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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ – Агенция по заетостта
БВП – брутен вътрешен продукт
БДС – брутна добавена стойност
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие
ЕО – екологична оценка
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от
ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОА – Областна администрация
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
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ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за равитие
ОСРР – Областен съвет за регионално развитие
ОПР – Общински планове за развитие
ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРСР – Оперативна плограма за развитие на сектор “Рибарство“
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ПОДРСР – Правилник за организацията и дейността на Регионалните съвети за развитие
ППЗРР – Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
РИС – Регионална иновационна стратегия
РПР ЮЦРП – Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране
РСР ЮЦР – Регионален съвет за развитие в Южен централен район
ЮЦР – Южен централен район
СОУ – Средно общообразователно училище
ТБО – Твърди битови отпадъци
ТГС – Трансгранично сътрудничество
ТСБ – Териториално статистическо бюро
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РЕЗЮМЕ
Този доклад представя резултатите от първата междинна оценка (МО) на Областната
стратегия за развитие на Област Смолян 2005-2015 г., изготвена в изпълнение на нормативните
изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за
неговото прилагане (ППЗРР).
Стратегията на област Смолян е основополагащ документ на политиката за областно
развитие и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано
регионално развитие в посочената територия. Тя представя дългосрочна перспектива за
икономическото, социално, инфраструктурно и екологично развитие на областта. Стратегията е
приета с решение на Областния съвет за развитие на Смолян на 27.02.2006 г. През 2008 г., с
влизането в сила на новия ЗРР, документът се променя от дългосрочен в средносрочен и се
изравнява по времетраене с програмния период в ЕС - до 2013 г. Този факт, заедно с редица
други настъпили промени във вътрешните и външни условия, в нормативната, институционална
и политическа среда в контекста на членството на България в ЕС, определят необходимостта от
изготвяне на МО и последваща актуализация на ОСР, с оглед осигуряване на адекватност и
съответствие на стратегията, както и на подготовката на бъдещата стратегия за развитие на
областта в следващия референтен период.
Целта на междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на стратегията за развитие на област Смолян през
периода 2005-2010 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията
по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на стратегията за оставащия период на
нейното действие до 2013 г.
За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:
• изследване на промените във вътрешната и външната среда в контекста на
стратегията;
• актуален преглед на изпълнението на стратегията, съответствие и приложимост на
заложените цели и приоритети;
• изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието на
стратегията.
Основните критерии, които са използвани при междинната оценка, са критериите за
приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.
Междинната оценка показа следните резултати:
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Социално-икономическият профил на областта в общия си вид не се променя много
спрямо 2005 г. Отрицателните демографски тенденции се засилват и населението на областта
намалява. Икономическото развитие се характеризира с различна динамика, но все още е слабо
спрямо средните показатели за страната и останалите области в ЮЦР. В следствие на
настъпилата икономическа криза се наблюдава увеличаване на коефициента на безработица и
прекъсване на положителната трайна тенденция на намаляване до 2008 година. Въпреки че през
2008 г. равнището на безработица падна до 10,9%, тя продължва да бъде над средното равнище
за страната. По равнище на безработица област Смолян е на първо място от общо 28-те области
в страната, по данни на АЗ към 31.10.2009 г.
Заложените в ОСР – Смолян визия, цели, приоритети и мерки в общия си вид звучат
актуално и съответстват на регионалните, национални и европейски планови и стратегически
документи, но имат по-скоро пожелателен характер и са твърде амбициозни. Липсва точно
определено време за постигане на целите и няма яснота по отношение на конкретни действия и
мерки за тяхното изпълнение. Липсват ясно определени и прецизирани индикатори, съотнесени
към съответните цели и приоритети. Липсва ясно дефиниране на методите и механизмите за
постигане на целите, заложени в ОСР.
Оценката на качеството на организацията по изпълнението и мониторинга на ОСР
показва лоша организация, липса на система за отчетност и контрол, липса на ясно определени
индикатори и механизми за изпълнение, липса на план за изпълнение и финансов анализ, слабо
участие на партньорите и различните заинтересовани страни в процеса на изпълнение на ОСР.
В резултат на проведената МО на ОСР са отправени следните препоръки:
1. ОСР да се актуализира за оставащия период на нейното действие до 2013 г. и да се
изготви актуализиран документ за изпълнение на ОСР.
2. След актуализацията на документа или като приложение към него да се изготви План
за изпълнение на ОСР до 2013 г., в който целите да се обвържат с конкретни срокове и желани
стойности по всички индикатори и показатели. В изготвянето на плана да се включат всички
общини и да подадат информация за техните приоритетни проекти и дейности до 2013 г.
3. Да се актуализира визията на ОСР като се отрази основната насока на развитие на
областта, свързана с туризма, екологичното земеделие и трансграничното сътрудничество.
4. Да се направи финансов анализ и индикативно разпределение на финансовите
средства за изпълнение на дейностите.
5. Да се създаде мониторингова група за наблюдение и оценка на изпълнението на
ОСР, така както е заложено в самата стратегия.
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6. Да се изисква постоянно изпълнение и отчетност от кметовете и общинските съвети
на всички общини в област Смолян по отношение целите и приоритетите на ОСР (веднъж
годишно).
7. Да се засили контрола по изпълнението на ОСР от страна на областния управител в
оставащия период на нейното действие до 2013 г.
8. Да се популяризира ОСР и да се активизират бизнесът и НПО да участват при
финансиране на различни дейности с проекти, за да се повиши общият напредък по изпълнение
на заложените цели и приоритети.

МЕТОДИКА
При оценката са използвани препоръчаните от Методиката на МРРБ за изготвяне на
междинна оценка на ОСР подходи, методи, принципи и критерии.
І. ЕТАПИ НА МО - Оценката на стратегията за развитие на област Смолян премина
последователно през следните етапи:


ПРОУЧВАНЕ: На този етап бе създадена организацията за провеждане на

междинната оценка, проучени бяха основните планови и стратегически документи –
Регионалният план за развитие на Южен централен район за планиране 2007-2013,
Актуализиран документ за изпълнение на РПР ЮЦР 2010 - 2013 (актуализация юли, 2010 г.),
Областната стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015 г. и Общинските планове на
десетте общини в региона – Баните, Борино, Доспат, Девин, Златоград, Мадан, Неделино,
Рудозем, Смолян и Чепеларе за периода 2007-2013 г. На този етап беше събрана базовата
информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката. За целите на проучването
бяха използвани въпросници, справки, анкети и събиране на информация в интернет. Проведени
бяха срещи и консултации във всички общини от област Смолян.


АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: На този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка

на събраните данни, факти и информация. Изговена беше междинната оценка на ОСР,
резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е подробен анализ и оценка на
промените в социално-икономическото развитие на областта, изпълнението на целите и
приоритетите, релевантността на ОСР и капацитета за координация на отговорните за нейното
прилагане органи и институции. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за
подобряване работата по изпълнение на ОСР и актуализиране на документа за периода, оставащ
до края неговото действие (2013 г.).
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СЪГЛАСУВАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ: Това е заключителния етап, свързан със

съгласуване на доклада от междинната оценка и направените констатации с Областна
администрация - Смолян. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на
администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за междинната оценка.
Заключителният етап от изготвянето на междинната оценка включва и нейното публично
представяне пред Областния съвет за развитие на област Смолян, представители на НПО,
бизнеса, граждани и журналисти, което ще бъде извършено по преценка на Възложителя –
Областна администрация – Смолян.
ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ
За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:
•

Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация за изготвяне на

междинна оценка на ОСР;
•

Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни дирекции и

отдели в общините от региона и Областната администрация, Бюрото по труда, Териториалното
статистическо бюро, интернет, изследване на познания и мнения, чрез въпросници и анкети;
•

Описание – описват се факти, данни, резултати от изпълнението на ОСР,

констатации, препоръки и изводи;
•

Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОСР;
•

Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените

цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;
•

Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на

сравнението се правят изводи и препоръки;
•

Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в

действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОСР;
•

SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за

изпълнение на ОСР до остатъка от периода на нейното действие;
•

Индексен метод - изравняване равнището на даден показател или индикатор,

заложен в ОСР към неговото равнище в минал период или време, прието за база;
•

Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически

изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината.
ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
За междинната оценка са използвани следните източници на данни и информация:
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1.

Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране 2007-2013;

2. Актуализиран документ за изпълнение на РПРЮЦР 2010-2013 (резюме от 07.2010 г.);
3. Областна стратегия за развитие на област Смолян 2005-2013 г.;
4. Общински планове за развитие на всички общини в областта;
5. Официални справки от общините на територията на област Смолян и Областна
администрация – Смолян;
6. Доклади и отчети за изпълнението на Общинските планове за развитие на
територията на област Смолян: община Златоград, община Чепеларе, община Мадан;
7. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите на община Златоград, юни 2010;
8. Официални

статистически

данни

от

Национален

статистически

институт,

Териториално статистическо бюро – Смолян, Бюрата по труда – Смолян, Девин, Златоград,
Мадан и ОДЗ – Смолян;
9.

Официални статистически данни и годишни доклади на Агенцията по заетостта;

10. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България;
11. Интернет сайтове и портали на оперативни програми и фондове;
12. Анкетни карти с представители на областна и общински администрации и
неправителствения сектор.
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА
І. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА
ОБЛАСТТА
Област с административен център Смолян е създадена с Указ №1 от 08.01.1999 г. и е
разположена в Южна България. Област Смолян принадлежи към Южен централен район (ЮЦР,
NUTS 2). Тя има обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, като
на юг областната граница съвпада с държавната граница с Република Гърция.
Новият териториален обхват на Южен централен район /ЮЦР/, определен в съответствие
с изискванията на Регламент на ЕС 1059/2003; Регламент (ЕО) №176/2008г. и Закона за
регионално развитие се формира от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и
Хасково. От района е изключена Област Стара Загора.
На територията на Смолянска област има десет общини: Баните, Борино, Доспат, Девин,
Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.
Таблица 1: Основни данни за Южен централен район
Гъстота на
Области в

Територия

ЮЦР

(кв.км.)

Население

населението

(брой) към

(д./ кв.км)

31.12.2009

към

БВП на

Равнище на

Равнище на

човек

безработица

заетост

Брой
общини

(в лева) към

в % към

в % към

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2008

31.12.2009
Кърджали

3 209

154 719

48,2

4 364

1,5

42,3

7

Пазарджик

4 457

290 614

65,2

5 400

5,3

51,8

11

Пловдив

5 973

701 684

117,5

5 773

3,9

50,5

18

Смолян

3 193

124 795

39,1

5 258

10,9

54,2

10

Хасково

5 533

256 408

46,3

4 574

6,4

49,1

11

22 365

1 528 220

68,3

5313

5,1

50,0

57

111 002

7 563 710

68,1

7379

5,6

50,8

264

Общо за
ЮЦР
Общо за
страната

Източник: Национален статистически институт, Териториално статистическо бюро и АЗ

Територията на областта е 14,3% от територията на Южен централен район и 2,9% от
общата територия на страната. Област Смолян е най-малката област в Южен централен район
по площ, население и гъстота на населението. По коефициент на безработица тя е с 3 пъти повисоки показатели от средните за района и за страната.
Територията на областта се характеризира с планински релеф и върху 65 % от нея се
простират гори - 2 093 хил. дка. Земеделските земи заемат едва 851 хил. дка (27% от площта на
областта при средно за страната 57%). Делът на използваната земеделска площ спрямо общата
на страната е под 1%. Едва 5% от територията на областта се използва за земеделско
производство. 58% от общата използвана земеделска площ е заета от постоянно затревени

10/42

Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015 г.

площи (естествени ливади и пасища), 27% - с картофи, а тютюнът и зърнените култури заемат
съответно по 5%.
Фиг.1: Разпределение на площта на област Смолян по видове територии

Според

направената

регистрация

в

картите

на

възстановената

собственост,

обработваемата земеделска земя през 2010 година е 160 700 дка, с 18 500 дка по-малко от 2005
година (179 200 дка). Независимо че в района има одобрени 56 проекта на млади фермери и 4
стартирали за модернизиране на земеделски стопанства, в областта е налице значително
намаляване и изоставяне на обработваемите площи. Основна причина според Областна
дирекция „Земеделие” – Смолян е липсата на реален пазар на картофи и намаляване на
количества изкупуван тютюн.
Таблица 2: Административно-териториална структура на област Смолян (основни параметри – 2008 г.)
Община

Територия

Население

Населени места

Градове

Гъстота на

Села

населението

кв. км

%

брой

%

брой

%

брой

%

брой

%

д./ кв.км

Баните

301,2

9,4

5 140

4.1

20

8.5

-

0

20

8.6

17,4

Борино

173,2

5.4

3 678

2.9

5

2.1

-

0

5

2.1

21,4

Девин

573,7

18

13 396

10.6

16

6.6

1

12,5

15

6.4

23,5

Доспат

282,7

8.9

9 628

7.6

8

3.3

1

12,5

7

3

34,3

Златоград

171,5

5.4

12 514

9.9

11

4.6

1

12,5

10

4.3

73,6

175

5.5

12 701

10

44

18.2

1

12,5

43

18.4

72,9

Неделино

102,2

3.2

7 758

6.1

16

6.6

1

12,5

15

6.4

76,7

Рудозем

182,9

5.7

9 921

7.8

23

9.5

1

12,5

22

9.4

54,5

Смолян

854

26.8

43 621

34.5

86

35.5

1

12,5

85

36.3

51,3

Чепеларе

376,4

11.8

8 179

6.5

13

5.4

1

12,5

12

5.1

21,9

Област Смолян

3192,8

100

126 536

100

242

100

8

100

234

100

39,6

Мадан

Източник: Териториално статистическо бюро

Най-голяма по площ в областта е община Смолян, следвана от Девин, Чепеларе, Баните и
Доспат. Най-малката община по територия е Неделино – 102.2 км2, едва 3,2 % от областната
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територия, а общината с най-малко населени места е Борино – 5 броя, в които живеят 3 618
души.
Населението на Смолянска област, по данни на НСИ към 31.12.2009 г., наброява 124 795
души, което представлява 1,65% от общото население на Република България. По данни,
посочени в Регионалния план за развитие на Южен централен район за период 2007 – 2013
година, в областите Смолян и Хасково най-силно е изразено намалението на населението до
2003 година. След 2003 година област Смолян продължава да бъде район с най-малък брой
население (8,2% от населението н Южен централен район), като област Кържали се явява район
с най-намаляващото население за периода 2004 - 2008 година. В сравнение с последния отчетен
период през 2003 година населението към 2009 година в област Смолян намалява с 10 234 души
или с около 7,6%.
Таблица 3: Население в област Смолян за 2003-2009 г.
Община

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Баните

6 121

5 884

5 656

5 476

5 320

5 140

4 972

Борино

3 997

3 932

3 844

3 814

3 734

3 678

3 618

Девин

14 406

14 151

13 864

13 732

13 580

13 396

13 204

Доспат

10 191

10 104

9 982

9 873

9 747

9 628

9 526

Златоград

13 467

13 281

13 061

12 944

12 729

12 514

12 260

Мадан

13 327

13 164

12 978

12 913

12 806

12 701

12 606

8 467

8 323

8 146

7 991

7 936

7 758

7 577

Рудозем

10 501

10 296

10 151

10 087

10 012

9 921

9 801

Смолян

45 626

45 111

44 705

44 420

44 032

43 621

43 186

8 926

8 769

8 623

8 481

8 304

8 179

8 045

135 029

133 015

131 010

129 731

128 200

126 536

124 795

Неделино

Чепеларе
Област
Смолян

Източник: Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро

В резултат на отрицателния естествен и механичен прираст населението в градовете
е намаляло с 2 678 души или с 3,8% в сравнение с 2003 година. В периода 2004 – 2009 година
живущите в селата намаляват с 11,8% (със 7 556 души по-малко в сравнение с 2003 година), като
намалението е по-голямо сред мъжете, отколкото сред жените. В сравнение с 2003 г. мъжете са
намалели с 5 371 души или с 8,2%, а жените с 4 863 души (7% ).
През 2009 година 54,6 % от жителите на областта живеят в градовете, а останалите 45,4%
- в селата. Тези данни показват продължаващата тенденция в развитието на миграционните
процеси към концентрация на населението в по-големите стопански и административни
центрове, главно поради по-големите възможности за постоянна работа и образование. През
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2009 година близо 46,5 % от населението в градовете е концентрирано в административния
център Смолян.
Таблица4: Общо население в градовете в област Смолян
Година

2003

Град

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Общо

70 807

70 034

69 427

69 311

68 910

68 590

68 129

Девин

7 353

7 251

7 166

7 175

7 128

7 094

7 054

Доспат

2 727

2 708

2 682

2 668

2 648

2 637

2 604

Златоград

7 622

7 493

7 383

7 363

7 289

7 225

7 110

Мадан

6 214

6 117

5 996

6 008

5 999

5 987

6 007

Неделино

5 008

4 941

4 876

4 828

4 795

4 706

4 641

Рудозем

3929

3 816

3 764

3 728

3 671

3 636

3 583

Смолян

32 347

32 110

31 988

31 979

31 922

31 848

31 718

5 607

5 598

5 572

5 562

5 458

5 457

5 412

Чепеларе

Източник: Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро

Населението на област Смолян продължава да намалява и в резултат на отрицателния
механичен прираст. Разликата между заселените и изселените лица е минус 1276, като
продължава тенденцията броят на изселените от областта да е по-голям от броя на заселените.
Отрицателният механичен прираст при жените е 597, а при мъжете 679.
Таблица 5: Естествен и механичен прираст за 2009 г. по общини (брой)
Население към 31.12.2009 г.
Естествен прираст
Механичен прираст
Общини
Всичко
Мъже
Жени
Всичко
Мъже
Жени
Всичко
Мъже
Жени
Всичко

124795

60267

64528

-465

-259

-206

-1276

-679

-597

Баните

4972

2356

2616

-74

-41

-33

-94

-49

-45

Борино

3618

1766

1852

-26

-22

-4

-34

-21

-13

Девин

13204

6356

6848

-80

-47

-33

-112

-64

-48

Доспат

9526

4747

4779

13

3

10

-115

-53

-62

Златоград

12260

5803

6457

-50

-19

-31

-204

-98

-106

Мадан

12606

6174

6432

-7

-6

-1

-88

-35

-53

Неделино

7577

3672

3905

-5

3

-8

-176

-93

-83

Рудозем

9801

4695

5106

-2

-2

0

-118

-74

-44

Смолян

43186

20831

22355

-163

-107

-56

-272

-161

-111

Чепеларе

8045

3867

4178

-71

-21

-50

-63

-31

-32

Източник: Национален статистически институт

От анализа на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност,
естествен и механичен прираст ясно се очертава, че продължава негативна за областта
демографска тенденция. Стойностите на естествения и механичния прираст за 2009 г. са
отрицателни в повечето от населените места в областта, като в сравнение с 2003 г. те се
увеличават. Смъртността навсякъде превишава раждаемоста, като в селата тя е 1,5 пъти повисока в сравнение с тенденцията в градовете.
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Таблица 6: Основни демографски показатели за област Смолян (2004-2009)

Показател

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всичко

Раждаемост

7,4

7,4

8,2

8,1

7,8

8,4

Смъртност

11,2

11,8

11,9

12,5

12,2

12,1

Естествен прираст

-3,8

-4,4

-3,7

-4,4

-4,4

-3,7

В градовете

Раждаемост

8,3

8,4

8,9

9,3

8,8

9,8

Смъртност

9,1

9,5

9,3

10,4

9,6

9,9

Естествен прираст

-0,8

-1,1

-0,4

-1,1

-0,8

-0,1

В селата

Раждаемост

6,4

6,3

7,3

6,8

6,5

6,8

Смъртност

13,5

14,3

14,9

14,9

15,2

14,7

Естествен прираст

-7,1

-8,0

-7,6

-8,1

-8,7

-7,9

Източник: Национален статистически институт

Посочените до този момент данни са сериозно доказателство за обезлюдяване на някои
населени места в областта. През 2009 г. населените места в област Смолян са 242, от които 8 градове и 234 - села. Според представени от ТСБ данни в 7 от населените места няма население:
с. Баблон, с. Водата, с. Сливово и с. Чамла (община Смолян), с. Кокорци (община Рудозем), с.
Мързян (община Златоград) и с. Дряновец (община Чепеларе), а в 14 малки населени места има
регистрирани до 10 души (с. Чучур – 1 жител по настоящ адрес, а с регистрирани жители по
постоянен адрес са селата: с. Гращица – 1, с. Кукувица – 1, с. Дарци – 2, с. Попрелка – 3, с.
Димово – 4, с. Милково – 3, с. Гоздевица – 6, с. Сърнено – 6, с. Потока – 6, с. Габрица – 8, с.
Заевите – 6, с. Писеница – 11, с. Ухловица – 9).
Структурата на населението по пол не се различава от средната за страната и в Смолянска
област се наблюдава превес на жените над мъжете. На 1000 мъже се падат 1071 жени.
Различието между двата пола е по-силно изразено в градовете, в които на 1000 мъже се падат
1086 жени.
Таблица 7: Население по пол в област Смолян по години (2004 – 2009 година)
Година

Общо
всичко

мъже

В градовете
жени

всичко

мъже

В селата
жени

всичко

мъже

жени

2004

133015

64602

68413

70034

33719

36315

62981

30883

32098

2005

131010

63543

67467

69427

33392

36035

61583

30151

31432

2006

129731

62872

66859

69311

33310

36001

60420

29562

30858

2007

128200

62101

66099

68910

33123

35787

59290

28978

30312

2008

126536

61205

65331

68590

32922

35668

57946

28283

29663

2009

124795

60267

64528

68129

32662

35467

56666

27605

29061

Източник: Национален статистически институт
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Възрастовата структурата на населението в областта е неблагоприятна. Процесът на
демографско остаряване на населението продължава да се задълбочава. Броят и относителният
дял на лицата на възраст до 15 години непрекъснато намаляват, а броят и делът на населението
над 65-годишна възраст се увеличава. В сравнение с данните от 2003 година относителният
дял на младите до 15 години е едва 11.8%, а този на лицата на възраст над 65 години - 16.6% от
цялото население в областта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото
сред мъжете. Относителтият дял на жените на възраст над 65 години е 19.3%, а този на мъжете 13.7%.
Тенденцията на остаряването на населението се изразява и в разпределението на
населението под, във и над трудоспособна възраст. Броят на младите хора и на хората в
трудоспособна възраст в област Смолян през последните години намалява. Много хора
напускат местата, където са се родили, в търсене на нови възможности за препитание.
Това са предимно млади хора във възрастта до 39 г. Тези, които остават са от повъзрастното поколение, които са с намалени репродуктивни възможности. Това е сериозен
фактор против раждаемостта и положителния естествен прираст. Особено тревожно е
състоянието в по-малките села, където е налице процес на обезлюдяване поради високата
смъртност сред местните жители и липсата на неща, които да задържат младите хора.
Населението в трудоспособна възраст към края на 2009 г. е 81 971 души и в сравнение
с 2003 година той намалява с 3821 души или 4,45%. Относителният дял на населението под и
над трудоспособна възраст също намалява, като в края на 2009 г. техният относителен дял
съответно е 12,8% и 21.5% от цялото население в областта.
При разработването на ОСР през 2004-2005 г., преобладаваща част от общините в
Смолянска област, чието средно равнище на безработица е с 50 и над 50 на сто повисоко от средното за страната, са идентифицирани като райони в индустриален упадък
или изостанали гранични, планински и селски райони. За 2004 г. такива общини са били:
Девин, Борино, Неделино, Мадан, Рудозем и Баните. Повишаването на равнището на заетост е
включено като една от приоритетните цели в ОСР и очакванията са до 2015 г. безработните в
областта да са под 10% от активното трудоспособно население. След 2004 г. е налице трайна
положителна тенденция на намаляване на коефициента на безработица в област Смолян, като
през 2008 г. коефициентът достига 10.9%. Под въздействието на глобалната финансова и
икономическа криза през 2009 г. тази трайна положителна тенденция беше прекъсната и
средногодишното равнище на безработицата в област Смолян бележи значителен ръст,
като достига 14.9% (към октомври 2009 г.), при 6.8 % за страната. В рамките само на една
година равнището на безработица в област Смолян нараства с 4 процентни пункта.
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Фигура 2. Равнище на безработица в област Смолян
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В годишния доклад на Агенция по заетостта от 2009 година област Смолян се определя с
най-високо равнище на безработица и се нарежда на първо място в сравнение с всички останали
28 области в страната по този показател.
Продължават да се отчитат съществени различия между нивото на заетост на различните
възрастови групи. Най-висок коефициент на заетост (76.2%) продължава да се наблюдава при
лицата на възраст от 35 до 44 години. Следват възрастовите групи 45-54г. (73.2%) и 25-34г.
(71.9%).
По отношение на образователната структура на заетите се запазва право
пропорционалната зависимост между големината на коефициента на заетост и степента на
образование, като амплитудата между двете крайни стойности е много голяма. Продължава да е
най-висок коефициентът на заетост на лицата с висше образование (82.8%), а най-нисък – на
лицата с основно и по-ниско образование (25.2%).
Продължава тенденция на намаляване на общия брой на учениците поради негативните
демографски характеристики на областта, общото намаляване на населението и миграцията.
През 2009/2010 учебна година броят на учениците е намалял с с 6,2 %. Общият брой на учащите
в общообразователните училища намалява с 470 или 4.4 %, в професионалните гимназии и
училища по изкуствата с 339 или с 11.4%.
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Фигура 3

Ученици в общообразователните и професионални училища
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Източник: Териториално статистическо бюро

Общото и професионално образование и обучение през 2009/2010 година се осъществява
в 71 самостоятелни училища, от които 56 общообразователни училища, 2 специални и 13
професионални гимназии и училища по изкуствата. В сравнение с предходната учебна година
общият брой на училищата намалява с 3.
Правопропорионално намалява и броят на преподавателите, като техния брой за
настоящата учебна година е 1148 и е намалял със 7,3%.
Относителният дял на напусналите ученици през учебната 2008/2009 е 0.5%. Спрямо
предходната година броят на напусналите ученици се увеличава с 36,7%. Най-висок е делът на
учениците, нежелаещи да продължат образованието си – 43,3 % от случаите. 22,4% от
напусналите ученици са заминали в чужбина, а 26,9% от тях напускат по семейни причини.
Таблица 8: Деца, напуснали системата на образованието
Причини
2005/2006
2006/2007

2007/2008

2008/2009

Продължително боледуване

2

5

2

-

Преместили се, за които няма

4

13

3

4

67

51

17

29

40

27

10

19

Семейни причини

24

30

7

18

Заминали в чужбина

20

17

19

15

Умрели

4

3

1

1

121

119

49

67

потвърждение (до 16 год.)
Нежелание - всичко
•

Общо

в т.ч. навършили 16 год.

Източник: Териториално статистическо бюро
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Област Смолян разполага със значителен икономически потенциал, основаващ се на
традиционно развити икономически сектори, благоприятни природо-географски фактори за
развитие на различни видове туризъм и добри условия за развитие на биоземеделие. Въпреки
това в сравнение с останалите области в ЮЦР, област Смолян е с най-нисък относителен дял на
БВП (1,16%) през 2007 година.
Равнището на икономическо развитие в района, измерен с показателя на човек от
населението, показва, че въпреки наличието на положителна тенденция на нарастване, той
остава сравнително нисък в сравнение със страната. Средната стойност на БВП/глв. нас. в
област Смолян е 5 258 лв. при среден показател за страната 7 379 лв.
Фигура 4: Брутен вътрешен продукт на човек в лв. за страната и област Смолян

Източник: Национален статистически институт

В структурата на брутната добавена стойност през 2007 г. за страната приносът на
област Смолян по икономически сектори се характеризира със срaвнително малък дял в
съвкупната добавена стойност. Независимо че през годините се забелязва положителна
тенденция на икономически растеж за периода 2003 – 2007 година, е налице намаляване на
процентното отношение на БДС за област Смолян спрямо този за страната. И докато през 2002
г. в област Смолян се създава едва 1,37% от брутната добавена стойност на страната, през
2007 г. тя намалява на 1,19%.
По отношение на структурата на предприятията от нефинансовия сектор в област
Смолян в края на 2008 г. преобладават микрофирмите (до 10 заети) и малките фирми (от 11-49
заети). Наблюдава се известно преструктуриране на предприятията по големина според броя на
заетите в тях. През периода 2003 - 2007 г. делът на малките фирми с 11 до 49 заети се увеличава
от 7.3 на 9.3%, докато делът на микропредприятията намалява от 90.9 на 88.7%. Структурните

18/42

Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015 г.

промени, макар и сравнително не много силно изразени, отбелязват засилване на ролята на
малките предприятия в развитието на икономиката в областта.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област
Смолян в края на 2007 г. възлизат на 230 923 хил. лв., което е с 54 % повече спрямо 2006 г. В
резултат на икономическата криза в област Смолян през 2008 г. се наблюдава тенденция на
намаляване на ДМА, характерно както за страната, така и за ЮЦР.
В периода 2004 – 2009 година е налице положителна трайна тенденция на нарастване на
преките чуждестранни инвестиции. През 2009 г. ПЧИ в област Смолян са 113 607,1 хил. лв.,
което представлява 8,28% от тези за ЮЦР. Средно годишно за периода 2004 – 2009 година
преките инвестиции нарастват с 62,7%, като нарастването на използваните инвестиции през
2009 г. спрямо 2004 г. е 87,2%.
Фигура 5: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян (2004-2009)

Източник: Териториално статистическо бюро

В структурно отношение се запазват установилите се съотношения на вложените
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи между основните сектори на
икономиката. От 2003 до 2007 г. повече от половината от общите инвестиции са насочени в
сектор „Услуги” и относителният им дял е в границите между 56 - 65%, като през 2007 г. е
65%. В сектор „Индустрия” този относителен дял се изменя от 27 до 43%, като през 2007 г. е
33%. В аграрния сектор делът на инвестициите през периода 2001 - 2007 г. се запазва между
1.3 - 3.2%, като през 2007 г. е 1.7%.
През първото шестмесечие на 2010 г. в Смолянска област са функционирали 364
държавни и частни средства за подслон - хотели, хижи и други места за краткосрочно
настаняване (квартири и почивни домове). Броят на стаите в тях е 5533, а леглата са 12513.
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Общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават с 33 (10 %) в
сравнение със същия период на 2009 г., като хотелите са се увеличили с 9 (6.7%), а другите
места за краткосрочно настаняване са се увеличили с 24 (13% ). През първото шестмесечие на
2010 г. са функционирали 143 хотела на територията на областта, като по-голяма част от тях се
намират в общините Смолян - 61 хотела, Чепеларе – 34 и Девин - 17. Освен това общините
Смолян и Чепеларе предлагат 79.6% от легловата база на всички хотели в областта. Като цяло
през разглеждания период легловата база се е увеличила с 868 легла (7.5%) във всички средства
за подслон.
Обратно пропорционално на нарастване на легловата база, броят на реализираните
нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване и приходите от тях намаляват.
През първото шестмесечие на 2010 г. броят на реализираните нощувки е намалял с 7.7%.
Това намаление се дължи най–вече на чуждестранните туристи, като реализираните нощувки от
тях са намалели с 16488 (23.7%) спрямо същия период на 2009 г.
През първото шестмесечие на 2010 г. приходите от средствата за подслон са близо 8 млн.
лв., от които 7,5 млн. лв. са реализираните приходи за нощувки в хотелите. В сравнение с 2009
г. приходите намаляват с 13%. Реализираните приходи от нощувките на чужденстраните
туристи през първото полугодие на 2010 г. в средствата за подслон са близо 2.7 млн. лв., от
които 2.6 млн. лв. са в хотелите и те намаляват с близо 34%.
При сравнение с други области у нас и Европа, имащи подобни социално-икономически
и природни характеристики, показателите за развитие на туризма и качеството на
туристическите услуги за област Смолян са доста по-ниски. Преструктурирането и
модернизирането на отрасъла, допълването на сезонния туризъм с алтернативни форми, както и
осигуряване на устойчиво интегрирано развитие на туризма в района са необходими с цел
справяне с конкурентния икономически натиск в рамките на ЕС и в глобален мащаб.
ИЗВОДИ:
1. Продължава тенденцията на намаляване на населението поради миграция,
отрицателен естестен и механичен прираст (124 795 души към 31.12.2009 г.). Прогнозни
данни на НСИ сочат, че при тези демографски тенденции населението в област Смолян
през 2030 г. ще наброява 96 062 души.
2. Продължава

задълбочаване

на

процеса

на

демографско

остаряване

на

населението. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред
мъжете. Относителтият дял на жените на възраст над 65 години е 19.3%, а този на мъжете
- 13.7%.
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3. Продължава тенденцията в развитието на миграционните процеси към
концентрация на населението в по-големите стопански и административни центрове и
обезлюдяване на малките населени места. 46,5% от населението в градовете е
концентрирано в административния център Смолян. В областта има 7 населени места без
население и 14 – с регистрирани под 10 жители.
4. Продължава тенденцията на намаляване на БВП, който е и под стойностите за
страната. Относителният дял на произведения БВП в област Смолян е под 2 на сто от
националния БВП за 2007 година.
5. Област Смолян остава на последно място в страната по формирана брутна
добавена стойност, но бележи ръст на БВП и на БВП на човек от населението.
6. Средната годишна работна заплата бележи постоянен темп на растеж, но по този
показател Смолян остава под средните равнища за страната. През второ тримесечие на
2010 год. средната годишна работна заплата е с около 24 % по - ниска от средната за
страната.
7. През последната една година е налице увеличаване на броя на средствата за
настаняване и легловата база в област Смолян. Обратнопропорционално на увеличаване
на капацитета за настаняване и нощувка, налице е намаление на приходите от нощувки в
местата за настаняване с 13%.
8. През 2009 г. област Смолян е с най-високо равнище на безработица и се нарежда
на първо място в сравнение с всички останали 28 области в страната по този показател.
ІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА
СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА
АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ
Силни страни
•

•

Слаби страни

Добро природо-географско

•

Ниска заетост и висока безработица.

местоположение на областта.

•

Отсъствие на високотехнологична

Сравнително добре развита транспортна
инфраструктура.

•

Добре развита ел. мрежа.

•

Много добри условия за развитие на

икономика.
•

сектор.
•

екологосъобразно земеделие.
•

Положителна тенденция в развитието на

Недостатъчна модернизация на аграрния
Ниска степен на развитие на газопроводна
мрежа и газифицирани индустриални зони.

•

Не достатъчно ефективно поддържана

21/42

Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015 г.

Силни страни

Слаби страни

различни видове туризъм (сезонен и
алтернативен - спа, екологичен, спортен,

•

•

•

градски области (демографски профил,

Разнообразен туристически потенциал

образование, здраве, достъп до основни

(природно и културно наследство), което

услуги, инфраструктура).
•

Туристически център с национално
значение – Пампорово.

•

Ниски доходи и жизнен стандарт.

Новооткрит ГКПП - Златоград-Ксанти,

•

Липса на визия за професионално и
квалификационно обучение на населението.

Развити добри отношения с различни

•

побратимени градове и наличие на
предпоставки за разширяване на

•

Недостатъчно развити публично-частни
партньорства.

•

Слабо използване на потенциала за научно-

трансгранично сътрудничество.

изследователска и развойна дейност и

Наличие на потенциал за използване на

сътрудничество с бизнеса.

възобновяеми енергийни източници в

•

Негативна демографска структура и процес
на обезлюдяване на територии.

Гърция.
•

Съществени различия между селските и

ловен, конгресен туризъм и др.).

позволява устойчиво развитие на туризма.
•

транспортна инфраструктура.

•

Слаба заинтересованост на гражданите от

отделни части на района.

кандидатстване за финансиране и усвояване

Богато културно-историческо наследство

на европейските фондове.

от различни епохи и култури.

Възможности
•

•

•

•

•

Заплахи

Достъп до финансови ресурси за подкрепа

•

Нарастващ коефициент на безработица.

на развитието от фондовете на ЕС.

•

Задълбочаване на демографските проблеми

Увеличаване на производството и

и миграцията.

търсенето на екологично чисти продукти.

•

Слабо развита бизнес инфраструктура.

Разширяване на бизнес контактите и

•

Незадоволително качество на публичните

достъпа до нови технологии и пазарен опит

услуги, ниско ниво на сигурност на бизнеса

в резултат на членството на страната в ЕС.

и гражданите.

Разширяване на позициите на областта на

•

Демотивация на НПО и бизнеса за

националния и международните

съвместно участие в изпълнението на

туристически пазари.

проектите и целите за устойчиво развитие

Развитие на екоземеделие, алтернативен

на региона.
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туризъм и включване на атрактивните

Закриване на ресурсно-добивни и

•

обекти в общ туристически продукт с
други съседни области и общини.
•

•

Ограничен интерес на чуждите

•

Използване на туристическия център
„Перелик” за развитието на туризма.

•

преработвателни предприятия.
инвеститори.
Природни рискове - наводнения,

•

Възможност за използване на

свлачищни процеси, горски пожари и др.,

възобновяемите енергийни източници.

включително с трансграничен характер.

Подобряване и развитие на природното и

Нарастнала глобална конкуренция между

•

културно-историческото наследство за

дестинациите в туризма.

постигане на устойчив растеж и развитие
на ЮЦР.
•

Нарастващ инвеститорски интерес и
нарастване на преките чуждестранни
инвестиции.

•

Натрупване на положителен опит в
общините по отношение на
стратегическото планиране,
разработването и управлението на проекти.

•

Подобряване на връзката между наука,
бизнес и посреднически организации и
развитие на публично-частни
партньорства.

•

Разширяване на трансграничното
сътрудничество с Гърция и Турция,
транснационалното сътрудничество и
междурегионалното сътрудничество.

ІІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА
СТРАТЕГИЯТА

С

РЕГИОНАЛНИТЕ

И

НАЦИОНАЛНИ

ПЛАНОВИ

И

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
ОСР трябва да се разглежда като инструмент, чрез който се формулира общата рамка за
развитие на областта. Тя трябва да отрази както наличието на потенциала и предимствата на
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територията, така и уместността и съгласуваността им в съответствие с целите на национално и
европейско ниво. За целта е задължително изграждането на подходяща система за анализ,
оценка и последващо наблюдение на изпълнението на стратегията.
Разработването на ОСР - Смолян се основава на подход отгоре-надолу и отдолу-нагоре.
Това определя рамките при разработването на стратегическия документ и неговата реализация
както по вертикала (национални, регионални и общински планове и програми), така и по
хоризонтала (регионални институции и ведомства).
Преглед на вътрешната съгласуваност.
В ОСР липсват стратегически насоки за разработване на общинските планове за
развитие, каквото е нормативното изискване на чл. 12 от ЗРР. Въпреки това анализът на
структурата, съдържанието и стратегическите части на плановете на десетте общини в областта
показват координираност и съгласуваност с ОСР на Смолян.
Анализът на вътрешната съгласуваност на плана е осъществен чрез матрица на ефекта,
представена в Приложение 1 „Диаграма на съгласуваност на целите” и Приложение 1А, на
която със стрелки са показани логическите връзки между целите на ОСР и тяхното планиране за
изпълнение в ОПР на общините. Анализът показа, че стратегията и плановете като цяло са
съгласувани, но някои аспекти изискват по-нататъшно уточняване и приоритизиране в
оставащия планов период до 2013 година.
Преглед на външната съгласуваност.
В тази част на МО се съпоставят уместността, съгласуваността и изпълнението на
целите, приоритетите и специфичните цели на ОСР с тези на ЮЦР, НСРР, стратегията от
Гьотеборг, Лисабонската стратегия и Стратегия “Европа 2020”.
Заложените в ОСР – Смолян визия, цели, приоритети и мерки са свързани с
необходимостта да се решават в оптимална степен проблемите на отделния човек и на
населените места.
ВИЗИЯ: “С обединени усилия да превърнем уникалните дадености на Смолянска
област в атрактивна, предпочитана и просперираща област.”
Така формулираната визия е неясна и твърде обща. В определените към визията очаквани
резултати реално е зададена насоката на развитие на областта - подобряване качеството на
живот чрез създаване на условия за опазване на околната среда, развитие на туризма и
биоземеделието.
Стратегическите цели на ОСР - Смолян отговарят напълно на приоритетите на НПРР за
повишаване на регионалната конкурентоспособност на основата на икономика, базирана на
знанието, за развитие на инфраструктурата, създаване на условия за растеж, заетост и
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подобряване качеството на живот. Цел 4. „Общество, институции, партньорство” пряко
кореспондира с регионалната политика на ЕС за развитие на европейско териториално
сътрудничество и изпълнението на хоризонталните политики за устойчиво развитие.
Основна цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в найдинамичната и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и способна да
генерира устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни работни места и
подобрено социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни места и намаляване на
бедността са водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005 г.), а стратегията от Гьотеборг
допълва Лисабонските цели в частта за опазване на околната среда. В това отношение
заложените цели и приоритети на ОСР - Смолян звучат актуално и тяхното изпълнение би
довело до реализиране на общоевропейските цели и планове.
Новата стратегия “Европа 2020” залага три основни приоритета: ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; УСТОЙЧИВ
РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно
използване на ресурсите; ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика с високи
равнища на заетост, което да доведе до социално и териториално сближаване. “Европа 2020”
включва и пет основни цели: ЗАЕТОСТ за 75 % от населението на възраст 20 - 64 години;
инвестиции в НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ в размер 3 % от БВП
на ЕС; постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията (съкращаване на
емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване дела на
енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%);
дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение със
завършено висше образование от най-малко 40 %; намаление на броя на застрашените от
БЕДНОСТ с 20 млн. души. В ОСР ясно са посочени очакваните резултати при изпълнението на
нейните цели, които са свързани с трите основни приоритета на новата стратегия „Европа 2020”.
Необходимо е да се прецизират количествените индикатори, за да се проследи развитието и
постигането на очакваните резултатите през 2013 година.
Целите и приоритетите на ОСР са общо формулирани в съответствие с
европейските, национални и регионални планови и стратегически документи, но имат поскоро пожелателен характер и са твърде амбициозни, без наличието на ясно дефинирани
механизми и методи за тяхното изпълнение. Постигането на стратегическите цели е тясно
обвързано и напълно зависимо от средствата по национални и международни донорски
програми. Липсва план за действие с точно определено време за постигане на целите и
разпределение на отговорностите за тяхното изпълнение. От друга страна липсва
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финансов анализ и планиране на изпълнение. Това налага преразглеждане, актуализиране
и изпълнение в периода на действие на ОСР до 2013 година. Препоръчваме след
актуализацията на документа или като приложение към него да се изготви План за
изпълнение на ОСР до 2013 г., финансов анализ и планиране на ресурсите за изпълнение,
анализ на рисковете и възможните решения за тяхното преодоляване, определяне на
измерими количествени и качествени индикатори, съотнесени към всяка отделна цел.
ИЗВОДИ:
1. Заложените в ОСР - Смолян визия, цели, приоритети и мерки в общия си вид
звучат актуално и съответстват на регионалните, националните и европейските планови и
стратегически документи. Те продължават да бъдат уместни по отношение на основните
нужди и проблеми на целевия район, но част от тях следва да се променят. Необходимо е
да бъдат детайлизирани и да се заложат срокове и мерки за постигането им, като се
изготви План за изпълнение на ОСР до 2015 г.
2. Изпълнението на голяма част от целите се обвързва с одобрението и получаването
на финансови средства от европейските структурни фондове. Необходимо е да се направи
финансов анализ, анализ на рисковете и възможните решения за тяхното преодоляване с
цел гарантиране изпълнение на целите и тяхното устойчиво развитие.
3. Необходимо е да се определят и прецизират измерими количествени и качествени
индикатори за измерване на посочените в ОСР очаквани резултати, като за всеки отчетен
период 2006, 2009 и 2013 година се отбелязва тенденция на постепенно развитие.

ІV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ДО МОМЕНТА И НА ОЧАКВАНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
За извършване на качествена междинна оценка е необходимо определяне на
конкретни и измерими количествени и качествени индикатори, съотнесени към всяка
една цел още на етап разработване и приемане на ОСР. Поради липсата на конкретни и
измерими количествени и качествени индикатори екипът за изготвяне на МО направи
своя анализ по разработени от него индикатори, които могат да бъдат допълнени в
актуализираната ОСР.
Стратегията за развитие на област Смолян 2005-2015 г. включва визия, 4 общи
стратегически цели, 12 приоритета и 41 мерки за изпълнение. Междинната оценка за
ефективност, ефикасност и очаквани въздействия на документа за 5-годишния период от
началото на неговото действие е направена на база на разработени от екипа на МО индикатори,
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които отчитат напредъка в изпълнението на стратегическите цели.
Оценката за ефективност показва съотношението между вложените ресурси и
постигнатите резултати от дейността. Оценката за ефикасност разкрива доколко са постигнати
заложените цели и дали постигнатото отговаря на потребностите на целевия район и неговото
население. В настоящия анализ подходът за оценка на ефективността се прилага, когато има
възможност за измерване на резултатите, а подходът за оценка на ефикасността, когато
резултатите от дадени дейности не могат да се изразят с количествено измерими единици или
липсва информация за техните количества и стойности.
Визията на Стратегията за развитие на област Смолян за периода 2005 - 2015 г. е „С
обединени усилия да превърнем уникалните дадености на Смолянска област в атрактивна,
предпочитана и просперираща област”.
За нейното постигане са заложени 4 стратегически цели, изпълнението на които се
измерва с помощта измерими количествени и качествени индикатори /виж Приложение 2/.
Междинната оценка на общите цели на ОСР показва следните резултати:
По стратегическа цел 1.: Инфраструктура за развитие на комуникации:
•

Дължина на новоизградената или подобрена пътна мрежа – 13.84% от общата дължина на
пътищата в областта (Източник: Въпросници, попълнени от общините в област Смолян);

•

Процент от населението с подобрен транспортен достъп – 21,92 % (Източник:
Въпросници, попълнени от общините в област Смолян);

•

Брой реконструирани пътни съоръжения (мостове, надлези и др.) – 20 бр. укрепителни
стени, 7 бр. стени и водоскок, 2 бр. бараж, 4 км асфалтирани улици, 2 км бетонирани улици,
2 бр. надлези, 32 бр. мостове (Източник: Въпросници, попълнени от общините в област
Смолян);

•

Брой ПСПВ и брой ГПСОВ – 5 броя (Източник: Въпросници, попълнени от общините в
област Смолян);

•

Мощности за събиране на отпадъци или рециклиране (% на увеличение) - в област Смолян
по данни на НСИ през 2003 г. има 10 броя депа за ТБО, като техният брой се променя за
анализирания период. След 2006 г. е налице закриване на депа за събиране на отпадъци и
насочване на усилията към увеличаване на обхвата на населените места и населението,
включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване. През 2009 г. те са 5 и обслужват
219 населени места. През 2009 г. 99,7% от населението в областта е включено в тази система
за организирано сметосъбиране. С изключение на община Чепеларе във всички останали
общини е въведено разделно събиране на отпадаците. През 2006 г. в община Чепеларе се
въведе експериментално разделно събиране на отпадъци, а от началото на 2009 г. тази
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дейност вече не се извърша. (Източник: НСИ и въпросници, попълнени от общините в
област Смолян);
•

Брой въведени системи за енергоспестяващо осветление и изградени нови алтернативни
източници на енергия – 12 проекта за въведено енергоспестяващо осветление на улици и
сгради, 14 мини ВЕЦ, 2 соларни и слънчеви системи, 1 фотоволтаична централа (Източник:
Въпросници, попълнени от общините в област Смолян);

•

Рехабилитирани площи, нарушени от ерозия, замърсяване или свлачищна дейност – 25 броя
укрепени свлачища и 2 укрепени срутища на обща площ близо 40 464 кв.м (Източник:
Въпросници, попълнени от общините в област Смолян)
ИЗВОДИ:

Анализираните

индикатори

показват

напредък

в

изпълнението

на

Стратегическа цел 1 по показателите за подобрена пътна мрежа, подобрен транспортен достъп,
изградени пречиствателни станции, ръст на населението, включено в организираното
сметосъбиране и въведено разделно събиране на отпадъци. Създават се условия за използване
на възобновяеми енергийни източници. По тази цел до момента са изпълнени 64 проекта на
обща стойност 83 112 004 лв. В процес на изпълнение са 23 проекта на обща стойност
53 444 164 лв.
По стратегическа Цел 2.: Икономика за хората и бизнеса:
•

Нарастване на БВП на човек от населението
По официални статистически данни БВП на човек от населението за периода 2004-2007

г. е нараствал средно годишно с 11,6 %. Общият ръст на показателя за 2007 г. спрямо 2002 г. е
с 60 %.
•

Нарастване на коефициента на заетост за областта
По данни на НСИ и АЗ аналогично на положителната тенденция за страната,

коефициентът на заетост в областта през анализирания период бележи постоянен темп на
растеж. През 2009 г. тази тенденция се нарушава, започва спад с 5 пункта и показателят бележи
общо равнище 49.2% от активното население в областта.
•

Намаляване равнището на безработица за областта
По данни от НСИ, ДБТ и АЗ равнището на безработица в област Смолян бележи трайна

положителна тенденция към намаляване в периода 2002 – 2008 година, но продължава да бъде
над средното равнище за страната. През 2009 г. тази тенденция се прекъсва и средногодишното
равнище на безработицата в област Смолян нарастава с 4 процентни пункта (14.9%), при 6,8 %
за страната. В годишния доклад на АЗ се отчита, че област Смолян е на първо място в страната
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(сред 28 области) по равнище на безработица – 14,9%. А в административния център - гр.
Смолян е концентрирано 46,5% от активното население в градовете на областта.
•

Насърчаване на заетостта
По данни на ДБТ в периода 2005 – 2010 година са проведени 58 курса за компютърна

грамотност и текстообработка, курс по предприемачество и мениджмънт, курс „Малък и среден
бизнес”, в които са били обучени над 200 безработни лица (от някои ДБТ не е предоставена
информация за броя на обучените). През 2009 г. по данни на ДБТ са проведени 5 регионални
програми за насърчаване на заетостта, по които са осигурени 37 работни места. През 2009 г. по
данни на ДБТ са разкрити 595 нови работни места, от които 407 са за лица в неравностойно
положение.
ИЗВОДИ: Анализираните индикатори показват среден напредък в изпълнението на
Стратегическа цел 2. Съгласно заложените в ОСР индикатори за измерване на очакваните
резултати БВП на човек е нарастнал с 60% спрямо 2002 г., но остава сравнително нисък със
средната стойност за страната. Въпреки наличието на трайна положителна тенденция на
нарастване на броя на заетите и намаляване на броя на безработните в периода 2003 – 2008, през
2009 г. област Смолян е на първо място по равнище на безработица спрямо останалите 28
области в страната. По тази цел са изпълнени общо 15 проекта на стойност 2 473 389 лв. В
резултат е изграден обучителен център към община Борино, обучени и осигурена заетост на 394
безработни, разкрити 142 работни места, създаден бизнес инкубатор. В момента се изпълняват
3 проекта на обща стойност 1 548 389 лв, насочени към въвеждане на нови технологии и
активизиране на местните стопански субекти. Необходимо е в следващия период да се
преразгледа и актуализира тази цел, като се постави акцент върху равните възможности за
обучение, повишаване на предприемаческите умения, създаване на условия за развитие на
бизнеса, привличане на инвестиции и внедряване на ефективни технологии в селското
стопанство.
По стратегическа цел 3. Природните ресурси в полза на хората:
•

Брой програми и проекти за интегрирано селищно развитие - 20 броя, от които 15 са
изпълнение само от община Девин (Източник: Въпросници, попълнени от общините в
област Смолян);

•

Брой на съвместни междуобщински инициативи, заложени и изпълнени съгласно
общинските планове за развитие на съставните общини от областта – 62 броя, от които
8 със съседни общини, 28 с побратимени градове и 26 по програми за трансгранично
сътрудничество (Източник: Въпросници, попълнени от общините в област Смолян);
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•

Създадени нови устойчиви местни туристически продукти - 3 броя (Източник: Справки на
общините в област Смолян);

•

Брой природни и културни обекти, получили подкрепа за опазване и експониране - 40 броя
(Източник: Справки на общините в област Смолян);

•

Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в подкрепа на местни
туристически продукти – 283,7 км (Източник: Въпросници, попълнени от общините в
област Смолян);

•

Изградени нови екопътеки и промотирани туристически маршрути - 39 броя (Източник:
Въпросници, попълнени от общините в област Смолян);

•

Изградени съвременни съоръжения за преработка на отпадъци и ликвидиране на
нерегламентираните сметища – през 2003 г. на територията на област Смолян работят 10
ТБО. Постепенно те биват закривани и днес 219 селища се обслужват от 5 ТБО. По проект е
изградено регионално депо за ТБО, обсужващо общините Мадан, Златоград и Неделино.
ИЗВОДИ: Анализираните индикатори показват среден напредък в изпълнението на

Стратегическа цел 3 по показателите за брой изпълнени програми и проекти за интегрирано
селищно развитие, съвместни междуобщински инициативи, трансгранично сътрудничество и
др. Изпълнение са 28 проекта на обща стойност 30 890 861 лв., насочени към развитие на
туризма, изграждане на съвременни съоръжения за преработка на отпадъци и извършване на
контрол, изграждане на ПСОВ, запазване на биоразнообразието и укрепване на свлачища.
Наличие

е

нулева

активност

при

изпълнение

на

Мярка

3.1.2

„Повишаване

конкурентоспособността на туризма чрез изграждане на спортно-туристически център
„Перелик” и Приоритет 3 „Развитие на биологично земеделие”. Препоръчително е в оставащия
период да се планират дейности, които да създадат условия за изпълнението на тези цели като
се включат и съответните количествени и качествени индикатори за измерване и оценка.
По стратегическа Цел 4. Общество, институции, партньорство:
•

Брой на съвместни междуобщински инициативи, заложени и изпълнени съгласно
общинските планове за развитие на съставните общини от областта – 62 броя, от които
8 със съседни общини, 28 с побратимени градове и 26 по програми за трансгранично
сътрудничество (Източник: Въпросници, попълнени от общините в област Смолян);

•

Брой проекти за подобряване на здравното обслужване и реинтеграция на групи в социална
изолация – 24 броя (Източник: Въпросници, попълнени от общините в област Смолян);

•

Брой проекти за подобряване на ефективността на образователната система – 11 броя
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(Източник: Въпросници, попълнени от общините в област Смолян);
•

Съгласно справките на общините в област Смолян са налице следните резултати:
1/ Брой разкрити нови професионалноориентирани програми в училищата – 3 броя;
2/ Брой нови паралелки със засилено компютърно и чуждоезиково обучение – 18 броя;
3/ Брой на служителите, участващи в програмите за обучение – 562 броя;
4/ Брой на компютрите на 100 ученика в училищата - 35 броя компютри на 100 ученика
средно за област Смолян;
5/ Брой на интернет места на 100 ученика в училищата – 45 броя интернет места на 100
ученика средно за област Смолян;
ИЗВОДИ: Анализираните индикатори показват сериозен напредък в изпълнението на

Стратегическа цел 4. През разглеждания период са изпълнени 83 проекта, финансирани от
ЕС на обща стойност 26 366 413 лв., насочени към трансгранично сътрудничество за развитие
на икономиката и туризма от двете страни на границата, доизграждане и модернизиране на
социалната инфраструктура, подобряване на ефективността на образователната система,
здравното обслужване и реинтеграция на групите в социална изолация. В момента се
изпълняват 26 проекта на обща стойност 25 069 092 лв. С най-ниска степен на активност е
Приоритет 4.3 „Партньорство между институциите, местните власти, НПО и хората за
укрепване на институционалния капацитет и сътрудничеството”. Препоръчително е в следващия
период на развитие да се насочи внимание както към създаване на механизми и условия за
координация на дейностите и взаимодействие между местните власти, институциите и
организациите, така и за подобряване на информационното обслужване и културния обмен.
ОБОБЩЕНИЕ: Направеният анализ на постигнатия напредък по прилагането и
въздействието на стратегическите цели на ОСР показва, че най-добро изпълнение имат
първа и четвърта стратегическа цел, свързани с подобряване на качеството на
инфраструктура

за

развитие

на

комуникациите

(въпреки

че

по

технически

характеристики е под средно ниво за страната), създаване на предпоставки за развитие на
туризма и опазване на околната среда, опазване на културното наследство и изграждане
на партньорство. Незначителни усилия са били насочени към изпълнението на цел 2.
Налага се общият извод, че заложените цели се изпълняват ефикасно, но бавно, поради
зависимостта на тяхното изпълнение от финансовите ресурси на европейските структурни
фондове. Необходимо е определяне на конкретни и измерими количествени и качествени
индикатори, които да оценяват напредъка на всяка една стратегическа цел.
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V. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕСУРСИТЕ
Междинната оценка на дейностите по изпълнение на ОСР - Смолян, ефективността и
ефикасността на използваните ресурси е извършена на база проектите, изпълнени през периода
2005-2010 г. в десетте общини на територията на областта. Проведеното проучване показва, че
общинските проекти в общия случай съответстват на целите и приоритетите на
Областната стратегия за развитие (Приложение 3А и 3В).
През анализирания период в област Смолян са изпълнени 190 проекта на обща
стойност 109 187 100 лева, а 61 проекта са в процес на изпълнение и са на обща стойност
130 690 841 лв. Най-голям принос за изпълнение на целите на ОСР чрез реализиране на проекти
по европейските структурни фондове има община Смолян, следвана от община Мадан. Общо
изпълнените от тях проекти са 81. Най-малък брой реализирани проекти има община
Неделино. Тя е реализирала само един проект на стойност 994 000 лв.
Най-много инвестиции са привлечени и реализирани по изпълнението на проекти по
ЦЕЛ 1. на ОСР – Инфраструктура за развитие та комуникации и ЦЕЛ 4. на ОСР –
Общество, институции, партньорство. Стойността вложените финансови ресурси от
Европейските структурни фондове съответно са 136 556 168 лева и 51 435 505 лв.
По-важните

резултатите

от

изпълнените

проекти

по

тези

приоритет

са:

реконструирана 29 673 м пътна настилка, канализация с дължина 493 м и водопровод с дължина
456 м в гр. Девин; вертикална и хоризонтална маркировка на 9 улици в 7 населени места в
община Мадан - 3 692 м.; 2908 кв. м поставена асфалтова настилка; реконструиран общински
път, изграждане на второстепенен горски път с. Орешец („Голям дъбак”-„Разпътя”), на горски
камионен път с. Широка лъка-м. Бистрица и на общински пътища: SML 3245/III-863,
Момчиловци–Виево/Кутела /SML2241/; SML 3251/II-86, Смолян-Търън/Тикале и SML 2252/II86, Смолян-Търън/Ряка-Катраница-Петково/III-863”; изграждане на 50 бр. паркоместа;
рехабилитация на път II-86 (Хвойна-Чепеларе) – село Зорница; реконструкция на 2302 м улична
мрежа и 735 м2 тротоари в Чепеларе; извършени предпроектни проучвания относно
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в региона и разработване на конкретни
инвестиционни проекти в областта на ВЕИ; реконструкция на общински път SML1031/път ІІІ 197 - Борино-Тешел/-Буйново-Кожари- км. 7+770 км 16+195; подобряване на улична настилка в
с. Ягодина; реконструкция на общински път SML1031/път ІІІ - 197 - Борино-Тешел/-БуйновоКожари - км 17+495 км 20+167; 20 метра канализация; 238 м водосток; 35 м подпорни стени;
1838 м водопровод; изградено е частично 1 бр. регионално депо за твърди битови отпадъци,
обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино; водоснабдяване и канализация на
курортно ядро “Райковски ливади”; реконструкция на ВВМ в село Павелско; изграждане на
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канализация, пречиствателна станция и подобряване на водоснабдяването на Чала; изграждане
на колектор с дължина 193 метра с водосток; изградени са 4 191 м от главен колектор в Мадан;
изградени са 12 км от канализационната мрежа; изградена е на 100% канализационната мрежа;
изградена ПСОВ в град Мадан; изграден колектор с дължина 297 м; проект за изграждане и
реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа за 15 населени места; изграден
главен колектор І и водопровод в трасето до колектора в с. Проглед; изграждане на ПСОВ край
с. Проглед; строителство на свързващия участък между главния колектор на селото и
площадката на ПСОВ в с. Проглед; ремонт и реконструкция на образователни и културни
институции; проведени редица семинари и обучения.
На второ място по стойност на вложените ресурси и изпълнени дейности е ЦЕЛ 3 на
ОСР – Природните ресурси – в полза на хората – изпълнение са 28 проекта на стойност
30 890 861 лв. и в процес на изпълнение са 8 проекта на стойност 50 629 196 лв. По-важните
резултатите от изпълнените проекти по този приоритет са: дейности за устойчиво развитие на
туризма; подобряване на туристическата инфраструктуратаи израждане на екопътеки;
изграждане на ПСОВ за гр. Смолян в м.”Клокотник” с капацитет 55 000 екв.ж.; доизграждане на
довеждащ колектор на гр.Смолян; изграждане на 28 бр. преливници по левия бряг на р.Черна,
реконструкция и разширение на водопроводната и канализационна мрежа на гр.Смолян и др.
Най-слабо изпълнение бележи ЦЕЛ 2. – Икономика за хората и бизнеса. Стойността
на привлечените по европейските фондове инвестициите е 2 473 389 лева за 15 проекта. В
момента по тази цел се изпълняват 3 проекта на обща стойност 1 548 389 лв. В резултат е
изграден обучителен център към община Борино, обучени и осигурена заетост на 394
безработни, разкрити 142 работни места, създаден бизнес инкубатор.
ИЗВОДИ:
1.

В област Смолян са изпълнени 190 общински проекта на обща стойност 190 187 100

лева. Всичките са съобразени с ОСР и допринасят за постигане на нейните цели.
2.

Най-много дейности са изпълнени по Цел 1 и Цел 4 на ОСР. Стойността на

допълнително привлечените финансови ресурси за изпълнение на тези цели общо е 187 991
673 лева. Реализирани са 147 броя проекти, повече от половината от които са в общините
Смолян и Мадан. В процес на изпълнение са 49 проекта.
3.

Най-малко проекти са реализирани по Цел 1 на ОСР. Изпълнени са само 15

проекта, а в процес на изпълнение са само 3.
4.

Изпълнението на дейностите зависи от разработването на проекти и привличането

на допълнителни средства по структурните фондове. Това налага изработването на
финансов анализ, преоценка и планиране на разходваните средства за оставащия период.
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VІ. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И
МОНИТОРИНГА НА ОСР
При оценката на качеството на организацията по изпълнението и мониторинга на ОСР
екипът за МО отчита липсата на ключови части в Стратегията за развитие на област Смолян
2005-2015 година:
•

план за действие с конкретни срокове и разпределение на отговорностите;

•

индикативна финансова таблица с планирани финансови ресурси за изпълнение на
целите и приоритетите на Стратегията;

•

механизми за изпълнение, които да включват механизми за актуализация,
наблюдение, оценка, контрол, информационно осигуряване и публичност;

•

конкретни и измерими индикатори за наблюдение и оценка.

Последната и една от най-важните фази на процеса на стратегическо планиране е
мониторингът, който включва наблюдението, оценката и контрола на стратегическия документ.
Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на изпълнението на ОСР.
Наблюдението, оценката и контролът са важни, тъй като тези дейности позволяват да се
предприемат коригиращи действия, ако напредъкът е неудовлетворителен или ако условията се
изменят. Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на генералните цели, така че
гражданите да могат да виждат как областта работи, следвайки набелязаните приоритети. За
тази цел е необходимо изготвяне на годишни отчети/доклади, на базата на които ще се
предприемат последващите действия.
Съгласно Стратегията за развитие на област Смолян 2005 – 2015 г. нейното изпълнение
се осъществява на два етапа:
•

I етап от 2005 до 2007 г.;

•

II етап от 2008 до 2015 г.

Областната администрация не извършва ежегоден преглед на изпълнението на
стратегическите цели и приоритети. Липсват както ежегодни доклади, така и отчетен доклад за
напредъка и резултатите от приключения първи етап от изпълнение на ОСР. Единствено община
Златоград в областта е извършила оценка за изпълнение на ОПР, който е публикуван в интернет
страницата заедно с резултатите от ежегодните прегледи за неговото изпълнение.
Изпълнението на 90% от целите и приоритетите на ОСР и ОПР се обвързват тясно с
финансовите ресурси

на европейските структурни

фондове.

Основните причини

за

неосъществяване на поставените в плана действия според анкетираните служители на областно
и общинско ниво са свързани с липсата на финансови ресурси и тежката процедура за
кандидатстване и оценка на проекти по Европейските фондове. Независимо от наличието на
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индикативни финансови таблици в някои ОПР, липсва анализ на рисковете и външните
фактори, които биха могли да повлияят върху реализирането на заложените цели и приоритети.
От друга страна липсва ясно определяне на мерките за справяне с тези рискове и външни
фактори с цел успешното реализиране на поставените стратегически цели.
За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ОСР въз основа на оценките
от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо да се използва набор от
показатели. Последните трябва да бъдат предварително или достатъчно рано определени по
отношение на изпълнението на стратегическия документ, за да могат да бъдат използвани
получените от тях данни.
За реализацията на мониторинга (наблюдението, оценката и контрола) е необходимо
разработването на:
•

измерими индикатори /показатели/ за това какво и как ще се наблюдава;

•

периодичност на събираната информация и оценката – кога и от кого ще се изготвят
съответните доклади, които ще се представят пред ОСРР;

•

отговорностите по осъществяване на мониторинга и оценката - необходимо е да се
знае кой за какво ще отговаря и какви са неговите компетенции при вземането на
решение за степента на актуализация на ОСР.

Прегледът на ОСР и ОПР показва наличието на твърде общи индикатори за наблюдение.
Единствено в плановете на община Мадан и община Рудозем индикаторите са подробно
описани и обвързани с поставените цели, приоритети и мерки за развитие. Липсата на финансов
анализ и планиране обричат 80% от стратегическите цели да не бъдат изпълнени.
Липсата на ключови части в ОСР е причина едва 30% от анкетираните служители в
областната и общинските администрации да не знаят кой контролира изпълнението на
стратегията. Има създадена Областна група за стратегическо планиране (ОГСП) на 28.06.
2004 г., която е изпълнила функциите си, но тя няма роля в мониторинга и контрола.
Няма създадена мониторингова група, която да наблюдава процеса на изпълнение на
Стратегията, да изготвя ежегоден доклад до Областния съвет за развитие за успехите,
неуспехите, проблемите и причините за тях при изпълнение на Областната стратегия, да
представя на Областния управител и Областния съвет за развитие предложение за оценка на
изпълнението на стратегията и последващи решения. Съгласно разписаното в ОСР – Смолян
мониторинговата група трябва да провежда два вида оценки: междинна и последваща.
В някои общини на областта има създадени работни групи за наблюдение на ОПР, но
реално те остават формални структури без разработени правила за работа, методика за
провеждане на наблюденията и отчетен доклад за изпълнение.
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ИЗВОДИ:
1.

Няма създадена мониторингова група и система за наблюдение, отчетност и

контрол на изпълнението на ОСР.
2.

Незначително е участието на партньорите и различните заинтересовани страни в

процеса на изпълнение на ОСР.
Какво е необходимо да се направи?
•

създаване на мониторингова група с ясно определени дейности и задачи;

•

разработване на план за действие с конкретни срокове и разпределение на
отговорностите;

•

разработване и прецизиране на подробни количествени и качествени индикатори,
съобразени с конкертните цели и приоритети;

•

разработване на механизми за изпълнение на стратегичиските цели – контрол, отчетност,
наблюдение, оценка, публичност;

•

постоянно изпълнение и отчетност на кметовете и общинските съвети на всички общини
в област Смолян по отношение на целите и приоритетите на ОСР;

•

контрол по изпълнението на ОСР от страна на Областния управител в оставащия период
на нейното действие до 2013 г.;

•

популяризиране на ОСР и активизиране на бизнеса и НПО да участват в различни
дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели
и приоритети.

VІІ. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОСР – ПРОДУКТИ,
РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Анализът показва, че има напредък по отношение на постигане на целите на ОСР и ефект
от прилагането на стратегическия документ. Всички общински проекти и дейности са
съобразени с ОСР, нейните цели и приоритети. Макар и с бавни темпове прилагането на
стратегическия документ има ефект. Доказателство за това са продуктите и резултатите от
всички реализирани и в процес на реализация проекти. Според направеното анкетно проучване,
обаче, голяма част от анкетираните представители на НПО смятат, че развитие и промяна няма
и това води до демотивиране на неправителствения сектор.
Анализът на ОСР и ОПР показва, че не винаги тези основни документи са придружени с
ясни и конкретни индикатори за измерване на общите, специфичните и оперативните цели. В
повечето случаи индикаторите са посочени формално и не са обвързани с целите. Изключение
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правят общините Мадан и Рудозем, където са разработени подробни индикатори с количествени
и качествени параметри.
От друга страна, за да се оцени полезността, устойчивостта, ефективността и
ефикасността на изпълнението на стратегическите цели, е необходимо извършване на анализ на
рисковете и възможните мерки за тяхното преодоляване при изпълнението на целите, финансов
анализ и планиране на ресурсите, механизми за събиране на информация, ясни правила за
наблюдение, контрол, отчетност и публичност.
При събиране на информацията по количествени параметри се използват надежни
източници. Основен източник за информация е НСИ и неговите регионални поделения или
официалните статистически издания на областните децентрализирани служби на отделните
министерства и ведомства - "Пътища", ВиК, областните дирекции "Земеделие", регионалните
инспекторати и регионалните служби по заетостта. Други информационни източници за
Областната стратегия са: регионалните звена на Българска телекомуникационна компания
/БТК/,

регионален

център

по

здравеопазване

/РЦЗ/,

служба

ГРАО,

РИОСВ,

ХЕИ,

"Енергоразпределение", браншовите организации на бизнеса. Друга част от информацията се
набира от общините.
За да оценим въздействието от прилагането на ОСР, проведохме анкета сред 40 случайно
избрани служители на областната и общинските администрации в Смолян и 50 представители
на НПО в областта (Приложение 4А и Приложение 4Б). Резултатите от анкетата могат да
бъдат обобщени в следните изводи: над 80% от анкетираните служители в администрацията и
100% от анкетираните представители на НПО са запознати с ОСР, като само половината от тях
я познават в нейната цялост и конкретика. Над 90% от анкетираните използват ОСР като
инструмент за общинско планиране, при обосновка на цели и дейности по различни проекти и
програми. Над 80% от акнетираните служители в администрацията са на мнение, че има реална
полза от прилагането на планови стратегически документи и реален напредък в изпълнението на
ОСР. За разлика от тях 90% от анкетираните представители на НПО оценяват, че напредък и
промяна в следствие на изпълнение на целите на ОСР няма. Този факт ги демотивира да
участват в съвместни инициативи с областната и общинските администрации.
Що се отнася до вероятността за постигане на целите на ОСР при приключване на
действието на документа през 2013 г., се налага изводът, че по-скоро голяма част от тези цели
няма да бъдат напълно постигнати. Причината е, че те са твърде общо формулирани и
амбициозни за потенциала и възможностите на региона. Изпълнението на заложените цели и
приоритети са изцяло обвързани с получаването на допълнителни финансови ресурси от
европейските структурни фондове.
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Заложените цели и приоритети са съобразени с регионалните, националните и
европейските планови и стратегически документи, но върху постигането им влияят редица
вътрешни и външни фактори. По-важните вътрешни фактори са: лошо качество на
организацията по изпълнението на ОСР, слаб мониторинг и контрол; липса на отчетност и
публичност. Съгласно Методическите указания за разработване на ОСР (2004 г.) в Стратегията
на Смолян е записано изготвянето на ежегоден доклад за изпълнението, но такъв досега не е
правен. Външни фактори, които пречат за изпълнението на ОСР и постигането на нейните
цели са: световната икономическа криза, честите промени в българското законодателство,
бавният процес на усвояване на средства от европейските фондове и демотивацията на
гражданите и бизнеса да кандидатстват за финансиране. Друг външен фактор е, че няма
нормативни изисквания за годишни доклади за изпълнение на ОСР, а само за регионалните и
общинските планове за развитие.
Икономическата криза налага преосмисляне на целите, оптимизация на разходите и
пренареждане на приоритетите, съобразено с финасовите възможности на бюджетите на
общините и вероятността за усвояване на европейски средства. Неизпълнението на голяма част
от планираните цели, както вече споменахме, се дължи и на недобре функциониращите
механизми

за

контрол

и

въздействие

и

недостатъчно

развитите

публично-частни

взаимоотношения в областта. Обедняването на населението и нежеланието на бизнеса да
участва в процесите по усвояване на евросредствата поради тромавост на администрацията,
корупция и злоупотреби, също влошават социално-икономическия климат в областта и пречат
на постигането на целите на ОСР.
ИЗВОДИ:
1. Прилагането на стратегическия документ има положителен ефект върху целевата
територия и нейното население. Доказателство за това са създадените от успешни
общински проекти, продукти и резултати.
2. Всички общински проекти и дейности са съобразени с ОСР и водят до постигане на
нейните цели и приоритети.
3. Необходима е по-активна роля от страна на ОА за обобщаване на резултатите от
изпълнение на общинските планове в синхрон с постигане на целите на ОСР.
4. Голяма част от целите не могат да бъдат изпълнение в периода на действие на ОСР
до 2013 г. поради редица вътрешни и външни фактори и няма да доведат в пълна степен
до желания ефект и въздействие.

38/42

Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015 г.

VІІІ. ОЦЕНКА ЗА ПОЛЕЗНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ
ОСР на област Смолян е полезна, балансирана и устойчива от гледна точка на
стратегически цели и приоритети.
Дефинираната визията в ОСР „С обединени усилия да превърнем уникалните
дадености на Смолянска област в атрактивна, предпочитана и просперираща област” е
доста обща и неясна. Препоръчваме тя да бъде променена и в нея да се включи насоката за
развитие на областта като привлекателен туристически център със запазено биразнообразие и
природа, произвеждащи се екологично чисти продукти и подобрена инфраструктура.
Дефинираните цели, приоритети и мерки в ОСР - Смолян също звучат актуално и точно.
За актуализацията на ОСР препоръчваме няколко козметични промени в приоритетите и
индикаторите:
•

Промяна на наименованието на цел 1: „Инфраструктура за развитие на комуникации

и опазване на околната среда”.
•

Добяване към новата Цел 1 мерките на Приоритет 3.2 от Цел 3 и мярка 4.2.1 от Цел 4.

•

Създаване на нови два приоритета в Цел 1:

А) „Изграждане на съвременни съоръжения за опазване на околната среда”.
Б) „Доизграждане, модернизиране и преструктуриране на социалната инфраструктура и
нейната МТБ”.
Посочените в ОСР индикатори за измерване на очакваните резултати са общи,
неконкретни и липсват количествени параметри за сравнимост между отчетните периоди. За да
се постигне качествена оценка е необходимо да бъдат определени конкретни индикатори, които
да измерват постигането на целите. Поради липсата на такива конкретни индикатори екипът за
извършване на МО извърши своя анализ по разработени от него индикатори, които могат да
бъдат разгледани и допълнени в Актуализираната ОСР (Приложение 2: Индикатори за
изпълнение на ОСР). Въвеждането на измерими ключови индикатори за оценка на напредъка и
ефективността на реализираните цели е важен етап в стратегическото планиране. Мониторингът
на тези индикатори ще даде възможност в дългосрочен план да бъдат отчитани тенденциите в
развитието на област Смолян.
Налице е вътрешна и външна съгласуваност между целите на ОПР и ОСР, но е
необходимо тяхното преразглеждане и прецизиране за оставащия период до 2013 г. Полезни тук
ще бъдат Приложение 1 и 1А (в електронен вариант), както и Приложение 3С (в
електронен вариант), което не е попълвано за целите на междинната оценка, но може да се
използва за актуализацията на ОСР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Заложените в ОСР – Смолян визия, цели, приоритети и мерки в общия си вид звучат
актуално и съответстват на регионалните, националните и европейските планови и
стратегически документи, но имат по-скоро пожелателен характер и са твърде амбициозни.
Липсва точно определено време за постигане на целите и няма яснота по отношение на
конкретни действия и мерки за тяхното изпълнение. Липсват ясно определени и прецизирани
индикатори за оценка. Липсва финансово планиране и разпределение на средствата,
необходими за изпълнение на поставените цели.
ОСР е координирана по отношение на общинските планове за развитие на територията на
областта, но в съдържанието на документа липсват стратегически насоки за разработване на
общинските планове за развитие, каквото е нормативното изискване на чл. 12 от ЗРР.
Целите на ОСР продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и
проблеми на целевия район, но част от тях следва да се променят и обединят. Необходимо е да
бъдат детайлизирани и да се заложат срокове и мерки за постигането им, като се изготви План
за изпълнение на ОСР до 2013 г.
Направеният анализ на постигнатия напредък по прилагането и въздействието на
стратегическите цели на ОСР показва, че най-добро изпълнение има първа и четвърта
стратегическа цел за подобряване качеството на инфраструктурата, опазване на околната среда
и развитие на сътрудничество с оглед осигуряване на устойчивост в областното развитие.
Въпреки констатациите, особеностите на областта налагат воденето на специфична и
целенасочена политика, насочена към разрешаването на важни проблеми, които са особено
изразени именно в тази област. Затова е важно да бъдат разработени механизми и мерки за
целенасочена подкрепа в Смолянска област, които да намерят изражение в НСР, НСРР и
останалите програмни документи. Към Смолянска област е необходимо прилагането на
различен и разнопосочен подход, на специфична държавна политика, тъй като областта е
различна от останалите административни области в България.
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ПРЕПОРЪКИ
В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОСР - Смолян са
отправени следните препоръки:
1. ОСР да се актуализира за оставащия период на нейното действие до 2013 г. и да се
изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОСР.
2. След актуализацията на документа или като приложение към него да се изготви План
за изпълнение на ОСР до 2013 г., в който целите да се обвържат с конкретни срокове и желани
стойности по всички индикатори и показатели. В изготвянето на програмата да се включат
всички общини и да подадат информация за техните приоритетни проекти и дейности до 2013 г.
3. Преформулиране и конкретизиране на визията на ОСР.
4. Изготвяне на количествени и качествени индикатори, съотнесени към всяка цел,
приоритет и мярка за изпълнение.
5. Да се направи финансов анализ и индикативно разпределение на финансовите средства
за изпълнение на дейностите.
6. Да се създаде мониторингова група за наблюдение на изпълнението на ОСР, която да
функционира така, както е заложено в ОСР.
7. Да се изисква постоянно изпълнение и отчетност от кметовете и общинските съвети на
всички общини в област Смолян по отношение на целите и приоритетите на ОСР;
8. Да се засили контролът по изпълнението на ОСР от страна на Областния управител в
оставащия период на нейното действие до 2013 г.;
9. Да се популяризира ОСР и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни
дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и
приоритети.
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