ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
КРЕСНА ЗА ПЕРИОДА 2007-2011г.
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1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР
От направения преглед на индикаторите за оценка на изпълнението е видно, че са положени
немалко усилия за реализиране на дейностите от ОПР, преди всичко от страна на
общинската администрация. Направени са значителни инвестиции във водна, пътна
екологичната и социалната инфраструктура, като с най-голям относителен дял са
средствата, вложени във ВиК. През оставащия период до 2013 г. е необходимо да
продължат усилията за подобряване на водопреносната мрежа и за изграждане на
канализационната. Реконструкцията и модернизацията на пътната инфраструктура, в това
число и уличната мрежа в населените места, трябва да продължава да бъде един от
приоритетите в политиката на Общината за подобряването на качеството на живот и
привлекателността на населените места .
Оценката на изградената техническа и екологична инфраструктура на територията на
Общината към края на 2011 г. доказва необходимост да се продължи модернизацията й,
като се засилят изискванията за устойчиво развитие и достигане до европейски стандарти
на предоставяните услуги, както на територията на общинския център, така и в селата в
Общината.
В сферата на образованието, културата, здравеопазването и спорта са реализирани редица
дейности, предвидени в ОПР, но те все още не са достатъчни за постигане на желаното
ниво в тези направления.
Реализирани са някои дейности в социалните услуги, но те не са достатъчни на фона на
силно влошените демографски характеристики на Общината, тъй като възрастовата
структура на населението, бележи тенденция към увеличаване на хората в пенсионна
възраст, повечето от които се нуждаят от социална подкрепа. Основните проекти са
насочени към групи в неравностойно положение и по-конкретно хора с увреждания,
самотни майки и в пенсионна възраст. Липсват услуги за млади хора, необходимо е да се
развие неформалното образование в Общината, както и да се оптимизира дейността на БЦ
„Кресна”.
Инвестициите в социалната инфраструктура и социалните дейности са с дългосрочен и
устойчив позитивен ефект върху демографските процеси и цялостното развитие на
Общината, което налага провеждането на трайна политика за подобряване качеството на
социалната сфера и предлагането на качествени социални услуги.
Направената оценка на развитието на икономиката в Общината показва устойчивост и
силно преимучество на секторите „търговия” и „услуги”. В последните 3 години се
забелязва ръст на броя регистрирани земеделски производители /основно оранжерийни
зеленчуци/ и животновъди /овцевъдство и месодайно животновъдство/. Увеличава се
интереса и желанието на местните предприемачи към отглеждането на автохтонни породи
и развитие на пчеларството. Основните проблеми, които община Кресна трябва да реши в
тази област са свързани с напояването и изграждането на хидромелиоративни съоръжения,
предоставянето за ползване на общинските пасищ и изграждането на корита за напояване.
Един от основните потенциали на Общината е развитието на екологично земеделие и
животновъдство, като трябва да създаде условия за подпомагане на местните предприемачи
и план за управление на територията си, който да ограничава вредното влияние и
замърсяването и.
Другият сектор от икономиката – промишлеността е представен основно от леката
промишленост /шивашки цехове/ и преработвателната промишленост. На територията на
община Кресна няма предприятия за преработка на селскостопански продукти, както и
борса, която да позволява тяхната продажба, което е сериозен проблем пред местните
производители, които не успяват да реализират продукцията си. Макар че
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законодателството в страната силно ограничава правомощията на местната власт по
отношения на развитието на местната икономика, необходимо е да се създадат условия за
стимулиране на малкия и средния бизнес, подкрепа за утвърдени фирми от Общината и
съдействие за развитие на услугите за бизнеса и подобряване на пазарната инфраструктура.
Общината трябва да насочи своите усилия към привличане на инвестиции за качествено
развитие на човешкия потенциал, както и за подкрепа при въвеждането на модерни
технологични производства и форми на организация.
За привличане на вниманието на потенциални инвеститори не само от Общината, но и
извън нея, е необходимо да се предвидят повече преференции за бизнеса и дейности като:
• Анализ на нуждите, проблемите и възможностите, и разработване на специална
общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието на МСП;
• Разширяване и оптимизиране дейността на БЦ „Кресна”, който може да се обособи
като структура подпомагаща местните предприемачи при управление на своя бизнес
и разработване на инвестиционни проекти, като за целта е необходимо да се
предвиди допълнителна квалификация за служителите в БЦ;
• Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при
регистриране, строителство и стартиране на дейността;
• Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната и чужбина;
• Търсене и идентифициране на пазари и разпространение на информацията;
• Осигуряване на достъп до информация относно програми и мерки за насърчаване на
предприемачеството, източници на финансиране за малки и средни предприятия
чрез поддържане на електронна страница в Интернет.
• Оказване на съдействие за изграждане на необходимата инфраструктура;
• Определяне на нови терени за инвестиции на «зелено» за организиране и насочване
на бизнес дейностите;
Все още не се прилага системата за публично-частното партньорство като ефективен
механизъм за стимулиране на частните инвеститорски намерения в Общината. Развитието
на партньорството между публичната власт и бизнеса за целенасочено и ефективно
насочване на инвестиции може да се реализира чрез следните дейности:
•
•
•
•
•
•

Създаване на сдружения за решаването на конкретни икономически проблеми;
Съвместно със социално-икономическите партньори разработване на конкретни
целеви модели за ПЧП;
Създаване и развитие на сдружения с бизнеса за съвместно участие в проекти за
икономическо развитие;
Създаване, периодично актуализиране и разпространение чрез интернет страницата
на Общината на база данни за бизнеса;
Обмяна на опит и добри практики с други държави – членки на ЕС, относно
прилагане на ПЧП;
Провеждане на информационни кампании, обществени анализи, публикации,
анкети, проучвания, семинари за стимулиране гражданската подкрепа и отговорност
за предложените инвестиции;

Важна задача през оставащия период от действието на ОПР е диверсифицирането на
икономиката и развитие на нови алтернативни икономически дейности, които да се базират
на използването на местния потенциал. Изключително важно е община Кресна да започне
активно да развива различни форми на туризъм и да реши основния проблем, който има –
липсата на туристическа инфраструктура, в т.ч. хотелиерство и ресторантьорство.
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След присъединяването на България като пълноправен член на ЕС все повече се засилва
ролята и отговорностите на структурите за управление на икономическите и социалните
процеси, протичащи на съответната територия като част от общото европейското
пространство. Особено внимание се отделя на укрепването на капацитета за управление на
местно ниво, там където хората живеят и работят, с оглед мобилизиране на местния
потенциал за развитие, разширяване на демократичното участие и устойчиво решаване на
проблемите на нивото, което е най-близко до гражданите. Развитието и хармонизацията на
местното законодателство в съответствие с правото на общността, изграждането и
реформирането на институционалните структури и укрепването на административния
капацитет за управление на основата на принципа на партньорството с цел постигането на
устойчиво интегрирано местно развитие са сред ключовите приоритети както на ниво ЕС,
така и на национално, регионално и местно ниво. Дейностите в актуализирания ОПР
свързани с постигането на всичко това, са крайно недостатъчни, но са ограничени поради
краткива срок на действие на плановия документ. Изключително важно е да се реализират
предвидените обучения за повишаване квалификацията и капацитета на общинските
служители. Развитието на човешките ресурси е от изключителна важност за повишаване на
качеството във всички останали сфери от социално-икономическия живот в Общината.
Това налага в бъдеще, при планиране на дейностите в следващия програмен период /20142020г./ да бъдат предвидени и реализирани повече мерки, които ще доведат до укрепването
на човешкия потенциал и привличане на външни експерти, които да работят с
представителите на бизнеса, тъй като към момента община Кресна няма този потенциал.
Принципите за добро и отговорно местно управление трябва да се прилагат чрез
привличане и широко участие на всички икономически и социални партньори, организации
с нестопанска цел и заинтересовани граждани на основата на изградени структури и форми
за партньорство, съвместни инициативи и публично-частни партньорства.

2. Оценка на използваните финансови ресурси
Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на ОПР на
Община Кресна се осъществява чрез разработената Индикативна финансова таблица. Тя е
числен финансов израз на предвидените за реализация мерки по съответните приоритети.
Основните източници за финансиране, заложени в нея са:
• Общински бюджет;
• Републикански бюджет;
• Частен бизнес;
• Финансиране от ЕС и други външни източници.
Прегледът на изпълнението показва, че Общината е търсила различни възможности за
финансовото обезпечаване на изпълнението на ОПР. Използвани са средства от общинския
и републиканския бюджет, предприсъединителните програми САПАРД и ФАР, Социално
инвестиционния фонд, „Красива България” а след присъединяването ни към ЕС и от
Структурните фондове чрез оперативните програми. Реализацията на част от дейностите е
резултат от частна инициатива. Все още е много нисък делът на приходите в общинския
бюджет от управлението и стопанисването на общинската собственост.
Постигнатите резултати се основават на инициативността на местната власт и
последователно провежданата целенасочена политика за развитието на Общината.
оставащия период до 2013 г. е необходима още по-голяма активност в привличането
средства чрез проекти от оперативните програми, тъй като те дават възможност
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финансиране на широк кръг от дейности, които не могат да бъдат реализирани с общинския
бюджет. За по-голяма ефективност и ефикасност при усвояване на средствата от фондовете
на ЕС ще спомогне разработването на годишни програми за реализацията на ОПР, в които
тясно да бъдат обвързани заложените приоритети с конкретни проекти, ориентирани към
съответните оперативни програми.

3. Препоръки, направени на базата на междинната оценка на изпълнението на
ОПР
В резултат на направения задълбочен анализ на изпълнението на ОПР могат да се направят
следните препоръки за неговото изпълнение, които са предвидени и в актуализирания
документ:
• Повишаване на административния капацитет за усвояване на фондове на ЕС по
оперативните програми;
• Определяне на служител/специализирано звено за обслужване на бизнеса и
инвеститори;
• Създаване информационна база данни за свободни терени с възможности за
инвестиране;
• Насърчаване публично-частното партньорство във всичките му форми;
• Привличане на инвеститори в преработвателната промишленост;
• Продължаване на преговорите за осъществяване на заявените инвестиционни
намерения и проекти;
• Създаване на система и ясен регламент за квалификация на кадрите в общинска
администрация, кметствата и заведенията за услуги;
• Въвеждане на система за обратна връзка – за измерване и анализ на степента на
удовлетвореност на гражданите относно предоставянето на услуги, чрез анкетни
карти;
•

Активизиране дейностите по развитие на алтернативни селскостопански
производства и услуги, подкрепа за въвеждането на нови селскостопански
производства.

•

Развитие на туристическия потенциал на Общината, разработване на маркетингова
стратегия и регистриране на местни традиионни марки вина, млечни и месни
продукти.

Все още състоянието на пътната и уличната мрежа в Общината е ограничител за
мобилността на работната сила и достъпа до различните видове услуги. За да се премахнат
ограниченията, трябва да се изпълнят следните дейности и проекти:
•
•

Продължаване на дейностите за рехабилитиране на улици и обновяване на градската
среда;
Стимулиране на социалната интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с
увреждания;
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•
•

Подмяна на амортизирана водопроводна мрежа;
Изграждане на канализационната мрежа;

4. Заключение
Общинският план за развитие на община Кресна към момента на неговата оценка
съответства в известна степен на изискванията за неговото разработване, приемане и
изпълнение. Независимо от това, планът се нуждае от актуализация, която би подобрила
качеството му на стратегически планов документ за устойчиво интегрирано местно
развитие, съответстващ на критериите и стандартите за планиране и програмиране на
регионалното развитие, прилагани в Европейския съюз.
Оценката на външната среда се доминира от промените, в следствие от присъединяването
на България към ЕС. Познаването на тенденциите, които се развиват в области, които
рамкират дейностите на Общината, позволяват да се използват благоприятните и да се
търси противодействие на негативните фактори за развитие.
Настоящата междинна оценка е изготвена със съдействието на ръководството на Община
Кресна и експерти от общинската администрация. Използвани са данни от Национален
статистически институт, работни документи и бележки на общинската администрация и
други институции.

6
119

