0 

Разкриване на Дневен 
център за деца с 
увреждания 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Въведени нови социални 
услуги и практики Брой Община 

Якоруда 2 2 

Център за обществена 
подкрепа: изграждане, 
стартиране и 
предоставяне на услуги 

Брой Община 
Якоруда 1 – 2014 г. 0 

Разработване на планове 
и стратегии в областта на 
социалните и 
образователни услуги на 
общинско ниво 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 3 

Осигуряване на достъпна 
среда за децата с 
увреждания - изградени 
рампи и подстъпи 

Брой Община 
Якоруда 1 – 2013 г. 0 

Благоустрояване, инфраструктура и транспорт 
Населени места с изцяло 
изградена 
канализационна мрежа 

Брой Община 
Якоруда 2 2 

Населени места с изцяло 
изградена водопроводна 
мрежа 

Брой Община 
Якоруда 1 1 

ПСОВ Брой Община 
Якоруда 1 0 

Подобрени / 
рехабилитирани 
общински пътища 

Км Община 
Якоруда Няма данни 13 км. 

Подобрена улична мрежа 
в лошо състояние Км Община 

Якоруда Няма данни 7 км. 

Построени нови 
общински пътища Км Община 

Якоруда Няма данни 0 км. 

Реализирани проекти в 
областта на инженерно-
техническата 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 3 
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Индикатор Мерна 
единица 

Източник на 
проверка 

Базова стойност 
към 2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 
инфраструктура, 
благоустрояване и 
транспорт 
Реализирани проекти за 
подобряване и 
поддържане на 
дребномащабна 
инфраструктура 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 0 

Околна среда и води 
Изградени депа за 
третиране на отпадъци Брой Община 

Якоруда 0 1 

Премахнати 
нерегламентирани 
сметища 

Брой Община 
Якоруда 0 1 

Дял на населението 
обхванато от системата 
на организирано 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 

% Община 
Якоруда 100% 100% 

Подменени контейнери Брой Община 
Якоруда Няма данни 500 

Реализирани 
информационни 
кампании свързани с 
опазване на околната 
среда 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 1 

Реализирани проекти в 
областта на екологията и 
биоразнообразието 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Култура, спорт и туризъм 
Проведени културно-
масови мероприятия Брой Община 

Якоруда 7 8 

Новосъздадени 
туристически атракции Брой Община 

Якоруда 0 0 

Обновени туристически 
атракции Брой Община 

Якоруда 0 0 

Стратегически програми 
за развитие на туризма Брой Община 

Якоруда 0 0 

Новоизградени/обновени/
модернизирани културни 
обекти 

Брой Община 
Якоруда 1 брой – 2013 г. 0 

Международни 
туристически 
изложения/панаири, на 
които общината е 
представена 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 1 

Създаден Съвет по 
въпросите свързани с 
туризма 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Икономика и общинска собственост 

33 
 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г. 

Индикатор Мерна 
единица 

Източник на 
проверка 

Базова стойност 
към 2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 
Енергийни обследвания 
на сгради, общинска 
собственост 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 0 

Сгради, общинска 
собственост, внедрили 
мерки за енергийна 
ефективност 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 6 

Реализирани 
информационни 
кампании сред бизнеса за 
алтернативни форми за 
осигуряване на заетост 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 0 

Източник: Справки от Община Якоруда 

По отношение на индикаторите в област „Образование“ може да се каже, че се 

наблюдава ограничен напредък по два от тях: „Реализирани проекти за участие в 

образователни и обучителни схеми“ и „Реализирани проекти в областта на 

образованието“. 

В област „Социални дейности и здравеопазване“ се наблюдава отново 

ограничен напредък по отношение на разработването на планове и стратегии в областта 

на социалните и образователни услуги на общинско ниво и въведени нови социални 

услуги и практики. Разработените планове и стратегии през 2017 г. са Общинска 

програма за превенция и противодействие на асоциалните поведение и престъпленията 

на малолетните и непълнолетните в община Якоруда 2017 г. и Общински план за 

младежта за 2017 г. Въведените социални услуги през 2017 г. в Община Якоруда са 

„Осигуряване на топъл обяд“ и „Независим живот чрез предоставяне на услуги за 

социално включване на нуждаещи се лица на територията на община Якоруда“. В 

началото на програмния период в общината е разкрит и Дневен център за възрастни хора 

с увреждания, както и Център за обществена подкрепа. 

По отношение на индикаторите в област „Благоустрояване, инфраструктура и 

транспорт“ се отчита напредък по индикатор „Реализирани проекти в областта на 

инженерно-техническата инфраструктура, благоустрояване и транспорт“, по който към 

края на 2017 г. постигнатата стойност е 3 броя. Подобрените общински пътища в 

общината към 2017 г. са 13 км., а подобрената улична мрежа в лошо състояние е 7 км. 

По индикаторите в област „Околна среда и води“ се отчита напредък по 

„Изградени депа за третиране на отпадъци“, по който постигнатата стойност в края на 

2017 г. е 1 брой и индикатор „Премахнати нерегламентирани сметища“, по който 

постигнатата стойност също е 1 премахнато нерегламентирано сметище. 
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По отношение на индикаторите в област „Култура, спорт и туризъм“ напредък 

се отчита само по индикатор „Международни туристически изложения/панаири, на 

които общината е представена“. 

В област „Икономика и общинска собственост“ се отчита напредък по 

индикатор „Сгради, общинска собственост, внедрили мерки за енергийна ефективност“, 

по който санираните сгради към 2017 г. са 6. 

 

Таблица 7. Косвени индикатори 

Индикатор Мерна 
единица 

Източник на 
проверка 

Базова 
стойност към 
2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 
Дял на населението със 
средно и по-високо 
образование 

% НСИ Няма данни 1% 

Равнище на безработица % НСИ 52,3% - 2013 г. 33% 
Създадени / регионални 
клъстери и мрежи Брой НСИ, ИСУН, 

ДЗФ 0 0 

Реализирани проекти за 
разработени/внедрени 
иновации в общината 

Брой НСИ, ИСУН, 
ДЗФ 0 0 

Реализирани проекти в 
областта на селското и 
горското стопанство 

Брой ИСУН, ДЗФ 1 36 одобрени 
проекта 

Реализирани проекти в 
областта на леката 
промишленост 

Брой ИСУН, ДЗФ 0 0 

Средна работна заплата в 
общината /годишна/ Лева НСИ 4 365 лв. – 2012 

г. 6 458 лв. 

Средногодишен туристически 
поток Брой НСИ, МИЕТ Неприложим Неприложим 

Лица, обхванати от 
предоставяните социални 
услуги 

Брой Община 
Якоруда Няма данни - 

Отпаднали ученици - в 
процент от всички, 
средногодишно 

% 
МОН, 

Регионален 
инспекторат 

0 0 

Източник: Справки от Община Якоруда 

 

По отношение на косвените индикаторите се отчита напредък по индикатор 

„Равнище на безработицата“, по който се наблюдава намаление с 19,3% за 2017 г. спрямо 

2013 г. По индикатор „Реализирани проекти в областта на селското и горското 

стопанство“ също се наблюдава напредък, като тук оценителят е заложил стойността на 

одобрените проекти в областта на селското и горско стопанство, тъй като няма налична 

информация за реализираните. По индикатор „Средна работна заплата в Общината 
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/годишна/“ също се наблюдава напредък, като се отчита увеличение за 2017 г. на 

работната заплата с 47% спрямо 2012 г. 

В следващите таблици са представени и индикаторите за наблюдение на 

Общинския план за развитие на Община Якоруда от Приложение 4.  

 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 4 НА ОБЩИНСКИ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

Таблица 8. Преки индикатори от Приложение 4 на ОПР Якоруда 

Индикатор Мерна 
единица 

Източник 
на 

проверка 

Базова 
стойност 

към 
2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 

Реализирани проекти за 
създаване и подобряване на 
бизнес средата 

Брой 
Община 
Якоруда, 

ИСУН 
2 2 

Създадени регионални 
клъстери и мрежи Брой Търговски 

регистър 0 0 

Реализирани проекти за 
разработени/внедрени 
иновации в общината 

Брой ИСУН 0 0 

Реализирани проекти в областта 
на селското и горското 
стопанство 

Брой 
Община 
Якоруда, 

ДФЗ 
1 36 одобрени 

проекта 

Реализирани проекти за 
стимулиране на ефективното 
взаимодействие между 
образованието и бизнеса 

Брой 
Община 
Якоруда, 

ИСУН 
Няма данни 1 

Създадени „онлайн“ 
административни услуги Брой Община 

Якоруда 0 0 

Разработени и изпълнени 
проекти, подпомагащи 
реализацията на местни (вкл. за 
водни басейни) стратегии 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Проведени културно-масови 
мероприятия на годишна база в 
т.ч. етнографски фестивали и 
празници 

Брой Община 
Якоруда 7 8 

Новосъздадени/подобрени 
туристически атракции Брой Община 

Якоруда 0 0 

Стратегически програми за 
развитие на туризма Брой Община 

Якоруда 0 0 

Новоизградени и/или обновени 
туристически обекти Брой Община 

Якоруда Няма данни 0 

Новоизградени/модернизирани 
културни обекти Брой Община 

Якоруда Няма данни 0 

Обновена пътна 
инфраструктура в 
туристическите ареали 

Км. Община 
Якоруда 0 0 
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Индикатор Мерна 
единица 

Източник 
на 

проверка 

Базова 
стойност 

към 
2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 

Съвместни маркетингови 
дейности за популяризиране на 
общината като туристическа 
дестинация 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Международни туристически 
изложения/панаири, на които 
общината е представена 

Брой Община 
Якоруда 0 1 

Реализирани проекти за 
подобряване техническата и 
инженерна инфраструктура за 
предоставяне на социални 
услуги 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 0 

Реализирани проекти за 
подобряване и диверсификация 
на институционална среда за 
предоставяне на социални 
услуги 

Брой Община 
Якоруда 2 0 

Реализирани проекти за 
повишаване капацитета на 
социални заведения в общината 

Брой Община 
Якоруда 1 1 

Реализирани проекти за участие 
в образователни и обучителни 
схеми 

Брой 

Община 
Якоруда, 

ДБТ Разлог 
/УЗ/ 

Якоруда 

1 1 

Осигурени компютърни 
конфигурации в училищата Брой Община 

Якоруда Няма данни 0 

Новоизградени детски и 
спортни площадки и др. Брой Община 

Якоруда Няма данни 7 

Реализирани проекти в областта 
на ВЕИ и енергийната 
ефективност в публични сгради 

Брой Община 
Якоруда 1 0 

Изградена ПСОВ Брой Община 
Якоруда 0 1 

Изградени депа за третиране на 
отпадъци Брой Община 

Якоруда 0 0 

Намаление на загубите на вода 
във водоснабдителната мрежа % ВиК - 

Якоруда 70,71% 77,18% 

Население (жители) с 
подобрено третиране на 
отпадъчните води 

Брой 
Община 
Якоруда, 

ВиК 
Няма 1400 е.ж. 

Изградена нова канализационна 
мрежа Км. Община 

Якоруда 0 0 

Обновени водопроводни и 
канализационни мрежи Км. 

Община 
Якоруда, 

ВиК 
 - 

Отпадни води, подложени на 
първично пречистване % 

Община 
Якоруда, 

ВиК, 
0% 13,79% 
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Индикатор Мерна 
единица 

Източник 
на 

проверка 

Базова 
стойност 

към 
2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 

РИОСВ 
Благоевград 

Отпадни води, подложени на 
вторично пречистване % 

Община 
Якоруда, 

ВиК, 
РИОСВ-

Благоевград 

0% 13,79% 

Домакинства/стопански 
предприятия, обслужвани от 
нови/подобрени системи за 
водоснабдяване и канализация 

Брой 
ВиК, 

Община 
Якоруда 

Няма данни 2 

Построени нови пътища Км. Община 
Якоруда Няма данни 0 

Построени нови паркове и 
площи Брой Община 

Якоруда 0 7 

Подобрени общински пътища в 
лошо състояние и такива без 
настилка 

Км. Община 
Якоруда Няма данни 13 

Подобрена улична мрежа в 
лошо състояние Км. Община 

Якоруда Няма данни 7 

Реализирани проекти в областта 
на екологията и 
биоразнообразието 

Брой Община 
Якоруда 0 0 

Население, ползващо се от 
мерки за защита от наводнения 
и свлачища 

Брой Община 
Якоруда 0 6000 

Премахнати нерегламентирани 
сметища Брой Община 

Якоруда 0 1 

Дял на населението обхванато 
от системата на организирано 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 

% Община 
Якоруда 100% 100% 

Намаляване на парниковите 
газове еквивалент тон CO2 

Еквивалент 
тон 

Община 
Якоруда Няма данни  0 

Общински служители, 
участвали в програми за 
обучение 

Брой Община 
Якоруда 94 94 

Реализирани проекти за 
развитие на регионални и 
местни партньорства 
(административни/ 
икономически/ социални) 

Брой Община 
Якоруда Няма данни 1 

Общо усвоени средства, 
инвестирани на територията на 
общината от ЕС 

Хил. лв. 

Община 
Якоруда, 
ИСУН и 

ДФЗ 

Няма данни 3 892 

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справка Национален статистически институт, 2017; Справка 
ВиК, 2017 г., Справка Община Якоруда, Справка Дирекция „Бюро по труда“ 
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Таблица 9. Косвени индикатори от Приложение 4 на ОПР Якоруда 

Индикатор Мерна 
единица 

Източник на 
проверка 

Базова 
стойност 

към 
2013/2014 г. 

Постигната 
стойност 

към 2017 г. 

Равнище на безработица % НСИ 52,3% 33% 
Равнище на средна работна 
заплата % НСИ 4 365 лв. – 

2012 г. 6 458 лв. 

Местни и чуждестранни 
инвестиции Хил. лв. НСИ Няма данни Няма данни 

Сключени договори с 
работодатели по мерките за 
насърчаване на заетостта 

Брой ДСП Якоруда 53 – 2014 г. 34 

Безработни лица, включени в 
мерките за насърчаване на 
заетостта 

Брой 
ДБТ–Разлог 

(филиал 
Якоруда) 

142 – 2014 г. 147 

Включени безработни лица в 
квалификационни курсове Брой 

ДБТ–Разлог 
(филиал 
Якоруда) 

Няма данни 54 

Брой наети в предприятия Брой НСИ 779 д. – 2013 
г. 

1 097 д. – 
2016 г. 

Приходи от посетители на 
туристически и културни 
обекти и забележителности 

Хил. лв. Община 
Якоруда Няма данни Няма данни 

Туристи, посетили 
туристически и културни 
обекти и забележителности 

Брой Община 
Якоруда Няма данни Няма данни 

Брой практикували/стажували 
в предприятия Брой Община 

Якоруда Няма данни 8 

Разходи за здравеопазване на 
общината Хил. лв. НЗОК 66 хил. лв. – 

2014 г. 0 

Обезпеченост с лекари и 
лекари по дентална медицина 
на 1000 души 

% Община 
Якоруда Няма данни 919 

Обработваеми земеделски 
площи Дка Община 

Якоруда и ДФЗ Няма данни 1300 

Поливни земеделски площи Дка Община 
Якоруда и ДФЗ Няма данни 300 

Новозалесени площи в 
горското стопанство Дка Община 

Якоруда и ДФЗ Няма данни 56 

Трайни насаждения и билки Дка Община 
Якоруда и ДФЗ Няма данни 109 

Животновъдни ферми Брой Община 
Якоруда и ДФЗ 250 – 2014 г. 400 

МСП, получаващи финансова 
помощ за обучение (мащаб, 
тип, продължителност) 

Брой 
Община 

Якоруда, ДФЗ 
и ИСУН 

0 2 

.. – Данните от НСИ са конфиденциални 

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справка Национален статистически институт, 2017; Справка 

ВиК, 2017 г., Справка Община Якоруда, Справка Дирекция „Бюро по труда“ 
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Тъй като голяма част от индикаторите вече бяха коментирани, тук ще бъде 

обърнато внимание само на тези, които не се дублират. По отношение на косвените 

индикатори се отчита напредък по индикатори „Брой наети в предприятията“, по който 

постигната стойност към 2016 г. е 1 097, спрямо базова стойност през 2014 г. – 779. По 

отношение на индикатор „Безработни лица, включени в мерките за насърчаване на 

заетостта“ постигната стойност към 2017 г. е 147, а базовата от 2014 г. е 142. По 

индикатор „Животновъдни ферми“ също се отчита напредък, като постигнатата стойност 

за 2017 г. е 400, при базова стойност към 2014 г. – 250. 

По всички останали индикатори или не се наблюдава напредък, или няма данни 

за стойностите им. 

Според оценителя, дублирането на индикаторите, посочени в Таблици 40 и 41 от 

ОПР Якоруда, с индикаторите, посочени в Приложение 4 на ОПР Якоруда, е излишно. 

Препоръчително е матриците да се обединят, като отпаднат дублираните индикатори. 

Оценителят е извел такива индикатори от Приложение 4, които не са включени в 

Таблици 40 и 41 на ОПР Якоруда и би могло да се включат в една обща Матрица на 

индикаторите при една евентуална Актуализация на плана: 

• Намаление на загубите на вода във водоснабдителната мрежа; 

• Население (жители) с подобрено третиране на отпадъчните води; 

• Изградена нова канализационна мрежа; 

• Обновени водопроводни и канализационни мрежи; 

• Отпадни води, подложени на първично пречистване; 

• Отпадни води, подложени на вторично пречистване; 

• Домакинства/стопански предприятия, обслужвани от нови/подобрени 

системи за водоснабдяване и канализация; 

• Общински служители, участвали в програми за обучение; 

• Реализирани проекти за развитие на регионални и местни партньорства 

(административни/ икономически/ социални); 

• Местни и чуждестранни инвестиции; 

• Сключени договори с работодатели по мерките за насърчаване на заетостта; 

• Безработни лица, включени в мерките за насърчаване на заетостта; 

• Включени безработни лица в квалификационни курсове; 

• Обработваеми земеделски площи; 

• Поливни земеделски площи; 
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• Новозалесени площи в горското стопанство; 

• Трайни насаждения и билки; 

• Животновъдни ферми. 
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IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси отговаря 

основно на два въпроса: доколко използваните ресурси са довели до очакваните 

резултати (доколко са постигнати целите и приоритетите) – ефективност и доколко 

начинът за изпълнение на ОПР се основава на добро управление на ресурсите – 

ефикасност. 

Ефективността е разгледана от гледна точка на финансовото и техническо 

изпълнение на ОПР. За оценката на финансовото изпълнение е използвано сравнение 

между използваните финансови ресурси за изпълнените/договорени проекти и 

прогнозираната стойност на бюджета по приоритети от Индикативната финансова 

таблица на плана.  

За оценката на техническото изпълнение е използвано сравнение между 

планираните и изпълнени проекти от Програмата за реализация.  

Ефективността в изпълнението на ОПР се различава в зависимост от възможните 

нива за нейната преценка: 

1/ На ниво „общо изпълнение на ОПР“ спрямо общата финансовата цел за 2020 г.; 

2/ На ниво „стратегически цели“ спрямо планираните финансови стойности по 

приоритети. Така могат да се определят няколко групи приоритети – с висока и с по-

ограничена ефективност. 

Ефикасността се оценява и от гледна точка на изпълнението на ОПР, която ще 

бъде разгледана и във връзка с начина за използване на достъпните финансови ресурси. 

Ще бъде направена оценка на това каква част от изпълнените дейности е постигната с 

общинския бюджет и каква част от централния бюджет, фондове на ЕС, частни 

инвестиции и други източници. За целите на сравнението са използвани финансовите 

данни от Индикативната таблица за периода 2014-2020 г.  

Ефикасността в използваните ресурси е оценена и чрез преглед на организацията 

за изпълнение на плана. Изследвани са управлението, мониторинга и наблюдението на 

Общинския план за развитие и предприетите мерки за осигуряване на информация, 

публичност и партньорство на ОПР на община Якоруда, както и срещнатите проблеми и 

резултати от проведени оценки при изпълнението на ОПР. 
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1. Финансова ефективност и ефикасност 
Разделът „Оценка на първоначалните резултати от изпълнението“ разкри 

типовете изпълнени проекти и инициативи като обща картина на резултатите от 

изпълнението на ОПР.  

В следващата таблица е представен количествен анализ, при който единичните 

стойности на систематизираните проекти и инициативи са обобщени в общо финансово 

изпълнение на ОПР. Получените стойности и тяхното съпоставяне с Индикативната 

финансова таблица от Общинския план за развитие позволява да се направи 

количествена оценка за степента на изпълнение на приоритетите – процентът финансово 

изпълнение се използва като индикатор за степента на реализация на плана и е основна 

отправна точка за измерването на ефективността на използваните ресурси. 

Методиката на работа включва следните стъпки:  

• разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за 

дяловете на различните финансови източници – Общински бюджет, Централен бюджет, 

Фондове на ЕС, Други източници (например Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство), средства на частните фирми;  

• сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти; 

• разпределение на общата сума по приоритети;  

• разпределение на сумата по източници на финансиране.  

 

Таблица 10. Степен на финансово изпълнение на приоритетите на ОПР на община 
Якоруда към 31.12.2017 г. 

Приоритет 

Междинна 
оценка 

2014-2017 г.  
(в хил. лв.) 

Бюджет 
ОПР 

(в хил. 
лв.) 

% 
изпълнение  

Приоритет 1. Развитие качеството на живот 3 064 33 789 9% 
Приоритет 2. Постигане на устойчив растеж и 
икономическо развитие 1 454 4 457 33% 

Приоритет 3. Развитие на техническата 
инфраструктура 7 117 74 957 9% 

Приоритет 4. Ефективна администрация в полза на 
местната администрация и бизнеса 141 2 505 6% 

ОБЩО 11 776 115 708 10% 
Източник: Собствени изчисления 

 

Планираните средства за реализиране на ОПР Якоруда 2014-2020 г. възлизат на 

115 708 хил. лв. Договореният бюджет, в т.ч. изпълненият до края на 2017 г., е равен на 

43 
 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г. 

11 776 хил. лв. или съотношението на общото изпълнение спрямо планираното е 10% и 

се оценява като умерено с оглед на преминалите 4/7 от периода на изпълнение и 

прогнозата за 18% финансово изпълнение на ОПР през 2020 г.  

Прави впечатление неравномерното изпълнение на приоритетите. Приоритет 2 

за постигане на устойчив растеж и икономическо развитие е изпълнен на 33% от 

планираното, Приоритет 1 за развитие качеството на живот и Приоритет 3 за развитие 

на техническата инфраструктура са изпълнени на 9%. Приоритет 4 е с най-слабо 

изпълнение - 6%. Изпълнението на всички приоритети е под планираното за средата на 

програмния период. 

Визуализация на относителното финансово изпълнение на ОПР спрямо 

заложените цели е представено по-долу: 

 

Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритетите от ОПР 2014-2020 г. до 2017 г. в 
% 

 
Източник: Собствени изчисления 

 

Анализът на изразходваните ресурси продължава с обобщение на тежестта на 

планираното и отчетеното изразходване на средства в изпълнение на приоритетите. 

Това е още един показател за измерване на ефикасността. 

На фигурата по-долу е визуализирана информацията за вложения финансов 

ресурс по приоритети на ОПР до 2017 г. и е направена съпоставка с планираното за 

периода. 
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Фигура 2. Съпоставка на финансовото изпълнение на приоритетите от ОПР 
2014-2020 г. до 2017 г. с планираното 

  
Източник: Собствени изчисления 

 

ОПР залага най-голяма тежест за изпълнение на инфраструктурни и екологични 

проекти в рамките на Приоритет 3, което е и спазено при реалното изпълнение на плана 

– 61% при планирани 65%. На второ място е договореният и изпълнен бюджет по 

Приоритет 1, с изпълнение от 26% при планирани 29%. На следващо място е 

договореният и преизпълнен бюджет по Приоритет 2, с изпълнение на 12% при 

планирани 4%, а на последно място е изпълнението на Приоритет 4 с изпълнение 1% 

от планираните 2%. 

Изводът е, че изпълнението съвпада в голяма степен с планирането. 

Разпределението на изразходваните ресурси по източници на финансиране 

показва ефикасното комбиниране на различни форми на финансиране от страна на 

Община Якоруда. През отчетния период са осигурени средства от следните източници: 

1. собствени средства от общинския бюджет; 

2. централен бюджет, вкл. целеви субсидии по капиталовите програми и национално 

съфинансиране на проекти по оперативните програми; 

3. фондове на ЕС; 

Основните източници на финансиране на ОПР 2014-2020 са средствата от 

Централния бюджет, който освен пряко финансиране на дейностите на общината, 

съфинансира и проектите на Европейския съюз, като общата стойност на ресурса от ЦБ 

възлиза на 7 247 хил. лв. На второ място са средствата от Фондовете на ЕС в размер на 
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3 892 хил. лв. На трето място са средства от Общинския бюджет, възлизащи на 637 хил. 

лв. Средства от частни фондове и фирми, както и от други източници на 

финансиране не са реализирани и не са планирани в Индикативната финансова 

таблица на ОПР Якоруда. 

Основните източници на финансиране за периода 2014-2017 г. са представени 

графично на следващата графика. 

 

Фигура 3. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за 2017 г. 

  
Източник: Собствени изчисления 

От графиката ясно се вижда, че средствата от Централния бюджет са 

основополагащи за развитието на общината и изпълнението на плана. Размерът им е 62% 

от изпълнението на ОПР, при планирани от 24%, т.е. прогнозите не са спазени. На 

следващо място са средствата от Фондовете на ЕС – 33%, при планирани 71%. 

Изпълнението на средствата от Общинския бюджет - 5% съвпада с планираните 5%.  
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Фигура 4. Изпълнение на източниците за финансиране спрямо поставените цели в 
хил. лв. за 2020 г. 

 
Източник: Собствени изчисления 

 

Изпълнението на източниците за финансиране спрямо поставените цели показва, 

че с най-висока степен на изпълнение са средствата от Централния бюджет до 2017 г. 

(26% от планираното), докато изпълнението на средствата от Общинския бюджет (11% 

от планираното) и Фондовете на ЕС (5% от планираното) са далеч от прогнозите. 

Изводът е, че финансовото неизпълнение на ОПР до 2017 г. се дължи предимно 

на по-малкия привлечен ресурс от оперативните програми (фондове на ЕС и национално 

съфинансиране) спрямо заложения по план. Причина за ниския резултат е по-

амбициозният разчет на ОПР за изпълнението на европейски проекти, който надхвърля 

реалните потенциали. В обобщение, оценката на ефективността на изпълнението по 

източници за финансиране се обобщава като умерена. При една евентуална 

Актуализация на ОПР стойностите на проектите в Индикативната финансова таблица на 

ОПР Якоруда трябва да се прецизират в съответствие с възможностите на общината да 

привлича средства от Фондове на ЕС, Централния бюджет и т.н. Удачно е да се прецени 

кои проекти имат реална възможност да се реализират до 2020 г, и кои ще трябва да се 

прехвърлят за изпълнение през следващия програмен период 2021-2027 г. 

Показателно за периода 2014-2020 г. е, че в него се включват годините 2014-2015, 

когато се изпълняваха голяма част от Оперативните програми с хоризонт 2013 г., а 2016 

г. се характеризира с по-нисък дял на финансиране от ЕС, тъй като новите Оперативни 

програми реално стартираха по-късно (над една година проектите по мярка 7.2 от ПРСР 

бяха в оценка). 
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2. Ефективност и ефикасност по отношение на планираната Програма за 
реализация в ОПР 

В ОПР Якоруда е предвидена Програма за реализация, като по-долу по 

приоритети е обобщена ефективността (доколко са постигнати целите) по изпълнени 

проекти. 

 

Таблица 11. Техническа ефективност и ефикасност на изпълнението на ОПР 

Приоритети Изпълнени 
проекти 

Общо 
проекти 

% 
изпълнение 

Приоритет 1. Развитие качеството на живот 15 22 68% 

Приоритет 2. Постигане на устойчив растеж и 
икономическо развитие 

6 19 32% 

Приоритет 3. Развитие на техническата 
инфраструктура 

16 26 62% 

Приоритет 4. Ефективна администрация в полза 
на населението и бизнеса 

4 15 27% 

ОБЩО 41 82 50% 

Източник: Собствени изчисления 

 

Най-ефективно се очертава техническото изпълнение по Приоритет 1 – 68%, като 

до момента са стартирали голяма част от проектите и дейностите по него. На следващо 

място по ефективност може да се определи изпълнението на Приоритет 3 – 62%, следван 

от Приоритети 2 – 32% и Приоритет 4 – 27%.  

С оглед на представените резултати, техническото изпълнение на ОПР 

Якоруда до средата на програмния период може да се окачестви като отлично.  

 

3. Управление, мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие 
Общинският план за развитие (ОПР) на община Якоруда за периода 2014-2020 г. 

е разработен по проект „Формулиране и въвеждане на механизми за мониторинг и 

контрол при формиране и реализация на общински политики в община Якоруда“, 

изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 през 2014 г. Нормативно, това е основният 

управленски документ за развитие на общината. Изпълнението на плана започва от юли 

2014 г. Наблюдението и оценката на изпълнението му по закон се осъществява чрез 

Годишни доклади, Предварителна, Междинна и Последваща оценки. В случая не е 
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извършена регламентираната в ЗРР Предварителна оценка на ОПР 2014–2020 г., 

съгласно изискванията на ППЗРР. 

Мониторингът и наблюдението на изпълнението на ОПР е в правомощията на 

Кмета на общината чрез Общинска администрация и Общински съвет – Якоруда, 

съгласно ЗРР. Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Якоруда 

е Общинският съвет на Община Якоруда. В процеса на наблюдение на изпълнението на 

ОПР, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, 

физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. 

Управлението се осъществява чрез изпълнение на Програмата за реализация на 

плана, която е разработена в съответствие с методическите указания и включва 

проектите с индикативните им стойности, отговорните структури, източник на 

финансиране и периода на реализация. 

Общинският план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г. не е претърпял 

изменения от приемането му през 2014 г.  

След направената проверка по отношение на наблюдението на ОПР се установи, 

че липсват годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014, 2015, 2016 и 

2017 г. Оценителят препоръчва изготвянето на такива доклади, които да имат следната 

структура, отговаряща на изискванията, посочени в чл. 91, ал.8 от ППЗРР, а именно: 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие трябва да съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

По тази точка, оценителят препоръчва да се направи задълбочен социално-

икономически анализ на община Якоруда с актуални данни за демографско и 

икономическо развитие, безработица и заетост, както и анализ за настъпилите промени 

и причините довели до това. 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

В тази точка е препоръчително да се следва структурата на Общински план за 

развитие по отношение на цели, приоритети и мерки; изпълнените проекти да бъдат 

отнесени към мярката, към която са изпълнени, както и да бъде посочена финансовото 

изражение на реализираните проекти. 
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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; 

Препоръчва се да се посочи какъв е процеса на изготвяне на годишните доклади. 

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; 

Да се посочи, как се получава информация за изпълнението на проекти и 

дейности, залегнали в ОПР. 

г) (доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) мерките за постигане на необходимото 

съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и 

програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване 

изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) изпълнението на проекти, допринасящи за 

постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната 

стратегия за развитие; 

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) заключения и предложения за 

подобряване на резултатите от наблюдението. 

При изготвянето на годишните доклади е важно да се вземат предвид и: 

• промени в Правилника за прилагане на ЗРР (ако има); 

• да се разработва задълбочено частта за социално-икономически анализ; 

• да се включва финансова информация при извършените дейности; 

• да се оценяват индикаторите за наблюдение, като се записва и анализира 

актуалната им стойност и се проследява тяхната тенденция. 

 

4. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020 
През първите четири години от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават и 

следните проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението 

на плана: 

• Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-
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2020 г., което обуславя 2014 г. и 2015 г. като „нулеви“ в усвояването на средства от ЕС 

за програмния период 2014-2020 г.; 

• Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на 

стопанските субекти чрез информация, предоставена от съответните регионални 

структури; 

• Липса на възможност за финансиране на реконструкция/обновяване на 

здравни/лечебни заведения; 

• Липса на активни НПО. 

 

5. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и 

програми на територията на община Якоруда 

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми 

на територията на общината, мерките, които се предприемат, са:  

• приемане и актуализиране на приетите от Общински съвет – Якоруда 

наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и 

мерките, предвидени в ОПР.  

• разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните 

комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС. 

В съответствие с приоритетите на ОПР по-долу в табличен вид са представени 

приетите стратегически документи в Община Якоруда, които допълват ОПР. 

Таблица 12. Допълващи ОПР стратегически документи за периода 2014-2020 г. 
Наименование на 

приоритета на ОПР 
Якоруда 2014-2020 г. 

Стратегически документи на Община Якоруда, 
допринасящи за реализацията на ОПР Якоруда 2014-2020 г. 

Приоритет 1. Развитие на 
човешкия потенциал 

• Общинска програма за превенция и противодействие на 
асоциалните поведение и престъпленията на малолетните и 
непълнолетните в община Якоруда 2017 г.; 
• Общински план за младежта за 2017 г.; 
• Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-
2020 г.; 

Приоритет 2. Постигане на 
устойчив растеж и 
икономическо развитие 

• Стратегия за управление на общинската собственост 2016-
2019 г.; 

Приоритет 3. Развитие на 
техническа инфраструктура в 
община Якоруда 

• Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост на община Якоруда през 2017 г.; 
• Регионална програма за управление на отпадъците 2016-2020 
г.; 
• Програма за енергийна ефективност на община Якоруда за 
периода 2016-2025 г.; 
• Общински план за защита при бедствия в община Якоруда за 
2016 г.; 
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Наименование на 
приоритета на ОПР 
Якоруда 2014-2020 г. 

Стратегически документи на Община Якоруда, 
допринасящи за реализацията на ОПР Якоруда 2014-2020 г. 

• Общински план за противодействие на тероризма в Община 
Якоруда – 2016 г. 

Приоритет 4. Ефективна 
администрация в полза на 
населението и бизнеса 

 

Източник: Справка Община Якоруда 
 

Необходимо е по отношение на секторните политики да се прилага също 

механизъм за съгласуване, мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от 

изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при годишното отчитане на 

изпълнението на ОПР за останалия срок от действието му.  

Препоръчва се Община Якоруда да разработи: 

• Общинска програма за опазване на околната среда на община Якоруда; 

• Общинска програма за развитието на туризма в община Якоруда. 

 

6. Резултати от извършени оценки за периода 2014-2017 г. 

През 2014 г. не е изготвена Предварителна оценка на общинския план за развитие 

на община Якоруда, като по този начин не е спазен ЗРР. Настоящата междинна оценка е 

първа за периода. 

 

7. Оценка на ОПР по отношение на социално-икономическото развитие 

В социално-икономическия анализ на ОПР са включени и анализирани всички 

компоненти като природно-географска характеристика, брой и динамика на населението, 

структури на населението, естествено възпроизводство, механичен прираст, пазар на 

труда, икономическо, инфраструктурно и социално развитие. За целта са използвани 

официални източници на информация за периода 2009-2013 г. Поради този факт би било 

добре при изготвяне на актуализация на общинския план за развитие да бъдат 

актуализирани и данните в социално-икономическото развитие на общината, за да се 

проследят промените през първите четири години от изпълнението на плана. 

 

8. Актуалност на SWOT анализа 

В изведеният SWOT анализ на ОПР на Якоруда са посочени силните и слаби 

страни, които се свързват с вътрешната среда и възможности и заплахи, които се свързват 
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с външната среда. Изготвеният SWOT анализ е актуален и към днешна дата, няма 

объркване на силни страни и възможности, както и на слаби страни със заплахи. Не се 

наблюдава смесване на желания с възможности. 

След евентуална актуализация на аналитичната част на плана, както и при 

необходимост, би било добре да се актуализира и SWOT анализа. 
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V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ 

ДОКУМЕНТ 

Общинският план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г. е основополагащ 

документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването 

му е създадена стратегия за развитието на общината, която остава актуална и към днешна 

дата и са обективирани действията на местната изпълнителна власт. Създадени са 

условия за планирани и целенасочени действия, с които да се подобри жизнения стандарт 

на живеещите в общината. 

1. Изводи 

По отношение на целите, приоритетите, проектите и дейностите: 

• В ОПР за периода 2014-2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са 

съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически документи, 

поради което оценителят няма конкретни препоръки относно подобряване на външната 

съгласуваност на документа; 

• По отношение на вътрешната съгласуваност на документа, оценителят 

забеляза несъответствие в наименованието на Приоритет 1, който в текстовата част на 

ОПР е записан, като „Развитие на човешкия потенциал“, а в Индикативната финансова 

таблица и Програмата за реализация, като „Развитие качеството на живот“; 

• Малък е броя на изпълнени проекти/дейности или в процес на изпълнение 

на обща стойност 11 776 хил. лв.; 

• Съществен дял са реализираните проекти за подобряване на 

инфраструктурата; 

• Налични са изпълнени/договорени проекти, реализирани от местни 

предприятия за стартиране на малки земеделски стопанства и за подпомагане на млади 

фермери, но липсват проекти на предприятия за технологична модернизация и 

повишаване на конкурентоспособността; 

• Изобщо не е предвидено частно финансиране, вкл. собствено съфинансиране 

на проекти по оперативните програми, при положение че Приоритет 2 „Постигане на 

устойчив растеж и икономическо развитие“ със своите 3 стратегически цели и 7 мерки 

касае бизнеса и частни инициативи; 

• Разпределението на източниците за финансиране за абсолютно всички 

дейности е заложено съвсем формално в съотношение 5% от Община Якоруда, 23,75% 

от националния бюджет, 71,25% от европейските структурни и кохезионни фондове, без 
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оглед на конкретната дейност и отговорната структура. Изключение от това 

разпределение на източниците на финансиране, прави само Приоритет 4, по който за 

всички дейности и мерки, процентното съотношение е 3% от Община Якоруда, 24,25% 

от националния бюджет и 72,75% от европейските структурни и кохезионни фондове; 

• Не са реализирани публично-частни партньорства и междуобщински 

сътрудничества в приоритетните области на общинското развитие; 

• При изпълнението са комбинирани различни финансови източници, вкл. 

собствени средства от общинския бюджет, финансиране от централния бюджет и 

фондовете на ЕС - Програмата за развитие на селските райони, ПИП РУРР, ПУДООС, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма 

„Административен капацитет“; 

• Средствата от Централния бюджет са основополагащи за развитието на 

общината и изпълнението на плана. Размерът им е 62% от изпълнението на ОПР. На 

второ място по изпълнение са средствата Фондовете на ЕС – 33%. На следващо място са 

средствата от Общинския бюджет в размер на 5%; 

• Умерено финансово изпълнение на ОПР – 10% от общата финансова рамка 

за 2020 г. и отлично техническо изпълнение – 50% от Програмата за реализация; 

• Приоритетите бележат различно финансово и техническо изпълнение: 

 По Приоритет 1 за развитие качеството на живот се наблюдава 68% 

техническо и 9% финансово изпълнение; 

 По Приоритет 2 за постигане на устойчив растеж и икономическо развитие 

техническото изпълнение е 32%, а финансовото 33%; 

 По Приоритет 3 за развитие на техническата инфраструктура се наблюдава 

62% техническо и 9% финансово изпълнение; 

 По Приоритет 4 за ефективна администрация в полза на населението и 

бизнеса се отчита 27% техническо и 6% финансово изпълнение. 

 

По отношение на индикаторите: 

• В Общинския план за развитие на Община Якоруда са заложени индикатори 

за наблюдение и оценка на плана, групирани в две таблици за преки и две таблици за 

косвени индикатори, без ясна логика и индикация защо част от индикаторите съвпадат, 

а друга част от индикаторите в таблиците се различават; 
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• Индикаторите са разделени на преки и косвени, което не съответства на 

препоръките на Методиката на МРРБ за индикатори за резултат и индикатори за 

въздействие; 

• Индикаторите са посочени като списък от имена, но не и като матрица, която 

да съдържа задължителните атрибути: мерна единица, източник на информация, период 

на отчитане, базова, междинна и целева стойност, което да позволи измерване на 

развитието във времето. 

 

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР: 

• Няма изготвена Предварителна оценка на ОПР Якоруда;  

• Липсват ежегодните годишни доклади за отчитане на изпълнението на ОПР 

за 2014, 2015, 2016 и 2017 г., като по този начин не е спазен чл. 91, ал. 8 от Правилника 

за прилагане на Закона за регионалното развитие; 

• Приложение на ограничен набор за планиране и регулярно отчитане 

изпълнението на ОПР, включително годишни планове за изпълнение на ОПР; единни 

стандарти за отчитане на проекти и индикатори с принос към ОПР от страна на отделните 

дирекции и ресори. 

 

2. Формулиране на препоръки 

По отношение на целите, приоритетите, проектите и дейностите: 
• Добавяне на мярка, свързана с борбата с изменение на климата; 

• Добавяне на мярка, свързана със справянето с бедствия и аварии. 

• Прецизиране на Индикативната финансова таблица на плана с оглед 

отразяване на реалните възможности за осигуряване на средства от оперативните 

програми;  

• Актуализиране на социално-икономическия анализ на ОПР Якоруда. 

 
По отношение на индикаторите: 

• Прецизиране на индикаторите, които да останат в ОПР Якоруда при една 

евентуална Актуализация и отпадане на тези, които се дублират; 

• Индикаторите да бъдат разделени според приоритетните области на ОПР 

Якоруда, така че да става ясно кой индикатор за кой приоритет се отнася и съответно да 

измерва неговото развитие; 

56 
 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г. 

• Допълване на матрицата на индикаторите за наблюдение и оценка с оглед 

включване на базови, междинни и целеви стойности, които да служат за измерване на 

напредъка по изпълнението на приоритетите и целите, заложени в ОПР Якоруда; 

• Матрицата на индикаторите да бъде разработена на базата на SMART 

концепцията: 

 Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни; 

 Measurable – измеримост – индикаторите трябва да бъдат насочени към 

желано бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъдат 

количествено определени, така че да позволяват измерване. Внимание следва 

да се обърне на мерните единици; 

 Available/Achievable – постижимост – трябва да бъде възможно да се получат 

данни за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са 

необходими; 

 Relevant/Realistic – реалистичност – индикаторите трябва да бъдат свързани с 

целта и също така да бъдат реалистични; 

 Timely – съобразени с времето – индикаторите трябва да бъдат постигнати в 

ограничен период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи 

в матрицата – индикаторите следва да имат базови, междинни и целеви 

стойности. 

• както и в съответствие с препоръчаната добра практика на ПРООН: А – 

значението на индикатора да е ясно; Б – данните да са достъпни; В – дейността по 

събирането на данни да е в правомощията на екипа и да не са необходими външни 

експерти за допълнителен анализ; Г – индикаторът да е достатъчно представителен 

относно планираните резултати; Д – индикаторът да е реален и да може да се наблюдава; 

Е – индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава и определи. 

 

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР: 

• Разработване на годишни доклади за изпълнението на ОПР, спазвайки 

структурата в чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие; 

• Обсъждане на доклада в рамките на общинска администрация и с ключови 

външни партньори; 
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• Изготвяне на годишен план за изпълнение на ОПР на база приоритизирани 

проекти за изпълнение и дефинирани проекти с принос към ОПР от отделните дирекции 

и ресори; 

• В годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР да се включват 

и изпълнените проекти на бизнеса по ПРСР, които засягат селското и горско стопанство. 

Проектите са публични на следния линк: http://iacs-online.dfz.bg/; 

• В годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР да се включи и 

точка за годишно отчитане на индикаторите, както е заложено и прието в ОПР Якоруда 

2014-2020 г.; 

• Осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР Якоруда 

на Интернет страницата на община Якоруда. 

С оглед на изведената междинна оценка, анализа на тенденциите на 

статистическите показатели, изградения капацитет за разработване и управление на 

проекти, оценителят дава добра оценка относно местното развитие на община 

Якоруда и прогноза за добро финансово и техническо изпълнение на ОПР на община 

Якоруда за периода 2014-2020 г. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Списък с проекти за междинна оценка ОПР Якоруда 2014-2020 за периода 2014 - 2017 г.  

№ Наименование на дейността/проекта 
Източник на 
финансиране 

- програма 

Бенефициент 
/ партньор 

Период на изпълнение 
Бюджет  

(в хил. лв.) 14 15 16 17 Статус 

  Общински план за развитие община 
Якоруда               11 776 

  Приоритет 1. Развитие качеството на 
живот               3 064 

1 Моят шанс за ново начало ОПРЧР Бизнес 
организация Х Х     Изпълнен 16 

2 Мебелен магазин - за удобство и уют във 
всеки дом на Якоруда и околността ОПРЧР Бизнес 

организация Х       Изпълнен 18 

3 Ние учим, пеем и спортуваме заедно ОПРЧР Община 
Якоруда Х       Изпълнен 63 

4 Създаване на звено за услуги в домашна 
среда на територията на община Якоруда ОПРЧР Община 

Якоруда Х       Изпълнен 231 

5 Подкрепа за създаване на нови работни 
места в „Алачов“ ЕООД ОПРЧР Бизнес 

организация     Х Х Изпълнен 67 

6 Нови работни места във „Фери Кафе“ - 
ново начало ОПРЧР Бизнес 

организация     Х Х Изпълнен 130 

7 Осигуряване на топъл обяд в община 
Якоруда 2017-2019 ФЕПНЛ Община 

Якоруда       Х Текущ 433 

8 Осигуряване на топъл обяд в община 
Якоруда ФЕПНЛ Община 

Якоруда   Х Х   Изпълнен 55 

9 

Независим живот, чрез предоставяне на 
услуги за социално включване на 
нуждаещи се лица на територията на 
община Якоруда 

ОПРЧР Община 
Якоруда   Х Х Х Изпълнен 451 
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№ Наименование на дейността/проекта 
Източник на 
финансиране 

- програма 

Бенефициент 
/ партньор 

Период на изпълнение 
Бюджет  

(в хил. лв.) 14 15 16 17 Статус 

10 Реконструкция на спортна зала в УПИ I-
325, кв. 24 ПИП РУРР Община 

Якоруда   Х     Изпълнен 1500 

11 

Придобиване на компютри, 
видеонаблюдение съоръжение за 
пожароизвестяване в СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ 

Общински 
бюджет 

Община 
Якоруда     Х   Изпълнен 9 

12 Придобиване на специализирано 
транспортно средство в ОДЗ Якоруда 

Общински 
бюджет 

Община 
Якоруда     Х   Изпълнен 10 

13 Реконструкция на плувен басейн в гр. 
Якоруда 

Централен/ 
Общински 

бюджет 

Община 
Якоруда     Х Х Изпълнен 81 

  
ПРИОРИТЕТ 2: Постигане на 
устойчив растеж и икономическо 
развитие 

              1454 

1 
Проекти по подмярка 6.1. „Стартова 
помощ за млади земеделски стопани“ - 
24 бр. подкрепени предприятия 

ПРСР Бизнес 
организации     Х Х Текущ 1176 

2 
Проекти по подмярка 6.3. „Стартова 
помощ за развитие на малки стопанства“ 
- 9 бр. подкрепени предприятия 

ПРСР Бизнес 
организации     Х Х Текущ 261 

3 Разходи за финансиране на дейностите 
на културния календар 

Общински 
бюджет 

Община 
Якоруда Х Х Х Х Текущ 17 

  
ПРИОРИТЕТ 3: Развитие на 
техническата инфраструктура в 
община Якоруда 

              7 117 

1 Корекция на р. Черна Места МВКП Община 
Якоруда Х Х Х   Изпълнен 813 
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№ Наименование на дейността/проекта 
Източник на 
финансиране 

- програма 

Бенефициент 
/ партньор 

Период на изпълнение 
Бюджет  

(в хил. лв.) 14 15 16 17 Статус 

2 
Изграждане на пречиствателна станция 
за отпадни води от канализационната 
система на с. Юруково, общ. Якоруда. 

ПРСР Община 
Якоруда Х Х     Изпълнен 1 560 

3 
Реконструкция и доизграждане на 
водопровод в с. Аврамово, община 
Якоруда 

ПУДООС Община 
Якоруда   Х Х   Изпълнен 1 020 

4 
Рехабилитация на общинска пътна 
мрежа - път IV-84025-с. Конаре-с. Бел 
камен I и II етап  

Централен/ 
Общински 

бюджет 

Община 
Якоруда Х Х Х Х Текущ 2 383 

5 Рехабилитация на улична пътна мрежа 
Централен/ 
Общински 

бюджет 

Община 
Якоруда Х Х Х Х Текущ 1 149 

6 Изготвяне на Общ устройствен план на 
община Якоруда 

Централен/ 
Общински 

бюджет 

Община 
Якоруда     Х Х Изпълнен 108 

7 Саниране на общински училища Общински 
бюджет 

Община 
Якоруда   Х     Изпълнен 39 

8 Саниране на сградата на Народно 
читалище "Светлина 1907" 

Централен 
бюджет 

Община 
Якоруда   Х     Изпълнен 45 

  
ПРИОРИТЕТ 4: Ефективна 
администрация в полза на 
населението и бизнеса 

              141 

1 
Оптимизиране на структурата и 
повишаване на ефективността на 
Общинска администрация Якоруда 

ОПАК Община 
Якоруда Х       Изпълнен 60 

2 Ефективна и компетентна Общинска 
администрация Якоруда ОПАК Община 

Якоруда Х       Изпълнен 58 
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№ Наименование на дейността/проекта 
Източник на 
финансиране 

- програма 

Бенефициент 
/ партньор 

Период на изпълнение 
Бюджет  

(в хил. лв.) 14 15 16 17 Статус 

3 Модернизация на техническото 
оборудване в администрацията 

Общински 
бюджет 

Община 
Якоруда Х Х Х Х Текущ 23 

Източник: ИСУН (http://umispublic.government.bg/), ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/), Справка Проекти на ПРСР (http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-
raioni/-2007---2013/ и http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-pulic/), Справка с други проекти на Община Якоруда 
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