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Настоящият документ е изготвен по проект „Разработване и въвеждане на правила и
методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни
документи в община Рила“, по договор № 13-13-183/25.11.2013 г., който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.

Докладът е изготвен от фирма „Брейнстор“ ООД, избрана за изпълнител на обществена
поръчка с предмет „Разработване и въвеждане на методология за изготвяне,
мониторинг, оценка на изпълнението на стратегически документи, извършване на
оценка на изпълнението и разработване и актуализация на основни стратегически
документи на община Рила“, по договор № 11/13.02.2014 г.

Докладът представя изводите, направени в резултат на оценка на изпълнението на
четири от основните стратегически и програмни документи на община Рила, а именно:
•

Общински план за развитие 2007-2013 г.

•

Програма за развитие на туризма 2009-2014 г.

•

План за енергийна ефективност 2010-2013 г.

•

Програма за опазване на околната среда 2007-2013 г.

Оценката на всеки един документ включва следните компоненти:
•

Оценка на резултатите от изпълнението;

•

Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите;

•

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

•

Изводи от проведената оценка.
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1.

Оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013 г.

Настоящата оценка обхваща изпълнението на дейностите и целите, включени в
Общинския план за развитие на община Рила за периода 2007- 2013 г. Тя има за цел да
идентифицира постигнатите резултати, да установи съответствието между тях и
целите, формулирани в стратегическия документ и да анализира причините за
неизпълнението на планираните резултати.
Оценката е изготвена на основата на три основни метода: анализ на документи,
експертни оценки и общностни интервюта. Първият метод обхваща стратегическите
документи, програмите, проектите, бюджетите и отчетите на изпълнението на
бюджетите на общината, инвестиционните програми и отчетите за изпълнението им.
Експертната оценка е направена от представители на администрацията в община Рила.
Общностните интервюта са осъществени с граждани, които естествено се събират на
различни места на територията на община Рила – автогара, места за обществено
хранене, зелени площи и места за отдих.
Основният въпрос, на който отговаря настоящата оценка е „в каква степен конкретните
дейности, предвидени за изпълнението на стратегическите цели са осъществени и
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какви са създадените резултати?“. За степента на постигане на формулираните
стратегически цели и приоритети може да се съди само опосредствано поради липсата
на предварително въведени индикатори и на информация за тях. Степента на постигане
на целите се установява на основата на разработения и приет през 2012 г. „Интегриран
план за обновяване на населените места в община Рила“. Констатациите, направени в
него, са основание за направените в настоящата оценка изводи във връзка с
осъществяването на целите.
Поради липса на първоначални (към момента на приемането на Общинския план за
развитие) данни за състоянието на основните показатели, настоящата оценка прави
сравнение между планираното и постигнатото, като приема че резултатите са
следствие от осъществените дейности без да поставя въпроса за това дали тези
резултатите съответстватна действителни нужди или дали могат да бъдат постигнати
по друг начин без влагане на публични ресурси. Последните два въпроса са важни за
подобряване на общинското управление, но те не могат да бъдат тълкувани без
въвеждане на конкретни индикатори и без създаването на източници на информация за
тях.
Настоящата оценка се гради на разбирането че, ако планираните дейности бъдат
осъществени и очакваните резултати бъдат създадени, то съществуват предпоставки
формулираните цели и предпоставки да бъдат постигнати. Не съществува
задължителна връзка между осъществени дейности и постигнати цели, поради което в
настоящата оценка се търсят допълнителни доказателства за степента на постигане на
целите. Отправната точка за нея обаче е степента на изпълнение на планираните
дейности. Този показател се изчислява като съотношение между изпълнени и
планирани дейности и се приема като основен за установяване на степента на
постигане на целите.
Общинският план за развитие обхваща периода 2007-2013 г. Това е период, в който два
важни факта от общото социално-икономическо развитие влияят на общинското
управление:
1.
Пълноправното членство в ЕС , което дава възможност за допълнително
финансиране на общински дейности. През този период се засилва проектната
активност на общините, която се реализира най-вече в резултати, свързани с
инфраструктурното изграждане и изграждането на капацитет на общинско равнище;
2.
Световната икономическа криза, която започва през 2008 г. и очевидно засяга
България през 2009 г. Влиянието на кризата се изразява в намаляване на инвестициите
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и на работните меса. В тази ситуация възможностите за постигане на целите на
публичното управление както на държавно, така и на местно равнище, намаляват.
Публичното управление не може да „надскочи“ ограниченията, които реалният пазар
поставя.
Двата фактора са с различна посока на влияние. Първият стимулира общинското
управление, независимо от предизвикателствата пред капацитета, които поставя.
Вторият – напротив, ограничава общинското управление най-вече от гледна точка на
възможностите за постигане на обобщените показатели за напредък и успех –
инвестиции и работни места.
За изследвания период община Рила формулира четири приоритета, степента на
постигане на които ще бъдат коментирани поотделно.

Приоритет 1 „Постигане на динамична конкурентоспособна общинска икономика,
базирана на знание“
Постигането на този приоритет в най-голяма степен е повлиян от икономическата
криза. В рамките на изследвания период възможностите за постигането му са
ограничени в следствие на общите характеристики на средата. Независимо от това
община Рила осъществява поредица от действия, насочени в тази посока. В Общинския
план за развитие този приоритет е декомпозиран в 3 цели и 9 мерки.
По мярка 1 „Създаване и развитие на публично – частни партньорства“ не е
осъществена нито една от предвидените 3 дейности – не са изградени дружество в
областта на ВиК, дружество за изграждане на ВЕИ, както и дружества в областта на
туризма.

По мярка 2 „Създаване на благоприятен бизнес-климат в общината“ е осъществена
една дейност, което представлява 33 % от предвидените дейности. Проведени са срещи
с бизнеса по повод на осъществявани от общината проекти. Другите дейности,
включени в тази мярка –създаване на бизнес-център и изработване на инвестиционен
профил на общината не са осъществени.
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По мярка 3 „Развитие на трансгранично и междурегионално сътрудничество“ са
осъществени три от предвидените 5 дейности, което представлява 60% изпълнение на
предвидените мерки. Реализирано е членството в Сдружението на Югозападните
общини (СЮЗО). Работи се по проект„Туристически район Рила” BG161PO001-3.2.030021-C0001, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие(ОПРР), чиито
цели са във връзка със създаването на регионална програма за развитие на туризма с
участието на общините Рила, Дупница и Сапарева баня. Направени са определени
стъпки в посока на развитие на Трансграничното сътрудничество с Македония и
Сърбия чрез осъществяване на проекти за трансгранично сътрудничество.
Мерките от 1-3 са разработени във връзка с постигането на целта за „Стимулиране на
икономическото развитие и привличане на инвестиции“.Тази цел по-скоро не е
постигната. Основните причини са свързани с икономическата криза, но проблеми
съществуват и с изпълнението на планираните дейности, насочени към постигане на
тази цел. Общинското управление е осъществило дейности единствено в областта на
трансграничното сътрудничество, за които е налице финансиране по Европейските
фондове и програми. То е стимулира бизнеса и чрез осъществяването на
инвестиционни дейности, но това не е довело до развитие на местния бизнес. Основен
източник на финансиране на местните дейности (извън субсидираните от държавния
бюджет) е европейското финансиране, което е насочено към конкретни дейности и има
ограничен характер, поради което не може да доведе само по себе си до постигане на
съществени резултати, а само до създаване на отделни, конкретни ползи.

По мярка 4 „Създаване на интегриран туристически продукт на база природно и
културно-историческо наследство“ са осъществени 4 от предвидените 5 дейности,
което представлява 80% изпълнение. Не е реализирана програмата за повишаване на
квалификацията на заетите в областта на туризма. Осъществени са следните дейности:
Разработване на собствени туристически пакети, в рамките на проект за трансгранично
сътрудничество, със собствено финансиране е създадена комплексна туристическа
услуга, разработена е и се актуализира ежегодно Програма за развитие на туризма.

По мярка 5 „Социализиране на природното и културно-историческото наследство“ са
реализирани 4 от 5-те предвидени дейности (80%). Осъществена е Инвентаризация на
природните забележителности и културно-исторически паметници, частично е
извършена архитектурна реставрация на ц. „Св. Архангел Михаил”, в рамките на
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проекти за трансгранично сътрудничество е възстановено Килийното училище и е
подобрена инфраструктурата на „Бабинска махала“. Не е осъществен предвидения
ремонт на църквата .”Св. Никола” , с. Смочево.

По мярка 6 „Развитие на селски, планински и екологичен туризъм“ са осъществени 5 от
предвидените 9 дейности (55 %). Не са създадени еко-пътека „Дяволски води“,
комплекс „Бричебор“ и комплекс „Кирилова поляна“. Не е осъществено и
предвиденото възстановяване на теснолинейката до Рилския манастир.

По мярка 7 „Популяризиране на Община Рила като туристическа дестинация“ са
осъществени всички предвидени дейности (100% изпълнение). В рамките на
Проект„Туристически район Рила” BG161PO001-3.2.03-0021-C0001, финансиран по
ОПРР е разработена маркетинг и рекламна програма за община Рила и е осъществен
контакт с туроператорски и агентски фирми. Реализирано е и участие в национални
туристически изложения.
Мерките от 4 до 7 са разработени във връзка с изпълнението на целта за „Постигане на
устойчиво развитие на туризма в региона“. Тази цел е постигната в голяма степен.
Степента на изпълнение на планираните дейности е много голяма с изключение на
мерките, свързани с изграждането и реконструкцията на туристически обекти, особено
тези за алтернативен туризъм. Има основание да се твърди,че туристическата
инфраструктура в градската зона, както в рамките на междуселските райони и на
територията на Национален парк Рила се подобрява. Състоянието на тази
инфраструктура към 2012 г. се отчита като една от силните страни на общината в
SWOT анализа, направен за целите на Интегрирания план за развитие на населените
места в община Рила. Независимо от постигнатите резултати, налице са все още редица
проблеми, които следва да бъдат преодолявани чрез целенасочените усилия на
общинската администрация. Основна насока на дейност следва да бъде създаването и
рекламирането на туристически продукти. Към момента добрата инфраструктура
остава недостатъчно използвана, което намалява степента на постигане на
формулираната цел за устойчиво развитие на туризма в общината.
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По мярка 8 „Подобряване на селскостопанската инфраструктура“ в Програмата за
изпълнение на Общинския план за развитие са планирани 5 дейности. Към момента на
създаване на програмата за нито една от тях не е налице проектна готовност. Въпреки
че е предвидено външно финансиране за изпълнение на тези дейности, със собствени
средства е извършено Подобрение на селскостопанските пътища, както и Рекултивация
и възстановяване на ерозирани общински земеделски земи. Като цяло налице са
резултати, свързани с 2 от 5 предвидените дейности, което представлява 40%
изпълнение.

По мярка 9 „Развитие на растениевъдството и животновъдството“ за изпълнение са
предвидени 8 дейности, от които на частен принцип са осъществени 3 - създадени са
трайни насаждения в с. Смочево, трайни насаждения в с.Падала, животновъдни ферми
и изкупвателни пунктове за селскостопанска продукция, рибовъдни стопанства. Чрез
Областната служба за съвети в земеделието са осъществени Проекти за обучение на
земеделските стопани. Като цяло изпълнени са 5 от 8 предвидени дейности (62.5%);
чрез дейността на администрацията е осъществена една единствена дейност. Не е
разработена предвидената Програма за развитие на селското стопанство 2007 – 2013 г.
Мярка 8 и 9 са планирани във връзка с постигането на Целта „Развитие на
земеделието“. Тази цел е относително постигната, най-вече благодарение на частната
инициатива. Общинската администрация е предприела важни стъпки, включително и
чрез собствено финансиране. Основният проблем е в липсата на цялостна общинска
концепция за развитието на селското стопанство, факт, който се потвърждава и от
SWOT анализа, направен за целите на Интегрирания план за развитие на населените
места в община Рила.
Цели от 1 до 3 са формулирани във връзка с осъществяването на Приоритет 1
„Постигане на динамична конкурентоспособна общинска икономика, базирана на
знание“. Община Рила все още е далеч от постигането на тази цел. Наличните
предпоставки за икономическо развитие са свързани преди всичко със селското
стопанство и туризма – отрасли, които не предполагат висока конкурентоспособност
на основата на новите технологии. Въпреки че целта не е постигната, избраната посока
на развитие на общината – чрез селското стопанство и чрез туризма е правилно и
следва да продължи. В следващите стратегически документи на общината акцентът
следва да се постави върху развитието на тези отрасли и целите трябва да бъдат
формулирани в съответствие със съществуващите предварителни условия за
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постигането им. Опитът, свързан с постигането на конкурентоспособна икономика,
основана на знанието, дава основание за следните изводи:
1.
Общинската администрация осъществява дейности, за които съществува
Европейско финансиране чрез Структурните фондове и Европейските програми.
2.
През изследвания период нараства относителния дял на собственото
финансиране на дейности, насочени към постигане на общинските дейности.
3.
В сферите, където е налице частна инициатива, общинските дейности и
резултатите, свързани с тях са много по-успешни.
4.
Развитието на основните за общината отрасли – селското стопанство и туризма,
и най-вече увеличаването на притока от инвестиции към тях предполага
целенасочените усилия на общинската администрация, без които то би било много побавно.

Приоритет 2. Осигуряване на благоприятна жизнена среда
В Общинския план за развитие 2007 – 2013 г този приоритет е декомпозиран в две цели
и 7 мерки.
По мярка 1 „Повишаване качеството и въвеждане на алтернативни подходи в
управление на отпадъците“ са предвидени две дейности.И двете не са изпълнени. Не е
закупена модерна техника за сметосъбиране и сметоизвозване и не е изготвена
Програма за разделно събиране на отпадъци, както и не е закрито и/или рекултивирано
депо за твърди битови отпадъци.

По мярка 2 „Повишаване качеството на околната среда“ в Програмата за изпълнение на
Общинския план за развитие са предвидени 5 дейности, за две от които още към
момента на приемане на Програмата за изпълнение на Общинския план за развитие е
налице проектна готовност. От планираните дейности 3 са осъществени (60%
изпълнение) Със средства от Републиканския бюджет е изграден канализационен
колектор за отпадни води. Разработени са Програми за развитие на околната среда
съответно за периодите 2007 – 2010 и 2010 – 2013. Не е изградена ПСПВ в с. Пастра,
не са създадени залени площи в населените места
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По мярка 3 „Повишаване екологичната култура на населението“ са изпълнени 5 от
планираните 6 дейности (83%). Всички осъществени дейности са реализирани със
собствени средства. Не е създаден Общински горски фонд.
Мярка 1 – 3 са планирани във връзка с изпълнението на целта за Съхранение и
опазване на околната среда. Община Рила е с много добри показатели за околна среда.
Общинската администрация е осъществила редица стъпки в посока на запазване на
това благоприятно предварително условие. Много висок е делът на собственото
финансиране за постигане на тази цел, най-вече за популяризиране на екосъобразното
поведение сред населението. В същото време прави впечатление относително малкото
използване на възможностите, които европейското финансиране предлага в тази
посока. Като цяло в резултат на изпълнените от общинската администрация дейности
за изследвания период е реализиран относителен напредък в съхранението и
опазването на околната среда. Степента на изпълнение на планираните дейности е
относително висока. Постигнатите резултати са разпознаваеми от гражданите.

По мярка 4 „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на В и К инфраструктура“ са
планирани 7 дейности. Към момента на приемане на Програмата за изпълнение на
Общинския план за развитие за нито една от тях не е налице проектна готовност. За
всичките дейности се очаква външно финансиране. Резултати са реализирани от
изпълнението на 5 от планираните 7 дейности (71% изпълнение). Някои от
изпълнените дейности като „Рехабилитация и реконструкция на водопреносната мрежа
в гр. Рила“ са извършени със собствени средства. Не е осъществена рехабилитация и
реконструкция на водопреносната мрежа в с. Пастра, както и не са изградени модулни
пречиствателни съоръжения за питейни води в селата Пастра, Падала, Смочево и н.м.
Рилски манастир

По мярка 5 „Развитие на енергийна инфраструктура“ са планирани 4 дейности, като за
една от тях – „Рехабилитация и реконструкция на улично осветление в населените
места на общината“ е налице проектна готовност при приемането на Програмата. Към
момента е реализирана една от планираните дейности - Разработване и изпълнение на
Програма за енергийна ефективност за саниране на сгради, собственост на физически и
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юридически лица (25% изпълнение). Във връзка с част от дейностите са предприети
отделни стъпки. Не е извършено планираното строителство на малки хидроцентрали.

По мярка 6 „Развитие на транспортна инфраструктура“ са осъществени 4 от
планираните 6 дейности (66% изпълнение). Не е осъществена Реконструкция и
рехабилитация на вътрешна улична мрежа, гр. Рила, както и Рехабилитация на
вътрешна улична мрежа, с. Падала. Повечето от извършените дейности са осъществени
чрез собствени приходи.

По мярка 7 „Привличане на инвестиции за ново строителство“ са предвидени 5
дейности като само за едно от тях е налице проектна готовност към момента на
приемане на Общинския план. Резултати са създадени от изпълнението на 4 от
планираните дейности (80%). Не е изпълнено предвиденатаПодготовка на
инвестиционни проекти за енергийната инфраструктура.
Мярка 4-7 са планирани във връзка с осъществяването на целта за Балансирано
териториално развитие. Планираните дейности са свързани с относително висока
разходност, поради което не малка част от тях не са изпълнени. Това се отнася найвече за дейностите, свързани с енергийната инфраструктура, където изпълнението е
относително най-ниско. Прави впечатление относително ограниченото използване на
европейски средства в посока на постигане на балансирано териториално развитие.
Общината има един единствен проект по Оперативна програма Регионално развитие и
нито един по Програма Околна среда.
Изпълнението на дейности, свързани с постигане на целта за балансирано
териториално развитие дава основание за следните изводи:
1.
Европейското финансиране се използва предимно за меки мерки и много помалко за инфраструктурно изграждане. През изследвания период общината е
реализирала 3 проекта, за осъществяването на които е привлякла около 200 000 евро.
Един от проектите е за ремонт на улица в гр. Рила. Другите два проекта са за
трансгранично сътрудничество. По единия от тях е създаден дом на културното
наследство и са извършени ремонтни дейности в сградата на Културен дом, доставени
са обзавеждане и специализирано компютърно оборудване. По другият е обновена
централна градска част гр. Рила.
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В процес на осъществяване са 12 проекта на обща стойност за повече от 11 млн. лева
(без стойността на Проект № BG161PO001-4.1-04-0054 „Превантивни мерки за
ограничаване риска от наводнения“). Очакваните резултати от проектните дейности са:
•
Изграждане на ПСОВ, канализация за отпадни води и дъждовна канализация в
с. Смочево, Община Рила;
•
Обновяване на централна градска част, включващи подмяна на улично
осветление и реконструкция на тротоарни настилки на ул. “Спортела“ и ул. „Св. Иван
Рилски“ в гр. Рила, Община Рила;
•
Изграждане на съоръжения за планинско колоездене и и планеризъм,
разработване на система за електронно резервиране и изготвяне на информационни
материали по проекта;
•

Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир;

•
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СОУ „Аверкий
Попстоянов“ гр. Рила;
•
Подобряване на организацията, работните процеси и координацията на
общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила, чрез провеждане на обучения,
консултации и дискусии свързани с извършването на функционален анализ на
общините;
•
Изготвяне и разработване на правила и методики за планиране, мониторинг,
контрол и оценка на стратегически и програмни документи на Община Рила;
•
Ремонт и реконструкция на автогара, създаване на НПО и провеждане на
обучения за преквалификация на безработни младежи на територията на Община Рила;
•
Изготвени инвестиционни проекти за въвеждане на енергоспестяващи мерки в
три общински сгради.
•

Реконструкция на градски стадион в гр. Рила;

•
Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне
на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за
самообслужване и са в риск от социална изолация;
•

Укрепени брегове на р. Рилска в кв. 12 и кв. 27 по плана на гр. Рила.
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Финансирането е осигурено чрез:
•

Програма за развитие на селските райони (4 проекта);

•
(1);

Национален доверителен еко фонд „Национална схема за зелени инвестиции“

•

ОП Административен капацитет (2);

•
Програма за трансгранично сътрудничество между Р. България – Р. Македония
2007-2013 год. (1);
•
Програма за трансгранично сътрудничество между Р.България – Р. Сърбия
(ИПП 2007-2013 год.) (2)
•

Оперативна програма Регионално развитие (1);

•

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (1).

2.
Инвестиционните приоритети на община Рила включват преди всичко
реконструкция и ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА), отколкото
придобиване на такива. За периода 2007 – 2012 г. инвестиционните активи могат да
бъдат обобщени по следния начин :
Реконструкция на ДМА:
•
Реконструкция на сгради на училища и детски градини (вкл. повишаване на
енергийната ефективност) – 3 пъти за периода.
•
Ремонт на вътрешна улична и тротоарна мрежа в населените места – 10 пъти за
периода.
•

Ремонт и преустройство на лечебни заведения – 1 път за периода.

•

Ремонт на улично осветление – 4 пъти за периода.

•

Реконструкция на пътища – 3 пъти за периода.

•

Изграждане на укрепителни съоръжения – 1 път за периода.
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•

Основен ремонт на обществени сгради – 1 път за периода.

•

Основен ремонт на водопровод – 2 пъти за периода.

•
Ремонт на сгради, свързани с културно-историческото наследство – 2 пъти за
периода.
•

Обновяване на зелени площи - 1 път за периода.

•

Реконструкция на подпорни стени – 1 път за периода.

Придобиване на ДМА:
•

Закупуване на компютри и оборудване - 3пъти за периода.

•

Закупуване на контейнери за смет – 2 пъти за периода.

•
Извършване на СМР за създаване на Дом на културно-историческото
наследство на общините Рила и Кочани – 1 път за периода.
•

Придобиване право на собственост на поземлен имот – 3 пъти за периода.

•

Офис обзавеждане – 1 път за периода.

Инфраструктурни обекти:
•

Реконструкция и изграждане на водопровод – 2 пъти за периода.

•

Реконструкция на път - 3 пъти за периода.

•

Благоустройство на улици - 3 пъти за периода.

•

Изграждане на канализационна инфраструктура – 2 пъти за периода.

•

Реконструкция и изграждане на подпорни стени – 4 пъти за периода.

•

Изграждане на зелени площи – 1 път за периода.

Изпълнението на относително по-малки проекти е следствие от ограниченото
собствено и външно финансиране.
3.
Гражданите оценяват положително инфраструктурните промени, въпреки че
изказват мнението, че те са недостатъчни.
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Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси и подобряване на социалната
инфраструктура
Този приоритет е декомпозиран в 4 цели, на всяка от които съответства по една мярка.
По мярка 1 „Създаване на условия за провеждане на качествен образователновъзпитателен процес“ в Програмата за изпълнение на Общинския план за развитие са
предвидени 17 дейности като само за 4 от тях има проектна готовност към момента на
приемането й. За 5 от дейностите се предвижда смесено финансиране от външни
източници и от общинския бюджет. За една единствена дейност се предвижда
самостоятелно собствено финансиране. Към момента 7 от планираните дейности са
изпълнени (41%). По проект на Световната банка и със собствено съфинансиране е
осъществен основен ремонт на сградите на СОУ и ОДЗ и ремонт на отоплителните
системи. Проведени са обучения на педагогическия персонал, разработени са програми
за обучение на възрастни, предприети за мерки за интеграция на деца от малцинствени
групи, както и за борба с противообществени прояви и промоция на здравето.
Съществени дейности, свързани най-вече с модернизацията на образователната
инфраструктура, както и с въвеждането на информационните технологии в начален
курс на обучение не са осъществени.
Мярка 1 е разработена във връзка с постигането на целта за Повишаване качеството на
образователните услуги. Степента на изпълнение на предвидените дейности не е
голяма, въпреки че са осъществени множество стъпки, вкл. и подобряване на
образователната инфраструктура. Целта обаче по-скоро не е постигната. Това се дължи
най-вече на ограничения характер на предприетите мерки, които са целенасочени към
решаването на отделни, ясно идентифицирани проблеми. Това е и причината, поради
която гражданите оценяват положително промените, но по-скоро се изказват
отрицателно на общи въпроси, свързани с качеството на образованието.

По мярка 2 „Повишаване качеството на здравеопазването и социалните услуги“ в
Общинския план са предвидени 9 дейности, като само за 2 от тях към момента на
приемането му има проектна готовност. Осъществени са 6 планираните дейности
(66%). Само една от тях - Модернизиране на техника и апаратура в здравеопазването, е
извършена чрез външно финансиране. Друга дейност -Подобряване материалнотехническата база (МТБ) на Дом за възрастни с психични разстройства (ДВПР) в с.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване и въвеждане на правила и
методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни
документи в община Рила”, Договор № 13-13-183/25.11.2013 г., който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Пастра, е осъществена чрез дарения. Не са извършени следните дейности: Подобряване
МТБ в здравеопазването, Учредяване на хоспис в Община Рила, Създаване на дневен
център за деца в риск.
Мярка 2 е насочена към осъществяване на целта за Създаване на условия за качествени
здравеопазване и социални услуги, която по-скоро не е постигната, въпреки че са
реализирани важни стъпки в посока на нейното постигане. Осъществяването на тази
цел предполага сериозни инвестиции и в същото време възможности за организиране
на съответните практики. Дори когато инвестицията е направена, това не води
автоматично до предлагане на услуги, още по-малко до постигане на целта за
подобряване на качеството на услугите. Така например въпреки извършената
реконструкция на болничното заведение и подготовката му за превръщането му в
хоспис, хосписът не е учреден и не функционира като такъв. Необходимостта от
първоначална и след това от поддържаща инвестиция и съответен мениджмънт прави
постигането на целта за качествени здравни и социални услуги трудно постижима.
Прогресът в тази посока не е разпознаваем от гражданите. Те по-скоро смятат, че
предлаганите на територията на общината услуги са недостатъчни и с недостатъчно
качество.

По мярка 3 „Поддържане дейността на читалищата и стимулиране на гражданските
инициативи в сферата на културата" са предвидени 6 дейности, от които осъществени
са 5 (83%). Единствената неосъществена дейност е Разработване на Програма за
развитие на културата. Извършени са: Подобряване МТБ на читалищата,
Възстановяване на фолклорни традиции чрез ежегодния фестивал „Рила пее и
танцува“, Насърчаване развитието и таланта на деца чрез учредяването на стипендия за
даровити деца, Ремонт на сградата на културен дом, гр.Рила и Импрегнация на
киносалон, гр. Рила.
Тази мярка е насочена към постигането на целта за Съхранение и развитие на
културата, която в голяма степен е постигната. Осъществени са важни дейности.
Гражданите са склонни да разпознават направените на територията на общината в
посока на развитие на културата.

По мярка 4 „Стимулиране на младежки дейности и спорт“в Общинския план за
развитие са предвидени 5 дейности, от които към момента са изпълнени – цялостно
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или частично, 4 (80% изпълнение). Единствената дейност, която не е осъществена е
Изграждане на плувен басейн. Осъществени са: Ремонт на стадион и спортна зала,
Поддържане на съществуващите детски спортни площадки в населените места в
Община Рила, Разкриване на секции по отборни и индивидуални спортове, Създаване
на регионален младежки съюз, Организиране на спортни празници, походи и излети
сред природата.
Мярката е разработена за постигане на целта Създаване на условия за развитие и
здравословен начин на живот за младите хора. По отношение на тази цел е постигнато
значително развитие. Проблем на общината е застаряването на населението, както и
ниският естествен и механичен прираст на населението. От тази гледна точка
постигането на тази цел има важно значение. В същото време налице е противоречие,
което прави тази цел трудно постижима – тя е насочена към създаване на услуги, за
които няма потребление. В следващите стратегически документи относителното
значение на тази цел би следвало да намалява в полза на целите, свързани с
образованието, здравеопазването и културата.
Постигането на четирите цели е предпоставка за реализацията на приоритета за
Развитие на човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура.
Общинската администрация е осъществила значителни стъпки в тази посока.
Относителният дял на изпълнението не е особено висок, особено по отношение на
мерките, свързани с образованието и със здравеопазването. По-висока е степента на
изпълнение по отношение на развитието на читалищата и на културните дейности.
Като цяло обаче не може да се твърди, че общата цел е постигната. Гражданите за
склонни да определят качеството на образователните и здравните услуги като
недостатъчно.
На основата на опита от изпълнението на целите в рамките на този приоритет могат да
се направят следните изводи:
1.
Постигането на целите, свързани с качеството на образователните, здравните и
социалните дейности, зависят от множество фактори, което ги прави трудно
постижими. Въпреки че общинската администрация е реализира множество проекти и
дейности в тази област, целите по-скоро не са постигнати.
2.
Степента на изпълнение на планираните дейности е на средно равнище.
Относително по-висока е степента на изпълнение там, където съществуват
възможности за финансиране чрез европейски или международни програми и донори.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване и въвеждане на правила и
методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни
документи в община Рила”, Договор № 13-13-183/25.11.2013 г., който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

3.
Макар и относително бавно, собственото финансиране за дейностите в
социалната сфера се увеличава. То е насочено предимно към меки мерки.
4.
Следващите стратегически документи трябва да бъдат разработвани така, че да
комбинират промяната и модернизацията на МТБ с организацията и привличането на
човешки ресурси, които да осигурят дейностите и тяхното качество.
5.
В преобладаващата си част гражданите не разпознават напредъка в сферата на
образованието, здравеопазването и културата на територията на община Рила като
оценяват като недостатъчно качеството на предлаганите услуги.

Приоритет 4. Развитие и усъвършенстване на местното самоуправление
В Общинския план за развитие този приоритет е декомпозиран в две цели, за
осъществяването на всяка от които е предвидена една мярка.
Мярка 1 „Укрепване на институционалния капацитет на общината“ е разработена в 4
дейности, като за три от тях още при приемането на Общинския план е налице
проектна готовност. Независимо от това към момента три от планираните 4 дейности
не са осъществени (25% изпълнение). Единствената дейност, която е осъществена е
Провеждане на срещи с бизнеса относно общински проекти и инвестиции. Не са
осъществени: Издаване на бизнес-бюлетин с актуални за бизнеса въпроси, Създаване
на Консултативен съвет за бизнес-развитие и Поддържане на информационен масив в
Общинската администрация относно възможностите за финансиране от Европейски и
други донорски програми.
Тази мярка е разработена във връзка с постигането на целта за Създаване на общински
капацитет за усвояване на Европейски фондове. Общината е привлякла значителен
финансов ресурс от Оперативни програми, което дава основание за извода, че целта е
по-скоро постигната. В същото време финансирането е ограничено до три от
действащите през изследвания период 7 Оперативни програми. Степента на
изпълнение на предвидените дейности е много ниска. Това се дължи на акцента върху
местния бизнес, даден в Общинския план и в Програмата за неговото изпълнение. В
следващите Стратегически документи е необходимо мерките да се обогатят като се
насочат към всички потенциални бенефициенти на територията на общината – особено
тези от неправителствения сектор, от сферата на образованието, здравеопазването и
културата.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване и въвеждане на правила и
методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни
документи в община Рила”, Договор № 13-13-183/25.11.2013 г., който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Мярка 2 „Оптимизиране на предлаганите и въвеждане на иновационни услуги и
подобряване взаимодействието с гражданските групи“ съдържа 6 дейности. При
разработването на Общинския план само за една от планираните дейности не е налице
проектна готовност. Въпреки това към момента само две от дейностите по мярка 2 са
изпълнение (33% изпълнение). Това са: Обучение и квалификация на общинска
администрация чрез проект по ОПАК и Разработване на стратегия и програма за
публичност и прозрачност на работата на общинска администрация. Не са реализирани
следните дейности: Разширяване услугите „на едно гише”, Въвеждане „он-лайн”
услуги в дейността на общинска администрация, Създаване на съвет за партньорство с
месните НПО и малцинствени граждански групи и Хармонизиране на програмната и
технологична среда в общинска администрация.
Мярка 2 е разработена във връзка с реализацията на целта за Повишаване капацитета
на общинска администрация. По тази цел в периода, обхванат от настоящата оценка, не
е осъществен видим напредък. Осъществени са меки мерки, докато дейностите,
свързани с модернизация и електронизация на общинската администрация не са
реализирани. Тези мерки несамо че предполагат значително финансиране, но и са
проблем в държавата като цяло тъй като изпълнението им зависи от множество
фактори.
Като цяло по отношение на приоритета за Развитие и усъвършенстване на местното
самоуправление е реализиран минимален напредък. Степента на изпълнение на
планираните дейности е относително ниска. Реализираните резултати не са достатъчни
както от гледна точка на планираните, така и от гледна точка на потребностите на
гражданите.

Обобщение
Общинската администрация е осъществила поредица от значими стъпки в посока на
постигане на стратегическата цел, заложена в Общинския план за развитие 2007 – 2013
г., за „постигане и развитие на устойчива местна икономика, насочена към повишаване
потенциала на човешките ресурси и достигане равнище на заетост, доходи, социална
интеграция и социализация на етническите групи, осигуряващи високо качество на
живот“. Въпреки това състоянието на основните показатели за общината неса се
променили. Констатациите на направените в Общинския план за развитие SWOT
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване и въвеждане на правила и
методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни
документи в община Рила”, Договор № 13-13-183/25.11.2013 г., който се осъществява с
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анализи продължават да бъдат верни. Икономиката на Община Рила като цяло остава
слабо развита и се характеризира с ниско равнище на инвестиции. Основни отрасли
продължават да бъдат туризмът и селското стопанство. Сезонният характер на туризма
и териториалната му съсредоточеност в Рилският манастир са основни причини за
ниските приходи в отрасъла.
В селското стопанство основен проблем е
разпокъсаната земеделска земя и силната зависимост от тютюнопроизводството.
Основната причина за запазването на неблагоприятните показатели е липсата на
подходящ бизнес-климат и на външни инвестиции. Независимо от този резултат,
община Рила е успяла относително да подобри общата инфраструктура и да
мобилизира значителен ресурс от Европейските Структурните и инвестиционни
фондове (ЕСИФ).
Както и към момента на приемане на Общинския план за развитие, така и сега проблем
остава лошото техническо състояние на МТБ в образованието. Осъществени са
значителни стъпки в преодоляването на този проблем, но гражданите продължават да
определят състоянието и качеството на образователните услуги като недостатъчно. В
резултат на изпълнение на проекти за топлотехническа ефективност и ремонт на
отоплителните инсталации определен напредък е постигнат по отношение на
намаляване на разходите за издръжка в сектора. В здравеопазването са предприети
стъпки за реконструкция на съществуващата МТБ и превръщането на болницата в
хоспис, но последният все още не е учреден. Направени са и стъпки в посока на
подобряване на социалните услуги.
Относително най-голям напредък е постигнат по отношение на подобряване на
инфраструктурата. В изпълнение на целта за балансирано териториално развитие е
подобрена базисната инфраструктура не само в административния център на
общината, но и във всички населени места. Подобрен е достъпът до населените места
чрез ремонт на важни участъци от общинската пътна мрежа. Благоустроени са
вътрешната улична мрежа и преносните проводи на техническата инфраструктура в
почти всички населени места на общината.
Изграден е канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа, които
ограничават замърсяването на р. Рилска и почвите. Не е реализиран достатъчен
напредък по отношение на реорганизацията на съществуващата система за управление
на отпадъците – подмяна на съществуващата техника, въвеждане на система за
разделно събиране на отпадъци.
На базата на настоящата последваща оценка могат да се направят два основни извода:
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1.
Степента на изпълнение на планираните дейности се колебае средно за всички
приоритети около 50%. Тази степен е по-висока по отношение на целите за
балансираното териториално развитие и за създаване на устойчива жизнена среда. Тя е
по-ниска по отношение на целите, свързани със създаването на условия за устойчива
икономика и за развитие на общинското самоуправление. При изпълнението са налице
няколко благоприятни фактора: в процеса на изпълнение на оценявания Общински
план се увеличават външното финансиране на проектна основа, както и собственото
финансиране. Като цяло обаче финансирането остава недостатъчно, поради което се
предприемат относително ограничени, при това меки мерки. Допълнително в посока на
относително ниското изпълнение влияе неблагоприятната икономическа среда, която
ограничава по естествен начин инвестициите и свива работните места.
2.
Дори там където степента на изпълнение е висока, действителните резултати
остават на равнище дейности без да се реализират резултати на равнище цели. Така
например въпреки подобрението на общата инфраструктура увеличение на
инвестициите не се установява. Или въпреки подобрението на МТБ на образователните
институции, гражданите не разпознават напредъка по отношение на качеството на
образователните услуги. Може да се каже, че въпреки реализираните дейности целите
остават по-скоро неосъществени. Това се дължи на зависимостта на осъществяването
на целите от странични фактори, които не са във контрола на общинската
администрация. В следващите стратегически документи приоритети и целите трябва да
се формулират конкретно с оглед на съществуващите предварителни условия за
постигането им.
Независимо от направените констатации, пътят, който общинската администрация
следва е правилен. Необходими са следните корекции в дейността й:
1.
Да се увеличат усилията за осигуряване на финансиране от ЕСИФ и други
международни донори като се направи преход от меки към твърди, по-скоро
инфраструктурни мерки;
2.
Да се търсят начини за увеличаване на собственото финансиране на общински
дейности;
3.

В инвестиционните намерения да се увеличи делът на създаване на нови ДМА;

4.

Да се засилят мерките, свързани с развитие на местното самоуправление;
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5.
Да се засилят мерките за модернизация на МТБ в образованието,
здравеопазването и местното самоуправление.
6.
При изработването на стратегически документи, общински програми и проекти
да се въвеждат индикатори за изпълнение и да се създават източници на информация за
тях.
7.
Всяка общинска програма да бъде съпроводена от оценка на въздействието,
която предварително да оцени влиянието на предвидените мерки върху вече
формулираните приоритети и предприетите действия.
8.
Общинските планове и програми да бъдат насочени към постигане на
интегрални резултати, които се отразяват на общото социално-икономическо
състояние на общината и на благосъстоянието на нейните граждани.
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