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І. ВЪВЕДЕНИЕ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. :

Общинският план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020г. е приет с Решение № 522 от
25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан. Той е основният документ за стратегическо планиране на
местното развитие на територията на общината. Документът е в съответствие със Стратегия “Европа 2020”,
Националната програма за развитие: България 2020, Националната концепция за пространствено развитие за
периода 2013-2025 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022 г., Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране (2014-2020г.) и Областна
стратегия за развитие на област Смолян (2014-2020г.)
Изпълнението на общинския план за развитие се отчита на основата на данните от системата за наблюдение и
оценка на общинския план за развитие, като следва да се изготвят годишни доклади за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие. Кметът на общината носи отговорността за тяхното
представяне за одобрение пред Общински съвет.
Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие,
обхващащ периодът от 01 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. и съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социалноикономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз
основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
б) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план
за развитие;
в) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните
политики, планове и програми на територията на общината;
г) мерките за прилагане принципа на партньорство.
4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

II. МЕТОДИКА - ОПИСАНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ:
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Наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие, като неделима част от
документите за регионално развитие, се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на
стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното
развитие. Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят
за регионалното развитие.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели осигуряването на
ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и
ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.
Предметът на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за
развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в
Програмата за реализация на плана.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът на
общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет,
социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското
общество в общината.
Изготвянето на Годишния доклад за 2015 година, относно изпълнение на Общинския план за развитие на
община Мадан за периода 2014 – 2020 г., е изцяло съобразен със заложените приоритети, които са следните:


Приоритет 1 - Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за подобряване
жизнения стандарт и доходите на населението;



Приоритет 2 – Развитие на човешките ресурси, подобряване достъпа до заетост, образование и
здравеопазване;



Приоритет 3 – Доизграждане и подобряване на инфраструктурата за интегрирано пространствено
развитие и опазване на околната среда;



Приоритет 4 - Ефективно използване на местното природно и културно наследство за устойчиво
развитие на туризма;



Приоритет 5 - Добро управление и повишаване на институционалния капацитет.

III. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА

През последните няколко години българската икономика се развива в условията на криза и нейното влияние
се усеща в намаленото производство, закритите работни места, повишаване на безработицата, свитото
потребление и др.
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Както към периода на разработване на ОПР 2014-2020 г. на община Мадан, така и към настоящия момент в
рамките на общината се наблюдава неблагоприятна тенденция към по-слаби темпове на икономическо
развитие в сравнение с тези за страната.
Основните изводи и заключения в социално-икономически аспект за 2015 г. са следните:
 Демографските параметри на община Мадан са влошени, като населението трайно намалява през
последните години: по данни на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно
Обслужване” към 31.12.2015 г. населението на община Мадан по постоянен адрес възлиза на 13 016 души,
а за град Мадан – 6 470 души;
 Наблюдава се тенденция на застаряване на населението – най-многобройна е възрастовата група на
населението над 60 години (около 26% от общинското население);
 Равнището на безработица в общината е високо – повече от двойно в сравнение със средното за страната и
по-високо от средното за областта - най-много са безработните лица над 55 години и без квалификация;
 Делът на хората с основно или по-ниско образование остава висок на територията на община Мадан.
Усилията в областта на образованието следва да се насочат към намаляване на дела на хората с основно и
по-ниско образование и увеличаване на дела на хората с висше образование. Усилията на общината следва
да се насочат към активни мерки в областта на повишаване на грамотността на хората с незавършено или
начално образование, за да бъде подпомогната тяхната последваща интеграция на пазара на труда чрез
квалификации и преквалификации.
 Основните сектори, които са развити в община Мадан, са добив и преработка на оловно - цинкови руди,
производство на метални и каучукови, изделия, производство на облекла, дървообработване,
производство на хранителни изделия и напитки и др.;
 Бизнесът в селата е активен, като около 1/3 от предприятията в общината са регистрирани в селата - към
м. октомври 2015 г. на територията на общината развиват дейност общо 815 предприятия, като повече от
половината са еднолични търговци, а броят на едноличните дружества с ограничена отговорност е
сравнително по-малък. 534 от фирмите са регистрирани в града, а останалите в селата от общината;
 В областта на социалната политика, усилията на община Мадан са насочени към запазване на създадените
и изграждане на нови социални услуги в общността, вкл. и в домашна среда;
 По данни на НСИ, към 31.12.2014 г. в община Мадан икономически активното население е съставено от 5
367 лица, които представляват 46 % от населението, т.е. по-малко от половината жители на общината;
 По данни на Дирекция „Регионална служба по заетостта” Пловдив, към 31.12.2014 г. равнището на
безработица в община Мадан е изключително високо –26,4%, като по този показател общината се нарежда
на четвърто място в областта след общините Неделино, Баните и Борино;
Основните социални проблеми/нужди, които касаят действия на общинско ниво, са следните:
o наличие на изолирани и самотно живеещи възрастни хора в малките населени места на общината;
o застаряващо население;
o продължителна безработица;
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o влошени демографски показатели;
o миграция на млади и образовани хора;
o недостиг на финансови средства за справяне със социалните проблеми.
Общинският бюджет за 2015 година предвиждаха средства, както за отделните общински програми, имащи
пряко отношение към реализацията на ОПР, така и по отделни функции, съгласно Единната бюджетна
класификация. В разходите по функции се изпълниха инвестиции за постигане на плановите цели или за
дейности, свързани с реализация на плана, така и такива за текуща издръжка на персонала и за дейности,
нямащи пряко отношение към плана.
IV. ОЦЕНКА/ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Мадан
отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и
финансови характеристики. За целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат
и индикатори за въздействие. Индикаторите обхващат както физически характеристики (параметри), така и
финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им
могат да бъдат абсолютни или относителни.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на
общинския план за развитие за взети предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за
постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. и стратегическите
индикатори за степента на интегриране и изпълнение на глобалните цели, свързани с опазване на околната
среда, в регионалната политика и планиране. Във връзка с гореизложеното предтсавяме на Вашето внимание
проекти стартирали изпълнението си през 2015 г. и респективно техния статус към настоящия момент, както
следва:
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ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА/В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ОТ ОБЩИНА МАДАН

№

Източници на
финансиране

72 015,86 лв.

Процедура за
директно
предоставяне на
БФП
2014BG05M9OP0012.2015.001 „Нови
алтернативи“ по ОП
"РЧР" 2014-2020 г.

Приоритет 2,
Специфична цел
2, Мярка 2.2.1.

27 199,80 лв.

Фонд "Социална
закрила" към МТСП

Приоритет 2,
Специфична цел
2, Мярка 2.2.1.

Подпомагане и подкрепа на определени групи от населението чрез предоставянето на
безплатна храна за обяд – супа, основно ястие и хляб.

6 968 747,33 лв.

статус: приключил

"Програма за
развитие на селските
райони" 2007-2013
г., Мярка 321

Приоритет 3,
Специфична цел
1, Мярка 3.1.1.

Подобрена пътната инфраструктура на територията на община Мадан, което допринася за
постигането на изключително благоприятни условия, насочени към по-привлекателна
среда на живот за населението и по-добър облик на община Мадан.

<<Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински пътища в община
Мадан и реконструкция на довеждащ
водопровод от водоизточник „Меча дупка”
и водоем в с. Върбина, община Мадан>>

6 541 936,47 лв.

"Програма за
развитие на селските
райони" 2007-2013
г., Мярка 321

Приоритет 3,
Специфична цел
1, Мярка 3.1.1. и
Мярка 3.1.2.

Постигнати резултати: отремонтирани разрушени елементи и части от пътя, като
максимално се запазват съществуващите участъци, които са в добро експлотационно
състояние; осигурени условия за безопасност на движението, добро отводняване на пътя и
достатъчен експлотационен период след ремонта; подменен изцяло довеждащ
водопровод, намалени загуби и осигурена качествена питейна вода.

6 755 401,11 лв.

"Програма за
развитие на селските
райони" 2007-2013
г., Мярка 321

Приоритет 3,
Специфична цел
2, Мярка 3.1.1. и
Мярка 3.1.2.

Подобрен достъп на населението на община Мадан до културни, спортни и свързани със
свободното време и отдиха услуги и достъпа на населението от селските райони до
социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението чрез
създаване на условия за развитие на спортната култура в малките населени райони, чрез
осигуряване на
съвременни места за спорт и отдих, вкл. реконструиране на
съществуващи такива.

Обща стойност
на проекта: 57
054,90 лв.

"Програма за
развитие на селските
райони" 2014-2020
г. (Подмярка 19.1.
„Помощ за
подготвителни
дейности” към
Мярка 19. „Водено
от общностите
местно развитие”)

Приоритет 5,
Специфична цел
2, Мярка 5.2.1.

Очаквани резултати: формиране и учредяване на публично-частно партньорство и
изготвяне на стратегия за ВОМР.

Наименование на проекта

1.

„Нови възможности за грижа"

2.

"Обществена трапезария – Мадан"

3.

„Реконструкция и рехабилитация на
междуселищни общински пътища на
територията на община Мадан“

4.

статус: в процес на изпълнение

статус: в процес на изпълнение

статус: приключил

5.

„Изграждане на спортен комплекс –
Многофункционална зала в гр. Мадан,
изграждане на спортни площадки и фитнес
на открито в населените места на община
Мадан“
статус: приключил

6.

Приоритет
/Специфична
цел/Мярка
съгласно ОПР
2014-2020 г.

Общ размер на
изплатени
средства
/в лева/

Стартиране изпълнението на проект:
<<Създаване на Местна инициативна група
(МИГ) чрез формиране и учредяване на
публично-частно партньорство с територия
на действие общините Мадан и Рудозем,
както и разработване на "Стратегия за
Водено от общностите местно развитие”
(Стратегия ВОМР)>> в партньорство с
община Рудозем. Подписан договор за
предоставяне на БФП на 07.12.2015 г.

Резултати от проекта

Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи,
подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни
лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности
за социално включване. През 2015 г. в община Мадан от социалната услуга „Личен
асистент” са се възползвали 35 лица/потребители.
Община Мадан - Партньор.
Конкретен бенефициент на помощта е Агенция за социално подпомагане. Проектът се
реализира в 28-те области на страната, като партньори са всичките 265 общини, вкл.
23-те столични района.

Предоставянето на услугата продължава съгласно сключен нов договор и през 2016г.

статус: в процес на изпълнение
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ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА/В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ОТ ОБЩИНА МАДАН

№

7.

8.

Наименование на проекта

<<Осигуряване на по-добри условия, модерна и
уютна среда за обитаване, чрез прилагане на
мерки за енергийна ефективност в МБАЛ "Проф.
Д-р К. Чилов" - град Мадан, община Мадан>>,
изпълняван в парнйорство с "Greenzone AS"Осло, Норвегия. Подписан договор за
предоставяне на БФП на 18.08.2015 г.
статус: в процес на изпълнение

<<Осигуряване на по-добри условия, модерна и
уютна среда за обитаване, чрез изграждане на
високоефективни отоплителни системи и
увеличаване дела на енергията от възобновяеми
енергийни източници в ОДЗ "Елица" - гр. Мадан
и СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Върбина,
община Мадан>>. Подписан договор за
предоставяне на БФП на 18.08.2015 г.

Общ размер на
изплатени
средства
/в лева/
Изплатено
авансово
плащане от
страна на
Програмния
оператор Министерство на
енергетиката в
размер на 30 % от
общата стойност
на проекта (224
019,59 лв.)
Обща стойност
на проекта: 746
731,98 лв.
Изплатено
аваново плащане
от страна на
Програмния
оператор Министерство на
енергетиката в
размер на 30 % от
общата стойност
на проекта (130
171,60 лв.)

Източници на
финансиране

Приоритет
/Специфична
цел/Мярка
съгласно ОПР
2014-2020 г.

Резултати от проекта

ФМ на ЕИП 20092014г. (Компонент 1
"Мерки за енергийна
ефективност")

Приоритет 2,
Специфична цел
2, Мярка 2.2.2.

Предвидените подобрения по проекта ще осигурят по-добри условия, модерна и уютна
среда на обитаване, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска
сграда, предоставяща основни услуги в здравеопазването за региона, като от резултатите
ще се възползва населението на община Мадан, включително и от граничещите общини Ардино, Златоград и Рудозем.

ФМ на ЕИП 20092014г. (Компонент 2
"Мерки за
използване на
енергия от
възобновяеми
източници")

Приоритет 2,
Специфична цел
1, Мярка 2.1.1.

Предвидените подобрени по проекта ще осигурят по-добри условия, модерна и уютна
среда на обитаване, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, чрез използване
на енергия от възобновяеми енергийни източници в общински сгради, предоставяща
основни образователни услуги за региона, като от резултатите ще се възползва
населението на община Мадан.

ПУДООС
(Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на
околната среда)

Приоритет 3,
Специфична цел
2, Мярка 3.1.2.

Осигуряване на нормално водоснабдяване на село Върбина, община Мадан.

статус: в процес на изпълнение
Обща стойност
на проекта: 433
905.31 лв.

9.

Изграждане и реконструкция на обект: „Вътрешна
водопроводна мрежа на с. Върбина – I етап“,
Община Мадан“
статус: в процес на изпълнение

Изплатени
средства към под
изпълнител: 700
720,92 лв.
Обща стойност
на проекта: 925
460,10 лв.

ПОСОЧЕНИТЕ СТОЙНОСТИТЕ В НАСТОЯЩАТА ТАБЛИЦА СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.
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През 2015 година община Мадан реализира редица мерки и дейности с капиталови разходи (целеви и собствени
средства), които също допринесоха за постигане на целите и приоритетите на ОПР на община Мадан за периода
2014-2020 г., както следва:
 Приоритет 2, Специфична цел 1, Мярка 2.1.1.: Ремонт на покрив ЦДГ "Мир" - с. Върбина, Подмяна на
дограма на ОУ "Н.Й.Вапцаров" - град Мадан, Закупуване на компютри за ОУ "П.Р.Славейков" - село
Средногорци, Изготвяне на технически проекти за кандидатстване за финансиране на проекти по Програма
BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на ФМ на ЕИП 2009-2014г., Закупуване на 2 бр.
компютри за ОУ - с. Букова поляна, Закупуване на 6 бр. компютри за ОУ - с. Боровина, Закупуване на
видеокамера за СОУ - с. Върбина, Закупуване на 2 бр. преносими компютри за СОУ - гр. Мадан и Закупуване
на компютри за МКБППМН;
 Приоритет 2, Специфична цел 2, Мярка 2.2.1.: Основен ремонт на Дневен център за стари хора;
 Приоритет 2, Специфична цел 3, Мярка 2.3.3.: Закупуване на компютри за общинска администрация;
 Приоритет 3, Специфична цел 1, Мярка 3.1.1.: Извършване на окончателни разплащания по
миналогодишни сключени договори относно обект "Реконструкция и рехабилитация на междуселищни
общински пътища в община Мадан", Рехабилитация на общински път SML 3138 /ІІІ-865 Търън - Леска Лещак/, Монтиране на предпазни мантинели - "Студена - Боровина"; "Батанци - Бориева", Рехабилитация на
общински път SML 3157/ІІ-86, Търън - Средногорци/ Равнища (от гл. път към вътрешността на селото - 770
м.), Укрепване на стена и поставяне на предпазен парапет - общински път SML 1130/ІІІ-867 - Мадан - Крушев
дол, Чакълиране на пътища за село Равнил - околовръстен път, Благоустрояване на улици - "Спартак",
"Изгрев", "П. Хилендарски" и "Перелик", Поставяне на предпазна решетка на канавка на ул. "Младост",
Подмяна на тротоар на ул. "Република" от 0, +0 до 0, +770 (от "Клуба на пенсионера" до хотел "Корона"),
Изграждане на подпорна стена и регула - гр. Мадан, ул. "Република" № 35 и Закупуване на пътни знаци;
 Приоритет 3, Специфична цел 1, Мярка 3.1.2.: Частично плащане относно разработване на Инвестиционен
проект "Водоем и вътрешна водопроводна мрежа на село Върбина, община Мадан", Строителен и авторски
надзор по извършване на СМР на обект: "Водоем и вътрешна водопроводна мрежа на село Върбина, община
Мадан" (І-ви етап), частично плащане, Изготвяне на проект "Ремонт на микроязовир - село Букова поляна",
Разплащане по съдебни дела по работен проект "ВиК с. Буково" и "Санитарно охранителна зона" около
изворите в м. Студенец, землище на с. Петково;
 Приоритет 3, Специфична цел 2, Мярка 3.2.1.: Изготвяне на План за енергийна ефективност на община
Мадан и стратегия за изпълнението му и Изработване на ПУП за 11 бр. извори в землището на с. Буково;

 Приоритет 3, Специфична цел 2, Мярка 3.2.2.: Вертикална планировка пред сградата на община Мадан
(тротоар, цветни лехи и отводняване на кл. води, тръби и др.), Средства за проектиране на обект: "Център на
град Мадан и пространството над реката" /изплатен аванс по сключен договор/, Окончателно плащане по
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договор за "Реконструкция - укрепване на стена пред сградата на общинска администрация", Присъединяване
на Спортна зала към електроразпределение, Външна планировка в Спортен комплекс - гр. Мадан,
Окончателно плащане за "Доставка и монтаж на асансьор за спортна зала", Авторски надзор зпо част
"Конструкции" за обект "Спортен комплекс - Многофункционална зала", Закупуване на 3 бр. тенис маси за
Спортна зала и Доставка и монтаж на 2 бр. портални врати и мека мрежа за Спортна зала;
 Приоритет 3, Специфична цел 3, Мярка 3.3.1.: Доставка и гаранционна поддръжка на специализирана
машина /компактор/ за разстилане, компактиране и трамбоване на битови отпадъци и земни маси на
регфионално депо гр. Мадан /средства от РИООСВ/ и СМР - Площадки за компостиране на биоразфрадим
зален отпадък/средства от РИООСВ/.
Във връзка с осъществяване на съгласуваност между два стратегически документа - Общински план за развитие
на община Мадан за периода 2014-2020 г. и Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране
2014-2020 г., и по-конкретно с цел подобряване на координационните механизми при наблюдението и оценката
на регионалното и местното развитие в ЮЦР предоставяме на Вашето внимание актуални информация по
следните индикатори за наблюдение на постигнатия напредък по изпълнение на РПР на ЮЦР през 2015 г.:
o

Новосъздадени и/или подобрени туристически атракции – 0 бр.;

o

Новосъздадени и/или популяризирани туристически продукти и дестинации – 0 бр.;

o

Относителен дял на населението, обслужвано от селищните пречиствателни станции за отпадъчни води
(СПСОВ) в % - 0 %;

На територията на община Мадан функционира Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), обслужваща
населението на град Мадан. Пречиствателната станция е изградена по проект по Програма ФАР, Финансов меморандум 2001.
През 2007 година е подписан Сертификат за предаване на пречиствателната станция на крайния собственик – Община
Мадан.

o

Нерегламентирани сметища – 0 бр. или площ в дка;

o

Реализирани проекти по ОПОС и ПРСР за изграждане и реконструкция на ВиК

инфраструктура – 1

бр.;
o

Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на
свлачищни райони – 0 бр.;

o

Реконструирани сгради и обекти на културата – 1 бр. (НЧ „Никола Й. Вапцаров - 1997” с. Средногорци);

o

Изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното
време: изграден спортен комплекс - 1 бр. (Многофункционална зала в гр.Мадан), изградени спортни
площадки – 11 бр. (с.Буково, с.Галище, гр.Мадан, с.Бориново, с.Митовска, с.Равнища, с.Шаренска,
с.Средногорци, с.Студена, с.Лещак и с.Боровина), изградени спортни площадки и фитнес на открито – 3
бр. (с.Върбина, с.Мъглища и с.Букова поляна) и изградено 1 бр. спортно игрище с нови и съвременни
зони, които осигуряват удобни и стандартни игрови площадки;

o

Рехабилитирани образователни заведения, включително с осигурена високоскоростна интернет свързаност –
0 бр.;
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o

Рехабилитирани здравни и социални заведения – 1 бр. (през 2015 г. стартира изпълнението на проект:
<<Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда за обитаване, чрез прилагане на мерки за
енергийна ефективност в МБАЛ "Проф. Д-р К. Чилов" - град Мадан, община Мадан>> по Програма
BG04, Мярка 1 от ФМ на ЕИП 2009-2014);

o

Служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и
прилагане на интегрирани системи за развитие – 3 бр.;

o

Реализирани проекти по оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фонд на ЕС
– 1 бр. (проект „Нови възможности за грижа” по ОП „РЧР” 2014-2020г., Конкретен Бенефициент:
Агенция за социално подпомагане и Партньор: община Мадан);

o

Реализирани проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество – 0 бр.;

o

Брой на интегрирани стратегически планове и документи за управление и развитие на гранични територии – 0
бр. ;

o

Брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния
обмен между регионите на България и Европа – 0 бр.;

o

Население, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие – 0 бр.;

o

Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони – 0 бр.;

o

Реализирани проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони – 3 бр. по Програма
за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.;

o

Население с подобрен транспортен достъп (%) – 85 %;

През 2015 г. приключи изпълнението на 2 (словом: два) проекта, финансирани по ПРСР 2007-2013 г. в сферата на
реконструкция/рехабилитация на пътната инфраструктура, като се изпълни следното:
1. Рехабилитирани 18 бр. пътни участъка с обща дължина – 14, 584 км., обхващащи следните населени места: гр. Мадан,
с.Върбина, с.Боровина, с.Бориново, с.Митовска, с.Мъглища, с.Чурка, с.Букова поляна, с.Буково, с.Равнища, с.Лешак, с.Леска,
с.Среднорогци;
2. Рехабилитирани 16 бр. пътни участъка с обща дължина – 10, 501 км., обхващащи следните населени места: гр.Мадан,
с.Чурка, с.Ловци, с.Буково, с.Галище, с.Лещак, с.Средногорци, с.Равно нивище (Тънкото), с.Леска, с.Кориите, с.Равнил,
с.Бориново, с.Равнища, с.Върбина, с.Студена, с.Боровина, с.Букова поляна.
По данни на ГРАО при община Мадан към 13.07.2015 г. населението на община Мадан по постоянен адрес възлиза на 13 004
души, а за град Мадан – 6 468 души.

o

Новоизградени водоизточници за питейно-битови нужди – 1 бр. (водоизточник "Меча дупка", с. Върбина,
община Мадан);

o

Новоизградени пречиствателни станции за питейни води – 0 бр.

V. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни
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На основание устна заповед на Кмета на община Мадан се сформира Екип за наблюдение изпълнението на ОПР
на община Мадан, който подпомогна Ръководството на общината в изготвянето на настоящия Годишен доклад за
периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г. Работата на Екипа постави акцент върху поставените приоритети/цели/мерки и
реализираните/реализиращи се проекти и дейности съгласно отчитащия се период. Работата на Общинския екип
по изготвянето на настоящия Годишен доклад включваше изработване на рамка за оценка, разпределяне на
задачите между членовете на екипа, класифициране на проектите – изпълнени, в процес на изпълнение и др.
Необходимо е да се отбележи, че общинска администрация - Мадан няма специално обособени механизми за
събиране, обработка и анализ на данни.
Общоприетата практика е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет за подобряване условията на
живот на гражданите на територията на общината. В последните години финансиране на различни видове
дейности са търси предимно чрез проекти по Оперативните програми и Структурните фондове на Европейския
съюз и други донорски програми.
Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за развитие се осъществява посредством:
• анализ на индикаторите за резултат и количество, които са разписани за постигане във всеки един от проектите с
външно или собствено финансиране;
• анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги, предлагани от Общината;
• набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на данните.
Мерки за осигуряване на информация и публичност
Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет пространството на сайта на община
Мадан и Общински съвет – Мадан. Там ежегодно се публикуват и докладите за наблюдение изпълнението на
ОПР за 2014-2020г.
Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, обществеността получава и
от публикациите в местните електронни и печатни издания от организираните пресконференции във връзка с
подписване на договори за финансиране на проекти на Община Мадан. В електронните и печатни медии системно
се отразява процеса на реализация на проектите. Информация се публикува и на официалния сайт на Общината.
Всеки един от одобрените за финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в Общинския план
приоритети, което е задължително условие на самите Оперативни програми.
На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемане на общински дълг във връзка с реализацията на
проекти, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези проекти
изисква обезпечаване с финансови ресурси до верифицирането на разходите и възстановяването им от
Управляващите органи на оперативните програми.
Мерки за постигане на съответствие на Общинския план със секторните политики, планове и програми на
територията на Общината
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Действащият Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020г. е разработен през 2014 г. в
съответствие с предвижданията на Областна стратегия за развитие на област Смолян (2014-2020) г., Регионалния
план за развитие на Южен централен район (2014-2020), Националната стратегия за регионално развитие (20122022), Националната програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие България 2020,
стратегията „Европа 2020” от една страна и Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2007-2013,
актуализацията му и секторните местни стратегии от гледна точка на приемствеността им от друга.
Мерки за прилагане на принципа на партньорство
Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се
информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната
политика за устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и
да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.
Специфичните цели на действията обхващат:
1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни материали, видеоматериали)
на информация за предвижданията на общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите
и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и
очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и
околната среда;
2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и
реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите,
предоставяни на гражданите и бизнеса;
3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската
администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското
общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана;
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината
за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за
общината;
5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на
позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на
ръководството на общината за реализация на плана.
Поради ограниченият брой неправителствени организации, както и липсата на представителни организации на
бизнеса на местно ниво, основните партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са: общинската
администрация, читалищата, Общински съвет, училищни настоятелства, училища, детски градини, групи от хора.
Прави впечатление изключително доброто участие и съпричастност на ръководствата на училищата, детските
заведения, кметовете на населени места и като цяло на всички заинтересовани страни.
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В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най-вече в областта на реализация на
проекти от общинско значение.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

В Община Мадан е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани
и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно напредъка в изпълнението на
ОПР пред Общинския съвет. През последните години общинската администрация се е възползвала от почти
всички възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и
програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в разработване на проекти и
административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е добър механизъм за избор на
приоритетни за целевата територия проекти и дейности. Създадена е добра проектна готовност и база данни с
проектни предложения, за които се търсят възможности за финансиране.
Общинската администрация следи за всички възможни европейски и национални програми и донорски
организации, които биха могли да финансират отделни обекти, дейности и проекти, което да доведе до постигане
целите на ОПР. Преди изготвянето на всяко проектно предложение, същото се предоставя за съгласуване с
Общински съвет - Мадан и единствено след определяне на проекта, като значим и приоритетен за общината се
започва неговото изготвяне.
Изводи:
1. През 2015г. са реализирани дейности за подобряване условията за живот, естетизацията на градската и селищна
среда;
2. Ангажиментите на Община Мадан са свързани с поддържането на общинската транспортна инфраструктура,
уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците,
повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на
финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е сериозно предизвикателство пред
администрацията, предвид на нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на общината
и привличането на нови инвеститори в града и общината;
3. Подобряват се условията за развитие на спорта и отдиха на територията на общината;
4. По-висока инициативност на общинска администрация в привличането на външни средства контрастира със
слаба такава на местния бизнес, като по този начин не се експлоатират в достатъчна степен потенциала и
ресурсите на територията за подобряване местното икономическо развитие.
Общинският план за развитие (ОПР) на община Мадан за периода 2014-2020 г. подпомага определянето на
целите, средствата, инструментите и ресурсите, в чиито рамки политиката или програмата ще се реализира. Чрез
тях

в

по-голяма

степен

се

гарантират

реалистичността,

адекватността

и

кохерентността

на

политиките/програмите. Тяхното основно предназначение е и да оценят предварително възможните последици от
осъществяването на политиките, да вземат предвид потребностите и очакванията на заинтересованите страни, да
оценят съществуващите рискове и потенциалните конфликти. Предвиждането на обществени договорености и на
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обществено участие в изпълнението на политиката/програмата, вкл. колективни социални действия, може да бъде
съществен проактивен принос към дизайна на политиката/програмата и към стратегията за изпълнението й. Този
принос трябва да се превърне в неразделна част на подготовката и последващото прилагане на политиките и
програмите.
На база гореизложеното община Мадан и през 2016 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана
и ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – икономически и
обществени условия за постигане на визията на общината:
„Община Мадан -

привлекателно място за развитие на личността сред съхранена природна среда,

благоприятна за бизнес и инвестиции, с конкурентноспособна икономика основана на ефективно
използване на ресурсите, установени трансгранични контакти, базирани на добросъседство и
партньорство, постигнала устойчиво развитие и просперитет.”

ПРИЛОЖЕНИЕ: Матрица на индикаторите за резултат относно изпълнението на Общинския план за развитие на

община Мадан през 2015 година
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Приложение 1. Матрица на индикаторите за резултат относно изпълнението на Общинския план за развитие на община Мадан 2014-2020 г.
Специфична цел, Мярка

Индикатор за резултат

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Стойност за
2015 г.

Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за подобряване жизнения стандарт и доходите на населението
Подкрепени предприятия в традиционни отрасли
брой
ИСАК, ИСУН,
годишно
Мярка 1.1.1. Подкрепа за развитието на
ОБА
традиционни стопански дейности при

0

използване на местни ресурси
Мярка 1.2.1. Насърчаване сдружаването на Новосъздадени кооперации/ клъстери
производителите, създаване на местни
клъстери
Мярка 1.2.1. Насърчаване на
Подкрепени МСП
предприемачеството и развитието на
малки и средни предприятия
Брой привлечени инвеститори

брой

ИСАК, ОБА

годишно

0

брой

ИСУН

годишно

0

брой

ОБА

2 пъти за периода

Н/П

брой

ОБА

2 пъти за периода

Н/П

Подобрена/изградена индустриална/бизнес зона
дка
ОБА
2 пъти за периода
Мярка 1.3.2. Подкрепа за развитие на нов
бизнес
Приоритет 2. Развитие на човешките ресурси, подобряване достъпа до заетост, образование и здравеопазване

Н/П

Проекти за подобряване качеството и създаване на брой
условия за достъп до образование

1

Мярка 1.3.1. Привличане на инвестиции

Мярка 2.1.1. Подобряване на
инфраструктурата и повишаване на
енергийната ефективност на
образователните институции в община
Мадан

Изготвен инвеститорски профил

Обновени и модернизирани училища и детски
градини
Проекти за предотвратяване ранното напускане на
Мярка 2.1.2. Подобряване на условията за училище и осигуряване на превенции
достъп до образование за лица от
уязвимите групи на населението и
предотвратяване на преждевременното
напускане от училище

ИСУН

годишно

2

брой

брой

ИСАК, ОБА
ИСУН

годишно
годишно

0

Мярка 2.1.3. Обучение през целия живот и Проекти за придобиване на компетентности
придобиване
на
компетентности съобразени с пазара на труда, квалификация и
съобразени с предизвикателствата на преквалификация
пазара на труда
Нововъведени социални услуги
Мярка 2.2.1. Повишаване на качеството и
броя на предоставяните социални услуги.

Подпомогнати социални услуги

ИСУН

годишно

брой

ИСУН

2 пъти за периода

Н/П

брой

ИСУН, ОБА

2 пъти за периода

Н/П

ОБА

2 пъти за периода

Н/П

Мярка 2.2.2. Подобряване достъпа и Проекти за модернизиране на здравни заведения
брой
качеството на предоставяните здравни
услуги
Мярка 2.3.1. Подкрепа за превенция на Реализирани проекти/инициативи за осигуряване на брой
отпадането от пазара на труда.
условия за превенция на отпадането от пазара на
труда
Обучени безработни/заети лица
брой
Мярка 2.3.2. Придобиване на ключови
компетентности на заети и безработни
лица, в т.ч. и обучения на работното място

АЗ, ДБТ
АЗ, ДБТ

годишно
2 пъти за периода

Мярка 2.3.3. Подобряване на условията на Подкрепени МСП за подобрени условия на труд на брой
ИСУН, ОБА
годишно
труд на работното място
работното място
Приоритет 3. Доизграждане и подобряване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда.
Обща дължина на реконструирани или подобрени
км
ОПУ-Смолян
2 пъти за периода
пътища
от
РПМ
Мярка 3.1.1. Рехабилитация/реконструкция
Обща дължина на реконструирани или подобрени
км
ИСАК ОБА
2 пъти за периода
на републикансйката и общинската пътна
общински пътища
мрежа
Обща дължина на реконструирани или подобрени
км
ИАСК, ОБА
2 пъти за периода
улици
Реконструирана/подобрена водоснабдителна мрежа м
ОБА
2 пъти за периода
Мярка 3.1.2. Реконструкция и изграждане на
ВиК инфраструктура
Реконструирана/новоизградена канализационна
м
ОБА
2 пъти за периода
мрежа
Изразходвани средства
хил. лева
ОБА
2 пъти за периода
Мярка 3.2.1. Подобряване съгласуваността
между устройствено и стратегическо
планиране на територията.
Мярка 3.2.2. Подобряване на
взаимодействието и взаимовръзките
между град Мадан и селата в общината

0

брой

Реконструирано публично пространство
кв. м
Сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност брой
в публичния/жилищен сектор

ОБА, ИСАК
ОБА, ИСУН,
ИСАК

2 пъти за периода
2 пъти за периода

0
Н/П

0

Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П

Н/П
Н/П

Мярка 3.2.2. Подобряване на
взаимодействието и взаимовръзките
между град Мадан и селата в общината

Населени места с осъществени благоустройствени
мероприятия
Изразходвани средства

брой

ОБА, ИСАК

2 пъти за периода

Н/П

хил. лева

ОБА

2 пъти за периода

Н/П

Поддържани/озеленени площи

дка

ОБА

2 пъти за периода

Н/П

Изградени съоръжения за предотвратяване на
наводнения в населени места

м

ОБА, ИСУН

2 пъти за периода

Н/П

Мярка 3.3.1. Подобряване, развитие на
инфраструктура за третиране на отпадъци
и внедряване на съвременни технологии
Мярка 3.3.2. Подобряване качеството на
атмосферния въздух.
Мярка 3.3.3. Превенция и управление на
риска от природни бедствия и аварии

Приоритет 4. Ефективно използване на местното природно и културно наследство за устойчиво развитие на туризма
Мярка 4.1.1. Опазване и възстановяване на Залесена неземеделска земя
дка
2 пъти за периода
ОБА
природното наследство
Нови проекти за опазване и възстановяване на
брой
ИСАК, РИОСВ годишно
горския фонд
Мярка 4.2.1. Поддържане и подобряване на Брой обновени сгради на културни институции
брой
ИСАК, ОБА
2 пъти за периода
културната инфраструктура
Мярка 4.2.2. Подобряване на достъпа до
изкуство и повишаване на културата на
населението.
Мярка 4.3.1. Подкрепа развитието на
различни видове туризъм и туристически
атракции, изграждане на туриристически
информационен център и инфо точки.

Н/П

Брой подпомогнати културни събития и прояви

брой

ОБА

годишно

50

Подкрепени туристически обекти

брой

ОБА, ИСАК

годишно

0

Новосъздадени туристически и еко-пътеки

брой
брой

ОБА
ОБА

2 пъти за периода
2 пъти за периода

Н/П
Н/П

2 пъти за периода

Н/П

Подкрепени туристически хижи
Мярка 4.3.2. Комплексно маркетингово
Изготвен комплексен маркетингов профил на
брой
ОБА
представяне и реклама на общината
общината
Приоритет 5: Добро управление и повишаване на институционалния капацитет
Мярка 5.1.1.Повишаване на
Служители с повишени професионалните знания и брой
ИСУН, ОБА
професионалните и ключови компетенции умения
брой
ИСУН, ОБА
на служителите в общинска администрация Проведени обучения
Мярка 5.1.2. Въвеждането на нови
управленски подходи, стандарти,
укрепване на партньорството

Н/П
0

Извършен анализ и оптимизация

брой

ОБА

годишно

3

годишно

3

годишно

0

Мярка 5.1.3. Намаляване на
административната тежест за бизнеса и
местното население, достъп до качествени
обществени услуги
Мярка 5.2.1. Поддържане и развитие на
механизмите за обществени консултации,
насърчаване на сътрудничеството между
заинтересованите страни

Мярка 5.2.2. Развитие на междуобщинско,
трансгранично и транснационално
сътрудничество
Мярка 5.2.3. Насърчаване на публичночастното партньорство

Оптимизирани процедури, свързани с
предоставянето на услуги за граждани и бизнеса

брой

ОБА

годишно

0

Изградени мрежи за решаване на местни проблеми

брой

ОБА

годишно

0

Създадени квартални съвети в Мадан

брой

ОБА

годишно

0

брой

ОБА

годишно

0

Създадени кметски съвети в населените места
Консултативни съвети

брой

ОБА

2 пъти за периода

Н/П

Брой изпълнени проекти

брой

ОБА

2 пъти за периода

Н/П

Новосъздадени ПЧП

брой

ОБА

2 пъти за периода

Н/П

