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ОПР - Общински план за развитие  

ОПРР - Оперативна програма „Регионално развитие"  

ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"  

ОСР - Областна стратегия за развитие  

ПРСР - Програма за развитие на селските райони  

РПР - Регионален план за развитие  

СКФ - Структурни и Кохезионен фонд  

SWOT - анализ - Анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи УО - Управляващ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

    Настоящата междинна оценка на Общинския план за развитие 2014 -2020 г., е 

изготвена въз основа на сключен договор между Община Неделино и фирма „АРТ 

ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов“ №8. 

Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и обективен 

преглед на напредъка и оценка за ефективността на постигнатите резултати от изпълнението 

на Плана за развитие на Община Неделино  2014 – 2020 г., към средата на периода на 

неговото действие. Този тип оценка цели да установи степента на съответствие на 

стратегическия документ с потребностите и нуждите от развитие на Общината, 

реалистичността и постижимостта на поставените цели, ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси, реализацията и въздействието на Плана върху процеса на развитие за 

оценявания период. Основна цел на МО е да осигури надеждна и полезна за управляващите 

информация, която да интегрира опита и поуките от първоначалния етап от реализацията на 

Плана в цялостния процес на стратегическо планиране и вземане на адекватни решения. Тя 

трябва да е изходна опорна точка за актуализация на ОПР за остатъка от плановия период, с 

което да допринася за повишаване ефективността на процеса по изготвянето и изпълнението 

на стратегическите планови решения в Общината. Междинната оценка на общинския план за 

развитие се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите 

резултати от изпълнението на Плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и 

приоритетите, заложени в Общински план за развитие на Община Неделино. Той е основен 

инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на 

общинско ниво и за ефективното управление на общината. Основание за разработването на 

ОПР са разпоредбите на чл.14 от Закона за регионално развитие, съгласно които Общинският 

план определя целите и приоритетите на развитие, както и финансовите ресурси за 

реализацията му. Съгласно изискванията на Закона, общинските планове за развитие са 

средносрочни планови документи, като сроковете за тяхното разработване се обвързват с 

циклите на държавното планиране. Основното предназначение на този план е да се поставят 

на планова основа местните инициативи и да създаде конкретен документ, включващ цели, 

приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на 

приоритетни за общината проблеми и задачи.  

Съгласно Закона за регионалното развитие (чл. 30, 31) стратегическите планове 

подлежат на наблюдение и оценка с оглед постигане на ефективност и ефикасност на 

планирането, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на развитието. Чл. 33 

на ЗРР регламентира извършването на междинна оценка не по-късно от 4 години от началото 

на периода на действие на стратегическите планове, и в частност на Общинския план за 

развитие. Съгласно чл. 33 ал. 2 на ЗРР Междинната оценка включва:  

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;  

2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;  

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

4. Изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.  
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В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, 

релевантност на стратегията и капацитет за координация. Тя е фокусирана върху аналитичен 

преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР на 

Община Неделино с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически промени на 

местно, регионално и национално ниво и първоначалните  ефекти от прилагането на 

оперативните програми за България с европейско съфинансиране за периода след 2014 г. 

Настъпилите промени налагат предприемане на действия от компетентните органи за 

актуализация на действащия общински план за развитие, за да се адаптира към промените и 

се засили неговата ефективност и ефикасност като документ за провеждане на политиката за 

развитие на общината. Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и 

приоритетите на общинския план за развитие, организацията и методите прилагани от 

органите, отговорни за неговото изпълнение, като се използват резултатите от подготовката 

и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

Орган за наблюдение на общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на 

наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие се осигурява участието на 

заинтересованите страни - органи, организации, физически и юридически лица при спазване 

на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на ОПР. 

Финансовото и техническото осигуряване на дейността по наблюдението на общинския план 

за развитие се извършва от бюджета на общината. Кметът на общината организира 

наблюдението на изпълнението на ОПР. За резултатите от наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие се разработват ежегодно годишни доклади. Годишният доклад 

за наблюдението на изпълнението на ОПР се изготвя по определен от кмета на общината ред 

и се одобрява от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Информацията и 

данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, се 

въвеждат в Единната информационна система за управление на регионалното развитие. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

осигуряват информация за изготвяне на междинна и последваща оценка на общинския план 

за развитие.  

Основната функция на МО е препрограмирането - промяната на плановия документ 

въз основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение, подобряване на самия 

план и на отделни негови части. МО има ограничени възможности за оценка на 

въздействията, тъй като не само има изместване на проявлението на въздействията във 

времето, но и самата интервенция не е приключила. Затова е необходимо да бъде изготвен 

ясен документ с изводи и препоръки за актуализация на ОПР с оглед на оставащото време за 

неговата реализация. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА   

Методологията на междинната оценка е основана на структуриран и систематичен 

подход при събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде обобщена 

по следния начин:  
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 прилагане мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данните;  

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за 

развитие, както и мерки за преодоляването им;  

 прилагане мерки за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на 

Общинския план за развитие; 

 прилагане мерки за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на Общината; 

 мерки за прилагане на принципа на партньорство;  

 резултати от извършените оценки на изпълнението на Общинския план за развитие. 

Конкретните цели на междинната оценка на изпълнението на ОПР на Община 

Неделино са:  

 събиране на резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и 

приоритетите заложени в ОПР за периода 2014 - 2016 г.; 

 оценка на съответствието на Плана с настъпилите промени на национално ниво и 

ниво ЕС;  

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода финансови 

ресурси за постигане на целите на ОПР на община Неделино;  

 препоръки за изпълнението на ОПР до края на 2020 г., в т.ч. и необходимостта от 

актуализации и промени;  

 осигуряване на необходимата публичност на резултатите от междинната оценка.  

От така формулираните цели произтичат следните основни задачи на междинната 

оценка:  

1. Да се събере и анализира наличната информация за степента на изпълнение на ОПР 

до момента на оценката като цяло и по отделни приоритети и цели;  

2. Да се посочи кои мерки и цели са изпълнени, обективно отпаднали от ОПР, 

изпълняват се текущо или тяхното изпълнение предстои до края на 2020 г или е прехвърлено 

за следващия планов период;  

3. Да се посочат слабостите и проблемите при изпълнение на целите и мерките в ОПР 

и да се направят препоръки по отношение на бъдещи оценки. 

 При изготвяне на междинната оценка се вземат под внимание анализите, 

констатациите и експертните преценки, които се отнасят, както до тенденции или ключови и 

характерни за периода факти и данни, така и тези, свързани с отчитане степента на 

изпълнение на всяка конкретна цел и мярка от Плана. 

Оценката на изпълнението се извършва чрез сравняване на постигнатите резултати с 

данните за изходното състояние и базисния сценарий. Освен обективните технически и 

икономически резултати е необходимо да бъдат отчетени и неподлежащите на количествена 

оценка резултати, както и косвените резултати. В резултат на оценката могат да бъдат 
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предложени промени в някои от целите и параметрите на ОПР, както и промени в 

инструментите за тяхното изпълнение. 

След възлагане на дейността се пристъпи към събиране на първичната информация, 

необходима за извършване на междинната оценка. След събиране на информацията се 

пристъпи към нейния анализ. В тази фаза се извърши :  

1. Работа с документи - подбор, съпоставяне, анализ, оценка и синтез:                   

Документална оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи документи 

на Община Неделино, които допринасят за изпълнението на ОПР; 

2. Анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

на ОПР, оценка на изпълнението на целите и оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси.  

 

Критерии за междинна оценка за изпълнението на ОПР. 

 Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на 

определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и 

качеството на резултатите при изпълнението на Общински план за развитие на Община 

Неделино 2014 - 2020 г.:  

 Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за 

регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;  

 Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното 

развитие;  

 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия 

профил на общината за наблюдавания период след 2014 г.; 

 Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното 

изпълнение на ОПР;  

 Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на 

общината;  

 Политическа и социална ангажираност, административен и институционален 

капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно 

развитие;  

 Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да съществуват и 

отвъд времевия хоризонт на ОПР.  

Междинната оценка обхваща времевия период 2014 - 2016 г.(включително), като 

анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденции или ключови и 

характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по години или по отделни 

компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори. Основните индикатори 

за наблюдение на ОПР, определени в самия план за развитие, не осигуряват достатъчна база 

за изготвяне на Междинна оценка, затова междинната оценка е направена въз основа на 

предварително дефинирани критерии за оценка на изпълнението на ОПР, които определят 

качеството и степента на изпълнение на целите и приоритетите.  
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Критерии за оценка: 

- Обоснованост / съответствие и съгласуваност/  

- Целите на ОПР съответстват ли на установените силни/ слаби страни и проблеми на 

общината?  

- Ефективност: Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели?  

- Ефикасност: Съответстват ли вложените материални, човешки и финансови ресурси 

на постигнатите резултати?  

- Полезност на постигнатите резултати и вложените ресурси: Отговарят ли на 

поставените цели?  

Един от основните въпроси свързани с разработването и изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Неделино е свързан с подбора на количествени 

критерии за оценка на изпълнението му. Същите дават възможност за изграждането на 

детайлна рамка, на чиято база да бъде следено постигането на очакваните резултати от 

мерките/ приоритетите/ стратегическите цели, за да бъде постигната визията на Общинския 

план за развитие на община Неделино. 

По този начин се създава основа за извършване на обективна оценка за напредъка по 

изпълнението на стратегията на междинни и финални етапи в рамките на плановия период. 

Изборът на подходящи индикатори за оценка на изпълнението е извършен на база 

възможността да се измери адекватно ефектът от прилагане на плана, като са следвани 

принципите за: 

 Целесъобразност (по отношение на приоритетите и целите) 

 Възможност за представяне в количествено изражение (поставяне на стойностни 

цели и базисно положение); 

 Надеждност (лесно формулиране и агрегиране); 

 Наличност (наличност на данните за въвеждането им в системата за наблюдение – 

матрични карти). 

Индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР на община Неделино 2014 – 2020 

отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и 

приоритетите за развитие. Чрез пречупването на резултатите през призмата на критериите за 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост се постига 

обективна преценка относно резултатите от реализацията на плана и въздействието върху 

социално-икономическия облик на общината и степента на реализация на очертаните в плана 

средносрочни цели на регионалното развитие.  

 

3. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ОЦЕНКАТА  

За междинната оценка са използвани следните източници на информация:  

1. Общински план за развитие на община Неделино 2014-2020 г.;  

2. Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Неделино 2014-

2020 г.; 
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3. Областна стратегия за развитие на област Смолян 2014-2020 г.;  

4. Справки и отчети на Община Неделино;  

5. Информация за дейността на Община Неделино в периода 2014 – 2016 г.  

6. Бюджети на Община Неделино за периода 2014-2016 г.; 

7. Интернет страници и портали на Община Неделино, на УО на Оперативните 

програми в България, на ЕС, на ИСУН – Информационна система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, и др.  

На етапа на разработването на общинския план за развитие е извършена 

предварителна оценка на неговото съответствие, въздействие и приложимост и до момента 

ОПР не е оценяван от гледна точка на изпълнение. В плановия документ е постигнато 

значително съответствие между стратегическите цели и приоритети в разработените 

стратегически документи на национално ниво, регионално и областно ниво. 

Постигнато е съответствие по всеки един от приоритетите и целите за общинско 

развитие с приоритетите и целите на областно ниво в областта на местната и регионална 

конкурентоспособност на икономиката на основата на технологичен напредък и иновации, 

развитие и модернизиране на техническата и екологичната инфраструктура, подобряване на 

условията и качеството на живот; ефективното използване на природния и културно-

историческия потенциал за развитие на устойчив туризъм и услуги за рекреация, 

интегрирано развитие и модернизиране на социалната инфраструктура и качеството на 

услугите в тази сфера, развитие на териториалното сътрудничество между общини и региони 

– потенциални партньори на община Неделино.  

Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват добър напредък на 

Община Неделино при реализиране на мисията, основните цели и приоритети на Плана; 

Приоритетите на ОПР са приемливи и до голяма степен отговарят на нуждите на местното 

население.  

 

3.1. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Уместността на стратегическата част на ОПР към днешна дата беше тествана от 

гледна точка на:  

1. Съответствие на ОПР на планове и политики от по-високо ниво. В стратегически 

аспект ОПР следва да отчете промените в европейското и националното законодателство и 

стратегическите насоки за развитие на общността, настъпили след приемането им през 2014 

г. Необходимо е акцентиране върху темата за иновациите, която става все по-актуална в 

европейски и национален мащаб, и евентуална актуализация на ОПР може да бъде потърсена 

в тази насока. При разработване на програма за изпълнение на ОПР до края на 2019 г. е 

препоръчително да се работи с актуализираните варианти на документите от по-високо ниво, 

за да се постигне съгласуваност с техните цели и приоритети, в случай, че има промяна. 
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Акцент следва да се постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано 

развитие, като се търси съответствие със стратегическото ниво на съответните оперативни 

програми, по които община Неделино е бенефициент. Необходимо е да се актуализират 

мерките и интервенциите от ОПР с актуалните оперативни програми и потенциалните 

бенефициенти от общината. Тази информация определя пресечните точки между 

източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От нея 

става ясно за кои приоритети и цели на ОПР не съществува друг източник на финансиране 

освен общинския бюджет. Анализът на тази информация може да послужи за целите на 

годишното програмиране и основание за насочване на бюджетни средства към реализирането 

на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите на населението от общината, и за които не 

може да бъде осигурено финансиране от оперативни и други донорски програми. Преглед на 

ОПР е необходим не само по отношение на стратегическата част на ОПР, но и в структурно 

отношение. За да съответства ОПР на промените на национално ниво, той трябва да бъде 

актуализиран с акцент върху системата на изпълнение, мониторинг и контрол на общинския 

план за развитие. 

2. В Общината не са разработвани годишни Програми за изпълнението на Плана, в 

които реализацията на мерките да е конкретизирана по години - чрез отделни проекти 

(дейности), по финансови ресурси и източници на ресурсите. Това до голяма степен 

затруднява да се даде количествена оценка на степента на постижение на целите на 

Общинския план за развитие, съобразно планираните срокове. Освен това е трудно, където 

липсват количествени данни за изразходените средства по отделните мерки по години, да се 

прецени ефективността и ефикасността на изразходените финансови ресурси, както и 

възможностите и затрудненията за финансиране на нови проекти(дейности), през оставащите 

години до края на плановия период – 2020 г. Друга трудност, поради липсата на такава 

информация е да се прецени обективно дали е пропуск или не липсата на дейности(проекти) 

по отделни мерки за някои от годините при оценка на степента на постижение на целите на 

ОПР. 

3. МО показа, че методически правилно и логически издържано е разработен SWOT-

анализа. Необходимо е обаче да се прецизират и допълнят силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите, съобразно настъпилите най-нови промени във външната и 

вътрешната среда. Това предполага при социално-икономическия анализ на сегашната 

ситуация да се актуализират част от данните, свързани със SWOT анализа – брой и структура 

на населението по различни показатели, заетост и безработица, структура на местната 

икономика, настъпили промени в техническата инфраструктура, промени в материално 

техническата база на учебните заведения, културните институти, лечебните и социалните 

заведения, социалната сигурност, състоянието на жилищния фонд, промени в кадастралната 

и плановата обезпеченост, и др.  

 

ИЗБРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА 

 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие има за цел да проследи напредъка по изпълнението на ОПР на община Неделино и 
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постигането на поставените цели. Индикаторите имат ключово значение за наблюдението и 

оценката на ОПР, затова тяхното адекватно формулиране има изключително важно значение 

както за целите на отчетността, така и за ефективността на системата за мониторинг.  

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната оценка за наблюдение, 
оценка и актуализация на ОПР. Тя е основен обективен инструмент за проследяване 
изпълнението на ОПР. Избора на подходящи индикатори се базира на специфичните 
характеристики на стратегическата част на ОПР и съвременните методи за наблюдение на 
стратегическото планиране. Възможност индикаторът да се измерва чрез наличните 
източници на информация, включително НСИ, ТСБ - Смолян, действащите индикатори са 
използвани в общината за проследяване напредъка по други планове и стратегии. 

В най-пълна степен да измерват заложените цели и мерки в плана. Индикаторите 
обхващат широк набор от теми, които пряко касаят икономическото, социалното и 
екологичното развитие на общината и отразяващи изпълнението на мерките в плана. 

За всяка приоритетна област в ОПР са избрани няколко водещи индикатора за 
въздействие, а за по - адекватното измерване на прогреса по приоритетните области - към 
всяка мярка е определен един основен индикатор, който най-пълно съответства на нея. 

За набиране на изходните стойности на разработената система от индикатори са 

използвани различни източници на надеждна информация: НСИ - данни от текущата 

статистика, националното преброяване проведено през 2011 г.; Информационната система за 

управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/; годишни 

доклади на различни отдели в общината. 

Системата от индикатори измерва социални, икономически, физически и финансови 

характеристики на община Неделино. Наред с тях са определени индикатори свързани с 

управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното развитие. 

Съобразно с „Методическите указания...", индикаторите за въздействие са насочени 

към реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са свързани с действията в 

рамките на отделните приоритетни области. Първият вид следва да оцени цялостната 

ефективност на стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и 

стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени и спрямо 

конкретен ключов проект, включен в програмата за реализация на ОПР. Индикаторите за 

въздействие са разделени в четири категории, спрямо стратегическите цели на ОПР. 

 

Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите тематични 

компоненти от съдържанието на целите. 

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на 
приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и 
следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в общинското развитие. 
Комбинирани са разнообразни източници на информация, предоставящи точна и 
осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики. Подборът на 
индикаторите спрямо спецификата на стратегическите цели и приоритети, в съчетание с 
техния оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от индикатори по 
време на изпълнението на плана и особено при подготовката на планираните оценки. 

 

3.2. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ОПР 

НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
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        В тази част от Междинната оценка са обобщени резултатите от изпълнението на 

мерките, предвидени в ОПР за периода от 2014 г. до 2016 г., включително и Програмата за 

реализация на ОПР за съответните години. Следвана е структурата на плана -  цели, 

приоритетни области  и мерки. 

 
Стратегическите цели имат ясен фокус - избегнато е тяхното прекалено обхватно 

формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на 
предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на плана 
осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното осъществяване. Избраните цели са 
взаимосвързани и взаимно подкрепящи се. 

В ОПР на община Неделино са залегнали четири стратегически цели: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПЪЛНОЦЕННА ГРАДСКА СРЕДА 

Комфортно обитаване, разнообразно обслужване и условия при ефективно 
функциониращи технически инфраструктури. 

Първата стратегическа цел представлява желаното състояние на градската среда 
като балансирано съчетание на допълващи се пространства и функции. Пълноценната 
градска среда е задължително условие за осъществяване на различните човешки дейности. 
Целта представя община Неделино през 2020 година като място за комфортни и 
разнообразни форми на обитаване, съответстващи на социалните групи и потребности. 
Община Неделино следва да предоставя достъпни условия за обслужване - здравеопазване, 
образование и търговия. 

Отдихът и спортните дейности се развиват заедно с пълноценното управление на 
неделинските природни забележителности . Свързаността на отделните функции чрез 
оптимални решения на техническите инфраструктури осигурява пълнота и цялост на 
градската среда за устойчиво местно развитие. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО И РАВНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

Икономически растеж на основата на традициите в производството, научния 

потенциал и активно партньорство между наука и бизнес. 

 

Следващата цел изразява желаното и постижимото, с оглед на местните дадености, 

състояние на общинската икономика. Целта обединява два основни компонента – 

интелигентният, но и приобщаващият растеж. Предвижда се и отвореността на местната 

икономика към всички социални групи, осигуряваща устойчива заетост и предпоставки за 

висококачествен и достоен живот на всички.   

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ИЗЯВЕНИ В ЕДИНСТВО, НАСЛЕДСТВО И 
ИЗКУСТВО 

Съхранени и познати културно наследство и природни дадености, пълноценно 

включени в богат културен живот и местната икономика. 
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Третата цел поставя фокус върху уникалността на Неделино като място на съхранени 

в единство и пространствена цялост разнообразни културни ценности, като една от тях е 

неделинският двуглас.  

Целта съсредоточава нужните действия за постигането на съхранено, представено и 

участващо в съвременния живот наследство – следствие на връзката му с изкуствата и 

основен стимул за целогодишен културно-туристически продукт. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: АКТИВНА РОЛЯ В РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА 

Партньорска мрежа за съвместното развитие на общините от Смолянска 

област. 

 

Установените активно взаимодействие и сътрудничество между общините от 

Смолянска област и региона,  са последната стратегическа цел  на ОПР. Бъдещата 

партньорска мрежа е следваща регионалната специфика и търсеща оптимално съвместно 

действие и резултати.  

В ОПР на община Неделино са залегнали шест приоритетни области. 

Шестте приоритетни области представляват областите за действие, където следва да 

се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през програмния период. 

Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и подчинени 

на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. 

Приоритетните области са организирани като съчетание от прецизно формулирани мерки, 

разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. За всяка мярка е 

добавено кратко описание, представящо нейното съдържание и аргументи за включването й 

в приоритетната област. Различните мерки в една или повече различни области са тематично 

свързани за да се осигури по-голяма ефективност и синергия между очакваните от 

осъществяването им резултати. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с 

допълнителни проекти през целия програмен период. В този смисъл въздействието на 

мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Тук 

следва да се насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г. 

При извършването на междинната оценка беше направен преглед и анализ на 

изпълнението на всички приоритети и цели на ОПР на община Неделино за периода 2014 до 

момента: 

 

Приоритетна област 1: „НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО “ 

Приоритетната област НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО съсредоточава нужните ресурси 

и усилия за трите основни проявления на управлението на културното наследство - опазване, 

пълноценно представяне и трайно насищане със съвременни функции. Предвидени са и 

необходимите дейности за активното включване на природното наследство в изграждането 

на 17 бр. екопътеки с акцент върху исторически значими обекти. Единното разглеждане на 



14 
„АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД ГР. РУДОЗЕМ  

 
 

природните дадености, културното наследство и културния живот е предпоставка за 

съхраняване и подчертаване на неделинската идентичност и атмосфера. Приоритетната 

област допринася за постигането на СЦ3: Изявени в единство наследство и изкуство, 

насочена е към СЦ1: Пълноценна градска среда и СЦ2: Икономика на знанието и равните 

възможности, във връзка с ролята на приоритета за развитието на културния туризъм. 

Мярка 1.1. Проучване, консервация и определяне на подходяща съвременна 

функция на археологически културни ценности 

Очакван резултат: 

Разкрити и проучени археологически обекти в рамките на общината. Физически 

трайно съхранени и социализирани обекти. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката обединява последователни и допълващи се действия, които следва да бъдат 

част от общ подход и стратегия за управлението на културното наследство. Първоначални са 

провеждането на редовни археологически теренни проучвания, доразкриване на 

археологическите пластове и систематизиране на резултатите. Следват запазването на 

автентичността и реставрационни дейности. Осигуряването на достъпност и възможност за 

посещение и престой. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 1.1. Община Неделино е застъпила дейности, които следва да бъдат част 

от общ подход и стратегия за управлението на културното наследство. Това е от особена 

важност, тъй като ще допринесе за осигуряването на достъпност и възможност за 

посещение и престой. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 1.1. дейности. 

 

Мярка 1.2. Разработване на планове и програми за управление на културното 

наследство 

 

Очакван резултат: 

Разработен и въведен ефективен план и програмни документи за управление на 

културното наследство, съобразно действащото в сферата законодателство. 

 

Препоръчителни задачи: 
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Изпълнението на предвидените задачи ще осигури предпоставките за провеждане на 

останалите мерки и реализация на конкретни проекти в сферата на културното наследство. 

Наличието на обща рамка ще ограничи опасността от некоординирани и изолирани по между 

си инициативи за опазване и социализация на недвижими културни ценности.  

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 1.2. Община Неделино е застъпила дейности, отново в сферата на 

културното наследство, които ще допринесат за опазване и социализация на 

недвижими културни ценности. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 1.2. дейности. 

 

Мярка 1.3. Приложение на съвременните технологии за представяне на 

културното наследство 

 

Очакван резултат: 

Приложени информационни технологии за представяне на наследството – обслужване 

с аудио-гидове и средства за представяне на наследството пред хора със специфични 

потребности, активно запознаване с историята на Неделино чрез интернет. 

 

Препоръчителни задачи: 

Отчетено е недостатъчно активното представяне на местната история чрез 

съвременните технологии.  

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

В мярка 1.3. Община Неделино е застъпила дейности, като обслужване с аудио-

гидове и средства за представяне на наследството пред хора със специфични 

потребности, активно запознаване с историята на Неделино чрез интернет. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 1.3. дейности. 

 

Мярка 1.4. Обновяване и доизграждане на обектите на културната 

инфраструктура 
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Очакван резултат: 

Осигуреност с подходяща по функционалност и капацитет културна инфраструктура. 

 

Препоръчителни задачи: 

Идентифицираният недостатъчен капацитет на културната инфраструктура изисква 

пълноценно обновяване и разширяване на съществуващите обекти, както и изграждането на 

модерни обекти за културни прояви и събития.  

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 1.4. Община Неделино е застъпила дейности за обновяване и 

доизграждане на обектите на културната инфраструктура. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 1.4. дейности. 

 

Мярка 1.5. Подкрепа за организирането и провеждането на разнообразни 

културни събития и прояви 

 

Очакван резултат: 

Регулярно превеждащи се културни събития и прояви, формиращи богат и 

целогодишен културен календар на общината. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката визира насърчаването на традиционните и появата на нови културни събития. 

Инициативите и конкретните проекти от мярката трябва да преодолеят липсата на 

достатъчно реклама, непопулярността и ограниченото международно участие към настоящия 

момент.   

Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

300 000 

Организиране и 

провеждане на културни 

събития включени в 

културния календар на 

Община Неделино 

МК, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

НЧ 

„Светлина 

1938“, НЧ 

„Напредък - 

1962“, СОУ 
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Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

700 000 

Организиране и 

провеждане на 

Балкански фолклорен 

фестивал в Община 

Неделино 

МК, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

НЧ 

„Светлина 

1938“, НЧ 

„Напредък - 

1962“, СОУ 

250 000 

Организиране на 

реклама за 

популяризиране на 

културните събития и 

прояви в Община 

Неделино 

МК, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

НЧ 

„Светлина 

1938“, НЧ 

„Напредък - 

1962“, СОУ 

 

В мярка 1.5. Община Неделино е застъпила дейности, чрез които да бъде оказана 

подкрепа за организирането и провеждането на разнообразни културни събития и 

прояви. Целта на мярката е регулярно превеждащи се културни събития и прояви, 

формиращи богат и целогодишен културен календар на общината. 

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала всички предвидени 

дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 100 %. Постигнати 

са по – голямата част от заложените индикатори. Усвоените средства са 1 250 000,00 лв. 

Като цяло изпълнението по тази мярка може да се определи като много добро.  

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 1: „Наследство и изкуство” е оценена като СЛАБА степен на 

изпълнение. Приоритетната област съсредоточава нужните ресурси и усилия за трите 

основни проявления на управлението на културното наследство - опазване, пълноценно 

представяне и трайно насищане със съвременни функции. Предвидени са и 

необходимите дейности за активното включване на природното наследство в 

изграждането на 17 бр. екопътеки с акцент върху исторически значими обекти. 

Единното разглеждане на природните дадености, културното наследство и културния 

живот е предпоставка за съхраняване и подчертаване на неделинската идентичност и 

атмосфера. Приоритет 1 е насочен към постигането на СЦ3: „Изявени в единство, 

наследство и изкуство”, към СЦ1: „Пълноценна градска среда” и СЦ2: „Икономика на 

знанието и равните възможности”, във връзка с ролята на приоритета за развитието на 

културния туризъм. Община Неделино трябва да положи усилия в посока развитие на 

дейностите, насочени към опазване на културното наследство и развитие на културния 

туризъм, както и в търсенето на източници на финансиране на тези дейности. 

 

Приоритетна област 2: „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“ 
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Приоритетът разкрива местните традиции в науката и образованието, както и 

перспективите за превръщането им в основа на  съвременна икономика на знанието. Върху 

училищата в община Неделино следва да се фокусира достатъчен обем ресурси за 

подобряване на образователната им инфраструктура достъпността до тях. Присъединяват се 

и необходимите мерки за поддържане на ученето през целия живот, подобряване и 

разнообразяване на личните професионални умения. 

Съдържанието на приоритетната област успешно стимулира СЦ1: Пълноценна 

градска среда и СЦ2: Икономика на знанието и равните възможности. Развитието на 

регионално значимите образователни институции подпомага и СЦ4: Активна роля в 

развитието на региона. 

Мярка 2.1. Осигуряване на необходимия капацитет на образователната 

инфраструктура 

Очакван резултат: 

Достатъчен капацитет и брой на местата в детските градини и училищата. 

 

Препоръчителни задачи: 

Тук се присъединяват реконструкцията и разширяването на съществуващи обекти на 

образователната инфраструктура, заедно със строителството на нови обекти.  

Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

500 000 

Реконструкция и 

разширяване на ОДЗ 1, 

гр. Неделино 

Публична 

инвестиционна 

програма,,Реги

они в растеж" 

Община 

Неделино  

 

В мярка 2.1. Община Неделино е застъпила дейности за реконструкцията и 

разширяването на съществуващи обекти на образователната инфраструктура, заедно 

със строителството на нови обекти. През разглеждания период, Община Неделино е 

реализирала един проект от предвидените дейности по тази мярка - Реконструкция и 

разширяване на ОДЗ 1, гр. Неделино, чрез Програма „Региони в растеж”. Процентното 

изпълнение на тази мярка е 100 %. Постигнати са по – голямата част от заложените 

индикатори. Усвоените средства са 500 000,00 лв. Като цяло изпълнението по тази 

мярка може да се определи като много добро.  

 

Мярка 2.2. Осигуряване на необходимия капацитет на образователната 

инфраструктура 
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Очакван резултат: 

Усъвършенствана среда и условия за образование и развитие на научна и 

изследователска дейност. 

 

Препоръчителни задачи: 

Ресурсите следва да се насочат към ремонтни дейности с внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на обекти от образователната инфраструктура. Осигуряването на 

пълноценни прилежащи пространства и достъпна среда е следваща задача за изпълнение. 

Мярката се разширява от осъвременяването на оборудването и въвеждането на интерактивни 

форми на обучение. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 2.2. Община Неделино е застъпила дейности за осигуряване на 

необходимия капацитет на образователната инфраструктура, чрез усъвършенстване на 

средата и условията за образование и развитие на научна и изследователска дейност. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 2.2. дейности. 

 

Мярка 2.3. Повишаване на образователното равнище на населението 

Очакван резултат: 

По-голям относителен дял на лицата с висше и средно образование спрямо общото 

население. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката се обобщава от прилагането на различни стимули за привличане и задържане 

на населението в образователната система за придобиване на средно и висше образование. 

Отделни проекти следва да се ориентират към осигуряването на достъпно за всички 

социални групи образование. Възможни дейности са провеждането на кампании за 

намаляване на преждевременно напусналите училищата, популяризиране на възможностите 

за образование в училищата и университетите. Мярката може да се реализира успешно 

единствено при съвместни усилия между образователните институции, неправителствените 

организации, частния сектор и общинската администрация. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 2.3. Община Неделино е застъпила дейности, допринасящи за 

повишаване на образователното равнище на населението, чрез прилагане на различни 

стимули за привличане и задържане на населението в образователната система за 

придобиване на средно и висше образование. Мярката е насочена към осигуряване на 
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достъпно за всички социални групи образование, намаляване дела на преждевременно 

напуснали ученици. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 2.3. дейности. 

 

Мярка 2.4. Стимулиране на преквалификацията и придобиването на нови 

знания и умения за лицата над 30 години 

Очакван резултат: 

По-висока конкурентоспособност и повече възможности за професионална реализация 

за лицата над 30 години. 

Препоръчителни задачи: 

Фокусът се поставя върху предоставянето на обучения за повишаване на 

квалификацията, придобиване на нови умения и компетентности, съобразно с потребностите 

на пазара на труда и съвременната икономика. Успоредни са мотивационните обучения, 

насърчаващи добиването на нови компетентности, както и търсенето на работа от страна на 

икономически неактивните лица. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 2.4. Община Неделино е застъпила дейности, ориентирани към 

предоставянето на обучения за повишаване на квалификацията, придобиване на нови 

умения и компетентности, съобразно потребностите на пазара на труда, както и 

търсенето на работа от страна на икономически неактивни лица. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 2.4. дейности. 

 

Мярка 2.5. Развитие на “зелена” икономика на основата на разумно използване 

на ресурсите и осъзнато отношение към околната среда 

Очакван резултат: 

Публично осъзнаване на нуждата от постигането на устойчиво местно развитие. 

 

Препоръчителни задачи: 

Понятието „зелена” икономика представя икономическото развитие като част от 

интегрираното и балансирано развитие на компонентите на устойчивото развитие – 
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екологични, социални, икономически, културни и управленски. Публичното представяне и 

защитаване на съвременните практики за ограничаване на екологичния отпечатък, ефективно 

и неколкократно използване на ресурсите и продуктите, разпространяването на 

възобновяемата енергия в индивидуалното и обществено потребление са основните задачи от 

тази мярка. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 2.5. Община Неделино е застъпила дейности, насочени към развитието 

на „Зелена” икономика чрез публично представяне и защитаване на съвременните 

практики за ограничаване на екологичния отпечатък, ефективно и неколкократно 

използване на ресурсите и продуктите, разпространяването на възобновяема енергия и 

др. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 2.5. дейности. 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 2: „Наука и образование” е оценена като СЛАБА степен на 

изпълнение. Приоритетът разкрива местните традиции в науката и образованието, 

както и перспективите за превръщането им в основа на  съвременна икономика на 

знанието. Върху училищата в община Неделино следва да се фокусира достатъчен обем 

ресурси за подобряване на образователната им инфраструктура и достъпността до тях. 

Приоритет 2 е насочен към постигането на СЦ1: „Пълноценна градска среда” и СЦ2: 

„Икономика на знанието и равните възможности” и СЦ4: „Активна роля в развитието 

на региона”. Реализирани са дейности на стойност 500 000 лв. от заложени 5 755 000 лв. 

по този приоритет. Община Неделино трябва да положи усилия в посока развитие на 

дейностите, насочени към подобряване на образователната инфраструктура и 

достъпността до образование, както и в търсенето на източници на финансиране на 

тези дейности. 

 

Приоритетна област 3: „ПРОДУКТИ С НЕДЕЛИНСКА МАРКА“ 

Продуктите с Неделинска марка изразяват идеята за успешна изява на местните 

дадености и представянето им  като разнообразие от продукти, привличащо интереса на 

инвеститори и гости на общината. Структурата на приоритета успешно допълва и се съчетава 

с елементите от всички останали приоритетни области. Продуктите с Неделинска марка 

следва да символизират уникалните възможности за културен живот, наука и образование,  

качествен и достоен живот в общината. Приоритетът е с насоченост и към четирите 

стратегически цели. 

Мярка 3.1. Съчетаване на природните и историческите дадености за формиране 

на комплексен и устойчив туристически продукт 
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Очакван резултат: 

Обособен, ефективно представен и разпознаваем целогодишен туристически продукт. 

Препоръчителни задачи: 

Създаването на културно-туристически маршрути. Превръщането на Община 

Неделино в туристическа дестинация и позиционирането й  в общия туристически продукт 

на региона може да се основава на следните  продукти – културен туризъм, екотуризъм, 

фестивален  туризъм,  спортен  туризъм и селски туризъм. 

Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

311 757,20 

Изграждане на 

туристическа пътека 

Неделино вр. Св. Неделя 

и създаване на 

интегриран 

туристически продукт ПРСР 

Община 

Неделино  

320 690,52 

Създаване на 

туристическа 

инфраструктура - 

екопътека към защитена 

местност „Пещера 

Годумова дупка” и 

реализиране на 

интегриран 

туристически продукт ПРСР 

Община 

Неделино  

315 042,48 

Туристическа пътека 

Римски път - Омарев 

дол” Неделино ПРСР 

Община 

Неделино  

315 345,78 

Туристическа пътека 

местността Зиково 

бърце - местността 

Габъра ПРСР 

Община 

Неделино  

87 998,49 

Изграждане на 

посетителски център за 

експониране на 

едногравското 

наследство и 

природните 

забележителности на 

Община Неделино ПРСР 

Община 

Неделино  

180 653,57 

Изграждане на 

туристическа пътека 

село Крайна училище - 

местност «Потаци» и ПРСР 

Община 

Неделино  
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Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

създаване на интегриран 

туристически продукт 

287 642 

Изграждане на 

туристическа пътека 

село Крайна - 

местността Габровото и 

създаване на интегриран 

туристически продукт ПРСР 

Община 

Неделино  

274 578,78 

Изграждане на 

туристическа пътека 

Неделино - местността 

Фенере и създаване на 

интегриран 

туристически продукт ПРСР 

Община 

Неделино  

328 233,44 

Изграждане на 

туристическа пътека 

местността Чуката - 

местността Мереджови 

колиби и създаване на 

интегриран 

туристически продукт ПРСР 

Община 

Неделино  

320 963,44 

Изграждане на 

туристическа пътека 

местността Зиково 

бърце - местността 

Крушки и създаване на 

интегриран 

туристически продукт ПРСР 

Община 

Неделино  

243 647 

Изграждане на 

туристическа пътека 

местността Гребенар 

Неделино - Омареви 

колиби и създаване на 

интегриран 

туристически продукт ПРСР 

Община 

Неделино  

362 240.36 

Изграждане на 

туристическа пътека 

Стояново - Римски 

гробища - вр. Св. 

Неделя ПРСР 

Община 

Неделино  

174 645.02 

Изграждане на 

туристическа пътека 

местността Баряков дол 

- Стояново, Община ПРСР 

Община 

Неделино  
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Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

Неделино и създаване 

на интегриран 

туристически продукт 

311 626,75 

Изграждане на 

туристическа пътека гр. 

Неделино - местността 

Баряков дол - 

местността Корията    

242 904,27 

Изграждане на 

туристическа пътека гр. 

Неделино - местността 

Халваджиево (Чекаре), 

Община Неделино и 

създаване на интегриран 

туристически продукт    

302 375,32 

Изграждане на 

туристическа пътека гр. 

Неделино - местността 

Св. Илия, Община 

Неделино и създаване 

на интегриран 

туристически продукт    

 

В мярка 3.1. Община Неделино е застъпила дейности, насочени към създаването 

на ефективно представен и разпознаваем целогодишен туристически продукт. 

Основните застъпени дейности са създаване на културно-туристически маршрути, 

развитие на културен, фестивален, спортен, селски и екотуризъм. Основната цел на 

мярката е превръщането на Община Неделино в туристическа дестинация и 

позиционирането й  в общия туристически продукт на региона.  

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала 13 проекта по  тази 

мярка. Реализирани са проекти свързани с екотуризъм, изградени са общо 16 броя 

туристически пътеки, включващи комплексна туристическа инфраструктура за 

пешеходен и вело-туризъм. Процентното изпълнение на тази мярка е 44 %, което може 

да се определи като МНОГО ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ.  Усвоените средства по тази 

мярка са в размер на 4 380 344,12 лв. С изпълнението на мярката община Неделино 

показва много добро познаване и умело ползване на възможностите, предоставяни от 

Програма за развитие на селските райони. 

 

Мярка 3.2. Осигуряване на мрежа от информационни и посетителски центрове, 

средства за туристическа информация 
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Очакван резултат: 

Повишена информираност и достъпност до историческите и природни дадености. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката предлага начин за преодоляване на проследения проблем за липсата на 

достатъчно информация за местните забележителности. Съществуващите информационни и 

посетителски центрове не предоставят нужната информация и не предразполагат към 

посещението на следващи обекти и цялостно възприемане на местната история. Необходимо 

е коректното проектиране, изграждане и адекватно разполагане на посетителски центрове, 

предоставящи необходимото туристическо обслужване и условия за престой. Аналогично, 

системата от средства за градска ориентация, насочващи туристическите потоци, но и 

провокиращи интереса на местните жители, трябва да се реализира без да нарушава 

естетическите качества на средата. Информационните табели и карти, маркерите на 

туристическите маршрути, следва да обхващат множеството на обектите, посочени в Мярка 

3.1., и да  са обединени от темата за специфична неделинска марка.     

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 3.2. Община Неделино е застъпила дейности, насочени към 

преодоляване на проблема от липсата на достатъчно информация за местните 

забележителности. Съществуващите информационни и посетителски центрове не 

предоставят нужната информация и не предразполагат към посещението на следващи 

обекти и цялостно възприемане на местната история. Поради тази причина община 

Неделино е предвидила изпълнението на дейности като проектиране, изграждане и 

адекватно разполагане на посетителски центрове, предоставящи необходимото 

туристическо обслужване и условия за престой.  

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община 

Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за реализация на 

предвидените в мярка 3.2. дейности. 

 

Мярка 3.3. Насърчаване на малкия и среден бизнес и икономическите 

инициативи в сферите на преработващата промишленост и туризма 

Очакван резултат: 

Ефективно функциониращи малки и средни предприятия, създаващи продукти и 

услуги с висока добавена стойност. Привлекателни организационни условия и физическа 

среда за предприемачество и нови икономически инициативи.  

 

Препоръчителни задачи: 



26 
„АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД ГР. РУДОЗЕМ  

 
 

Следващите инструменти за насърчаване на малкия и средния бизнес са 

популяризирането на създадените продукти и услуги, като част от традициите на 

Неделинската индустрия. Съществена задача е въвеждането на регулярен механизъм за 

сертифициране на новите продукти. Спрямо туризма, задължителен е целенасочения подход 

към неговия маркетинг и представяне на национално и международно ниво.  

 Има реализирана една дейност по тази мярка до настоящия момент. 

 

Мярка 3.3. Община Неделино е ориентирана към насърчаване на малкия и 

среден бизнес и икономическите инициативи в сферите на преработващата 

промишленост и туризма. Целта на мярката е ефективно функциониращи малки и 

средни предприятия, създаващи продукти и услуги с висока добавена стойност. 

Привлекателни организационни условия и физическа среда за предприемачество и 

нови икономически инициативи.  

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала проект 

„Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и 

природните забележителности на Община Неделино”. Реализирана е само една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 5 %. 

Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община 

Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за реализация на 

предвидените в мярка 3.3. дейности. 

 

Мярка 3.4. Развитие на научна дейност и технологии в сферата на земеделието и 

хранителната промишленост 

Очакван резултат: 

Превръщането на  Община Неделино в място за развитието на  планинското 

земеделие, продуктите от него като суровина за хранителната промишленост произвеждаща 

– биопродукти. 

 

Препоръчителни задачи: 

Развитието на научна дейност и технологии в сферата на планинското земеделието и 

хранителната промишленост  е в пряко взаимодействие с мерки от приоритетната област 

наука и образование. В този случай интересът се насочва конкретно към изследователската 

дейност в перспективното съчетание на отраслите земеделие и хранително-вкусовата 

промишленост. Целта е да се изтъкне значимостта на земеделието за община Неделино като 

опит придобит във времето. Необходимо е обогатяването на учебната програма в училище за 

развитието на планинското земеделие, както и поддържането на постоянен интерес към него. 

Стимулирането на качествени изследвания и тяхното практическо приложение са основни 

задачи. Подходящо решение е създаването на общински център за компетентност, 

обединяващи експерти за генерирането на иновации. Не на последно място е нужна 



27 
„АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД ГР. РУДОЗЕМ  

 
 

организация за пазарната реализация на иновациите, основаваща се на активно партньорство 

между науката, бизнеса и Община Неделино.     

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 3.4. Община Неделино е ориентирана към насърчаване на научната 

дейност и технологии в сферата на планинското земеделието и хранителната 

промишленост. Насочена е конкректно към изследователската дейност в 

перспективното съчетание на отраслите земеделие и хранително-вкусовата 

промишленост. Целта е да се изтъкне значимостта на земеделието за община Неделино 

като опит придобит във времето. Това може да бъде постигнато чрез обогатяването на 

учебната програма в училище за развитието на планинското земеделие, както и 

поддържането на постоянен интерес към него. Една от целите на тази мярка е 

създаването на общински център за компетентност, обединяващи експерти за 

генерирането на иновации. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община 

Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за реализация на 

предвидените в мярка 3.4. дейности. 

 

Мярка 3.5. Представяне и популяризиране на местните обичаи и занаяти 

Очакван резултат: 

Живи местни обичаи и занаяти, неразделна част от икономическия и културния живот 

на Община Неделино. 

Препоръчителни задачи: 

Актуалният културен календар на общината включва ежегодни прояви за представяне 

на местни, национални занаяти и продукти. Необходимо е утвърждаването, развитието и 

разширяването обхвата на провежданите събития. Към мярката се присъединява и 

съхраняването или възстановяването на специфични за региона занаяти чрез финансови и 

институционални стимули за изграждането на занаятчийски работилници и обособяването на 

подходяща среда за реализация на продукцията. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 3.5. Община Неделино е предвидила дейности за представяне и 

популяризиране на местните обичаи и занаяти. Мярката е ориентирана към 

съхраняването или възстановяването на специфични за региона занаяти чрез 

финансови и институционални стимули за изграждането на занаятчийски работилници 

и обособяването на подходяща среда за реализация на продукцията. 
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През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община 

Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за реализация на 

предвидените в мярка 3.4. дейности. 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 3: „Продукти с Неделинска марка” е оценена като ДОБРА степен 

на изпълнение. Приоритетът изразява идеята за успешна изява на местните дадености и 

представянето им  като разнообразие от продукти, привличащо интереса на 

инвеститори и гости на общината. Структурата на приоритета успешно допълва и се 

съчетава с елементите от всички останали приоритетни области. Продуктите с 

Неделинска марка следва да символизират уникалните възможности за културен 

живот, наука и образование,  качествен и достоен живот в общината. Приоритетът е с 

насоченост и към четирите стратегически цели. Реализирани са дейности на стойност 

4 380 344,12 лв. от заложени 29 691 598 лв. по този приоритет. Финансовото изпълнение 

на приоритета е 14,80 %. Най – много дейности са реализирани по мярка 3.1. Но до края 

на плановия период Община Неделино трябва да положи усилия в посока развитие на 

дейностите, насочени към развитие на различните видове туризъм и подобряване на 

условията в  посетителските центрове, с цел предоставяне на по – добро обслужване и 

рекларамиране на общината като туристическа дестинация, както и в търсенето на 

източници на финансиране на тези дейности. 

 

Приоритетна област 4: „ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ“ 

Четвъртата приоритетна област се отличава със своята всеобхватност и насоченост 

спрямо разнообразните функционални аспекти на общинското развитие. Предвидени са 

интервенции и инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на жилищния сектор 

и обществените сгради, предоставяне на качествени публични услуги, благоприятна среда за 

разнообразен отдих и спорт, рационална транспортна система, съответстваща на 

концепцията за устойчивото развитие. Отделните интервенции се допълват по между си и 

гарантират жизнена среда и устойчива мобилност в рамките на Община Неделино.  

Мярка 4.1. Повишаване на енергийната ефективност на публичните и 

жилищните сгради 

Очакван резултат: 

Понижени количества на изразходваната енергия и подобрено качество на 

атмосферния въздух. 

 

Препоръчителни задачи:  

Съществуващите публични и жилищни сгради следва да се обновят чрез ремонт на 

основните им конструктивни елементи. Препоръка към новото строителство е да се търси 

оптималното разположение на жилищата, така че то да бъде ефективно с оглед на 
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енергийния разход. Следваща и допълваща задача е да се използват възобновяеми източници 

за производство на енергия и локално задоволяване на енергийните нужди. 

 

 Реализирана е една дейност по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 4.1. Община Неделино е предвидила дейности за повишаване на 

енергийната ефективност на публичните и жилищните сгради. Съществуващите 

публични и жилищни сгради следва да се обновят чрез ремонт на основните им 

конструктивни елементи. Препоръка към новото строителство е да се търси 

оптималното разположение на жилищата, така че то да бъде ефективно с оглед на 

енергийния разход. Следваща и допълваща задача е да се използват възобновяеми 

източници за производство на енергия и локално задоволяване на енергийните нужди. 

През 2015 г. са завършени проекти пряко свързани с повишаването на 

енергийната ефективност на публични сгради. Проект „Подобряване на достъпа до 

услуги, оптимизиране на процесите и въвеждане на модерни практики за предоставяне 

на информационни, консултантски и административни услуги във всички населени 

места на Община Неделино чрез създаване на Общински център за услуги, внедряване 

на електронна система за управление на документи и използването на информационни 

и комуникационни технологии”, Мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007- 

2013 г. (ПРСР).   

Изградена е нова пристройка към съществуваща към общинска администрация, 

като   реализирания проект отговаря на всички изисквания за енергийна ефективност 

за сгради, така че тя да бъде ефективна с оглед на енергийните разходи. 

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала само една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 5 %. 

Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община 

Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за реализация на 

предвидените в мярка 4.1. дейности. 

 

Мярка 4.2. Обновяване на пространства и осигуряване на нови места за отдих и 

спорт 

 

Очакван резултат: 

Благоприятни условия за ежедневен отдих във всички населени места на Община 

Неделино и предпоставки за активен спортен и здравословен начин на живот за гражданите 

на Общината. 

 

Препоръчителни задачи: 

Във фокуса на мярката попадат пространства, които следва да се обновяват според 

нуждите на местните жители при създаването на повече зелени зони. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 
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В мярка 4.2. Община Неделино е предвидила дейности за обновяване на 

пространства и осигуряване на нови места за отдих и спорт. Чрез изпълнение на 

мярката се цели да се създадат благоприятни условия за ежедневен отдих във всички 

населени места на Община Неделино и предпоставки за активен спортен и 

здравословен начин на живот за гражданите на Общината.  

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община 

Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за реализация на 

предвидените в мярка 4.2. дейности. 

 

Мярка 4.3. Развитие на спортната инфраструктура в Община Неделино 

Очакван резултат: 

Обезпеченост на Община Неделино от стадиони, спортна зала, спортни площадки и 

други спортни съоръжения, осигуряващи необходимите условия за по-голяма спортна 

активност на населението. Основа за организирането и провеждането на тренировки и 

масови спортни събития. 

 

Препоръчителни задачи: 

Необходимо е да се приложи  подход за планиране и изграждане на спортната 

инфраструктура в общината. Предвижда се възстановяване на съществуващите и образуване 

на нови специализирани места за спорт. Старите и новите спортни обекти  следва да са 

обвързани в обща система и да обслужват целия град и населените места. Насърчаването на 

спортната дейност ще допринесе за цялостното подобряване на качеството на живот в 

Община Неделино. Ключова задача е изграждането на мултифункционално спортно 

съоръжение в общинският център.  

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 4.3. Община Неделино е заложила дейности за развитие на спортната 

инфраструктура. С изпълнение на мярката се цели да се постигне обезпеченост на 

Община Неделино от стадиони, спортна зала, спортни площадки и други спортни 

съоръжения, осигуряващи необходимите условия за по-голяма спортна активност на 

населението. Основа за организирането и провеждането на тренировки и масови 

спортни събития. Предвижда се възстановяване на съществуващите и образуване на 

нови специализирани места за спорт. Старите и новите спортни обекти  следва да са 

обвързани в обща система и да обслужват целия град и населените места. 

Насърчаването на спортната дейност ще допринесе за цялостното подобряване на 

качеството на живот в Община Неделино. Ключова задача е изграждането на 

мултифункционално спортно съоръжение в общинският център.  
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През разглеждания период, Община Неделино не реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 %. 

Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община 

Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за реализация на 

предвидените в мярка 4.3. дейности. 

Община Неделино има одобрен проект от ПРСР 2007-2013г., Мярка 321 „Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 

селските райони 2007- 2013 г. (ПРСР)”, „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, 

чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, 

Спортна площадка „Емовци” в гр. Неделино и Спортна площадка „Средец” в с. 

Средец” на стойност 5 867 380.00, който  не е реализиран. Препоръчително е Община 

Неделино да кандидатства през следващия програмен период отново за реализацията 

на този проект. 

 

Мярка 4.4. Осигуряване на безопасни пешеходни пространства и достъпна градска 

среда 

Очакван резултат: 

Добри условия и организация на пешеходното движение. Достъпна градска среда за 

всички жители, особено за социалните групи в неравностойно положение. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката включва изграждане и рехабилитация на  тротоари. Стимулирането на 

пешеходното движение изисква и специфична организация на движението, ограничаваща и 

регламентираща автомобилното движение в общинския център. Изграждане на нужните 

съоръжения за социалните групи в неравностойно положение, за тяхното лесно и удобно 

придвижване до ключовите публични сгради и открити пространства. 

 Реализирана е една дейност по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 4.4. Община Неделино е заложила дейности за осигуряване на безопасни 

пешеходни пространства и достъпна градска среда. С изпълнение на мярката се цели да 

се постигнат добри условия и организация на пешеходното движение. Достъпна градска 

среда за всички жители, особено за социалните групи в неравностойно положение. 

Основа за организирането и провеждането на тренировки и масови спортни събития. 

Предвижда се изграждане и рехабилитация на  тротоари. Стимулирането на 

пешеходното движение изисква и специфична организация на движението, 

ограничаваща и регламентираща автомобилното движение в общинския център. 

Изграждане на нужните съоръжения за социалните групи в неравностойно положение, 

за тяхното лесно и удобно придвижване до ключовите публични сгради и открити 

пространства. 



32 
„АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД ГР. РУДОЗЕМ  

 
 

През 2015г. са завършени проекти пряко свързани с подобряването на градската 

среда чрез обновяването на централната градска част . По проект ,,Подобрение и 

разширение на градски площад - гр. Неделино“, Мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 

г. (ПРСР) еобновен изцяло  централния градски площад. Подобрен и разширен градски  

площад в гр. Неделино. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на останалите дейности, предвидени в мярка 4.4. 

 

Мярка 4.5. Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа 

Очакван резултат: 

Качествена Общинска околна среда, със стабилни и качествени доставки на питейна 

вода. 

 

Препоръчителни задачи: 

Предвидени са отстраняването на дефекти по частично изградените водоснабдителни 

мрежи, изграждане на липсващите съоръжения и водопроводни мрежи в населените места на 

Общината. Изграждането на канализационни мрежи в общинския център и населените места 

на Община Неделино. Целесъобразно е изготвянето на програма за приоритетна и поетапна 

подмяна на водопроводните и канализационни тръби. Паралелни следва да бъдат 

инвестициите за мониторинг и контрол на функционирането на двете системи, гарантиращи 

поддържането им в изрядност и своевременно отстраняване на възникналите проблеми. 

 

Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

350 000 

Частично изграждане на 

водопроводна мрежа в с. 

Върлино, Община 

Неделино ПРСР 

Община 

Неделино  

420 000 

Частично изграждане на 

водопроводна мрежа в с. 

Кундево, Община 

Неделино ПРСР 

Община 

Неделино  

350 000 

Частично изграждане на 

водопроводна мрежа в с. 

Тънка бара, Община 

Неделино ПРСР 

Община 

Неделино  
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В мярка 4.5. Община Неделино е заложила дейности за подобряване на 

водопроводната и канализационната мрежа. Основната цел на мярката е качествена 

Общинска околна среда, със стабилни и качествени доставки на питейна вода. 

Предвидени са отстраняването на дефекти по частично изградените водоснабдителни 

мрежи, изграждане на липсващите съоръжения и водопроводни мрежи в населените 

места на Общината. Изграждането на канализационни мрежи в общинския център и 

населените места на Община Неделино.  

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала три проекта от 

заложени 35 проекта по мярка 4.5. Общо заложените проекти са на стойност 83 090 000 

лв. Реализираните проекти са на обща стойност 1 120 000 лв. Процентното изпълнение 

на тази мярка е 9 %.  Изпълнението на мярката може да се определи като ДОБРО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия 

период за реализация на предвидените в мярка 4.5. дейности. 
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Мярка 4.6. Подобряване на качеството и достъпа до здравно обслужване 

Очакван резултат: 

Подобрени здравно обслужване и здравен статус на населението. Национално 

значение на здравната инфраструктура в Община Неделино. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката насочва средства за подобряване на материалната база и оборудването на 

различните обекти на здравната инфраструктура / лекарски кабинети в училищата и 

детските градини и център за бърза и неотложна медицинска помощ/. Освен обединените 

от мярката инвестиционни проекти, са нужни и „меките” проекти, създаващи 

необходимите условия и стимули за по-широко използване на здравното обслужване от 

всички социални групи и спрямо техните потребности. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 4.6. Община Неделино е предвидила дейности за подобряване на 

качеството и достъпа до здравно обслужване. Чрез изпълнение на мярката се цели 

да се създадат подобрени здравно обслужване и здравен статус на населението.  

Мярката насочва средства за подобряване на материалната база и 

оборудването на различните обекти на здравната инфраструктура / лекарски 

кабинети в училищата и детските градини и център за бърза и неотложна 

медицинска помощ/. Освен обединените от мярката инвестиционни проекти, са 

нужни и „меките” проекти, създаващи необходимите условия и стимули за по-

широко използване на здравното обслужване от всички социални групи и спрямо 

техните потребности. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 4.6. дейности. 

 

Мярка 4.7. Оптимизиране на транспортната система и организацията на 

движението в Община Неделино 

Очакван резултат: 

Добра транспортна свързаност на Община Неделино, сигурност и безопасност на 

движението. 
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Препоръчителни задачи: 

Адекватното планиране на  транспортната система за движение, откриването на 

най-подходящите трасета за автомобилния транспорт, са основата за ефективност на 

местния транспорт. Последващи задачи са приложението на модели за управление на 

автомобилния трафик и координиране на същия от специализирана компютърна система 

и системи за видионаблюдение. Към физическите аспекти на мярката се присъединяват и 

осигуряването на необходимите паркинги и нови транспортни връзки. 

Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

1 850 000 

Рехабилитация, 

реновиране, ремонт и 

изграждане на 

съоръжения на 

междуселищен път 

Неделино - Върли дол: - 

SML2173 ПРСР 

Община 

Неделино  

 

В мярка 4.7. Община Неделино е предвидила дейности за оптимизиране на 

транспортната система и организацията на движението в Община Неделино 

подобряване на качеството и достъпа до здравно обслужване. Чрез изпълнение на 

мярката се цели да се създаде добра транспортна свързаност на Община Неделино, 

сигурност и безопасност на движението. 

Към физическите аспекти на мярката се присъединяват и осигуряването на 

необходимите паркинги и нови транспортни връзки. 

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала една от 

предвидените дейности по тази мярка. Изпълнен е проект за Рехабилитация, 

реновиране, ремонт и изграждане на съоръжения на междуселищен път Неделино - 

Върли дол: - SML2173 на обща стойност 1 850 000 лв. Общо по мярката са 

предвидени 46 181 615 лв. Процентното изпълнение на тази мярка е 1 %. 

Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 4.7. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 4.8. Изграждане на площади по населените места и изграждане на нова и 

обновяване на уличната мрежа при подобряване на уличното озеленяване и 

приложение на енергийноефективно публично осветление 

Очакван резултат: 



36 
„АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД ГР. РУДОЗЕМ  

Изграждане на площади по населените места и изграждане на нова и обновяване 

на улична мрежа в добро състояние, пълноценно осветена и озеленена. По-малко 

произшествия по улиците и по-благоприятна среда за пешеходците. 

 

Препоръчителни задачи: 

Тук се включват изграждане на площади по населените места и изграждане на 

нова и рехабилитацията на съществуващата улична мрежа, съпътствана от подходящо 

улично озеленяване и енергоспестяващо публично осветление – подмяна на асфалтовата 

настилка, облагородяване на тротоарите чрез озеленяване и осветяване. Подобни 

инициативи допринасят не само за безопасността на гражданите, но и за приятната 

атмосфера на градската и селска среда. 

Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

1 865 482 

Подобряване и 

разширяване на градски 

площад - гр. Неделино ПРСР 

Община 

Неделино  

 

В мярка 4.8. Община Неделино е предвидила дейности за изграждане на 

площади по населените места и изграждане на нова и обновяване на уличната 

мрежа при подобряване на уличното озеленяване и приложение на 

енергийноефективно публично осветление. Чрез изпълнение на мярката се цели да 

бъдат изградени площади по населените места, както и нова и обновяване на 

улична мрежа в добро състояние, пълноценно осветена и озеленена. По-малко 

произшествия по улиците и по-благоприятна среда за пешеходците. 

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала една от 

предвидените дейности по тази мярка. Изпълнен е проект за подобряване и 

разширяване на градски площад - гр. Неделино на обща стойност 1 865 482 лв. 

Общо по мярката са предвидени 10 765 482 лв. Процентното изпълнение на тази 

мярка е 17 %. Изпълнението на мярката може да се определи като ДОБРО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на 

плановия период за реализация на предвидените в мярка 4.8. дейности, както и да 

търси източници на финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 4.9. Постоянно поддържане на системата за наблюдение на качеството на 

околната среда 

Очакван резултат: 
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Ефективно функционираща централизирана система за наблюдение компонентите 

на околната среда. Въведени механизми за проследяване на процесите с негативно 

екологично въздействие.  

 

Препоръчителни задачи: 

Необходимо е анализирането на съществуващите системи за мониторинг на 

различните компоненти на околната среда, оценяване на тяхната ефективност и 

разработването на програми за разширяване на обхвата им, оптимизиране на 

функционирането и интегрираното им управление. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 4.9. Община Неделино е предвидила дейности за поддържане на 

системата за наблюдение на качеството на околната среда. Чрез изпълнение на 

мярката се цели да се създаде ефективно функционираща централизирана система 

за наблюдение компонентите на околната среда. Въведени механизми за 

проследяване на процесите с негативно екологично въздействие.  

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Процентното изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 4.9. дейности. 

 

Мярка 4.10. Изграждане на системата за разделно събиране и преработка на 

отпадъците 

Очакван резултат: 

Ефективни комплексни дейности за управление на отпадъците 

 

Препоръчителни задачи: 

Доброто управление на отпадъците е задължително условие за устойчивото 

развитие на община Неделино. Важността на дейността е потвърдена и от приоритетите 

на Оперативната програма за развитие на околната среда за периода 2013-2020. Тези 

обстоятелства мотивират насочването на инвестиции и различни инициативи с оглед на 

оптималното събиране, преработване, усвояване и повторна употреба на отпадъците. 

Мярката се групира в две основни направления – организационни и 

функционални.Първата група извежда нуждата от информационни кампании и различни 

публични срещи и събития за създаването на разумно отношение спрямо употребата на 

продуктите, изхвърлянето и третирането на отпадъците. Функционалните изисквания 

към управлението на отпадъците изискват осигуряването на действаща система за 

събиране на отпадъците, включваща разполагането на специализирани контейнери и 

подвижен състав.  
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Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

10 000 

За чиста околна среда - 

2014 - 2020г, с мото 

„Обичам природата - и 

аз участвам” МОСВ 

Община 

Неделино  

 

В мярка 4.10. Община Неделино е предвидила дейности за изграждане на на 

системата за разделно събиране и преработка на отпадъците. Чрез изпълнение на 

мярката се цели осъществяването на ефективни комплексни дейности за 

управление на отпадъците. Мярката се групира в две основни направления – 

организационни и функционални. Първата група извежда нуждата от 

информационни кампании и различни публични срещи и събития за създаването 

на разумно отношение спрямо употребата на продуктите, изхвърлянето и 

третирането на отпадъците. Функционалните изисквания към управлението на 

отпадъците изискват осигуряването на действаща система за събиране на 

отпадъците, включваща разполагането на специализирани контейнери и подвижен 

състав.  

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала една от 

предвидените дейности по тази мярка. Изпълнен е проект За чиста околна среда - 

2014 – 2020 г, с мото „Обичам природата - и аз участвам”  на обща стойност 10 000 

лв. Общо по мярката са предвидени 55 310 000 лв. Финансовото изпълнение на тази 

мярка клони към 0 %. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на 

плановия период за реализация на предвидените в мярка 4.10. дейности, както и да 

търси източници на финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 4: „Жинена среда и свързаност” е оценена като СЛАБА степен 

на изпълнение. Приоритетът предвижда интервенции и инвестиции за подобряване 

на енергийната ефективност на жилищния сектор и обществените сгради, 

предоставяне на качествени публични услуги, благоприятна среда за разнообразен 

отдих и спорт, рационална транспортна система, съответстваща на концепцията за 

устойчивото развитие. Отделните интервенции се допълват по между си и 

гарантирант жизнена среда и устойчива мобилност в рамките на Община 

Неделино. Реализирани са дейности на стойност 5 045 482 лв. от заложени 

440 154,477 лв. по този приоритет. Община Неделино трябва да положи усилия в 

посока развитие на дейностите, насочени към подобряване на енергийната 

ефективност на жилищния сектор и обществените сгради, предоставяне на 
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качествени публични услуги, благоприятна среда за разнообразен отдих и спорт, 

рационална транспортна, както и в търсенето на източници на финансиране на 

тези дейности. 

 

Приоритетна област 5: „ПРИОБЩАВАНЕ“ 

Приоритетна област приобщаване включва необходимите мерки за гарантиране 

на социалната равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование, 

професионално развитие и качествено здравеопазване. Приоритетната област предвижда 

балансирано разпределение на ресурси за различните уязвими социални групи, 

включително етническите малцинства, хората с увреждания и възрастните лица.  

Мярка 5.1. Интеграция на рисковите социални групи на пазара на труда 

Очакван резултат: 

По-високи икономическа активност и равнище на заетост сред изолираните 

социални групи. 

 

Препоръчителни задачи: 

Целевите групи са различни изолирани социални групи – хората с увреждания,  

самотните родители, лицата със зависимости и др.. Мярката следва да обхване 

разработването на ефективни инструменти за по-добра реализация на пазара на труда от 

рисковите групи. Препоръчително е инструментите да имат два аспекта – насърчаване на 

икономически неактивните лица в търсенето на работа, както и увеличаване на 

възможностите за устойчива заетост. В обхвата на мярката попадат провеждането на 

мотивационни обучения, осигуряване на стажантски програми, откриване на работни 

места, предназначени за представители на рисковите групи. Различните дейности следва 

да се планират при отчитане на специфичните потребности и умения на целевите 

групи.Особено внимание и ресурси трябва да се отделят за насърчаването на заетостта на 

социално изключени млади хора до 29 г. 

Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

3 350 000 

Осигуряване на 

стажантски места за 

работа в институциите МТСП 

Община 

Неделино  

5 680 000 

Разкриване на работни 

места за лица в 

неравностойно 

положение ОПРЧР 

Община 

Неделино  
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Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

940 000 

Преквалификация и 

квалификация на лица 

/младежи до 29г. и 

възрастни над 55г./ за 

развитие на базови и 

специфични умения ОПРЧР 

Община 

Неделино  

 

В мярка 5.1. Община Неделино е предвидила дейности, свързани с 

интеграция на рисковите социални групи на пазара на труда. Чрез изпълнение на 

мярката се цели постигането на по-високи икономическа активност и равнище на 

заетост сред изолираните социални групи. Целевите групи са различни изолирани 

социални групи – хората с увреждания,  самотните родители, лицата със 

зависимости и др.. В обхвата на мярката попадат провеждането на мотивационни 

обучения, осигуряване на стажантски програми, откриване на работни места, 

предназначени за представители на рисковите групи. Особено внимание и ресурси 

трябва да се отделят за насърчаването на заетостта на социално изключени млади 

хора до 29 г. 

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала три проекта, 

насочени към  осигуряване на стажантски места за работа в институциите; 

разкриване на работни места за лица в неравностойно положение; 

преквалификация и квалификация на лица /младежи до 29г. и възрастни над 55г./ 

за развитие на базови и специфични умения, на обща стойност: 9 970 000 лв. Общо 

по мярката са предвидени 10 120 000 лв. Финансовото изпълнение на тази мярка е 

98,50 %. Изпълнението на мярката може да се определи като МНОГО ДОБРО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ.  

 

Мярка 5.2. Осигуряване на възможности и стимулиране на „учене през целия 

живот” 

Очакван резултат: 

Адаптиране на работната сила към променящите се икономически условия и 

потребности на пазара на труда. 

 

Препоръчителни задачи: 

Динамичното развитие на икономиката налага нуждата от добиването на нови 

умения сред възрастното население. Предоставянето на разнообразни и достъпни форми 
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на учене през целия живот, развиващи базови и специфични умения, е фактор за 

конкурентоспособност на възрастното население и устойчивата му трудова заетост. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 5.2. Община Неделино е предвидила дейности, насочени към 

осигуряване на възможности и стимулиране на „учене през целия живот”. Чрез 

изпълнение на мярката се цели адаптиране на работната сила към променящите се 

икономически условия и потребности на пазара на труда. Динамичното развитие на 

икономиката налага нуждата от добиването на нови умения сред възрастното 

население. Предоставянето на разнообразни и достъпни форми на учене през целия 

живот, развиващи базови и специфични умения, е фактор за конкурентоспособност 

на възрастното население и устойчивата му трудова заетост. 

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала една от 

предвидените дейности по тази мярка. Финансовото изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 5.2. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 5.3. Стимулиране на удължения трудов стаж или т. нар. политика за 

“активно стареене” 

Очакван резултат: 

Активно участващи в социалния живот и пазара на труда възрастни хора. 

Подобрено здравословно състояние на възрастните лица. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката изразява идеята на активното стареене – осигуряването на пълноценен и 

креативен живот на възрастните хора при добър здравен статус и силна връзка между 

отделните поколения. Основните задачи са последователност на организирането на 

партньорска мрежа между различните институции и НПО, насърчаваща и провеждаща 

различни инициативи за по-високата активност и богато разнообразие на възможностите 

за социални контакти, отдих и културен живот на възрастното население.Допълнителна 

възможност е регламентирането на подобна дейност срещу предоставянето на 

помещения за пенсионерски клубове от страна на общината. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 5.3. Община Неделино е предвидила дейности, насочени към 

стимулиране на удължения трудов стаж или т. нар. политика за “активно 

стареене”. Чрез изпълнение на мярката се цели да се постигне активно участие на 
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възрастните хора в социалния живот и пазара на труда. Подобрено здравословно 

състояние на възрастните лица. Мярката изразява идеята на активното стареене – 

осигуряването на пълноценен и креативен живот на възрастните хора при добър 

здравен статус и силна връзка между отделните поколения. Основните задачи са 

последователност на организирането на партньорска мрежа между различните 

институции и НПО, насърчаваща и провеждаща различни инициативи за по-

високата активност и богато разнообразие на възможностите за социални контакти, 

отдих и културен живот на възрастното население. Допълнителна възможност е 

регламентирането на подобна дейност срещу предоставянето на помещения за 

пенсионерски клубове от страна на общината. 

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала една от 

предвидените дейности по тази мярка. Финансовото изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 5.3. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 5.4. Социално включване и гарантиране на достъпно и качествено 

здравеопазване 

Очакван резултат: 

Успешно интегрирани и участващи в обществения живот уязвими групи.  

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката акцентира върху нуждата от подготовката и приложението на политики 

за социално включване и осигурено здравеопазване за по-добър здравен статус на 

уязвимите представители на обществото. Положителният резултат от политиките 

изисква съгласувани и координирани действия от страна на различни представители на 

публичния, неправителствения и частния сектор в Община Неделино. Провеждането на 

периодични информационни и образователни дискусии са средства за социална 

интеграция. Компоненти на мярката са и инициативите за изграждане на умения за 

независим живот на хора с увреждания и създаване на  условия за социални 

контакти,сигурност и действия осмислящи ежедневието им. Обществото има моралното 

задължение при наличие на потребността  да се погрижи за рисковите си групи и разкрие 

необходимите социални услуги. 

Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 
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Индикативна 

стойност, 

заложена в 

индикативната 

финансова 

таблица 

Реализирани проекти 
Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Партньорска 

структура 

280 000 

Разкриване на 

обществена трапезария МТСП 

Община 

Неделино  

2 469 600 

Разкриване и 

разширяване обхвата на 

социалната услуга 

„Домашен помощник“ ОПРЧР 

Община 

Неделино  

1 780 000 

Разкриване и 

разширяване обхвата на 

социалната услуга 

„Личен асистент“ ОПРЧР 

Община 

Неделино  

2 580 000 

Разкриване и 

разширяване обхвата на 

социалната услуга 

„Социален асистент“ ОПРЧР 

Община 

Неделино  

 

В мярка 5.4. Община Неделино е предвидила дейности, насочени към 

социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. Чрез 

изпълнение на мярката се цели постигането на успешно интегрирани и участващи 

в обществения живот уязвими групи. Мярката акцентира върху нуждата от 

подготовката и приложението на политики за социално включване и осигурено 

здравеопазване за по-добър здравен статус на уязвимите представители на 

обществото. Положителният резултат от политиките изисква съгласувани и 

координирани действия от страна на различни представители на публичния, 

неправителствения и частния сектор в Община Неделино. Провеждането на 

периодични информационни и образователни дискусии са средства за социална 

интеграция. Компоненти на мярката са и инициативите за изграждане на умения за 

независим живот на хора с увреждания и създаване на  условия за социални 

контакти,сигурност и действия осмислящи ежедневието им. Обществото има 

моралното задължение при наличие на потребността  да се погрижи за рисковите си 

групи и разкрие необходимите социални услуги. 

През разглеждания период, Община Неделино е реализирала три проекта: 

Разкриване на обществена трапезария; Разкриване и разширяване обхвата на 

социалната услуга „Домашен помощник“; Разкриване и разширяване обхвата на 

социалната услуга „Личен асистент“, финансирани чрез Оперативна програма за 

развитие на човешките ресурси на обща стойност: 7 109 600 лв. Общо по мярката са 

предвидени 9 889 600 лв. Финансовото изпълнение на тази мярка е 72%. 

Изпълнението на мярката може да се определи като МНОГО ДОБРО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ.  
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Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 5: „Приобщаване” е оценена като МНОГО ДОБРА степен на 

изпълнение. Приоритетът включва необходимите мерки за гарантиране на 

социалната равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование, 

професионално развитие и качествено здравеопазване. Приоритетната област 

предвижда балансирано разпределение на ресурси за различните уязвими социални 

групи, включително етническите малцинства, хората с увреждания и възрастните 

лица. Реализирани са дейности на стойност 17 079 600 лв. от заложени 21 459 600 лв. 

по този приоритет. Финансовото изпълнение на приоритена област 5 е 79,60%, 

което може да се определи като МНОГО ДОБРО. Община Неделино е съумяла да да 

изпълни почти всички от заложените мерки за гарантиране насоциалната 

равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование, професионално 

развитие и качествено здравеопазване. С най – добро изпълнение са  мярка 5.1., 

насочена към интеграция на рисковите социални групи на пазара на труда – 

98,50% финансово изпълнение и мярка 5.4. насочена към социално включване и 

гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване – 72% финансово 

изпълнение. През оставащото време от плановия период Община Неделино следва 

да положи усилия за реализиране на дейностите, заложени в мярка 5.2. - насочени 

към осигуряване на възможности и стимулиране на „учене през целия живот” и 

мярка 5.3. - насочени към стимулиране на удължения трудов стаж или т. нар. 

политика за “активно стареене”. 

 

Приоритетна област 6: „СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО“ 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В РАЗВИТИЕТО съчетава две теми – ефективното 

управление и сътрудничеството на различни равнища и между различни участници. 

Обединяването на двете теми представя важността на споделеното управление – взимане 

на решения между различните заинтересовани страни. Предвидени са разнопосочни 

мерки за подобряване на административния капацитет, създаването на партньорски 

мрежи и поставянето на организационна основа – предпоставки за комплексното 

развитие на общината. Интегралният характер на приоритета посочва неговият принос 

към четирите стратегически цели. По този начин следващите мерки са важно условие за 

успешното реализиране на Общинския план за развитие. 

Мярка 6.1. Повишаване на административния капацитет за разработване и 

управление на проекти 

Очакван резултат: 

Развити умения за разработване и успешна реализация на проекти от различни 

сфери и с разнообразни източници на финансиране. 

 

Препоръчителни задачи: 
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Предвиденият комплекс от дейности се насочва към представителите на 

публичните администрации, неправителствените организации и бизнеса. Завършването 

на проектите с успех, от страна на трите сектора, изисква разпределянето на финансови 

средства за повишаването на капацитета за предварителната подготовка и последващата 

реализация на проектите. Комплексът от дейности включва изготвянето на анализ на 

съществуващите умения и оценка на липсващите компетенции, провеждането на 

разнообразни специализирани обучения, организирането на периодични форуми за 

представяне на добрите практики в управлението на проекти. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 6.1. Община Неделино е предвидила дейности, насочени към 

представителите на публичните администрации, неправителствените организации 

и бизнеса. Завършването на проектите с успех, от страна на трите сектора, изисква 

разпределянето на финансови средства за повишаването на капацитета за 

предварителната подготовка и последващата реализация на проектите. 

Комплексът от дейности включва изготвянето на анализ на съществуващите 

умения и оценка на липсващите компетенции, провеждането на разнообразни 

специализирани обучения, организирането на периодични форуми за представяне 

на добрите практики в управлението на проекти. Чрез изпълнение на мярката се 

цели да се постигнат развити умения за разработване и успешна реализация на 

проекти от различни сфери и с разнообразни източници на финансиране. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Финансовото изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 6.1. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 6.2. Популяризиране на финансовите инструменти на ЕС и 

възможностите на публично-частните партньорства 

Очакван резултат: 

Ефективно усвояване на средствата от структурните и кохезионния фонд на ЕС. 

Разработени проекти по модела на публично-частните партньорства.  

 

Препоръчителни задачи: 

Необходими са инициативи за популяризиране на специфичните цели и 

финансираните дейности на оперативните програми за периода 2014-2020. 

Осигуряването и разпространяването на информационни материали, организирането и 

провеждането на разяснителни семинари са най-важните инструменти за повишаване на 

информираността на различните възможни бенефициенти. Непознатите към настоящия 
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момент възможности за стимулиране на местното развитие, чрез прилагане на модела на 

ПЧП, налагат проучването им от страна на Община Неделино и представянето им пред 

частния сектор. ПЧП пряко отговаря на търсеното взаимодействие и сътрудничество 

между различните актьори в процеса на общинското планиране и развитие. Мярката е 

тясно взаимосвързана с предходната, като двете заедно позволяват високо качество и 

голямо количество на реализираните проекти в община Неделино през следващите седем 

години. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 6.2. Община Неделино е предвидила дейности, насочени към 

популяризиране на специфичните цели и финансираните дейности на оперативните 

програми за периода 2014-2020, като осигуряване и разпространение на 

информационни материали, организиране и провеждане на разяснителни семинари 

за повишаване на информираността на различните възможни бенефициенти. 

Мярката е тясно взаимосвързана с предходната, като двете заедно позволяват 

високо качество и голямо количество на реализираните проекти в община 

Неделино през следващите години. Чрез изпълнение на мярката се цели да се 

постигне ефективно усвояване на средствата от структурните и кохезионния фонд 

на ЕС. Разработени проекти по модела на публично-частните партньорства.  

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Финансовото изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 6.2. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 6.3. Координация и комуникация между общинската администрация, 

образователните институции и бизнеса за планиране на образователните 

програми и обучение в работна среда 

Очакван резултат: 

Повишено качество на образованието, разкриване на нови специалности в СОУ 

„СВ. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за повече възможности за професионална 

реализация. Формирани партньорства между общинската администрация, 

образователните институции и бизнеса. 

 

Препоръчителни задачи: 

Изменящите се потребности на работодателите изискват способност за адаптация 

на съдържанията на учебните програми. Мярката посочва нуждата от въвеждането на 

система за планиране на образователните програми, основаваща се на постоянно 

взаимодействие и сътрудничество между бизнеса, образованието и общинската 
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администрация. Безспорна е необходимостта от интензивна връзка между образованието 

и бизнеса чрез участие на частния сектор в изготвянето на план-приема и регулиране на 

специалностите спрямо търсенето на пазара.Пълноценната професионална реализация на 

учащите, налага и разпространяването на стажантските програми по метода „обучение с 

работа”. Препоръчително е разработването на програма и предлагането на 

институционални стимули за обучение в реална работна среда. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 6.3. Община Неделино е предвидила дейности, насочени към 

удовлетворяване на изменящите се потребности на работодателите, които изискват 

способност за адаптация на съдържанията на учебните програми. Мярката посочва 

нуждата от въвеждането на система за планиране на образователните програми, 

основаваща се на постоянно взаимодействие и сътрудничество между бизнеса, 

образованието и общинската администрация. Мярката е насочена към 

разработването на програма и предлагането на институционални стимули за 

обучение в реална работна среда. Чрез изпълнение на мярката се цели да се 

постигне повишено качество на образованието, разкриване на нови специалности в 

СОУ „СВ. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за повече възможности за 

професионална реализация. Формирани партньорства между общинската 

администрация, образователните институции и бизнеса. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Финансовото изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 6.3. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 6.4. Създаване на мрежа за обмен на информация и диалог между 

Община Неделино и различните заинтересовани страни 

Очакван резултат: 

Подобрено общинско управление и повишено гражданско участие. 

 

Препоръчителни задачи: 

Своевременното идентифициране на проблемите и потенциалите за развитие е 

условие за успешното управление в общината. То е постижимо единствено при 

непрекъснат контакт и обмен на информация между общинската администрация. В 

Мярка 6.4., съществуват две проявления на предвиденото действие –периодични 

публични срещи и дискусии, въвличащи оптимален брой разнообразни представители на 

Община Неделино. Неразделна част от настоящия общински план е неговата Система 

за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план. Системата предвижда 
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конкретни механизми за обмен на информация, публичност и отчетност на дейностите 

по реализацията на плана, фокусиращи най-важните моменти в общинското развитие 

през следващите години. Системата за наблюдение предвижда последователност от 

публични срещи, балансирано разпределени във времето. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 6.4. Община Неделино е предвидила дейности, целящи 

своевременното идентифициране на проблемите и потенциалите за развитие, което 

е условие за успешното управление в общината. В Мярка 6.4., съществуват две 

проявления на предвиденото действие – периодични публични срещи и дискусии, 

въвличащи оптимален брой разнообразни представители на Община Неделино. 

Неразделна част от настоящия общински план е неговата Система за наблюдение и 

оценка на изпълнението на общинския план. Системата предвижда конкретни 

механизми за обмен на информация, публичност и отчетност на дейностите по 

реализацията на плана, фокусиращи най-важните моменти в общинското развитие 

през следващите години. Системата за наблюдение предвижда последователност от 

публични срещи, балансирано разпределени във времето. Чрез изпълнение на 

мярката се цели да се постигне подобрено общинско управление и повишено 

гражданско участие. 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Финансовото изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 6.4. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 6.5. Създаване на организационна основа за междуобщинско 

сътрудничество в предоставянето на услуги 

Очакван резултат: 

Ефективно междуобщинско сътрудничество за предоставяне на услуги и 

реализация на общи проекти.      

 

Препоръчителни задачи: 

Въвеждането на работеща форма за организация на група общини, координирана 

от Община Неделино и Област Смолян, изисква регулярни срещи, взаимни обучения и 

обмен на добри практики, включително и чрез контакт с други европейски региони / 

Сдружение на планинските общини/. Поставянето на основа за междуобщинското 

сътрудничество може да се продължи чрез разработването на модели за предоставяне на 

общи и по-качествени услуги за населението. Други перспективи са разработването на 
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общи планове в идентичните сфери на развитие, както и реализация на съвместни 

ключови проекти. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 6.5. Община Неделино е предвидила дейности, насочени към  

въвеждането на работеща форма за организация на група общини, координирана от 

Община Неделино и Област Смолян, чрез регулярни срещи, взаимни обучения и 

обмен на добри практики, включително и чрез контакт с други европейски региони 

/Сдружение на планинските общини/. Чрез изпълнение на мярката се цели да се 

постигне ефективно междуобщинско сътрудничество за предоставяне на услуги и 

реализация на общи проекти.     . 

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Финансовото изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 6.5. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Мярка 6.6. Насърчаване на електронното управление в община Неделино 

Очакван резултат: 

Въведена електронна платформа за управление на общинското развитие и 

качествени електронни услуги за гражданите.  

    

Препоръчителни задачи: 

Мярката напълно съответства на националните приоритети за развитие през 

следващите години и на приоритетните оси на Оперативна програма „Добро управление” 

за периода 2014-2020. Необходими са реализациите на взаимосвързани проекти за 

разработване на нови или усъвършенстване на вече съществуващите инструменти на 

електронното управление. Необходимо е съсредоточаването на средства за 

осигуряването на добри електронни услуги, подобряващи цялостното административно 

обслужване и улесняващи бизнес инициативите. Друга особено важна задача е 

оптималното приложение на Географските информационни системи в устройственото 

планиране и инвестиционното проектиране на общината.     

 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент. 

 

В мярка 6.6. Община Неделино е предвидила дейности, насочени към  

разработване на нови или усъвършенстване на вече съществуващите инструменти 

на електронното управление; съсредоточаване на средства за осигуряване на добри 

електронни услуги, подобряващи цялостното административно обслужване и 
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улесняващи бизнес инициативите. Друга особено важна задача е оптималното 

приложение на Географските информационни системи в устройственото планиране 

и инвестиционното проектиране на общината. Чрез изпълнение на мярката се цели 

да бъде въведена електронна платформа за управление на общинското развитие и 

качествени електронни услуги за гражданите.  

През разглеждания период, Община Неделино не е реализирала нито една от 

предвидените дейности по тази мярка. Финансовото изпълнение на тази мярка е 0 

%. Изпълнението на мярката може да се определи като СЛАБО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Община Неделино трябва да предприеме мерки до края на плановия период за 

реализация на предвидените в мярка 6.6. дейности, както и да търси източници на 

финансиране за реализация на дейностите по мярката. 

 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 6: „Сътрудничество в развитието” е оценена като МНОГО 

СЛАБА степен на изпълнение. Приоритетът съчетава две теми – ефективното 

управление и сътрудничеството на различни равнища и между различни 

участници. Обединяването на двете теми представя важността на споделеното 

управление – взимане на решения между различните заинтересовани страни. 

Предвидени са разнопосочни мерки за подобряване на административния 

капацитет, създаването на партньорски мрежи и поставянето на организационна 

основа – предпоставки за комплексното развитие на общината. Интегралният 

характер на приоритета посочва неговият принос към четирите стратегически 

цели. Община Неделино не е реализирала нито една от заложените дейности по този 

приоритет. Финансовото изпълнение на приоритена област 6 е 0%, което може да се 

определи като МНОГО СЛАБО. През оставащото време от плановия период 

Община Неделино следва да положи усилия за реализиране на дейностите, 

заложени в приоритет 6 за да си гарантира ефектвино управление и 

сътрудничество, чрез подобряване на административния капацитет и създаването 

на партньорски мрежи, което е предпоставка за копмплексното развитие на 

общината.  

 

3.3. ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИЯ 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

Основната характеристика в национален план, даваща отражение и върху 

условията за развитие на местно ниво, e икономическата и финансова нестабилност в 

цялата страна, съчетана с политическата обстановка и оказваща влияние върху средата за 

изпълнение на Общинския план за развитие.  

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени 

и настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи  въздействие 

върху социално-икономическото развитие на общината. 

Демографска характеристика на община Неделино 
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Главни фактори, които засягат  демографското развитие и които следва да се 

наблюдават са: естествения прираст, вътрешната миграция, гъстотата на населението, 

структура на пол, възрастова структура. 

 Анализът на демографското развитие в Общината показва следните 

характеристики : 

 Запазва се тенденция на намаляване на населението в общината; 

 Демографската тенденция за региона е по – неблагоприятна в сравнение с тази за 

общината; 

 Има взаимовръзка между степен на образованост и квалификация, ниския 

коефициент на заетост и икономическото състояние, тази връзка ще влияе върху  

социално – икономическото развитие на региона и в бъдеще ; 

Необходима е периодична оценка и мониторинг на статуса на социално – 

икономическото развитие на ЮЦР,областта и общината през филтъра на демографската 

система, с оглед контролиране на фактора на икономически растеж. 

Наблюдава се тенденцията за намаляване на броя на населението по постоянен 

адрес. В общият брой на населението жените продължават да бъдат по-голяма част от 

населението на общината. Населението, което живее в селата на община Неделино, като 

цяло е по-малко от това което живее в гр. Неделино. През 2016г. продължава 

тенденцията за намаляване населението на общината. Това до голяма степен се дължи на 

ниската раждаемост, емиграционните и имиграционните процеси протичащи в 

общината, поради различни фактори, като: липса на работа и търсене на възможност за 

препитание; ниски доходи; търсене на по-високо платена работа; продължаване на 

образованието в други градове или чужбина и др.            

Раждаемост, смътност, естествен прираст и механично движение на 

населението 

Показателите, които оказват влияние върху броя на населението са два – 

естествен и механичен прираст. Стойностите и на двата показателя за общината са 

отрицателни.  

Възрастова структура на населението 

Данните за възрастовата  структура на населението в община Неделино показват, 

че намалява относителният дял на децата до 15 годишна възраст и се увеличава делът на 

населението на 65 и повече години -  т.е като цяло населението остарява.  

Равнище на безработица 

  Равнището на безработицата към 30.11.2016г. за ДБТ  Златоград е 17,96%. 

Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са 

сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. В условията на високото 

равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане на работни места, групата с ниско 

образование и без специалност и квалификация, остава неконкурентна Като цяло  нивото 

на безработицата остава високо в сравнение със средните показатели за България -11,4%  

и област Смолян 11,7%. 
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Икономическо развитие на община Неделино 

Общинската икономика се характеризира с не толкова голямо разнообразие на 

стопанските браншове. Относно концентрацията на промишлени отрасли може да се 

каже, че тя не е налице в същински тип, а е налице географска концентрация само на 

някои видове производства от преработващата и добивната промишленост(дърводобив и 

дървопреработване), трикотажната и шивашката промишленост, фирми в областта на 

услугите и търговията. При земеделските продукти специализация се проявява при 

производството на тютюн и  картофи. Съсредоточаването на по – голяма част от 

промишлените предприятия на територията на общинския център оказва негативно 

влияние върху малките населени места за създаване на условия на заетост. 

        

 В тази част са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в ОПР за 

периода от 2014 г. до 2016 г.  

 

В общински план за развитие са залегнали 6 приоритетни области: 

 Приоритетната област 1 „НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО”, която е 

насочена към управлението на културното наследство – опазване, пълноценно 

представяне и трайно насищане със съвременни функции.  Предвидени са и 

необходимите дейности за активното включване на природното наследство в 

изградените вече   17 бр. екопътеки с акцент върху исторически значими обекти. 

Единното разглеждане на природните дадености, културното наследство и културния 

живот е предпоставка за съхраняване и подчертаване на неделинската  идентичност и 

атмосфера. Приоритетната област допринася за постигането на СЦ3: Изявени в единство 

наследство и изкуство, насочена е към СЦ1: Пълноценна градска среда и СЦ2: 

Икономика на знанието и равните възможности, във връзка с ролята на приоритета за 

развитието на културния туризъм. 

 Приоритетната област 2 „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ”, която разкрива 

местните традиции в науката и образованието, както и перспективите за превръщането 

им в основа на  съвременна икономика на знанието. Върху училищата в община 

Неделино следва да се фокусира достатъчен обем ресурси за подобряване на 

образователната им инфраструктура достъпността до тях. Присъединяват се и 

необходимите мерки за поддържане на ученето през целия живот, подобряване и 

разнообразяване на личните професионални умения. Съдържанието на приоритетната 

област успешно стимулира СЦ1: Пълноценна градска среда и СЦ2: Икономика на 

знанието и равните възможности. Развитието на регионално значимите образователни 

институции подпомага и СЦ4: Активна роля в развитието на региона. 

 Приоритетната област 3 „ПРОДУКТИ С НЕДЕЛИНСКА МАРКА”, 

насочена към успешна изява на местните дадености и представянето им  като 

разнообразие от продукти, привличащо интереса на инвеститори и гости на общината. 

Структурата на приоритета успешно допълва и се съчетава с елементите от всички 

останали приоритетни области. Продуктите с Неделинска марка следва да символизират 

уникалните възможности за културен живот, наука и образование,  качествен и достоен 

живот в общината. Приоритетът е с насоченост и към четирите стратегически цели. 
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 Приоритетната област 4 „ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ”, 

насочена към разнообразните функционални аспекти на общинското развитие. 

Предвидени са интервенции и инвестиции за подобряване на енергийната ефективност 

на жилищния сектор и обществените сгради, предоставяне на качествени публични 

услуги, благоприятна среда за разнообразен отдих и спорт, рационална транспортна 

система, съответстваща на концепцията за устойчивото развитие. Отделните 

интервенции се допълват по между си и гарантират жизнена среда и устойчива 

мобилност в рамките на Община Неделино.  

 Приоритетната област 5 „ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ”, 

включваща необходимите мерки за гарантиране на социалната равнопоставеност и 

равностойния достъп до заетост, образование, професионално развитие и качествено 

здравеопазване. Приоритетната област предвижда балансирано разпределение на 

ресурси за различните уязвими социални групи, включително етническите малцинства, 

хората с увреждания и възрастните лица.  

 Приоритетната област 6 „СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО”, 

съчетаваща две теми – ефективното управление и сътрудничеството на различни 

равнища и между различни участници. Обединяването на двете теми представя 

важността на споделеното управление – взимане на решения между различните 

заинтересовани страни. Предвидени са разнопосочни мерки за подобряване на 

административния капацитет, създаването на партньорски мрежи и поставянето на 

организационна основа – предпоставки за комплексното развитие на общината. 

Интегралният характер на приоритета посочва неговият принос към четирите 

стратегически цели. По този начин следващите мерки са важно условие за успешното 

реализиране на Общинския план за развитие. 

 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 1: „Наследство и изкуство” е оценена като СЛАБА степен на 

изпълнение. Община Неделино е изпълнила три проекта по мярка 1.5. „Подкрепа за 

организирането и провеждането на разнообразни културни събития и прояви”, на обща 

стойност: 1 250 000 лв., по тази мярка са реализирани всички заложени дейности. Общо 

по приоритета са заложени дейности на стойност: 36 470 000 лв. Община Неделино 

следва да насочи усилията си до края на плановия период към реализация на останалите 

заложени дейности по приоритет 1, като се възползва от възможностите, които предлагат 

европейските програми и най – вече ПРСР. 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 2: „Наука и образование” също е оценена като СЛАБА степен на 

изпълнение. По приоритета са заложени 5 мерки, като е реализирана на 100% само мярка 

2.1. „Осигуряване на необходимия капацитет на образователната инфраструктура”. 

Изпълнен е проект „Реконструкция и разширяване на ОДЗ 1, гр. Неделино” на стойност 

500 000 лв. До края на плановия период Община Неделино следва да насочи достатъчен 

обем ресурси за подобряване на образователната инфраструктура и достъпността до тях, 

като се възползва от възможностите, които предлагат европейските програми и най – 

вече ПРСР. 



54 
„АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД ГР. РУДОЗЕМ  

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 3: „Продукти с Неделинска марка” е оценена като ДОБРА степен на 

изпълнение. Реализирани са дейности на стойност 4 380 344,12 лв. от заложени 29 691 

598 лв. по този приоритет. Финансовото изпълнение на приоритета е 14,80 %. Най – 

много дейности са реализирани по мярка 3.1. „Съчетаване на природните и 

историческите дадености за формиране на комплексен и устойчив туристически 

продукт”. Реализирани са проекти свързани с екотуризъм, изградени са общо 16 броя 

туристически пътеки, включващи комплексна туристическа инфраструктура за 

пешеходен и вело-туризъм. Процентното изпълнение на тази мярка е 44 %, което може 

да се определи като МНОГО ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Въпреки, че изпълнението на 

мярката е определено като ДОБРА степен на изпълнение, до края на плановия период 

Община Неделино трябва да положи усилия в посока развитие на дейностите, насочени 

към развитие на различните видове туризъм и подобряване на условията в  

посетителските центрове, с цел предоставяне на по – добро обслужване и рекларамиране 

на общината като туристическа дестинация, както и в търсене на източници на 

финансиране на тези дейности. 

 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 4: „Жинена среда и свързаност” е оценена като СЛАБА степен на 

изпълнение. Приоритетът предвижда интервенции и инвестиции за подобряване на 

енергийната ефективност на жилищния сектор и обществените сгради, предоставяне на 

качествени публични услуги, благоприятна среда за разнообразен отдих и спорт, 

рационална транспортна система, съответстваща на концепцията за устойчивото 

развитие. Отделните интервенции се допълват по между си и гарантирант жизнена среда 

и устойчива мобилност в рамките на Община Неделино. Реализирани са дейности на 

стойност 5 045 482 лв. от заложени 440 154 477 лв. по този приоритет. Финансовото 

изпълнение на приоритет 4 е 1%. Община Неделино трябва да положи усилия в посока 

развитие на дейностите, насочени към подобряване на енергийната ефективност на 

жилищния сектор и обществените сгради, предоставяне на качествени публични услуги, 

благоприятна среда за разнообразен отдих и спорт, рационална транспортна, както и в 

търсенето на източници на финансиране на тези дейности. 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 5: „Приобщаване” е оценена като МНОГО ДОБРА степен на 

изпълнение. Приоритетът включва необходимите мерки за гарантиране на социалната 

равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование, професионално 

развитие и качествено здравеопазване. Приоритетната област предвижда балансирано 

разпределение на ресурси за различните уязвими социални групи, включително 

етническите малцинства, хората с увреждания и възрастните лица. Реализирани са 

дейности на стойност 17 079 600 лв. от заложени 21 459 600 лв. по този приоритет. 

Финансовото изпълнение на приоритена област 5 е 79,60%, което може да се определи 

като МНОГО ДОБРО. Община Неделино е съумяла да да изпълни почти всички от 

заложените мерки за гарантиране на социалната равнопоставеност и равностойния 

достъп до заетост, образование, професионално развитие и качествено здравеопазване. С 

най – добро изпълнение са  мярка 5.1., насочена към интеграция на рисковите социални 
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групи на пазара на труда – 98,50% финансово изпълнение и мярка 5.4. насочена към 

социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване – 72% 

финансово изпълнение. През оставащото време от плановия период Община Неделино 

следва да положи усилия за реализиране на дейностите, заложени в мярка 5.2. – насочени 

към осигуряване на възможности и стимулиране на „учене през целия живот” и мярка 

5.3.  – насочени към стимулиране на удължения трудов стаж или т. нар. политика за 

„активно стареене”. 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по 

Приоритетна област 6: „Сътрудничество в развитието” е оценена като МНОГО СЛАБА 

степен на изпълнение. Приоритетът съчетава две теми – ефективното управление и 

сътрудничеството на различни равнища и между различни участници. Обединяването на 

двете теми представя важността на споделеното управление – взимане на решения между 

различните заинтересовани страни. Предвидени са разнопосочни мерки за подобряване 

на административния капацитет, създаването на партньорски мрежи и поставянето на 

организационна основа – предпоставки за комплексното развитие на общината. 

Интегралният характер на приоритета посочва неговият принос към четирите 

стратегически цели. Община Неделино не е реализирала нито една от заложените 

дейности по този приоритет. Финансовото изпълнение на приоритена област 6 е 0%, 

което може да се определи като МНОГО СЛАБО. През оставащото време от плановия 

период Община Неделино следва да положи усилия за реализиране на дейностите, 

заложени в приоритет 6 за да си гарантира ефективното управление и сътрудничество, 

чрез подобряване на административния капаците и създаването на партньорски мрежи, 

което е предпоставка за комплексното развитие на общината.  

От изпълнените проекти се очертават приоритетите на община Неделино, към 

които администрацията е насочила своя капацитет и усилия – мерки за гарантиране на 

социалната равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование, 

професионално развитие и качествено здравеопазване. Големият брой изпълнени 

проекти в посочените области говори за наличието на опит и познания от страна на 

екипа общински служители, както и за готовността на общината активно да работи за 

подобряване качеството на живот на населението. До края на плановия период трябва да 

бъдат положени усилия в посока развитие на дейностите, насочени към подобряване на 

енергийната ефективност на жилищния сектор и обществените сгради, предоставяне на 

качествени публични услуги, благоприятна среда за разнообразен отдих и спорт, 

рационална транспортна инфраструктура. Усилия трябва да бъдат положени и по 

отношение подобряването на образователната инфраструктура. Следваща стъпка в 

развитието на общината е  разширяване на потенциала и познанията на общинските 

служители чрез участието в разнообразни обучения и обмяна на опит и добри практики с 

други общини. Това би позволило на администрацията да усвои нови възможности за 

финансиране на разнообразни дейности, свързани с нуждите на общината, което е 

особено важно с оглед оскъдния бюджет и финансовите проблеми, характерни за 

малките общини от селскостопански тип в региона и страната. 
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Като цяло резултатът от направената Междинна оценка на Общинския план за 

развитие е положителен. Високи са постиженията на община Неделино в областите на 

социалната равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование, 

професионално развитие и качествено здравеопазване. Виден е същественият напредък 

на община Неделино за периода 2014-2016 г. по отношение на действащите линии за 

безвъзмездно финансиране, опитът в изготвяне и управление на проекти и 

стратегическото планиране. 

 

3.4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

РЕСУРСИ  НА ОПР НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Общата оценка на изпълнението на ОПР 2014 - 2020 година на община Неделино 

е добра. От 2014 г. до настоящия момент община Неделино е изразходила над 28 000 000 

лв. за реализиране на заложените мерки и дейности в ОПР. Изразходените финансови 

ресурси за реализация на ОПР на Община Неделино 2014 – 2020 г. са използвани 

целесъобразно, ефикасно и ефективно. Общината е реализирала успешно значителен 

брой проекти по Оперативните програми и по Програма за развитие на селските райони, 

което е доказателство за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на целите на 

ОПР.  

Общото техническо изпълнение за ОПР като цяло (на база брой изпълнени мерки) 

за периода на МО е около 22%. Най-голям напредък в изпълнението на ОПР е постигнат 

по Приоритет № 5, по който има 50% техническо изпълнение, на последно място е 

приоритет 6 с 0% техническо изпълнение. Останалите приоритети 1, 2, 3 и 4 имат 

техническо изпълнение 20% всеки. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на 

ОПР в община Неделино се получава от инвестициите в инфраструктурата – ремонт на 

улици и пътища, образователна и здравна инфраструктура, спортни съоръжения, 

обновяване и саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.  

Постигнати са добри резултати в усвояването на средства от европейските 

фондове. Реализирани са редица проекти, не само в общинския център, но и в малките 

населени места на общината. Работи се активно в сферата на инфраструктурата, 

образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата.  

При извършване на Междинната оценка беше направен преглед на 

функционирането на Системата за наблюдение и контрол на ОПР. В рамките на 

разглеждания период Община Неделино е направила годишни анализи на постигнатия 

напредък по отношение на целите.  

 

4.  ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:  
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 Общинският план за развитие е ефективен управленски инструмент, чрез който 

се извършва планирането и изпълнението на приоритетите, които си е поставила Община 

Неделино за периода 2014-2020 г.  

Органите на местното самоуправление на Общината са ангажирани с 

изпълнението на ОПР и съответно с прилагането на политиката за регионално развитие. 

Съгласно ЗМСМА Кметът отчита изпълнението на Програмата за управление пред 

Общински съвет, като по този начин индиректно се отчита и изпълнението на ОПР.  

Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват съществен напредък 

на Община Неделино в реализиране на Основната цел, залегнала в ОПР. Проектите, по 

които общината работи, в значителна степен са финансирани с безвъзмездни средства, 

което свидетелства за умело използване на възможностите, предоставяни от 

оперативните програми, както и за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на 

целите. Публичните средства са насочват към решаване на съществени нужди и 

проблеми на общината.  

Визията, целите и първоначалните ефекти от прилагането на оперативните 

програми за България с европейско съфинансиране за периода след 2014 г.-2020 г., са 

съотносими с тези на ОСР на област Смолян и на РПР на Южен централен район. За 

отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни прегледи, при 

които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори, посочени 

в ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга. Процесът по укрепването 

на административния и експертния капацитет за планиране, наблюдение и координиране 

на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО е от съществено значение за реализирането на 

политиката за регионално развитие на територията на Община Неделино и за 

привличането на безвъзмездни средства от източници, алтернативни на общинския 

бюджет.  

Основни препоръки:  

1. При актуализация на ОПР на Община Неделино  2014 – 2020 г. тя да бъде 

направена в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната 

политика;  

2. Съгласно действащата нормативна база (чл. 13 ал. 2 т. 7 от ЗРР) Община 

Неделино да приеме Програма за реализация на Общинския план за развитие до края на 

плановия период, с която да се конкретизират мерките за изпълнение на целите, 

съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на съответните мерки в ОПР;  

3. Да се гарантира по-голяма публичност и гласност на извършваните промени, на 

резултатите от изпълнение на ОПР и на Междинната оценка. Публичността и 

информираността ще създадат благоприятни условия за приобщаване на местната 

общност към приоритетите, целите и мерките в ОПР, а положителните икономически 

очаквания могат да увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената 

политика; 
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 4. При реализация на мерките от Общинския план по-широко да се използват 

възможностите, които предоставят различните форми на публично-частното 

партньорство; 

 5. Да се усъвършенстват и разнообразят създадените механизми за мониторинг и 

контрол върху изпълнението на Плана за развитие на Община Неделино, в т.ч. и 

системата за събиране, обработване и анализ на данните за реализацията на ОПР;  

6. При актуализация на Плана за развитие на Община Неделино да се предвидят 

допълнителни мерки за маркетинг и реклама на местната икономика, с оглед привличане 

на чуждестранни инвестиции;  

7. Да се създадат предпоставки за засилване на активността на заинтересованите 

страни от успешната реализация на ОПР – местния бизнес, НПО и населението на 

Общината като цяло;  

8. Препоръчително е в Общината да функционира постоянно действаща работна 

група, назначена от Кмета, която текущо да наблюдава и отчита напредъка в 

изпълнението на Плана по заложените индикатори, своевременно да реагира на 

настъпилите промени и да предлага нови решения, с цел своевременно и максимално 

усвояване на възможните ресурси за реализация на Общинския план за развитие през 

периода до 2020 г., включително по линия на помощта от фондовете на ЕС;  

9. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината 

в оставащия период на неговото действие до 2020 г. ;  

10. Да се ускори работата по приоритети и цели и мерки, чието изпълнение 

изостава;  

11. Да се направи анализ на финансовата осигуреност на ОПР с необходимите 

ресурси, което е наложително поради силно променената икономическа ситуация спрямо 

времето на разработване на Плана;  

12. Да се създаде единна база отчетни данни за изпълнението на ОПР, която да 

служи както на целите на оперативния анализ, така и при разработване на окончателната 

оценка за изпълнението на ОПР на Община Неделино 2014 – 2020 и при разработване на 

новия План за развитие на Общината пред следващия планов. 

13. Повишаване информираността на жителите на Община Неделино и особено – 

на младите хора за целите в ОПР и неговото изпълнение, за перспективите в развитието 

на общината и региона, с което да се ограничи неопределеността на техните очаквания за 

промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване на миграцията;  

14. Привличане вниманието на различни инвеститори чрез даване на широка 

гласност на заплануваните и предстоящи за изпълнение цели и мерки в ОПР;  

При актуализация на целите и мерките в ОПР до края на плановия период да се 

търси съответствие с актуалните Оперативни програми и потенциалните бенефициенти 
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от Общината. Тази информация ще определи пресечните точки между източниците на 

безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От нея ще стане 

ясно за кои цели и мерки на ОПР не съществува друг източник на финансиране, освен 

общинския бюджет и за кои могат да се намерят и външни източници по линията на 

безвъзмездното финансиране или на съфинансирането. Анализът на тази  информация 

може да послужи за целите на годишното програмиране и основание за насочване на 

бюджетни средства към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите 

на населението от Общината, и за които не може да бъде осигурено финансиране от 

Оперативни програми и други източници.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Обобщаващият извод, който може да бъде формулиран въз основа на извършената 

МО и анализ на изпълнението на ОПР на Община Неделино 2014 – 2020 г. до настоящия 

момент, е следният:  

Не малка част от целите и мерките в ОПР са изпълнени или в процес на 

изпълнение. Средното техническо изпълнение на Плана до края на 2016 г. е около 22 %. 

Като се има предвид оставащия период до края на 2020 г., считаме, че изпълнението на 

повечето мерки от Плана ще бъде доведено до успешен край, независимо от влошената 

икономическа ситуация в Общината и Областта. Необходимо е да се направи обстоен 

анализ и преоценка на реалните възможности за изпълнение на всички формулирани, но 

неизпълнени до този момент, изцяло или частично, цели и мерки до края на плановия 

период. След необходимата обективна и задълбочена аргументация, е допустимо част от 

мерките да бъдат преформулирани, друга част – прехвърлени за следващия планов 

период, за други – да бъдат променени индикаторите за оценка на изпълнението и т.н., 

доколкото ОПР е отворен документ, в който е възможно да се правят и е наложително да 

се правят промени в хода на неговото изпълнение, вследствие на промяната в условията 

за неговата реализация. Без да се променят основните приоритети и най- важните цели 

по тях, би могло някои мерки да отпаднат, с оглед на ограничените ресурси, както и да 

бъдат формулирани някои нови мерки, при благоприятни възможности за привличане на 

средства от нови източници. Във връзка с последното по-широко да се използват 

различните форми на публично-частното партньорство при реализацията на ОПР и още 

повече да се утвърждават и развиват добрите традиции и практики на Общината в 

проектната дейност. Укрепването на административния и експертния капацитет за 

наблюдение и координиране на изпълнението на ОПР е от съществено значение за 

неговата успешна реализация. От направената междинна оценка на изпълнението на 

Плана за развитие на Община Неделино 2014 – 2020 г. е видно, че са положени немалко 

усилия за реализиране на дейностите в Общинския план за развитие, преди всичко от 

страна на общинската администрация. Голямото предизвикателство пред общинските 

власти през оставащия планов период е реализацията на потенциала за развитие на 

Община Неделино, успоредно с решаването на натрупаните проблеми. Развитието на 

човешките ресурси е от ключово значение за успешното изпълнение на ОПР и на визията 

на Общината. Това налага да бъдат реализирани приоритетно по-голямата част от 

предвидените мерки, водещи до укрепването на човешкия потенциал, до създаване на 

повече и по-качествени устойчиви работни места и повишаване на заетостта на 
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населението. Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за 

развитие е и диверсифицирането на икономиката и развитието на нови алтернативни 

икономически дейности, които да се базират на използването на местния потенциал. 

Това изисква по-добър маркетинг и реклама на местната икономика, насърчаване на 

публично-частните партньорства в стопанския сектор, развитие на бизнес-мрежите, 

привличане на местни и чужди инвестиции за развитие на Общината. В заключение, на 

базата на постигнатото дотук, оценяващият екип може да даде  ДОБРА МЕЖДИННА 

ОЦЕНКА на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Неделино 2014-

2020 г. и да изрази пълната си увереност, че той може успешно да бъде изпълнен до края 

на плановия период. 
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СПРАВКА 
ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 г. НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

№ Име на проект в процес на 

изпълнение или 

приключил през периода 

2014 – 2020 г. 

Отговорна 

структура 

Обща 

стойност 

(лева) 

Източник на 

средства – програма, 

фонд, бюджет 

Статус на проекта - 

приключен, в процес на 

изпълнение 

Съответствие 

с Общинския 

план за 

развитие – 

приоритет, 

цел 

1 Повишаване  на 

ефективността в дейността 

на общинските 

администрации Неделино и 

Ардино 

Община 

Неделино 

94 330 ОПАК Приключен Приоритетна 

област 6 

2 „Изграждане на 

туристическа пътека 

Неделино - Връх „Св. 

Неделя”,  и създаване на 

интегриран туристически 

продукт” 

Община 

Неделино 

311 757.20 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

3 „Създаване на туристическа 

инфраструктура – Еко пътека 

към защитена местност 

„Пещера Годумова дупка” и 

реализиране на интегриран 

туристически продукт” 

„Туристическа пътека” 

Община 

Неделино 

320 690.22 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

4 Римски път – Омарев дол” 

 

Община 

Неделино 

315 042.48 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

5 „Туристическа пътека  мест. 

Зиково бърце – мест. Габъра” 
 

Община 

Неделино 

315 345.78 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 
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6 „Изграждане на 

посетителски център за 

експониране на 

етнографското наследство и 

природните 

забележителности на община 

Неделино“ 

 

Община 

Неделино 

87 998.49 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

7 „Изграждане на 

туристическа пътека  село 

Крайна училище – местност 

„Потаци” и създаване на 

интегриран туристически 

продукт” 
 

Община 

Неделино 

180 653.57 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

8 „Изграждане на 

туристическа пътека мест. 

„Гъркавце” – мест. 

„Гребенар”  и създаване на 

интегриран туристически 

продукт“ 
 

Община 

Неделино 

199 667.79 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

9 „Изграждане на туристическа 

пътека село Крайна  – 

местност „Габровото” и 

създаване на интегриран 

туристически продукт” 
 

Община 

Неделино 

287 642.00 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

10 „Изграждане на 

туристическа пътека 

Неделино - мест. „Фенере”  и 

създаване на интегриран 

туристически продукт” 

Община 

Неделино 

274 578.78 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 
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11 „Изграждане на 

туристическа пътека мест. 

„Чуката” - мест. „Мераджови 

колиби”  и създаване на 

интегриран туристически 

продукт” 

Община 

Неделино 

328 233.44 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

12 „Изграждане на 

туристическа пътека мест. 

„Зиково бърце” - мест. 

„Крушките”  и създаване на 

интегриран туристически 

продукт” 

Община 

Неделино 

320 963.44 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

13 „Изграждане на 

туристическа пътека мест. 

„Гребенар”  Неделино – 

Омареви колиби” и 

създаване интегриран 

туристически продукт” 

Община 

Неделино 

243 647.00 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

14 „Подобряване условията за 

живот, мобилността на 

работната сила, 

привлекателността за 

развитие на бизнес в община 

Неделино и достъпа до 

качествена водоснабдителна 

инфраструктура чрез основен 

ремонт, реконструкция на 

пътна инфраструктура, 

изграждане на мост и 

строителство и 

рехабилитация на 

водопроводна мрежа” 

Община 

Неделино 

2 945 596.00 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 
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15 „Изграждане на 

туристическа пътека 

„Стояново – Римски гробища 

– връх Св. Неделя“ 

Община 

Неделино 

362 240.36 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

16 „Изграждане на 

туристическа пътека 

местност „Баряков дол – 

Стояново“, община 

Неделино и създаване на 

интегриран туристически 

продукт” 

Община 

Неделино 

174 645.02 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

17 „Изграждане на 

туристическа пътека гр. 

Неделино – местност 

„Баряков дол“ – местност 

„Корията“” 

Община 

Неделино 

311 626.75 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

18 „Изграждане на 

туристическа пътека гр. 

Неделино - местност 

„Халваджиево“ (Чекаре), 

община Неделино и 

създаване на интегриран 

туристически продукт” 

Община 

Неделино 

242 904.27 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

19 „Изграждане на 

туристическа пътека гр. 

Неделино – местност „Св. 

Илия“, община Неделино и 

създаване на интегриран 

туристически продукт” 

Община 

Неделино 

302 375.32 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

20 "Подобряване условията за 

живот, мобилността на 

работната сила, 

Община 

Неделино 

4 970 192.00 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 
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привлекателността за 

развитие на бизнес в община 

Неделино и достъпа до 

качествена водоснабдителна 

инфраструктура чрез основен 

ремонт, реконструкция на 

пътна инфраструктура, 

строителство и 

рехабилитация на 

водопроводна мрежа“ с 

включени подобекти: - 

„Реконструкция и ремонт на 

част от общински път 

SML3170 , в участък – гр. 

Неделино – с. Крайна – 

разклон с. Крайна – с. 

Козарка“ и „Водоснабдяване 

на с. Кундево“ 

21 "Подобрение и разширение 

на градски площад - гр. 

Неделино” 

Община 

Неделино 

1 865 482.00 Програма за развитие 

на селските райони 

приключен Приоритетна 

област 5 

       

* Повечето проекти са стартирали в предишния програмен период, но тяхната реализация е приключила в този 

програмен период. 


