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СЪКРАЩЕНИЯ

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ДАЕУ

Държавната агенция "Електронно управление"

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕС

Европейски съюз

ЗРР

Закон за регионално развитие

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

МСП

Малки и средни предприятия

НСИ

Национален статистически институт

ОП РР 2014-2020

Оперативна програма „Региони в растеж“

ОПР

Общински планове за развитие

ОСРР

Областна стратегия за регионално развитие

ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда“

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионално развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ТГС

Трансгранично сътрудничество
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Докладът е структуриран в 6 раздела съгласно техническата спецификация на Възложителя.
Раздел I включва кратко резюме на направените констатации от извършената оценка.
Раздел II представя методологическия подход за осъществяване на оценката и неговите
ограничения.
Раздел III проследява оценката на изпълнение на ОСРР на област Благоевград, финансовия
напредък, степента на изпълнение на стратегията, ефективността и ефикасността. Извършена е
оценка на стратегията и координирането на местното ниво.
Нуждата от актуализация на ОСРР на област Благоевград е разгледана в Раздел IV, по
отношение на условията залегнали в Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.
Раздел V съдържа основните изводи от извършената междинна оценка.
Раздел VI са приложения към доклада за оценка.
РАЗДЕЛ I. РЕЗЮМЕ
Настоящият доклад представлява междинна оценка на Областната стратегия за регионално
развитие на област Благоевград 2014-2020 г. Областната стратегия за регионално развитие на област
Благоевград е приета с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 30.07.2013 г. Периодът на
разработване и одобрение на Областната стратегия е съобразен със законовите и нормативни
изисквания относно последователността на разработване на документи в областта на регионалното
развитие.
Оценката е възложена от Областна администрация Благоевград и е осъществена през
ноември - декември 2017 г. от екип от експерти на Прайм Консултинг ЕООД.
Оценката има за цел да отговори на изискванията на Чл. 33., ал.1 и ал.2 на Закона за регионално
развитие (ЗРР) и чл. от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР),
съгласно, които Областните стратегии са предмет на предварителна, междинна и последваща
оценка. Една от основните задачи при извършване на текущи оценки се състои във възможността за
идентифициране на основни проблеми, свързани с изпълнението на публични програми и да се
оцени напредъка по изпълнение на поставените цели. Констатациите от оценката следва да служат
за взимане на стратегически управленски решения и при нужда да се пристъпи към актуализация на
конкретния стратегически и планов документ, за да се отговори на настъпилите промени.
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1. Оценка на напредъка
Към 2017 г. отчитаме общо 483 изпълнени проекти от областни и общински администрации,
частен сектор и други публични институции и организации, а още 178 проекта са в процес на
реализация. Инвестираните средства са в размер на 280,422 млн. лв., което представлява 25,54% от
предварителната оценка на необходимия финансов ресурс, като се очаква изпълнението да достигне
до 587,398 млн. лв. (53% от предварителния бюджет).
Най – висок е делът на привлечени ресурси по линия на Оперативните програми и ЕЗФРСР 74,9% от всички инвестирани средства. Приносът на частния сектор, може да бъде отчетен като
значителен (10,7%), като процентно се движи в рамките на планираното. Финансовият напредък по
години ясно илюстрира силната зависимост за изпълнение на областната стратегия от външни
източници на финансиране. Високите нива на инвестиции в изпълнение на ОСРР на област
Благоевград през първите години на новия планов период се дължи основно на проекти в процес на
изпълнение и сключени нови договори в края на периода по Оперативните програми и ПСРС 20072013 г. Техният относителен дял спрямо общите ресурси през годините достига до 82,8% през 2014
г. и 95,8% през 2015 г.
Повечето Оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 стартираха в края 2015 и
началото на 2016 г. и поради спецификата и срокът на одобрение и изпълнение на отделните
проекти през 2016 г. се отчита незначителен финансов напредък от 1,72%. През 2016 г. едва 10% от
средствата са дошли по линия на ЕС, докато през 2017 г. те достигат 64% от всички отчетени
средства.
Общото финансовото изпълнение на Приоритет 1 е 20,29%. Преизпълнена е определената
финансова рамка по мерки 1.7 и 1.8, съответно 120,74% и 127,41% спрямо първоначалния бюджет.
Поради ограничените възможности финансовото изпълнение по мерки 1.1 и 1.3 е под 1%, като на
база проектите в изпълнение ще достигне съответно до 8% и 2%.
Общият финансов напредък по Приоритет 2 е 31,3%, което може да се счита за много добро
постижение. По мярка 2.6 изпълнението е значително - 339,50% спрямо предварително
определените средства, което се дължи основно на проекти по ОП ОС 2007-2013 г. приключили
след 2014 г. Незначителен е напредъкът по мерки 2.2 и 2.5 съответно 3,6% и 1,1%.
Общият бюджет по Приоритет 3 е 46,670 млн. лв. като напредъка е 14,33%. Най – значителния
напредък е регистриран по мярка 3.2, с близо 26%. По останалите мерки равнището на финансово
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изпълнение се движи в рамките на 10-15 %. На база проектите в реализация се очаква напредъка да
достигне до 32% по мярка 3.3.
Общото финансово изпълнение по Приоритет 4 е 17,20%. Стартиране на двете трансгранични
програми през 2015-2016 г. ще доведат 31%, като се очаква да има по минимум по още една
възможност за кандидатстване по двете програми. В рамките на приоритета, водеща се оказва мярка
4.1 с 27,4% ниво на финансов напредък.
Постигнатият напредък по Приоритет 5 е в рамките на 45%, което е значително постижение.
Отчитаме преизпълнение по мярка 5.2% със 139 % спрямо първоначалния бюджет. При останалите
две мерки финансовото изпълнение е 11,6% (мярка 5.1) и 22% (мярка 5.3).
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели
Оценката на критериите за оценка показва, че те не са обвързани с времето, не са измерими и в
тази връзка не може да се определи дали са постижими, тъй като липсват начални и целеви
стойности. Степента на изпълнение на целите е извършено чрез реконструиране на индикаторите на
ниво мярка и приоритет (където е възможно).
Физическият напредък по Приоритет 1 показва, че при повечето индикатори има отчетен
напредък. Най –висока е степента на изпълнение по Мярка 1.6. „Осигуряване на техническа и
инженерна инфраструктура“, съответно по критериите „Обновена/реконструирана вътрешно
селищна пътна мрежа (км)“ - 59% и „Допълнителни мощности за производство на възобновяема
енергия“ – 82%.
Степента на изпълнение по Приоритет 2 е много добра. При много от индикаторите се отчита
напредък от над 50%. Най-високо е изпълнението по индикатора „Намаляване на парниковите
газове еквивалент тон CO2“ с 89% към 2017 г., но това е обяснимо и с големи брой инвестиции в
енергийна ефективност. Значителен напредък се отчита и в сектора на ВиК, спортната
инфраструктура и социалните дейности.
При всички критерии за оценка по Приоритет 3 се отчита напредък. Над 50% е степента на
изпълнение по Мярка 3.1 и Мярка 3.2.
Степента на изпълнение по Приоритет 4 е силно зависима от програмите, насочени към
трансгранично, транснационално и междурегионално развитие. Най – висока е степента на
изпълнение по индикатора „Население, ползващо се от мерки за защита от наводнения“ – 81%.
Очакванията са през следващите години от програмния период да бъде регистриран сериозен
напредък.
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Средната степен на изпълнение по Приоритет 5 е над 50 %. Значително е изпълнение по мярка
5.1 – 80% и по отношение на индикатора „Нова жилищна площ в градските зони - кв. м.“ – 57%.
В основа на реализираните проекти и постигнатата степен на изпълнение, средните
инвестирани разходи на глава от население в областта са в размер на 905,24 лв., като на база
проектите в реализация се очаква да достигнат до 1 943,15 лв. Към средата на периода, приоритет 2
се очерта с най-висок принос, с инвестирани средства от 484,79 лв. на човек от населението в област
Благоевград. Високият брой проекти в процес на реализация по Приоритет 1 се очаква в значителна
степен да допринесат за увеличение на инвестираните средства до 1039,57 лв. на човек от
населението. Най-нисък е приносът по Приоритет 4 – 18,51 лв. до 2017 г. и 33,68 лв. до 2020 г. въз
основа на проектите в изпълнение. Близо 61% от инвестираните средства до 2017 г. са по линия на
средства от ЕС.
3. Оценка на стратегията
В структурно отношение, Областната стратегия за регионално развитие е изготвена в
съответствие с Методическите указания за разработване на областни стратегии за развитие 2014 –
2020 г., изготвени от МРРБ. През анализирания период на действие на ОСР, не са настъпили важни
промени, които да променят оценката на силните и слабите страни. Основните фактори и тенденции
в развитието на областта продължават да са валидни.
4. Нужда от актуализация
Във връзка с промените в Закона за регионално развитие следва да се включат две нови точки, а
именно: мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество. В допълнение, при посочената
промяна на Закона е изменено и понятието за „район за целенасочена подкрепа“ и техния
териториален обхват.
След приемане на ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г., на национално ниво са приети
редица секторни документи, формиращи политиката на държавата в различни области. Анализът на
съответствие показва, че следва да бъдат отразени промените в секторите „Бизнес среда“,
„Туризъм“, „Администрация“, „Младежка политика“ и „Околна среда“.
Във връзката с направените по – горе констатации е необходимо изготвяне на Актуализиран
документ на ОСРР на област Благоевград.
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

II.1. МЕТОДИ
При изготвяне на междинната оценка са използвани широк спектър от количествени и
качествени методи. Използваният инструментариум е в съответствие с приложимите насоки на ЕК,
описани в базирания в интернет инструмент за оценка на социално-икономическото развитие
EVALSED и насоките за оценка за програмния период 2014-2020 за програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие1, Европейския Социален фонд2 и Кохезионния фонд,
както и добри практики при осъществяване на оценки на програми и проекти.
Основният методически подход в изготвянето на междинната оценка е „отдолу – нагоре“.
Методите включват съчетание между експертна оценка, сравнителен анализ, кабинетно проучване,
анализ на съответствието, анализ на индикаторите, статистически методи на анализ.
II.2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Използването на официални и проверуеми източници е основно правило, което гарантира
прозрачността и достоверността на получените резултати. Ето защо, при изготвяне на оценка са
използвани статистически данни от официални институции (НСИ, АЗ), Информационната система
за управление и наблюдение, административни документи, приети стратегически и планови
документите на национално, регионално и местно ниво и др. Пълният списък на използваните
информационни източници е даден в Приложение 1 от настоящия доклад.

1

The Programming period 2014-2020 Guidance document Monitoring and Evaluation EUROPEAN COHESION FUND EUROPEAN
REGIONAL DEVELOPMENT FUND, Concepts and Recommendations, Regional and Urban Policy, March 2014,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
2 Programming period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund, Guidance document, June
2015, https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/AVALIACAO/4-ESF_ME_Guidance_Jun2015.pdf
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РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2014 -2020

III.1. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Минималният обхват на междинната оценка на ОСР се определя от чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 36,
ал. 1 от Закона за регионалното развитие на (ЗРР)3, според който 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.
Това означава, че ЗРР поставя във фокуса на междинната оценка анализа на изпълнението и
неговото качество. ОСРР обаче има изцяло обобщаваща роля, тя полага стратегически цели и
приоритети на база на предвиденото в общинските планове, координира, но не прилага собствена
политки, поради липсата на финансов ресурс и възможност за реализация на проекти с надобщинско
значение. Ограничените компетенции на областния управител и липсата на собствен или ясно
обособен финансов ресурс за изпълнение на областните стратегии за развитие представлява
съществено ограничение за осъществяването на адекватна на ЗРР междинна оценка.
ОСРР на област Благоевград се осъществява основно чрез изпълнението на общинските
планове за развитие на територията на областта. В този смисъл, за да се изпълнят изискванията на
ЗРР, междинната оценка трябва да е предхождана и от оценка, свързана с изпълнението на
общинските планове на територията на област Благоевград. Към момента на извършване на
оценката, само 4 общини от областта са представили доклади за извършени междинни оценки на
изпълнението на общинските си планове за развитие.
За оценка на изпълнението на ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г. беше съставен
независим информационен масив, който да отчита напредъка по изпълнението на индикаторите и
финансовия напредък свързан с тях, чрез прилагане на подхода „отдолу-нагоре”. Изграденият масив

3 Закон

за регионално развитие, (В сила от 31.08.2008 г. Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г., изм. ДВ. бр. 47 от 23 Юни 2009 г., изм. ДВ.
бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26
Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ.
бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г.).
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послужи за отправна точка в същинския анализ и формулирането на изводи и препоръки, като за
неговото съставяне основните източници на информация, които бяха използвани са:
1. Информационна система за управление и наблюдение;
2. Доклади от извършени междинни оценки на изпълнението на Общинските планове
за развитие 2014-2020 г.
3. Годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинските планове за
развитие 2014-2020 г. изготвени в съответствие със ЗРР и ППЗРР;
4. Допълнителна информация предоставена от общинските администрации
5. Национален статистически институт, Агенция по заетост и др.
В съответствие с етапа на изпълнение и за целите на отчитане на напредъка на изпълнение на
ОСРР на област Благоевград, е възприето разделяне на проектите на 2 основни групи:


Група 1 - Приключили – това са проектите, чието физическо изпълнение е
приключило или са със срок на приключване към 31.12.2017 г. Въз основа на тях се
оценява напредъка на ОСРР на област Благоевград. Обект на оценка са общо 483
проекта;



Група 2 - В процес на изпълнение – това са проекти стартирали в рамките на
програмния период, и които към датата на извършване на оценката имат сключени
договори и са в процес на реализация. Данните от тази група са използвани за
изготвяне на прогнозата за постигане на стратегическите целите. Общият брой
прегледани проекти е 176 бр.4

Оценката на напредъка е изготвен на ниво Приоритет и мярка, като се базира на структура и
съдържанието на ОСРР на област Благоевград.
Анализът на постигнатия напредък обхваща следните основни аспекти на финансовия и
физически напредък в изпълнението на ОСРР на област Благоевград:
1. Физически напредък:


Напредък и степен на постигане на поставените стратегически цели;

2. Финансово изпълнение:


Размер на осъществените инвестиции – общо, по приоритетите и мерки и
по източници;

Проектите за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради в този случай са отчетени като 1 проект на община, независимо от броя на обектите.
4
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Преди да се извърши преглед и да се анализира физическото и финансово изпълнение на ОСРР
на област Благоевград следва да се направят няколко уточнения:


Междинната оценка се извършва чрез подхода „отдолу – нагоре“, т.е базира се на
получена информация за изпълнение проекти, инициативи и дейности от страна на 14те общини. На база на получената информация, оценителният екип структурира
оценката на изпълнението;



Част от изпълнените проекти включват комплекс от дейности имащи отношение към
различни части Областната стратегията за регионално развитие на област Благоевград
2014-2020 г. (ОСРР). Поради тази причина постигнатите резултати (физически и
финансови) са съотнесени към отделните приоритети и мерки;



В оценката са взети предвид проекти изпълнявани и/или в процес на реализация на
територията на област Благоевград.



Времевият хоризонт при отчитане на резултатите (финансови и физически) е 2014-2017
г. В тази връзка, проекти стартирали преди 2014 г., но завършили след началната дата
на оценката са взети предвид. За финансовото изпълнение за този тип проекти са
отчетени единствено сумите получени след 31.12.2013 г. (където е било възможно). За
физическото отчитане, са взети постигнатите крайни резултати при изпълнението на
тези проекти.



За проекти със стартирало изпълнение след 1.12.2013 г., резултатите от финансовото
изпълнение се взимат предвид в годината на завършване на проекта.



В оценката са включени проекти изпълнявани или в процес на изпълнение от
областната администрация, местните власти, частен сектор, публични и обществени
институции и организации.



Включването на проекти и инициативи, реализирани от местни фирми е извършено на
база налична и достъпна публична информация, където това е възможно.

III.1.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението
Оценката на финансовото изпълнение на ОСРР на област Благоевград е извършено въз основа
на таблица 14 - „Необходими ресурси за постигане целите на Стратегията“ от ОСРР на област
Благоевград. В хода на оценката се установи разминаване в изискванията относно формата на
използвана таблица за определяне на общата финансова рамка на ОСРР спрямо приложение 3 от
12
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Методическите указания за изготвяне на областни стратегии. Въпреки това, с оглед на факта, че тя е
сходна с индикативните финансови таблици на общинските планове за развитие, по – скоро
подпомага текущия мониторинг и оценка и не е необходимо да бъде променяна.
Определената обща финансова рамка за изпълнение на ОСРР е на стойност 1,111 млрд. лв.,
като приблизително 980 млн. лв. са предвидени да бъдат усвоени по линия на Структурните и
Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и останалите фондове на ЕС (това включва и националния принос). Във
фигура III.1.2.-1 е показана предварителната оценка на необходими ресурси за постигане целите на
ОСРР.
Фигура III.1.2.- 1 – Оценка на необходимите финансови ресурси съгласно ОСРР на област
Благоевград 2014-2020 г. ( в млн. лв.)

Източник: Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.

До края на 2017 г. в изпълнението на ОСРР са вложени 280,422 млн. лв., което представлява
25,24% от предвидените финансови ресурси за изпълнение на Стратегията. Най – висок е делът на
привлечени ресурси по линия на Оперативните програми и ЕЗФРСР. Данните са показани в
следващата таблица.
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Таблица III.1.2.-1 – Финансов напредък по изпълнение на ОСРР на област Благоевград до 2017 г., в
млн. лв

Планирани средства

832,320

Относителен
дял
74,9%

144,050

13,0%

91,448

32,6%

118,370
16,300
1 111,040

10,7%
1,5%

22,343
0,000
280,422

8,0%
0,0%

Общо
Участие на ЕС
Национално обществено
финансиране
Частен сектор
Други финансови инструменти
ОБЩ ФИНАНСОВ РЕСУРС

Финансов напредък
до 2017
Относителен
Общо
дял
166,632
59,4%

Източник: ОСРР на област Благоевград, собствени изчисления

Отчетеният по-висок дял на национално обществено финансиране се дължи на активността на
общините от областта по отношение привличане на национален ресурс по национални програми и
националния принос при реализация на проекти съфинансирани по Структурните и Кохезионния
фонд, ЕЗФРСР и останалите фондове на ЕС. Приносът на частния сектор, може да бъде отчетен като
значителен, като процентно се движи в рамките на планираното.
Следва да се обърне внимание и на финансовия напредък по години, тъй като се разкриват
основни тенденции и зависимости при изпълнение на ОСРР на област Благоевград. В следващата
фигура е показан темпа на вложени ресурси в изпълнение на Стратегията по години.
Фигура III.1.2.- 2 – Темп на финансов напредък по години, в млн. лв.

Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления
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Основните финансови средства за изпълнение на ОСРР на област Благоевград, както беше
посочено, очаквано идват по линия на Структурните и Кохезионния фонд и ЕЗФРСР. В тази връзка,
финансовият напредък по години ясно илюстрира силната зависимост за изпълнение на областната
стратегия от външни източници на финансиране. Високите нива на инвестиции в изпълнение на
ОСРР на област Благоевград през първите години на новия планов период се дължи основно на
проекти в процес на изпълнение и сключени нови договори в края на периода по Оперативните
програми и ПСРС 2007-2013 г. Техният относителен дял спрямо общите ресурси през годините
достига до 82,8% през 2014 г. и 95,8% през 2015 г. Забавянето в одобрението и последвалото покъсно стартиране на програмите от новия програмен период не позволява наблюдаваната тенденция
за нарастване на привлечените средства по линия на ЕС да бъде пренесена и през следващите две
години. Повечето Оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 стартираха в края 2015 и
началото на 2016 г. и поради спецификата и срокът на одобрение и изпълнение на отделните
проекти през 2016 г. се отчита незначителен финансов напредък от 1,72%. През 2016 г. едва 10% от
средствата са дошли по линия на ЕС, докато през 2017 г. те достигат 64% от всички отчетени
средства.
В потвърждение на прогнозата, следващата таблица показва темпа на инвестициите по
източници на финансиране за периода 2014-2017 г.
Таблица III.1.2.-2 Принос на основните финансови източници за напредъка на ОСРР на област
Благоевград 2014-2020 г., в млн. лв.

Източници на финансиране

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общо

ОП ОС 2014-2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ОП РР 2014-2020

0,000

0,000

0,000

0,606

0,606

ОПИК 2014-2020

0,000

0,000

1,745

3,398

5,143

НОИР 2014-2020

0,000

0,000

0,000

0,211

0,211

ОПРЧР 2014-2020

0,000

0,000

0,000

7,670

7,670

ФЕПНЛ - Храни

0,026

0,165

0,000

0,000

0,191

Национални програми

3,385

0,247

1,060

3,048

7,740

ТГС 2014-2020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ПРСР 2014-2020

0,000

0,000

0,175

13,335

13,511

Други програми

0,000

0,000

3,685

0,043

3,727

ОП и ПРСР 2007-2013

56,416

147,346

2,700

0,000

206,461
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Източници на финансиране

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общо

Собствени средства /държавен бюджет

8,347

6,063

9,780

10,969

35,159

ОБЩО

68,174

153,821

19,144

39,281

280,420

Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Данните по източници на финансиране потвърждават направения извод, за засилената
обвързаност на изпълнението на ОСРР от средства на ЕС. Публичните бюджети и другите
обществени фондове не могат да поддържат нужната балансирана инвестиционна активност за
развитие на областта.
Данните за сключените договори и проекти в изпълнение показват, че в периода 2018-2020 г. са
договорени близо 306,975 млн. лв., с които финансовото изпълнение на ОСРР ще достигне близо
53% спрямо планираните ресурси.
Фигура III.1.2.- 3-Очакван темп на изпълнение въз основа на приключени проекти и сключени
договори по видове, в млн. лв.

Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Очакваният висок дял на национално финансиране през 2018 г. се дължи главно на средства по
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - близо 146,
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667 млн. лв. Като цяло, през 2018 г. се очаква да приключи изпълнението на проекти на стойност
203,642 млн. лв. (без отчитане на капиталовите разходи на общините). На база засилените темпове
на привличане на финансови средства в посока развитие на областта и оценка на възможностите за
финансиране през следващата година, може да се очаква в края на периода, степента на финансово
изпълнение на стратегията да достигне нива около 900 млн. лв. или 81% спрямо предварително
заложените средства.
Финансов напредък по приоритети и мерки
Финансовата таблица за изпълнение на ОСРР очертава и индикативните средства необходими
за постигане на набелязаните приоритети и стратегически цели. Постигнатите резултати до 2017 г.
са дадени в следващата таблица.
Таблица III.1.2.-3 – Финансов напредък по приоритети, в млн. лв.

Предвиден ресурс
Общо
Приоритет
1.
Стимулиране
на
икономическото развитие
Приоритет
2.
Подобряване качеството
на живот
Приоритет 3. Развитие на
туризма
Приоритет 4. Европейско
и
международно
сътрудничество
Приоритет
5.
Координирано правене на
политики
ОБЩО ФИНАНСОВ
РЕСУРС

Относителен
дял

Финансово изпълнение Степен на
до 2017 г.
изпълнение
(%)
Относителен
Общо
дял

526,65

47,4% 106,873

38,1%

20,29

479,96

43,2% 150,177

53,6%

31,29

46,67

4,2%

6,690

2,4%

14,33

33,33

3,0%

5,733

2,0%

17,20

24,43

2,2%

10,949

3,9%

44,82

100,0% 280,422

100%

25,24

1111,04

Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Индикативното разпределение на финансовите средства е ориентирано в зависимост от
нуждите и потенциалните действия. Първите два приоритета включват мерки с висока
капиталоемкост, времетрайност и ресурсоемкост. Те формират и 90,6% от общите планирани
финансови средства за реализация на ОСРР на област Благоевград. До края на 2017 г. при тези два
приоритета са отчетени и най-голям дял на вложените ресурси - 257,050 млн. лв. (91,7% от
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инвестираните финансови средства). По-високият дял на привлечени средства по Приоритет 5 се
дължат на проекти, финансирани по Оперативни програми за стария програмен период, и поспециално на проекти финансирани по ОПАК и ОПРР.
Приоритет 1. Стимулиране на икономическото развитие
Оценката на финансовото изпълнение по мерките показва средно ниво на изпълнение от
20,29%. Преизпълнена е определената финансова рамка по мерки 1.7 и 1.8, съответно 120,74% и
127,41% спрямо първоначалния бюджет. С оглед на проектите в реализация се очаква по мярка 1.7
средствата да достигнат минимум 774% от индикативния бюджет, което се дължи главно на открили
се възможност по национални програми за енергийна ефективност, като мярката се е превърнала във
водеща за областта.
Финансово изпълнение и по мерки 1.4 и 1.2 е над 35%. По мярка 1.2 се отчита високо
изпълнение на реализираните частни средства, които достигат 93% от първоначалния бюджет. По слабо е изпълнението по мярка 1.6 (15,9%), която е с най-високи предварително заложени разходи и
включва инвестиции в инфраструктура. Очаква се, че през следващите години е възможно да се
достигне ниво от 60-62% от първоначалния бюджет.
Поради ограничените възможности, финансовото изпълнение по мерки 1.1 и 1.3 е под 1%, като
на база проектите в изпълнение ще достигне съответно до 8% и 2%.
Приоритет 2. Подобряване качеството на живот
Общият финансов напредък по Приоритет 2 е 31,3%, което може да се счита за много добър
резултат. По мярка 2.6 изпълнението е значително - 339,50% спрямо предварително определените
средства, което се дължи основно на проекти по ОП ОС 2007-2013 г. приключили изпълнение след
2014 г. Темпът на инвестиции по мерки 2.7 и 2.8 е над 50% и при запазване на очертаната тенденция
изпълнението ще бъде в рамките на планираното. По мярка 2.9 регистрирания напредък е близо
42%, но с проектите в реализация процента ще достигне до 64%. Незначителен е напредъкът по
мерки 2.2 и 2.5 съответно 3,6% и 1,1%.
Приоритет 3. Развитие на туризма
Общият бюджет по приоритета е 46,670 млн. лв. като напредъка е 14,33%. Най – значителния
напредък е регистриран по мярка 3.2 - близо 26%. По останалите мерки равнището на финансово
изпълнение се движи в рамките на 10-15 %. На база проектите в реализация се очаква напредъка да
достигне до 32% по мярка 3.3.
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Приоритет 4. Европейско и международно сътрудничество
Общото финансово изпълнение до 2017 г. е 17,20%. Стартиране на двете трансгранични
програми през 2015-2016 г. ще доведат до постигане на 31%, като се очаква да има по минимум по
още една възможност за кандидатстване по двете програми. В рамките на приоритета, водеща е
мярка 4.1 с 27,4% ниво на финансов напредък.
Приоритет 5. Координирано правене на политики
Постигнатият напредък по приоритета е в рамките на 45%, което е значителен резултат. Отчита
се преизпълнение по мярка 5.2% със 139 % спрямо първоначалния бюджет. При останалите две
мерки финансовото изпълнение е 11,6% (мярка 5.1) и 22% (мярка 5.3).
Финансовият напредък по всички приоритети, мерки и видове финансиране е даден в
приложение 2 от настоящия доклад.
III.1.3 Оценка на степента на постигане на съответните цели
В настоящата точка са разгледаните постигнатите резултати на база степента на изпълнение.
Оценката се базира на постигнатите резултати съгласно критериите за оценка на изпълнението на
ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г.
III.1.3.1 Оценка на системата от индикатори
Важно условие за успешното осъществяване на оценка на Стратегията, предполага и изисква
целите да са количествено изразени, и индикаторите да са предварително определени. Индикаторите
трябва да имат стойности, които посочват изходното състояние, както и целеви стойности за
постигане на набелязаните стратегически цели. Друг важен момент при оценката на напредъка по
индикаторите е свързан с източниците на информация, които ще осигуряват необходимите данни и
периодичността на събиране на актуална информация. Информацията следва да бъде от официални
източници, чрез които коректно и точно да се верифицира постигнатия напредък.
Методическите указания5 за разработване на Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.)
изискват в системата от индикатори да бъдат включени индикатори за резултат и въздействие. В
същото време, следва да се има предвид, че концепцията за индикатори за въздействие на ниво ЕК

Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022),
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове
за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на МРРБ
5
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претърпява промяна в последните няколко години след разработването на Методическите указания.
В Насоките за мониторинг и оценка на ЕК6 е посочено, че разработването на индикатори за
въздействие не се препоръчва, като постигнатото въздействие е предмет на специфични оценки, а не
се измерва чрез индикатори. В този смисъл, препоръчва се за отчитането на въздействието да не
бъдат използвани единствено „индикаторите за въздействие“ на ОСРР на област Благоевград 20142020 г., а да бъдат предвидени и извършени съответните допълнителни изследвания.
Системата от индикатори на ОСРР на област Благоевград включва 78 индикатора. В
Областната стратегия са използвани и „общи индикатори“ в областта на регионалната политика и за
постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г.,
представени в Приложение 6 към Методическите указания на МРРБ. В структурно отношение 35 са
индикатора за продукт, 32 са общи индикатори, 8 са индикатори за резултати и 2 индикатора са за
въздействие.
Тъй като измерването на физическия напредък се базира на постигане на предварително
поставени цели, формулирани чрез ключови индикатори, представяме в началото на анализа
оценката си за адекватното формулиране на индикаторите и целевите им стойности. Съгласно
изискванията, индикаторите трябва да могат ясно да се интерпретират, да са статистически
проверими, да отговарят и да са пряко свързани със съответната интервенция.
В таблицата по-долу представяме оценка за това, доколко заложените в ОСРР индикатори
отговарят на модела SMART. Значението на отделните критерии е както следва:


Specific – специфични – индикаторите трябва да имат ясна дефиниция;



Measurable - измерими – индикаторите трябва да бъдат насочени към желано бъдещо
състояние и да бъдат количествено определени, така че да позволяват измерване;



Achievable – постижими – доколко е възможно заложените стойности да бъдат
постигнати. Целите не трябва да бъдат нито невъзможни, нито под очакванията;



Relevant – релевантни – индикаторите трябва да бъдат пряко свързани с целите на ОСРР
Благоевград;



Timely – обвързани с време - индикаторите трябва да бъдат постигнати в дефинирана
времева рамка.

6 Насоки

за мониторинг и оценка, Концепции и препоръки на Генерална Дирекция „Регионална и градска политика”, януари 2014 г.

20

Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград
2014-2020 г.
Обобщеният извод относно индикаторите показва, че индикатори не са обвързани с времето, не
са измерими и в тази връзка не може да се определи дали са постижими, тъй като липсват начални и
целеви стойности. В допълнение, за отчитане на напредъка към определен период от време е
препоръчително, индикаторите да имат и междинни стойности, които биха осигурили възможност
за текущ мониторинг.
На база на направения анализ, могат да се изведат следните закономерности:
Таблица III.1.3.-1 – Изводи от оценката на индикаторите
S-Специфични

M-Измерими

AПостижими

5%

100%

100%

21%

100%

22%

0%

0%

27%

0%

73%

0%

0%

53%

0%

0 - Индикаторът не покрива
значението на критерия
1 - Индикаторът покрива
частично
значението
на
критерия
2 - Индикаторът покрива
значението на критерия

RTРелевантни Обвързани
с времето

Три от петте анализирани критерии се явяват най-проблематични. Изтъкнатата липса на
начални и целеви стойности при всички 78 индикатора не дава възможност за измерване степента на
постигане на поставените стратегически цели, да се оцени доколко те са постижими и в какъв
времеви диапазон. Критерият „Специфичност“ (в смисъл на ясна дефиниция) е най-силната страна
на системата от индикатори, което се дължи на използване на „общите индикатори“. Анализът
показва, че при корекция на системата на индикаторите, най-съществените промени следва да бъдат
направени по отношение на дефиниране на целеви стойности и осигуряване на съгласуваност между
индикаторите, приоритетите и мерките.
Таблица III.1.3.-2 – Изводи от оценката на индикатори на ниво приоритет
Приоритет
П1
П2
П3
П4
П5

0 -Индикаторът не покрива
значението на критерия

1 - Индикаторът покрива
частично значението на
критерия

66%
67%
60%
60%
68%

8%
15%
9%
2%
8%

2-Индикаторът
покрива значението на
критерия
27%
18%
31%
38%
24%

Колкото до качеството на индикаторите по приоритетни оси, за най-отговарящи на SMART
критериите могат да се смятат индикаторите по Приоритет 4 (38% пълно отговаряне на критериите),
но и при тях са характерни проблемите свързани с „Измеримост“, „Постижимост“ и „Обвързаност с
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времето“. Оценката показва, че над 60 % индикаторите в стратегията не отговарят на SMART
критериите. Изводът, който може да се направи е, че всички индикаторите по идентифицираните
приоритети имат нужда от промяна – предефиниране и определяне на целеви стойности.
С цел най-вече да бъде опростена системата от индикатори, в настоящия доклад се представени
препоръки за намаляване на броя им и за преформулирането им, като се използват предимно
индикатори за резултат и общи индикатори, като по този начин фокусът бъде поставен върху
проследяване на основните тенденции в развитието на област Благоевград.
Отчитайки тези фактори, при извършване на междинната оценка на Областната стратегия за
регионално развитие на област Благоевград са разгледани настъпилите промени по определени
показатели, където това е било възможно. За тази цел, експертният екип положи усилие за
„реконструиране“ на индикаторите спрямо целите и приоритетите. При този процес оценителният
екип се ръководеше от следните принципи:


Наличие на връзка със стратегическите цели, приоритетите и мерки;



Възможност за количествено измерване на промяната;



Наличие на официална, достоверна и проверуема информация;



Възможност за определяне на изходна база;



Възможност за оценка на ефектите от изпълнението на мерките, дейностите и
проектите.

Основен проблем в този случай се явява възможността за количествено измерване на целите
„пост фактум“, т.е определяне на адекватна базова и целева стойност.
Физически напредък по индикаторите
Степента на изпълнение на целите е извършено чрез реконструиране на индикаторите на ниво
мярка и приоритет (където е възможно). Анализът е извършен чрез позоваване на показателите за
изпълнение, включени в ОСРР на област Благоевград на ниво мярка и служещи за отчитане на
постигането на целите на приоритета. Използваният подход е отдолу-нагоре. Тъй като индикаторите
са твърде разнородни по характер, директната съпоставка на изпълнението помежду им е неудачна.
Единствената съпоставка, която може да бъде направена, е в рамките на всеки един индикатор да
бъде направено проследяване на изпълнението му по конкретните мерки. Тъй като са налични
сходни и/или еднакви индикатори по различни мерки и приоритети, степента на изпълнение е
дадена само в първия случай. При прегледа на изпълнението, оценителния екип е направил
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допълнителни коментари по отношение на индикатори, в т.ч. предложения и препоръки касаещи
промяната на критериите за оценка на изпълнението на ОСРР на област Благоевград.
Степента на физически напредък е изготвен на базата на предоставена информация за 483
приключили проекти. Още 1767 проекта в процес на изпълнение допълват оценката, като
постигнатите резултатите от тях показват очакваната степен на изпълнение към края на периода.
Прегледът на проектите показва, че при повечето от тях постигнатите резултати покриват
различни индикатори, по различни приоритети и мерки в ОСРР на област Благоевград.
Поради тази причина, оценителният екип е възприел подход, при който постигнатите
резултати са отнесени към конкретните показатели за оценка на напредъка.
Физически напредък по Приоритет 1 - „Стимулиране на икономическото развитие“
Приоритетът включва 9 мерки насочени към изграждане на устойчива и конкурентна
икономика, като са покрити широк кръг от интервенции. По-долу сме разгледали степента на
изпълнение на индикаторите по всяка мярка в рамките на приоритета.
Мярка 1.1. „Създаване на устойчива, качествена и привлекателна среда развитие на
бизнеса“
Изпълнението на постигнатите резултати се отчита чрез 3 индикатора за продукт. До 2017 г.
отчитаме 4 приключили проекта на стойност 0,105 млн. лв. През следващите години се очаква да
приключат изпълнение още 8 проекта на стойност 1,184 млн. лв. Таблицата по-долу представя
оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 1.1 на база реконструираните
индикатори.
Таблица III.1.3.-3 – Степен на изпълнение по мярка 1.1
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък до
2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой реализирани проекти за
създаване и подобряване на
25
4
16%
12
32%
бизнес средата
Брой създадени промишлени
1
0
0%
0
0%
зони
Брой административни услуги
Няма данни
Няма данни
за бизнеса
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления
Проектите за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради в този случай са отчетени като 1 проект на община, независимо от броя на обектите.
7
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По отношение на индикатора „Брой административни услуги“ не са предоставени данни за
разкриване на нови услуги за бизнеса от страната на местните власти. Самият индикатор частично
или напълно се свързва с индикаторите „Брой въведени административни онлайн услуги за бизнеса
и МСП“ (Приоритет 1, Мярка 1.6.) и „Брой услуги предоставяни на населението от
администрацията“ (Приоритет 2, Мярка 2.4), доколкото засяга задължения и отговорности на
местните власти. В тази връзка, съобщение от страна на Държавната агенция "Електронно
управление" (ДАЕУ) посочва, че до 1 ноември 2018 г. всички ведомства трябва да прекратят
хартиения документооборот и да минат на електронен обмен, с цел да се намали бюрокрацията и
разходите за бизнес и граждани.
С оглед на националните приоритети свързани с развитие на електронното правителство
препоръчваме индикатора „Брой административни услуги за бизнеса“ да бъде заменен с
„Администрации въвели електронен обмен на документи с бизнеса и гражданите“.
В същото време в аналитичната част на Стратегията е отбелязано, че „Общинските ръководства
могат ефикасно да подпомагат бизнес средите чрез разработване на нови регулационни и
застроителни планове, с цел изграждане на атрактивни търговски обекти“. Данните показват, че
покритието на територията на областта от кадастралната карта през 2017 г. е 13,8% при 22,5% за
страната, като има общини, при които няма кадастрално покритие, което е пречка пред
инвестициите в тези общини. С оглед на този факт, считаме за уместно в индикаторната система да
бъде включен индикатор „Дял на територията с кадастрално покритие“.
Мярка 1.2. „Стимулиране на предприемачеството и привличане на стратегически
инвеститори“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 2 индикатора - 1 общ
индикатор и 1 индикатор за въздействие. До 2017 г. отчитаме 75 приключили проекта на стойност
0,483 млн. лв. През следващите години няма данни за проекти в реализация. Таблицата по-долу
представя оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 1.2 на база
реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-4– Степен на изпълнение по мярка 1.2
Индикатори
Брой
новорегистрирани
предприятия (брой)
Привлечени
чуждестранни

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък до
2017 г.

100

31

31%

0

31%

1317917,88

873012,88

66%

0

66%
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натрупване, %
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Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък до
2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

инвестиции (лв.) – 2013 г.
(данните са
691634,49 лв
за 2015 г.)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Индикаторът „Привлечени чуждестранни инвестиции (млн.лв.)“ по своята същност е индикатор
за въздействие, като неговата задача е да измери ефекта от изпълнението на мерки и дейности. В
тази връзка считаме, че индикаторът не е подходящ за измерване на напредъка на изпълнение на
ниво мярка, още повече, че официалните данни за индикатора се публикуват със закъснение от две
години. Като позитивен елемент е наблюдаваната тенденция през последните годините притока на
чуждестранни инвестиции да бъде по-голяма от средния за страната ръст.
С оглед на изложените мотиви препоръчваме индикатора „Привлечени чуждестранни
инвестиции (млн.лв.)“ да бъде заменен със следните индикатори, по които отчитаме следния
напредък:


Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията
(безвъзмездни средства) – 6 проекта на стойност 1,785 млн. лв.



Брой предприятия, получаващи подкрепа чрез публично финансиране– 9 проекта
на стойност 10,849 млн. лв.

Мярка 1.3. „Стимулиране прилагането на съвременни технологии и иновации“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 1 продуктов индикатор. До
2017 г. отчитаме 2 приключили проекта на стойност 0, 850 млн. лв. В процес на реализация е още 1
проект на стойност 0,720 млн. лв.Таблицата по-долу представя оценка на степента на изпълнение на
индикаторите по Мярка 1.3 на база реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-5– Степен на изпълнение по мярка 1.3
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък до
2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой реализирани проекти за
разработване и/или внедряване на
10
2
20%
3
30%
иновации в областта (брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Считаме, че индикаторът е подходящ за измерване на напредъка в изпълнението на ОСРР на
област Благоевград.
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Мярка 1.4. „Развитие на селско и горско стопанство“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 2 индикатора – 1 общ
индикатор и 1 индикатор за въздействие. До 2017 г. отчитаме 46 приключили проекта на стойност
9,079 млн. лв. През следващите години няма предоставени данни за проекти в реализация.
Таблицата по-долу представя оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 1.4 на
база реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-6– Степен на изпълнение по мярка 1.4
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Базова
стойност

Постигнат
напредък до
2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой реализирани
проекти в областта
на
селското
и
0
175
46
26%
0
26%
горското
стопанство
Формиран БВП от
250
селско и горско
275
290
(данни към
86%
86%
стопанство
в
2015 г.)
областта (млн.лв.)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Индикаторът „Формиран БВП от селско и горско стопанство в областта (млн.лв.)“ е индикатор
за въздействие, като както вече изтъкнахме измерва ефекта от изпълнението на мерки и дейности. В
тази връзка считаме, че индикаторът не е подходящ за отчитане на напредъка и препоръчваме той да
отпадне от критериите за оценка на ниво мярка.
Мярка 1.5. „Диверсификация на икономиката в селските райони“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 1 индикатор за продукт. До
2017 г. отчитаме 15 приключили проекта на стойност 10,088 млн. лв. В процес на реализация е още
1 проект, за който е предоставена информация на стойност 0,111 млн. лв. Таблицата по-долу
представя оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 1.5 на база
реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-7– Степен на изпълнение по мярка 1.5
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък до
2017 г.
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Брой реализирани проекти за
диверсификация на икономиката в
32
15
47%
16
50%
селските райони
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Индикаторът позволя извършване на преглед на изпълнението на ОСРР на област Благоевград.
Мярка 1.6. „Осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура“
Поради широкия обхват на мярката, критериите за оценка включват 10 индикатора – 4 общи
индикатора, 4 индикатора за продукт и 2 индикатора за резултат. В таблицата по-долу представяме
оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 1.6 на база реконструираните
индикатори.
Таблица III.1.3.-8– Степен на изпълнение по мярка 1.6
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Новоизградена междуселищна
12,000
0
0%
0
0%
пътна мрежа (км)
Обновена/реконструирана
междуселищна пътна мрежа
230,000
95,050
41%
118,153
51%
(км)
Новоизградена
вътрешно
35,000
8,987
26%
25,151
72%
селищна пътна мрежа (км),
Обновена/реконструирана
вътрешно селищна пътна мрежа
130
76,547
59%
0
59%
(км)
Брой лица/ дял от населението с
осигурен широколентов достъп
Няма налични данни
(със скорост поне 30 Mbps)
Брой
въведени
административни онлайн услуги
за бизнеса и МСП
Допълнителни мощности за
производство на възобновяема
2200
1 812
82%
0
82%
енергия (киловата)
Брой домакинства с подобрено
Няма
2500
0%
405
16%
енергийно потребление
данни
Намаление
на
енергийното
потребление
в
обществени
8697736
244970
3%
7907032,4
91%
сгради (kWh/година)
Брой проекти за стимулиране на
ефективното
взаимодействие
10
3
30%
30%
между Наука, Образование и
Бизнес
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления
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При повечето от индикаторите отчитаме значителен напредък в изпълнението, и може да се
прогнозира, че при запазване на темпа тяхното изпълнение ще бъде в рамките на целевите
стойности.
По отношение на индикаторите „Намаление на енергийното потребление в обществени сгради
(kWh/година)“, „Брой домакинства с подобрено енергийно потребление“ и „Допълнителни
мощности за производство на възобновяема енергия (киловата)“ отчитайки тяхната функционална
същност препоръчваме те да бъдат отнесени към Мярка 1.7. „Развитие на сектор Енергетика“.
По отношение на индикатора „Брой проекти за стимулиране на ефективното взаимодействие
между Наука, Образование и Бизнес“ считаме, че той няма връзка с целта на мярка, свързана с
осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура и следва да отпадне като индикатор за
отчитане на изпълнение по мярката.
За индикатора „Брой лица/ дял от населението с осигурен широколентов достъп (със скорост
поне 30 Mbps)“, не са налични официални данни, който да позволят оценка на напредъка. В тази
връзка препоръчваме, той да бъде заместен с показателя „Относителен дял на домакинствата с
достъп до интернет (%)“, още повече, че международни изследвания показват, че страната ни е на
едно от първите места по скорост на интернет връзката
За индикатора „Брой въведени административни онлайн услуги за бизнеса и МСП“
препоръчваме да отпадне от мярката и да бъде заменен с индикатора „Администрации въвели
електронен обмен на документи с бизнеса и гражданите“ в рамките на мярка 1.1.
Мярка 1.7. „Развитие на сектор Енергетика“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 2 индикатора за продукт.
До 2017 г. отчитаме 30 приключили проекта на стойност 23,851 млн. лв. В процес на реализация са
още 218 проекта8, с индикативна стойност 175,702 млн. лв. Таблицата по-долу представя оценка на
степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 1.7 на база реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-9– Степен на изпълнение по мярка 1.7
Индикатори
Брой функциониращи обекти за
производство на енергия от ВЕИ

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък до
2017 г.

3

0

8

Степен на
изпълнение
%
0%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение
0

Степен на
изпълнение с
натрупване, %
0%

Над 90% от проектите са свързани енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
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Брой реализирани проекти в
областта на ВЕИ и енергийната
320
30
9%
248
78%
ефективност в публични и частни
сгради
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

По мярката са реализирани значителни инвестиции до 2017 г. За отчитане на напредъка по
изпълнение на мярката препоръчваме индикаторите да бъдат заменени и/или допълнени с
индикатори за резултат, като на база на изпълняваните инициативи предлагаме това да бъдат:


Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради –
до 2017 г. отчитаме стойност на индикатора от 244 970,00 kWh и инвестиции на
стойност 0,562 млн. лв.;



Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените
проекти, kWh – до 2017 отчитаме стойност на индикатора 223 280 kWh и инвестиции в
размер на 1,331 млн. лв;



Реализирани енергийни спестявания в многофамилни жилища резултат от изпълнените
проекти, kWh - до 2017 отчитаме стойност на индикатора 780308,7 kWh и инвестиции в
размер на 0,551 млн. лв.

Мярка 1.8. „Въвеждане и развитие на практиките за клъстеризация и регионални бизнес
мрежи“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 2 индикатора за продукт.
До 2017 г. отчитаме изпълнението на 3 проекта на стойност 4,490 млн. лв. През следващите години
се очаква да приключи още 1 проект на стойност 1,039 млн. лв. Таблицата по-долу представя оценка
на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 1.8 на база реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-10– Степен на изпълнение по мярка 1.8
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък до
2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване,
%

Брой клъстери – регионални, локални
4
2
50%
3
75%
и местни (брой)
Брой институционализирани бизнес
3
1
33%
0
33%
мрежи и бизнес обединения (брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Индикаторите могат да се считат за подходящи за проследяване на напредъка на изпълнението
на ОСРР на област Благоевград.
Мярка 1.9. Подпомагане развитието на младежта и тяхната пазарна реализация
29

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2014-2020 Г.
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 1 индикатор за продукт. До
2017 г. отчитаме 6 приключили проекта на стойност 0,709 млн. лв. В процес на реализация е още 1
проект, за който е предоставена информация на стойност 0,111 млн. лв. Таблицата по-долу
представя оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 1.9 на база
реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-11– Степен на изпълнение по мярка 1.9
Целева
Очакван
Степен на
Постигнат
Степен на
стойност след
напредък на
изпълнение с
Индикатори
напредък до изпълнение
реконструкция
база проекти в
натрупване,
2017 г.
%
на индикатора
изпълнение
%
Брой реализирани проекти (брой)
37
6
16%
12
32%
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Използваният индикатор не е подходящ за измерване напредъка, тъй като не позволя да се
видят резултатите от инвестираните средства. Поради тази причина препоръчваме индикатора да
бъде заменен с общия индикатор „Участие в образователни и обучителни схеми за подпомагане
на младежката заетост, възможностите за образование и особено висше и професионално
образование (брой лица)“, чрез който се отчита напредъка по мярка 2.1 (Приоритет 2).
Физически напредък по Приоритет 2 - „Подобряване качеството на живот чрез развиване
на човешкия потенциал“
Приоритетът включва 9 мерки обхващащи широк кръг от действия в областта на социалната и
образователната инфраструктура, развитие на човешките ресурси, околна среда, здравеопазване и
ВиК инфраструктура. По-долу сме разгледали степента на изпълнение на индикаторите по всяка
мярка в рамките на приоритета.
Мярка 2.1. „Подобряване качеството на живот чрез развиване на човешкия потенциал“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчитат чрез 5 индикатора – 3 общи
индикатора и 2 индикатора за продукт. До 2017 г. отчитаме инвестиции на стойност 10,461 млн.лв,
допринасящи за постигане на постигане на индикаторите. Още близо 35,029 млн. лв. е стойността на
сключените договори по проекти, допринасящи за постигане на индикаторите. Таблицата по-долу
представя оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 2.1 на база
реконструираните индикатори.
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Таблица III.1.3.-12– Степен на изпълнение по мярка 2.1
Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Индикатори

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой проекти за развитие на човешкия
потенциал в област Благоевград
85
28
33%
56
66%
(брой)
Брой проекти за насърчаване на
равенството между половете, равните
100
29
29%
53
53%
възможности, борбата с бедността и
социалното включване (брой)
Брой
проекти
за
участие
в
образователни и обучителни схеми за
подпомагане на младежката заетост,
25
2
8%
5
20%
възможностите за образование и
особено висше и професионално
образование (брой)
Брой домакинства, ползващи се от
0 (няма
2500
0%
309
12%
подобрени жилищни условия (брой)
данни)
Участие в съвместни инициативи за
местна заетост и професионално
1250
118
9%
283
23%
обучение (вкл. квалификация и
преквалификация) (брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

До 2017 г. отчитаме напредък по 4 от 5 индикатора. Индикаторът „Брой проекти за участие в
образователни и обучителни схеми за подпомагане на младежката заетост, възможностите за
образование и особено висше и професионално образование (брой)“ е функционално свързан с
мярка 1.9 (Приоритет 1) и препоръчваме да замени използвания по мярката индикатора, като
мерната единица бъде „брой лица“.
За индикатора „Брой домакинства, ползващи се от подобрени жилищни условия (брой)“,
считаме, че не е свързан с мярката, и е сходен с индикатора „Брой домакинства с подобрено
енергийно

потребление“,

доколкото

намаляването

на

енергопотреблението

съдейства

за

подобряване на жилищните условия. Поради тези причини предлагаме индикатора да бъде заменен
с индикатора „Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми),
участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция“.
Мярка 2.2. „Осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура за предоставяне на
социални услуги“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 4 индикатора – 3 общи
индикатора и 1 индикатора за продукт. До 2017 г. отчитаме 4 приключили проекта на стойност 2,583
млн. лв., и 9 проекта в процес на реализация в размер на 2,209 млн. лв. Таблицата по-долу представя
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оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 2.2 на база реконструираните
индикатори.
Таблица III.1.3.-13– Степен на изпълнение по мярка 2.2
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Брой
проекти
за
подобряване
техническата
и
инженерна
инфраструктура за предоставяне на
социални услуги (брой)
Брой
домакинства
с
подобрено
2500
енергийно потребление
Нови
публични
пространства
в
20
3
градските зони (брой)
Нови обществени или търговски сгради
10
1
в градските зони (брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Очакван
напредък на
база проекти
в изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване,
%

Индикаторът е неясно формулиран

0%

405

16%

15%

5

25%

10%

1

10%

плановете за развитие, Доклади от

Индикаторът „Брой проекти за подобряване техническата и инженерна инфраструктура за
предоставяне на социални услуги (брой)“ е с неясен обхват и дефиниция, което затруднява отчитане
на напредъка. Препоръчва се индикаторът да не бъде използва за оценка на изпълнението.
Индикаторът „Брой домакинства с подобрено енергийно потребление“ повтаря определения
индикатор по мярка 1.6 (Приоритет 1), поради което препоръчваме да бъде заменен с индикатора
„Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана
социална инфраструктура“.
С оглед същността на приоритета предлагаме индикаторите „Нови публични пространства в
градските зони (брой) и „Нови обществени или търговски сгради в градските зони (брой)“ да бъда
отнесени към мярка 5.2. „Стимулиране интегрираното селищно развитие, при отчитане на
съществуващи оси „център-сателити” и балансирано отчитане интересите на големите и малките
населени места“.
Мярка 2.3. „Подобряване и диверсификация на институционална среда за предоставяне на
социални услуги“
Изпълнението на постигнатите резултати по мярката се отчита чрез 4 индикатора – 2 общи
индикатора и 2 индикатора за продукт. До 2017 г. отчитаме 30 проекта на стойност 15, 577 млн. лв.
имащи отношение към мярката. Още 11 проекта на стойност 26, 980 млн. лв. са в процес на
изпълнение и се очакват да приключат до 2020 г. Таблицата по-долу представя оценка на степента
на изпълнение на индикаторите по Мярка 2.3 на база реконструираните индикатори.
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Таблица III.1.3.-14– Степен на изпълнение по мярка 2.3
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой проекти за подобряване и
диверсификация на институционална
60
30
50%
41
68%
среда за предоставяне на социални
услуги (брой)
Капацитет
на
подпомаганите
образователни услуги и грижи за
7500
201
3%
5490
73%
децата
Брой
проекти
за
повишаване
капацитета на социални заведения в
15
10
67%
10
67%
областта (брой)
Брой
проекти
за
повишаване
капацитета на здравните заведения в
3
1
33%
1
33%
областта (брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Отчитаме напредък по всички индикатори с различен интензитет. По отношение на индикатора
„Брой проекти за подобряване и диверсификация на институционална среда за предоставяне на
социални услуги (брой)“ препоръчваме да бъде заменен с индикатора „Потребители, получаващи
услуги в общността“, тъй като чрез индикатора не може да се оценят резултатите и ползите от
инвестициите в социална инфраструктура.
Предложената промяна цели да предостави възможност за измерване на резултатите от
осъществените интервенции и е в пряка връзка с резултатно ориентирания подход характерен за
програмния период 2014-2020 г.
По отношение на индикатора „Брой проекти за повишаване капацитета на здравните заведения
в областта (брой)“ считаме, че не е подходящ за измерване и оценката на изпълнението по мярката,
тъй като в Стратегията е обособена отделна мярка 2.8. „Развитие на здравеопазването в областта“, в
която индикатора „Брой лица с осигурен достъп до здравеопазване“ е релевантен, тъй като отчита
резултатите от проектите за повишаване капацитета на здравните заведения в областта“.
За отчитане на изпълнението по мярката препоръката е да бъде използван индикатора
„Разкрити нови социални услуги в общността“.
Мярка 2.4. „Повишаване качеството на обществена и административна среда“
Съгласно ОСРР напредъка и оценката на изпълнението следва да се осъществи чрез два
индикатора. Показателят „Намаление на енергийното потребление в обществени сгради
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kWh/година“ се използва и за оценка на Мярка 1.6 (Приоритет 1), като резултатите за неговото
изпълнение са представени в таблица III.1.3.-8. По отношение на показателя „Брой услуги
предоставяни на населението от администрацията“ липсват предоставени данни за изпълнение и
както вече изтъкнахме в коментарите си по Мярка 1.1 (Приоритет 1) до 1 ноември 2018 г.
институциите трябва да преминат на електронен обмен, с цел да се намали бюрокрацията и
разходите за бизнес и граждани.
Мярка 2.5. „Опазване и развитие на природното, културно и историческо наследство“
Предвидено е изпълнението да бъде отчитано чрез 7 общи индикатора. В рамките на мярката,
отчитаме инвестиции на стойност 57,345 млн. лв. до 2017 г. и проекти на стойност 74,044 млн. лв. са
в процес на изпълнение. Таблицата по-долу представя оценка на степента на изпълнение на
индикаторите по Мярка 2.5 на база реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-15– Степен на изпълнение по мярка 2.5
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване,
%

Намаляване на парниковите газове
3 100
2 756
89%
2 756
89%
еквивалент тон CO2
Допълнителен
капацитет
за
Няма предоставени данни
рециклиране на отпадъците
Допълнителен брой лица/ дял от
населението
с
подобрено
52000
11374
22%
39855
77%
водоснабдяване
Намаление на загубите на вода във
водоснабдителната мрежа, в % (2013
60,27%
62,63%
96,23%
г.) база 63,16%
Допълнителен
брой
население
(жители) с подобрено третиране на
92000
55661
61%
85150
93%
отпадъчните води
Площ
на
естествените
7
4
57%
4
57%
местообитания с подобрен статус 9
Брой посещения на подпомаганите
Няма данни
културни обекти
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, ВиК Благоевград, собствени изчисления

Данните показват значителен напредък (постигнат и очакван) по някой от индикатори, като за
два от показателите липсва информация. За индикатора „Брой посещения на подпомаганите
културни обекти“ считаме, че показателят е свързан по-силно с мерките по Приоритет 3, тъй като
мярката е насочена към съхранение и опазване, и не при всяка инвестиция в културен и/или
Посочената стойност е брой естествените местообитания с подобрен статус, тъй като в изпълнените проекти липсват
данни за площта
9
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културно – исторически обект могат да се отчетат посещенията. Поради тази причина препоръчваме
индикатора да бъде заменен с показателя „Обновени/рехабилитирани обекти на културното и
историческо наследство“, по който регистрираме, че са подпомогнати 22 обекта на стойност 0,606
млн. лв. до 2017 г. и в процес на изпълнение са още 5 проекта в размер на 2,023 млн. лв.
Индикаторът „Площ на естествените местообитания с подобрен статус“ е свързан
непосредствено с Мярка 2.6. „Екологично развитие и биоразнообразие“ и препоръчваме индикатора
да бъде отнесен към цитираната мярка.
Индикаторите „Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено водоснабдяване“,
„Намаление на загубите на вода във водоснабдителната мрежа, в % (2013 г.)“ и „Допълнителен брой
население (жители) с подобрено третиране на отпадъчните води“ са свързани пряко с Мярка 2.9.
„Развитие на ВиК инфраструктурата“ и препоръчваме да бъдат отнесени към конкретната мярка.
Мярка 2.6. „Екологично развитие и биоразнообразие“
Мярката включва 1 индикатор за продукт. Отчитаме изпълнението на 7 проекта на стойност
37,718 млн. лв. до 2017 г. и 12 проекта в реализация в размер на 3,812 млн. лв. Таблицата по-долу
представя оценка на степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 2.6 на база
реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-16– Степен на изпълнение по мярка 2.6
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти
в изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване,
%

Брой реализирани проекти в областта
24
7
29%
19
79%
на екологията и биоразнообразието
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Същността на индикатора не позволя да се оценят резултатите от предприетите действия за
подобряване на екологичния статус и запазване на биоразнообразието. В тази връзка препоръчваме
индикатора да бъде заменен с „Площ/брой на естествените местообитания с подобрен статус“, който
ще позволи да се оценят резултатите от реализираните проекти.
Мярка 2.7. „Развитие на възможности за спорт и отдих“
Напредъкът се отчита чрез 3 индикатора за продукт. Отчитаме общ размер на инвестициите в
размер на 20,407 млн. лв. Няма данни за проекти в процес на реализация. В таблицата по-долу е
отчетена степента на изпълнение на индикаторите.
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Таблица III.1.3.-17– Степен на изпълнение по мярка 2.7
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора
21

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение
5

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой подпомогнати спортни обекти
5
24%
24%
Брой предоставяни услуги в областта
7
3
43%
3
43%
на спорта
Брой изградени обекти за спорт и
отдих с пълен достъп на лица със
35
21
60%
21
60%
специални потребности
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Мярка 2.8. „Развитие на здравеопазването в областта“
Мярката включва 3 индикатора - 1 за продукт и 2 индикатора за резултат. Отчитаме
изпълнението на 4 проекта на стойност 16,778 млн. лв. до 2017 г. и 6 проекта в реализация в размер
на 4,449 млн. лв. Индикаторите „Брой лица с осигурен достъп до здравеопазване“ и „Брой лица с
осигурен достъп до спешна медицинска помощ“ считаме, че не са коректно формулирани, тъй като
достъп до здравеопазване следва да имат всички граждани. Таблицата по-долу представя оценка на
степента на изпълнение на индикаторите по Мярка 2.8 на база реконструираните индикатори.
Таблица III.1.3.-18– Степен на изпълнение по мярка 2.8
Целева
Очакван
Степен на
Постигнат
Степен на
стойност след
напредък на база изпълнение с
Индикатори
напредък
изпълнение
реконструкция
проекти в
натрупване,
до 2017 г.
%
на индикатора
изпълнение
%
Брой реализирани проекти
15
4
27%
10
67%
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Данните за системата за здравеопазване в областта показват, че в областта все още има
сравнително голям недостиг на специалисти и Област Благоевград е и сред областите с най-нисък
брой на леглата в МБАЛ спрямо населението (3,3 на 1000 души при 5,1 на 1000 души за страната),
както и с най-нисък брой на преминалите за лечение болни (180 на 1000 души при 235 на 1000 души
за страната) през 2016 г. В тази връзка предлагаме в критериите за оценка да бъде включен общ
индикатор „Капацитет на подпомогнатите здравни услуги“.
Мярка 2.9. „Развитие на ВиК инфраструктурата“
Три индикатора са изведени за проследяване и оценка на изпълнението на мярка – 2
индикатора за продукт и 1 за резултат. Отчетените инвестиции са в размер на 64,807 млн. лв. в
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периода 2014-2017 г. и още 34,084 млн. лв. е стойността на проектите в реализация. В таблицата подолу представя оценка на степента на изпълнение на индикаторите по мярка 2.9.
Таблица III.1.3.-19– Степен на изпълнение по мярка 2.9
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Линейни метри изградена ВиК
230
152,512
66%
219,762
96%
инфраструктура
Населени места с осигурена пълна
5
1
20%
1
20%
ВиК инфраструктура
Брой населени места с изградена
7
4
57%
5
71%
пречиствателна станция
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

На база на предоставената информация, отчитаме напредък по всички индикатори. С оглед на
коментарите за индикаторите по мярка 2.5, и отчитане на резултатите от реализираните проекти,
считаме за коректно към идентифицираните индикатори да бъдат добавени и индикаторите
„Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено водоснабдяване“, „Намаление на
загубите на вода във водоснабдителната мрежа, в % (2013 г.)“ и „Допълнителен брой население
(жители) с подобрено третиране на отпадъчните води“.
Физически напредък по Приоритет 3. „Развитие на туризма“
Приоритетът включва 4 мерки изцяло насочени към развитие на туризма в областта на базата
на културно-историческите и природни дадености на областта. Напредъкът по изпълнение на
мерките е показан по-долу.
Мярка 3.1. „Реализиране на съвместна стратегическа и инвестиционна програма за
изграждане и развитие на туристически обекти в областта“
Два броя индикатори служат за измерване на напредъка и изпълнението на мярката. До 2017
отчитаме изпълнението на 2 проекта на стойност 3,659 млн. лв. и още три проекта в процес на
реализация на стойност 1,667 млн. лв. Регистрираният напредък е показан в следващата таблица.
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Таблица III.1.3.-20– Степен на изпълнение по мярка 3.1
Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Индикатори

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

"Брой
съвместни
стратегически
програми за развитие на туризма
7
2
29%
3
43%
(брой)"
Брой новоизградени и/или обновени
12
7
58%
9
75%
туристически обекти (брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Индикаторите позволят да се отчита напредък по мярката.
Мярка 3.2. „Създаване и развитие на диверсифициран туристически продукт в областта“
Отчитането на изпълнението е предвидено да се извърши чрез 2 индикатора. Отчитаме
финансиране на 29 проекта имащи отношение към мярката на стойност 2,835 млн. лв., а в процес на
реализация е 1 проект на стойност 0,848 млн. лв. Постигнатият напредък е представен в следващата
таблица.
Таблица III.1.3.-21– Степен на изпълнение по мярка 3.2
Целева
Очакван
Степен на
Постигнат
Степен на
стойност след
напредък на база изпълнение с
Индикатори
напредък
изпълнение
реконструкция
проекти в
натрупване,
до 2017 г.
%
на индикатора
изпълнение
%
Новоизградена леглова база (брой)
35
27
77%
27
77%
Брой нови туристически услуги
18
12
67%
13
72%
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Степента на изпълнение и по двата индикатора е над 50 %, като се очаква до края на
програмния период целевите стойности да бъда постигнати.
Мярка 3.3. „Изпълнение на маркетингови дейности за популяризиране на областта като
туристическа дестинация“
Определени са 2 индикатора за отчитане на целите. До 2017 г. е отчетено изпълнението на 8
проекта на стойност 1,918 млн. лв. и още 13 проекта на стойност 3,950 млн. лв. се очаква да
допринесат за постигане на поставените резултати. Следващата таблица показва отчетения напредък
до 2017 г.
Таблица III.1.3.-22– Степен на изпълнение по мярка 3.3
Индикатори
Брой
съвместни
маркетингови
дейности за популяризиране на

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

22

7

32%
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Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Индикатори

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

областта,
като
туристическа
дестинация (брой)
Брой международни туристически
изложения/панаири, на които областта
35
15
43%
1
46%
е представена
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Считаме, че индикаторите са подходящи и позволяват отчитане на изпълнението.
Мярка 3.4. „Създаване и развитие на интегриран туристически продукт“
Предвидено е изпълнението да бъде отчетено с 1 индикатор. Отчетени са 4 проекта на стойност
1, 250 млн. лв. и още 2 проекта в размер на 1859 млн. лв. са в процес на реализация. Данни за
постигнатия напредък по изпълнение на мярката е представено в следващата таблица.
Таблица III.1.3.-23– Степен на изпълнение по мярка 3.4
Целева стойност
Постигнат
Степен на
Очакван напредък
Степен на
след реконструкция
напредък
изпълнение на база проекти в
изпълнение с
на индикатора
до 2017 г.
%
изпълнение
натрупване, %
Брой реализирани проекти
8
4
50%
6
75%
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления
Индикатори

Физически напредък по Приоритет 4. „Европейско и международно сътрудничество“
Приоритетът е насочен към стимулиране на сътрудничество на всички нива – трансгранично,
транснационално и междурегионално. В ОСРР са включени 3 мерки към приоритета, като напредъка
в изпълнение е разгледано по – долу.
Мярка 4.1. „Стимулиране на трансграничното и международно сътрудничество“
Пет общи индикатора служат за оценка на постигнатите резултати по мярката. До 2017 г. се
отчита напредък по 4 от тях, като само по индикатора „Участие в инициативи за трансгранична
трудова мобилност (брой лица)“ няма данни за напредък. Общият финансов ресурс за изпълнение на
индикаторите възлиза на 5, 446 млн. лв. до 2017 г. В процес на реализация са проекти на стойност
8,096 млн. лв. Напредъкът по индикаторите е показан в следващата таблица
Таблица III.1.3.-24– Степен на изпълнение по мярка 4.1
Индикатори
Брой разработени и изпълнени
проекти, подпомагащи реализацията

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на база
проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване,
%

17

2

12%

14

82%
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Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Индикатори

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на база
проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване,
%

на макро-регионални (вкл. за водни
басейни) стратегии
Брой проекти за междурегионално
сътрудничество,
повишаващи
12
3
25%
8
67%
ефективността на политиката на
сближаване
Брой проекти за транснационално
сътрудничество,
повишаващи
10
4
40%
6
60%
ефективността на политиката на
сближаване
Участие
в
инициативи
за
трансгранична трудова мобилност
120
0
0%
20
17%
(брой лица)
Участие в проекти за насърчаване на
равенството
между
половете,
равните възможности и социалното
7
1
14%
3
43%
включване с трансграничен характер
(брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

С оглед на спецификата на мярката, индикаторите са коректни.
Мярка 4.2. „Развитие на региона, като външна граница на ЕС. Осигуряване на трансгранична сигурност и превенция на риска“
Предвидено е изпълнението да бъде отчитано с помощта на 4 индикатора. Общо 5 проекта в
размер на 2,408 млн. лв. формират напредъка до 2017 г. Още 6 проекта (3,650 млн. лв.) в процес на
реализация се очаква да допринесат за постигане на набелязаните резултати. Отчетеният напредък е
представен в следващата таблица.
Таблица III.1.3.-25– Степен на изпълнение по мярка 4.2
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой проекти за осигуряване на
трансгранична
сигурност
и
9
0%
4
44%
превенция на риска (брой)
Население, ползващо се от мерки за
42000
34063
81%
35263
84%
защита от наводнения (брой)
Население, ползващо се от мерки за
защита от пожари и други мерки за
4326
2364
55%
2364
55%
превенция на риска (брой)
Обща площ на рекултивираните
терени
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления
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По отношение на индикатора „Обща площ на рекултивираните терени“ не е предоставена
информация, което не позволя да бъде отчетен напредък. В същото време можем да считаме, че
индикаторът има връзка с мярка 2.5, тъй като спомага за защита на природното наследство. Поради
тази причина бихме препоръчали, той да бъде съотнесен към мярка 2.5.
Мярка 4.3. „Стимулиране на регионални и местни партньорства на икономическо,
социално и административно ниво“
Изпълнението е предвидено да се осъществи чрез 1 показател. До 2017 г. се отчита изпълнение
на 7 проекта в размер на 4,444 млн. лв., и още 1 проект на стойност 1,270 млн. лв. е в процес на
реализация. Резултатите от постигнатия напредък е представен в следващата таблица.
Таблица III.1.3.-26– Степен на изпълнение по мярка 4.3
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой проекти за развитие на
регионални и местни партньорства
12
7
58%
8
67%
административни/
икономически/
социални)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Индикаторът е подходящ за измерване на напредъка
Физически напредък по Приоритет 5. Координирано правене на политики
Приоритетът цели повишаване ефективността на взаимодействие между институциите, бизнеса
и гражданското общество в процеса на координирано правене на политики и мобилизация на
инструментариума на интегрираното планиране на ниво „град” в името на устойчивото му развитие.
Регистрираният напредък по включените 3 мерки е изложено по-долу.
Мярка 5.1. „Подобряване на взаимодействието и координацията при правенето на
политики между органите на държавна и местна власт, структури на гражданското
общество, бизнеса и отделните граждани“
Включва 1 общ индикатор, като до 2017 г. са изпълнени 12 проекта спомагащи за неговото
изпълнение. Няма предоставена информация за проекти в реализация, които биха допринесли за
неговото изпълнение. Таблицата по-долу съдържа отчетения напредък по показателя.
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Таблица III.1.3.-27– Степен на изпълнение по мярка 5.1
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой проекти, насърчаващи правнонормативното и административното
15
12
80%
12
80%
сътрудничество и сътрудничеството
между гражданите и институциите
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Индикаторът е подходящ и позволя измерване на постигнатия резултат.
Мярка 5.2. „Стимулиране интегрираното селищно развитие, при отчитане на
съществуващи оси „център-сателити” и балансирано отчитане интересите на големите
и малките населени места“
Мярката включва 3 индикатора – 2 общи и един за резултат. Отчитайки характера и
спецификата на индикаторите не към всеки от тях е целесъобразно и възможно да бъде отчетен
степента на изпълнение. Напредък в тяхното изпълнение е представено в следващата таблица.
Таблица III.1.3.-28– Степен на изпълнение по мярка 5.2
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Население, живеещо на територии
със стратегии за интегрирано
152870
градско развитие
149368
(към 2016
Базова стойност 2013 г. – 156 349
г. )
Източник: НСИ
Нова жилищна площ в градските
54020
30 869
57%
зони - кв. м:Източник: НСИ
Обща дължина на новопостроени
Няма напредък
ж.п. линии (км)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Считаме, че индикатора „Обща дължина на новопостроени ж.п. линии (км)“ не отговаря на
целите на мярката и не е релевантен към нея. Препоръчваме да бъде заменен „Брой население,
ползващо се от подобрена градска среда“, като към 2017 г. отчитаме 69 567 души ползващи се от
подобрена градска среда в рамките на изпълнени 2 проекта и инвестиции в размер на 11,333 млн. лв.
Мярка 5.3. „Координация при усвояване на средствата от ЕС, на регионално и местно
равнище“
Изпълнението е планирано да бъде отчетено чрез 1 индикатор, който на практика обобщава
всички проекти финансирани по линия на ЕС.
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Таблица III.1.3.-29– Степен на изпълнение по мярка 5.3
Индикатори

Целева
стойност след
реконструкция
на индикатора

Постигнат
напредък
до 2017 г.

Степен на
изпълнение
%

Очакван
напредък на
база проекти в
изпълнение

Степен на
изпълнение с
натрупване, %

Брой проекти финансирани от
750
355
47%
508
68%
фондовете на ЕС в областта (брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления

За отчитане на мярката препоръчваме и допълване на системата от показатели по мярката с
включване на индикатора „Служители с подобрена квалификация и компетенция“.
III.1.4. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
Оценката на ефективността изисква да се сравнят постигнатите резултати, и техния принос за
постигане на целите на стратегията. Тъй като междинната оценка не може да използва крайни
ррезултати, а и поради факта, че към индикаторите на стратегията не са предвидени базови
стойности, анализа на ефективността на този етап е силно затруднен, и се препоръчва той да бъде
разгледан в детайли при извършването на последващата оценка на ОСРР, след изтичането на
плановия период.
От друга страна, в теорията и практиката има широко приета дефиниция на понятието
ефикасност. В настоящата оценка „ефикасността“ указва отношението на постигнатия резултат
спрямо вложените разходи.
Поради специфичните особености на анализа на ефикасността, настоящият анализ е базиран
единствено на информацията от приключилите проекти, и на изходния масив с информация, който
екипът извършващ оценката разработи в хода на работата.
Анализът на ефикасността има за задача да прецени дали финансовите ресурси са разпределени
адекватно и постигат максимален ефект върху целевите групи. В класическия случай, анализът на
ефикасността се изразява в идентифицирането на връзката между въздействието на дадена
интервенция и финансовите ресурси, необходими за постигането на това въздействие. Критерият за
преценка е цената на „единица въздействие / продукт”.
В съответствие с направените до момента констатации в рамките на текущата оценка, и тук
възникват проблеми, свързани със затрудненото отчитане на изпълнението на индикаторите. В
същото време, при оценката на индикаторите беше подчертано, че има и такива индикатори, които
са нерелевантни и не може да бъде измерен техния напредък. Това наложи да се използва
алтернативен модел за оценка.
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В периода 2014-2017 г. са изпълнени общо 483 проекта на стойност 280, 422 млн. лв.10, като
средния разход на 1 проект е 0, 580 млн. лв. В процес на реализация са още 176 проекта 11при средна
стойност на 1 проект от 1,744 млн. лв.
Към 2017 г. средните инвестирани разходи на глава от население в областта са в размер на
905,24 лв., като на база проектите в реализация се очаква да достигнат до 1 943,15 лв. Изменението
на разходите по години е показано в следващата фигура:
Фигура III.1.4. - 1 Среден разход на глава от население спрямо изпълнените инвестиционни проекти
по години

Най-висок е размерът на разходите на глава от населението през 2015 г., което се дължи на
приключване на проекти по Оперативните програми и ПРСР действащи в периода 2007-2013.
Отчетеното забавяне в стартирането на новите програми води до намаляване на инвестираните
средства в областта. Към средата на периода, приоритет 2 се очерта с най-висок принос, с
инвестирани средства от 484,79 лв. на човек от населението в област Благоевград. Високият брой
проекти в процес на реализация по Приоритет 1 се очаква в значителна степен да допринесе за
увеличение на инвестираните средства до 1039,57 лв. на човек от населението. Най-нисък е
приносът по Приоритет 4 – 18,51 лв. до 2017 г. и 33,68 лв. до 2020 г. въз основа на проектите в
изпълнение. Близо 61% от инвестираните средства до 2017 г. са по линия на средства от ЕС.
Отчетени са единствено реалните израдходваните инвестиционни разходи през периода 2014-2017 г.
Проектите за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради в този случай са отчетени като 1 проект на община, независимо от броя на
обектите.
10
11
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При изследване на постигнатата ефикасност на инвестираните средства по приоритети и мерки
се отчитат следните резултати:
Приоритет 1. Стимулиране на икономическото развитие


По Мярка 1.1. Създаване на устойчива, качествена и привлекателна среда и развитие на
бизнеса, средната стойност на 1 проект за създаване и подобряването на бизнес средата е
26 хил. лв. при приключилите проекти и нараства до 148 хил. лв. при проектите в
реализация.



По Мярка 1.2. Стимулиране на предприемачеството и привличане на стратегически
инвеститори за 1 новорегистрирано предприятие са били необходими 15,597 хил. лв.



По Мярка 1.3. Стимулиране прилагането на съвременни технологии и иновации
разходите за разработване и/или внедряване на иновации в областта са 425,068 хил. лв.



По Мярка 1.4. Развитие на селско и горско стопанство разходите средния разход на 1
проект е 197,372 хил. лв.



По Мярка 1.5. Диверсификация на икономиката в селските райони , разходът на 1 проект
за диверсификация на икономиката в селските райони възлиза на 672,534 хил. лв.



По Мярка 1.6. Осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура резултатите са
показани в следващата таблица.
Таблица III.1.4.-1– Ефикасност на разходите по мярка 1.6
Мерна
единица
км
км
км
kWh/година

Индикатор

Постигнат
резултат
95,053
8,987
76,547

Ефикасност – разход
за единица (лв.)
263 206,00
254735,75
262702,01

Обновена/реконструирана междуселищна пътна мрежа км
Новоизградена вътрешно селищна пътна мрежа (км),
Обновена/реконструирана вътрешно селищна пътна мрежа (км
Допълнителни мощности за производство на възобновяема
1 812
6603,10
енергия
Намаление на енергийното потребление в обществени сгради kWh/година
244 970
2,29
(kWh/година)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления



По Мярка 1.7. Развитие на сектор Енергетика, разходът за реализация на 1 проект в
областта на ВЕИ и енергийната ефективност в публични и частни сгради е 795,053 хил.
лв. Поради отчетените нива на инвестиции в областта в този сектор, възможността
постигнатата ефикасност и ефективност да бъде изразена чрез очакваните спестявания е
показана в следващата таблица по потребители:
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Таблица III.1.4.-2– Ефикасност на разходите по мярка 1.7
Индикатор

Постигнат
резултат
до 2017 г.

Инвестиции
лв.

Ефикасност

Резултат с
натрупване

Инвестиции,
лв.

Понижаване
на
годишното
потребление на първична енергия
244 970
562 124
2,294667959
7 907 032
от обществените сгради
Реализирани
енергийни
спестявания в предприятията в
223 280
1 331 613
5,963881695
241 007
резултат от изпълнените проекти,
kWh/1000
Реализирани
енергийни
спестявания в многофамилни
780 308
551 118
0,706282014
39 699 713
жилища резултат от изпълнените
проекти, kWh
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете
извършени междинни оценки, собствени изчисления

Ефикасност
лв.

13 082 853

1,65

10 400 158

43,15

147 218 407

3,70

за развитие, Доклади от

Резултатите показват, че до 2017 г. най-висока е постигната ефикасност при многофамилните
жилища, където за 1 kWh спестена електроенергия са изразходвани 0,70 лв. При отчитане на
разходите и резултатите от проектите в реализация разходи нарастват, като най-ефикасни се
очертава инвестициите в обществени сгради, където се очаква 1 kWh спестена електроенергия да
бъде постигнат с разход от 1,65 лв. В резултат на проектите в сектор Енергетика може да се очаква,
че годишния размер на спестявани ще достигне 7 835 649 лв. годишно.


По Мярка 1.8. Въвеждане и развитие на практиките за клъстеризация и регионални
бизнес мрежи стойността на 1 проект за развитие на клъстерите е 213 510 лв., като за
институционализирането на бизнес мрежи и бизнес обединения са инвестирани 4 063 298
лв.



По Мярка 1.9. Подпомагане развитието на младежта и тяхната пазарна реализация
средната стойност на реализираните проекти за развитие на младежите възлиза на 118
296 лв.

Приоритет 2. Подобряване качеството на живот


По Мярка 2.1. „Подобряване качеството на живот чрез развиване на човешкия
потенциал“ са инвестирани средно 157 986 лв., като на 1 лице за повишаване на
квалификацията са били необходими 2 058 лв. По отношение на деца, ученици и
младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за
образователна интеграция и реинтеграция са били инвестирани средно 1437 лв.



По отношение на Мярка 2.2. „Осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура за
предоставяне на социални услуги“ за обособяване на нови публични пространства са
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инвестирани средно 743 568 лв., като средния разход за 1 м2. незастроени площи,
създадени или рехабилитирани в градските райони възлиза на 447 лв.


По отношение на Мярка 2.3. Подобряване и диверсификация на институционална среда
за предоставяне на социални услуги, инвестираните средства на повишаване на
капацитета на образователните институции е в размер на близо 500 лв. в подпомогнатите
институции. За подобряване и диверсификация на институционална среда за
предоставяне на социални услуги средния разход е бил 348 910 лв. като потребителите,
които са се възползвали са 2 061 души при разход на 1 потребител от 4 853 лв.



По отношение на Мярка 2.4. Повишаване качеството на обществена и административна
среда резултатите са показани при мярка 1.7 (приоритет 1).



За Мярка 2.5. Опазване и развитие на природното, културно и историческо наследство
ефикасността е показана в следващата таблица:
Таблица III.1.4.-3– Ефикасност на разходите по мярка 2.5
Мерна
единица
еквивалент
тон CO2
лица

Индикатор
Намаляване на парниковите газове

Постигнат
резултат (лв.)

Ефикасност,
(лв.)

2 756

815

Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено
11 374
1 035
водоснабдяване
Допълнителен брой население (жители) с подобрено третиране на лица
55 661
746
отпадъчните води
Площ на естествените местообитания с подобрен статус
брой
4
106 853
Обновени/рехабилитирани обекти на културното и историческо брой
22
27554
наследство
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления



По отношение на Мярка 2.6. „Екологично развитие и биоразнообразие“ поради
спецификата на проектите се отчита разход от 5 388 323 лв. за 1 проект;



По Мярка 2.7. „Развитие на възможности за спорт и отдих“ са инвестирани средно 68 705
за 1 проект, като най-високи са свързани с изграждане на обекти за спорт и отдих – 682
393 лв. на обект;



За Мярка 2.8. „Развитие на здравеопазването в областта“, средният размер на
инвестирани средства е 4 194 522 лв. Поради липса на информация в проектите не може
да бъде определено нивото на ефикасност на инвестираните средства спрямо други
показатели характеризиращи системата на здравеопазване;
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За Мярка 2.9. „Развитие на ВиК инфраструктурата“, за изграждане на един линеен метър
ВиК инфраструктура са били необходими 2 882 лв. Както отбелязахме в анализа на
степента на изпълнение се препоръчва използване на индикатори за резултат, като
ефикасността по препоръчаните индикатори „Допълнителен брой жители с достъп до
подобрено водоснабдяване“ и „Допълнителен брой жители с достъп до подобрено
пречистване на отпадъчните води“ е показано по мярка 2.5.

Приоритет 3. „Развитие на туризма“


По Мярка 3.1. „Реализиране на съвместна стратегическа и инвестиционна програма за
изграждане и развитие на туристически обекти в областта“, постигнатата ефикасност при
новоизградени и/или обновени туристически обекти е 47 271 лв., а за изготвяне на
съвместни стратегически програми за развитие на туризма са изразходвани средно 175
207 лв.



По Мярка 3.2. „Създаване и развитие на диверсифициран туристически продукт в
областта“, разходите за обогатяване на туристическите продукти чрез въвеждане на нови
услуги за посетители възлизат на 213 424 лв.



За Мярка 3.3. „Изпълнение на маркетингови дейности за популяризиране на областта
като туристическа дестинация“ насочена към популязиране на областта като
туристическа дестинация средния разход до 2017 г. възлиза на 87 197 лв. за участие на
международни

туристически

изложения/панаири

и

реализацията

на

съвместни

маркетингови дейности


По Мярка 3.4. „Създаване и развитие на интегриран туристически продукт“ отчетения
среден разход е в размер на 312 630 лв.

Приоритет 4. „Европейско и международно сътрудничество“


Мярка 4.1. „Стимулиране на трансграничното и международно сътрудничество“
ефикасността е определена на база брой проекти. Независимо, че това е дава ясна
представа, трудно може да служи за планиране на инвестиции в рамките на мярката.
Резултатите са показани в следващата таблица.
Таблица III.1.4.-4– Ефикасност на разходите по мярка 4.1
Индикатор

Мерна единица
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в лв.
Брой разработени и изпълнени проекти, подпомагащи реализацията на макроброй
374 251
регионални (вкл. за водни басейни) стратегии
Брой проекти за междурегионално сътрудничество, повишаващи ефективността
брой
232 519
на политиката на сближаване
Брой проекти за транснационално сътрудничество, повишаващи ефективността
брой
917 999
на политиката на сближаване
Участие в проекти за насърчаване на равенството между половете, равните
брой
328 000
възможности и социалното включване с трансграничен характер (брой)
Източник: ИСУН, Годишни доклади за изпълнението на Общинските плановете за развитие, Доклади от
извършени междинни оценки, собствени изчисления



По Мярка 4.2. „Развитие на региона, като външна граница на ЕС. Осигуряване на
трансгранична сигурност и превенция на риска“ средния разход човек за защита от
наводнение е 39,9 лв. По-висок е инвестирания разход на човек за защита от пожар и
други мерки за превенция на риска – 442 лв.



За Мярка 4.3. „Стимулиране на регионални и местни партньорства на икономическо,
социално и административно ниво“ са отчетени общо 7 проекта до 2017 г. при среден
разход на проект от 634 977 лв.

Приоритет 5. „Координирано правене на политики“


По Мярка 5.1. „Подобряване на взаимодействието и координацията при правенето на
политики между органите на държавна и местна власт, структури на гражданското
общество, бизнеса и отделните граждани“ средния размер на разходите е 111 100 лв. на
проект за насърчаване на правно-нормативното и административното сътрудничество и
сътрудничеството между гражданите и институциите.



По отношение на Мярка 5.2. „Стимулиране интегрираното селищно развитие, при
отчитане на съществуващи оси „център-сателити” и балансирано отчитане интересите на
големите и малките населени места“ разходите за подобряване на градската среда
възлиза на 162,90 лв. на човек



По Мярка 5.3. „Координация при усвояване на средствата от ЕС, на регионално и местно
равнище“, фокус е поставен върху привличане на финансов ресурс по Оперативните
програми и ПРСР. До 2017 г. са привлечени близо 166 млн. лв., което представлява
среден размер на средствата от 538 лв. на глава от населението в общината. При оценка
на ефикасността по мярка внимание заслужава и инвестициите отделени за подобряване
на квалификацията и компетентностите на служителите от регионални и местни
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администрации. Данните показват, че средният разход за един служител до 2017 г. 574,25
лв.
III.2. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА
Настоящият раздел се фокусира върху съгласуваността и релевантността на Стратегията на
ОСРР на област Благоевград спрямо промените в целите, приоритетите и посоката на развитие на
националната система за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие, както и
неговото съответствие с регионалната и кохезионна политика на ЕС. Това е свързано и с оценка на
политика или политики, провеждани на територията на област Благоевград, поради което фокусът е
поставен върху приноса на ОСРР към целите на Стратегия «Европа 2020», както и хоризонтални
теми и приоритети като равни възможности, устойчиво развитие, енергийна ефективност и други.
III.2.1. Вътрешна съгласуваност
В структурно отношение, Областната стратегия за регионално развитие е изготвена в
съответствие с Методическите указания за разработване на областни стратегии за развитие 2014 –
2020 г., изготвени от МРРБ. Стратегията следва основните компоненти, очертани в нормативните
документи – анализ на икономическото и социално развитие на област Благоевград, SWOT анализ,
цели и приоритети за развитие на областта за периода 2014-2020 г. обща оценка на необходимите
ресурси за постигане целите на стратегията, териториален обхват на районите за целенасочена
подкрепа, критерии за оценка на изпълнението на стратегията, стратегически насоки за разработване
на целите и приоритетите на Общинските планове за развитие. Стратегията също така описва и
необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност.
През анализирания период на действие на ОСРР, не са настъпили важни промени, които да
променят оценката на силните и слабите страни. Основните фактори и тенденции в развитието на
областта продължават да са валидни.
Като цяло, целите и приоритетите продължават да са уместни. Във връзка с вътрешната
съгласуваност между приоритетите и мерки препоръчваме да бъде извършена промяна като се
извърши предефиниране, вътрешно преструктуриране и описание. Целта е да бъде постигната повисока степен на яснота и се избегне дублиране на мерки в рамките на отделните приоритети.
Подобна корекция следва да бъде направена и по отношение на критериите за оценка.
III.2.2. Външна съгласуваност
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Оценката на външната съгласуваност на ОСРР на област Благоевград 2014-2020 цели да покаже
до каква степен са отразени настъпили промени в целите и приоритетите на националната система
за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие, както и неговото съответствие с
регионалната и кохезионна политика на ЕС. Съответствието е извършено в три основни
направления – спрямо промените законодателната рамка, в политиката на развитие (национална и
европейска) и спрямо националните секторни политики.

Промени в законодателната рамка имащи отношение към ОСРР на област Благоевград
Във връзка с промените в Закона за регионално развитие, обнародвани в бр. 15 на ДВ от 2016 г.
в съдържанието на областните стратегии (чл. 12 ал. 3, т. 5 и 6) следва да се включат две нови точки,
а именно: мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество. В допълнение, при посочената
промяна на Закона е изменено и понятието за „район за целенасочена подкрепа“ като под това вече
следва да се разбира следното (чл. 6 от ЗРР): В териториалния обхват на район за целенасочена
подкрепа се включват: 1. общините от четвърта и пета категория; 2. общините от втора и трета
категория при наличието на някоя от следните географски характеристики: а) най-малко 50 на сто от
територията на общината е в планински район; б) най-малко 50 на сто от територията на общината е
в полупланински район; в) територията на общината е в пограничен район.
С оглед на промените се препоръчва да бъде актуализиран Раздел ІV. „Териториален обхват на
районите за целенасочена подкрепа“ в ОСРР на област Благоевград.
Съгласуваност с национални и европейски стратегически документи, засягащи
регионалното развитие
Според методическите указания, планът трябва да съответства на стратегическите цели и
приоритети на следните основни документи:
−

НСРР 2012 – 2022 г.;

−

Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

−

Стратегия Европа 2020.

Тези документи не са променяни от датата на тяхното приемане и заложената в тях посока на
развитие продължава да бъде актуална. В тази връзка, одобрената ОСРР на област Благоевград
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отразява целите и приоритетите на основните национални стратегически и планови документи в
сферата на регионалното развитие, като отчита специфичните и характерни условия на областта.
ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г. отразява и трите стратегически цели на Стратегията
Европа 2020. Отразени са и всичките седем водещи инициативи за изпълнение на стратегията. Найслабо застъпена е инициативата „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“,
която цели развитие на високоскоростен достъп до интернет, наличието на единен цифров пазар за
домакинствата и фирмите, повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на
уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество и прилагане на ИКТ
за справяне със социални предизвикателства като изменението на климата, растящите разходи за
здравеопазване и застаряващото население.
Съгласуваност и релевантност със секторни стратегически и планови документи
След приемане на ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г., на национално ниво са приети
редица секторни документи, формиращи политиката на държавата в различни области. Извършен е
кратък анализ съответствието на Стратегията спрямо секторните стратегически и планови
документи формиращи националната политика, като фокусът е поставен върху сектори, в които има
промяна на националната политика.
Сектор „Бизнес среда“
Актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република
България 2014-2020 г.12 идентифицира тематични области, в които шестте района притежават
капацитет за интелигентна специализация. Националната стратегия се разглежда като програма за
икономическа трансформация на региона/областта, основана на четири основни принципа. Послабо в ОСРР е застъпен 4-ти принцип свързан с колективно ръководство на базата на публичночастно партньорство. С оглед на това може да се препоръча в ОСРР по-ясно да се идентифицират
мерки за насърчаване на сътрудничеството на базата на публично-частно партньорство.
Сектор „Околна среда“
Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борбата с
опустиняването в Р. България (Актуализация за програмния период 2014-2020)13 включва 5
Документът е приет с Решение № 857 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. приета с Решение №384 на Министерския съвет от 13
юли 2017 г.
13 Националната програма за действие 2007 - 2013 г.(НПД) е разработена в съответствие с Част ІІІ, Раздел 1, член 9 и 10 на
Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (КБОООН), документът е приет с Протокол № 38.1 на Министерския съвет от
23.09.2015 г.
12
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стратегически направления с общо 23 програми. Те съдържат мерки за борба с деградацията на
земята. Извън обхвата на стратегията остават обаче, въпроси третиращи „Съхраняване и
подобряване на потенциала на земните ресурси и тяхното устойчиво използване“.
Сектор „Младежка политика“
Национална програма за младежта (2016-2020)14 насочва своето внимание към подобряване
качеството на живот и реализация на младите хора. Като цяло, целите свързани с развитие на
доброволчеството сред младите хора, насърчаване на здравословния начин и осигуряване на
възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им
към основните демократични ценности и стандарти са слабо застъпени в ОСРР на област
Благоевград.
Сектор „Администрация“
Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.15 е националният
стратегически документ, който задава визията за развитие на българската администрация до 2020 г.
Стратегията включва 4 стратегически цели, които засягат цялата държавна администрация.
Дейностите имащи отношение към работата на областната администрация и местните
администрации в голяма степен са в съответствие ОСРР на област Благоевград, като единствено
инвестициите в обучения на служителите в отделните администрации не са пряко застъпени.
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.16 е
основният стратегически документ, който дава визията за развитие на електронното управление
страната. Документът има три стратегически цели свързани с предоставяне на ефективни
електронни услуги, цифрова администрация и популяризиране, достъп и участие. ОСРР насочва
основно внимание към предоставяне на електронни услуги на граждани и бизнес, но в същото време
останалите 2 цели не са обхванати.
Сектор „Туризъм“
Туризмът е един от основните приоритети, ясно дефиниран в ОСРР на област Благоевград, в
рамките на Приоритет 3 „Развитие на туризма“. Анализът на съответствието се извършва спрямо
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-203017, която си поставя за цел да
утвърди конкурентоспособността на туристическия сектор посредством оптимално използване на
Документът е приет с Решение № 83 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.
Документът е приет с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г.
16 Документът е приет с Решение № 163 на Министерския съвет от 21.03.2014 г.
17 Документът е приет с Протокол № 22.1 на Министерския съвет от 04.06.2014 г.
14
15
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наличните ресурси (природни и антропогенни) в съответствие с пазарните изисквания и очаквания
на потребителите. В Стратегията са залегнали 9 приоритета, като предвидените мерки в ОСРР са в
пълно съответствие с 5 от приоритетите и по-слабо са засегнати следните приоритети: Повишаване
защитата, правата и сигурността на потребителите на туристически услуги; Насърчаване на
сътрудничеството между институциите на централно и местно ниво и представителите на
туристическата индустрия и създаване на възможности за развитие на партньорство; Повишаване
качеството на образование и обучение в туризма в съответствие с нуждите на туристическия сектор
и развитието на пазара на труда.
III.3. ОЦЕНКА НА КООРДИНИРАНЕТО
Стратегическата координация на ОСРР се осъществява от Областния съвет за развитие, който
приема проекта за стратегията и може да съгласува предложения за изменения и дейности за
изпълнение на нейните цели и приоритети. Към момента на извършване на оценката са осъществени
7 заседания (съгласно публикуваните протоколи). Няма данни за взети решения, които не са в
съответствие с постановките от ОСРР.
За наблюдение на изпълнението на ОСРР е създадено Звеното за мониторинг на Областната
стратегия за развитие, което провежда регулярни заседания.
Участието на различните партньори при реализация на стратегическите цели на стратегията и
мерките не е активно, с изключение на общинските администрации. До голяма степен това се дължи
и на факта, че те най-добре са запознати с ОСРР. Разпространяването на информация по
изпълнението на ОСР е крайно недостатъчно. Няма открита публично достъпна информация за
годишния напредък по изпълнение на стратегията.
По отношение на връзката между ОПР на общините и ОСРР на област Благоевград, може да е
приеме, че Областната стратегия и насоките дадени в нея са използван като инструмент при
общинското планиране при съставянето на плановете. Все пак, доколкото напредък на ОСРР се
отчита „отдолу на горе“ следва да се отбележи несъответствието между планираните финансови
ресурси в ОСРР и общинските планове за развитие. В последствие, при реализацията на ОПР, ОСРР
се използва ограничено като инструмент в общинското планиране.
При изготвяне на настоящата оценка беше поискана два типа информация от общините в
областта.
Първият тип информация е свързан със законовите и нормативни изисквания за отчитане на
изпълнението на Общинските планове за развитие.
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Доклад с извършена междинна оценка предоставиха общините Банско, Белица, Гърмен
и Петрич;



Годишни доклади бяха предоставени от общините – Банско, Сатовча, Хаджидимово и
Якоруда.

На втория етап беше поискана информация за изпълнените проекти, инвестираните средства и
постигнатите резултати. Единствено общините Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог и
Симитли предоставиха тази информация.
Взимайки предвид взетото решение от заседание на Областния съвет за развитие от 6 юни 2017
г. за определяне на един или двама експерти от всяка община, които да оказват съдействие, да
предоставят информация за изпълнението на индикаторите за напредък по изпълнението на
Областната стратегия за развитие за нуждите на извършване на междинна оценка, липсата на
обратна информация от общините към областта, изключително затруднява пълноценното
функциониране на областния съвет за развитие по отношение на прилагането и контролирането на
изпълнението на ОСРР.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕПОРЪКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА О СРР
Условията и нуждата от актуализация на стратегически и планови документи в сферата на
регионалното развитие в Р. България се определя от Правилника за прилагане на Закона за
Регионално Развитие (ППЗРР). Въз основа на извършената междинна оценка представяме
информация за идентифицирани проблеми и предложените мерки за тяхното преодоляване по всеки
един компонент от условията за актуализация, залегнали в законовата и нормативна база.
Условия за актуализация

Изпълнение на критерия

Необходимост от
актуализация на
ОСРР на област
Благоевград -20142020

1

При

съществени Не са настъпили важни социални-икономически

промени

на промени, които да променят оценката на силните

икономическите

и и

социалните

в тенденции в развитието на областта продължават

условия

слабите

страни.

Основните
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Условия за актуализация

Изпълнение на критерия

Необходимост от
актуализация на
ОСРР на област
Благоевград -20142020

областта
2.

да са валидни.

В

съответствие

с Към момента няма актуализиран документ за

актуализирания документ изпълнение на регионалния план за развитие
за

изпълнение

регионалния

на

план

Не

за

развитие
3 В резултат на промени в Няма съществени промени в законодателството
свързаното

национално на ЕС касаещи ОСРР.

законодателство

или

в На национално ниво има промени в ЗРР, които

законодателството на ЕС

касаят ОСРР на областта Благоевград, които

Да

следва да бъдат взети предвид. Промените са
свързани с районите за целенасочено въздействие
4

При

съществени След приемане на ОСРР на област Благоевград

промени

в

стратегии

и

секторни 2014-2020 г., на национално ниво се приеха
програми, редица

влияещи

секторни

документи

формиращи

върху политиката на държавата в различни области.

изпълнението
областната стратегия

на Анализът на съответствие показва, че следва да

Да

бъдат отразени промените в секторите, „Бизнес
среда“, „Туризъм“, „Администрация“, „Младежка
политика“ и „Околна среда“

5

При

промени

в Във връзка с промените в Закона за регионално

териториалния обхват на развитие18, следва да се включат две нови точки в
районите за целенасочена ОСРР:
подкрепа.



мерките и средствата за реализация на

Да

дейности в районите за целенасочена
подкрепа;

18

Обнародвани в бр. 15 на ДВ от 2016 г. в съдържанието на областните стратегии (чл. 12 ал. 3, т. 5 и 6)

56

Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград
2014-2020 г.
Условия за актуализация

Изпълнение на критерия

Необходимост от
актуализация на
ОСРР на област
Благоевград -20142020



насоки

и

мерки

за

развитие

на

териториалното сътрудничество.
В допълнение, при посочената промяна на Закона
е изменено и понятието за „район за целенасочена
подкрепа“ като под това вече следва да се разбира
следното
В териториалния обхват на район за целенасочена
подкрепа се включват: 1. общините от четвърта и
пета категория; 2. общините от втора и трета
категория при наличието на някоя от следните
географски характеристики: а) най-малко 50 на
сто от територията на общината е в планински
район; б) най-малко 50 на сто от територията на
общината

е

в

полупланински

район;

в)

територията на общината е в пограничен район.

Във връзката с направените по – горе констатации и необходимостта от изготвяне на
Актуализиран документ за изпълнение на ОСРР на област Благоевград следва да бъдат направени
корекции и по следните направления:
1. Цели и приоритети – като се осигури съответствие с промените в националните
секторни политики

и се осигури вътрешната съгласуваност между приоритетите и

мерки. Необходимо е да бъде извършено предефиниране и вътрешно преструктуриране
на мерките. Целта е да бъде постигната по-висока степен на яснота и се избегне
дублиране на мерки в рамките на отделните приоритети.
2. Критерии за изпълнение на стратегията – липсата на базови и целеви стойности силно
затруднява отчитане на напредъка на стратегията. С цел да се осигури съответствие
между критериите за оценка и приоритетите/мерките и да се проследява напредъка по
тях системата е необходимо да се актуализира.
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РАЗДЕЛ V. ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОСРР
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
В резултат от извършената Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област
Благоевград за периода 2014-2020 г. могат да се изведат следните обобщени изводи:


Към 2017 г. са изпълнени 483 проекти от областни и общински администрации, частен
сектор и други публични институции и организации и още 178 проекта са в процес на
реализация.



Реално инвестираните средства са в размер на 280,422 млн. лв., което представлява
25,54% от предварителната оценка на необходимия финансов ресурс, като се очаква да
достигне до 587,398 млн. лв. (53% от предварителния бюджет). При запазване на
тенденциите може да се очаква финансовото изпълнение да достигне до 81%;



Над предвидения бюджет са реализираните инвестиции по 4 мерки - 1.7. Развитие на
сектор Енергетика и 1.8. Въвеждане и развитие на практиките за клъстеризация и
регионални бизнес мрежи (приоритет 1), 2.6. Екологично развитие и биоразнообразие
(приоритет 2) и 5.2. Стимулиране интегрираното селищно развитие, при отчитане на
съществуващи оси „център-сателити” и балансирано отчитане интересите на големите и
малките населени места (приоритет 5);



Слабо е финансовото изпълнение по мярка 1.1. Създаване на устойчива, качествена и
привлекателна среда развитие на бизнеса" и мярка 1.3. „Стимулиране прилагането на
съвременни технологии и иновации“.



Въз основа на реконструираните критерии за оценка се отчита напредък по всички
приоритетите и мерки. При запазване на темпа и с оглед отваряне на нови възможности
за финансиране може да се предположи, че степента на изпълнение ще бъде около 9092% по повечето от мерките включени в Стратегията. Изпълнението на препоръчаните
корективни мерки по отношение на индикаторната система ще позволят занапред поефективното постигане на заложените в Стратегията приоритети и цели.
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Необходима е актуализация на отделни части от ОСРР, за постигане на съответствие с
приложимото законодателство в областта на регионалното развитие, както и с
препоръките, дадени в настоящия доклад.

59

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2014-2020 Г.
РАЗДЕЛ VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Списък на източниците на информация
1. Областна администрация Благоевград
o Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014 – 2020
година;
o Интернет

страницата

на

Областна

администрация

Благоевград

-

http://www.bl.government.bg/
2. Общинска администрация Банско
o Общински план за развитие на община Банско – програмен период 2014-2020
г.;
o Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Банско –
програмен период 2014-2020 г.;
o Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския
план за развитие на община Банско 2014-2020 г.;
o Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Банско 2014 – 2020 г. за 2015 г.
o Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Банско 2014 – 2020 г. за 2016 г.
o Интернет страницата на Община Банско - http://bansko.bg/
3. Общинска администрация Белица
o Общински план за развитие 2014-2020 община Белица;
o Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на община
Белица 2014-2020 г.;
o Списък на проектите изпълнени и в процес на изпълнение в община Белица;
o Интернет страницата на Община Белица - http://www.belitsa.acstre.com/
4. Общинска администрация Благоевград
o Общински план за развитие на община Благоевград 2014 – 2020 г.
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o Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Благоевград 2014 – 2020 г. за 2016 г.
o Инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020
o Списък на проектите изпълнени и в процес на изпълнение в община
Благоевград;
o Интернет страницата на Община Благоевград - http://www.blgmun.com/
5. Общинска администрация Гоце Делчев
o План за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.
o Списък на проектите изпълнени и в процес на изпълнение в община Гоце
Делчев;
o Интернет страницата на Община Гоце Делчев - http://www.gotsedelchev.bg/
6. Общинска администрация Гърмен
o Общински план за развитие на община Гърмен 2014-2020 г.;
o Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Гърмен;
o Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на
общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода
01.01.2014 - 31.12.2016 г.;
o Списък на проектите изпълнени и в процес на изпълнение в община Гърмен;
o Интернет страницата на Община Гърмен - http://www.garmen.bg/
7. Общинска администрация Кресна
o План за развитие на община Кресна 2014-2020 г.
o Интернет страницата на Община Кресна - http://kresna-bg.com/
8. Общинска администрация Петрич
o Общински план за развитие на община Петрич 2014-2020 г.;
o Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Петрич;
o Междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие на община
Петрич 2014-2020 г.
o Интернет страницата на Община Петрич - http://petrich.bg/wps/portal/
9. Общинска администрация Разлог
o Общински план за развитие на община Разлог 2014-2020 г.;
o Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Разлог;
61

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2014-2020 Г.
o Списък на проектите изпълнени и в процес на изпълнение в община Разлог;
o Интернет страницата на Община Разлог - https://razlog.bg/
10. Общинска администрация Сандански
o Интернет страницата на Община Сандански - http://sandanskibg.com/
11. Общинска администрация Сатовча
o Общински план за развитие на община Сатовча 2014-2020 г.;
o Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Сатовча;
o Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Сатовча за 2016 г.
o Интернет страницата на Община Сатовча - http://www.satovcha.bg/
12. Общинска администрация Симитли
o Общински план за развитие на община Симитли 2014-2020 г.;
o Списък на проектите изпълнени и в процес на изпълнение в община Симитли;
13. Общинска администрация Струмяни
o Общински план за развитие на община Струмяни 2014-2020 г.;
o Интернет страницата на Община Струмяни - http://www.strumyani.org/
14. Общинска администрация Хаджидимово
o Общински план за развитие на община Хаджидимово 2014-2020 г.;
o Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Хаджидимово 2014 – 2020 г. за 2016 г.;
o Интернет

страницата

на

Община

Хаджидимово

-

http://www.hadzhidimovo.com/
15. Общинска администрация Якоруда
o Общински план за развитие на община Якоруда 2014-2020 г.;
o Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Якоруда 2014 – 2020 г. за 2016 г.;
o Интернет страницата на Община Якоруда - yakoruda.gateway.bg/
16. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за
развитие на Югозападан район 2014-2020 за 2015 г.
17. Информационна система за управление и наблюдение 2013
18. Информационна система за управление и наблюдение 2020
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19. Статистическа информация от Националния статистически институт
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Приложение 2 – Финансов напредък по приоритети и мерки до 2017 г., в млн. лв.
Предвидени ресурси
ПРИОРИТЕТ /
МЯРКА

Обща
оценка

Приоритет 1.
Стимулиране
на
526,650
икономическот
о развитие
Мярка
1.1.
Създаване
на
устойчива,
качествена
и 16,670
привлекателна
среда развитие
на бизнеса
Мярка
1.2.
Стимулиране на
предприемачест
вото
и 31,110
привличане на
стратегически
инвеститори
Мярка
1.3.
Стимулиране
прилагането на
88,890
съвременни
технологии
и
иновации
Мярка
1.4.
Развитие
на
25,560
селско и горско
стопанство

Публ.
От
Бюдже-ти
фондовете и други
на ЕС
общ.
фондове

356,190

Частен
сектор

57,680 100,540

Финансово изпълнение до 2017 г., в млн. лв.
Други
финансо
ви
инструм
енти

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти и
фондовете
други общ.
на ЕС
фондове

Степен на финансово изпълнение

Други
Частен
финансови
сектор
инструменти

Обща
оценка

Публ.
БюджеОт
ти и
Частен
фондовете
други
сектор
на ЕС
общ.
фондове

Други
финансов
и
инструме
нти

12,240

106,873

53,039

31,725

22,110

0,000

20,29%

14,89%

55,00%

21,99%

0,00%

14,170

2,500

0,000

0,000

0,106

0,090

0,016

0,000

0,000

0,63%

0,63%

0,63%

0,00%

0,00%

18,660

4,670

6,220

1,560

11,634

4,934

0,871

5,829

0,000

37,40%

26,44%

18,65%

93,71%

0,00%

35,550

4,450

44,440

4,450

0,850

0,517

0,091

0,242

0,000

0,96%

1,45%

2,05%

0,54%

0,00%

12,780

1,280

10,220

1,280

9,089

7,285

1,286

0,519

0,000

35,56%

57,00% 100,43%

5,08%

0,00%
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Предвидени ресурси
ПРИОРИТЕТ /
МЯРКА

Обща
оценка

Мярка
1.5.
Диверсификаци
я
на 91,110
икономиката в
селските райони
Мярка
1.6.
Осигуряване на
техническа
и 238,980
инженерна
инфраструктура
Мярка
1.7.
Развитие
на
26,550
сектор
Енергетика
Мярка
1.8.
Въвеждане
и
развитие
на
практиките за
3,340
клъстеризация и
регионални
бизнес мрежи
Мярка
1.9.
Подпомагане
развитието на
4,440
младежта
и
тяхната пазарна
реализация
Приоритет 2.
Подобряване
качеството на

479,960

Публ.
От
Бюдже-ти
фондовете и други
на ЕС
общ.
фондове

Частен
сектор

Финансово изпълнение до 2017 г., в млн. лв.
Други
финансо
ви
инструм
енти

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти и
фондовете
други общ.
на ЕС
фондове

Степен на финансово изпълнение

Други
Частен
финансови
сектор
инструменти

Обща
оценка

Публ.
БюджеОт
ти и
Частен
фондовете
други
сектор
на ЕС
общ.
фондове

Други
финансов
и
инструме
нти

45,550

4,560

36,440

4,560

10,088

5,979

1,055

3,054

0,000

11,07%

13,13%

23,14%

8,38%

0,00%

203,130

35,850

0,000

0,000

37,995

22,158

15,837

0,000

0,000

15,90%

10,91%

44,18%

0,00%

0,00%

22,570

3,980

0,000

0,000

32,056

9,633

12,113

10,310

0,000

120,74%

42,68% 304,34%

0,00%

0,00%

2,000

0,170

1,000

0,170

4,256

1,784

0,315

2,157

0,000

127,41%

89,21% 185,21% 215,66%

0,00%

1,780

0,220

2,220

0,220

0,800

0,658

0,142

0,000

0,000

18,02%

36,99%

64,42%

0,00%

0,00%

395,190

71,990

10,000

2,780

150,177

95,056

55,082

0,039

0,000

31,29%

24,05%

76,51%

0,39%

0,00%
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Предвидени ресурси
ПРИОРИТЕТ /
МЯРКА

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти
фондовете и други
на ЕС
общ.
фондове

Частен
сектор

Финансово изпълнение до 2017 г., в млн. лв.
Други
финансо
ви
инструм
енти

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти и
фондовете
други общ.
на ЕС
фондове

Степен на финансово изпълнение

Други
Частен
финансови
сектор
инструменти

Обща
оценка

Публ.
БюджеОт
ти и
Частен
фондовете
други
сектор
на ЕС
общ.
фондове

Други
финансов
и
инструме
нти

живот
Мярка
2.1.
Подобряване
качеството на
живот
чрез
развиване
на
човешкия
потенциал
Мярка
2.2.
Осигуряване на
техническа
и
инженерна
инфраструктура
за предоставяне
на
социални
услуги
Мярка
2.3.
Подобряване и
диверсификация
на
институционалн
а
среда
за
предоставяне на
социални
услуги
Мярка
2.4.
Повишаване
качеството на
обществена
и
административн
а среда

50,000

42,500

7,500

0,000

0,000

5,303

4,251

1,013

0,039

0,000

10,61%

10,00%

13,51%

0,00%

0,00%

66,660

56,660

10,000

0,000

0,000

2,384

0,030

2,355

0,000

0,000

3,58%

0,05%

23,55%

0,00%

0,00%

79,990

67,990

12,000

0,000

0,000

10,001

6,800

3,201

0,000

0,000

12,50%

10,00%

26,67%

0,00%

0,00%

12,220

10,390

1,830

0,000

0,000

1,615

1,372

0,242

0,000

0,000

13,21%

13,21%

13,23%

0,00%

0,00%
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Предвидени ресурси
ПРИОРИТЕТ /
МЯРКА

Обща
оценка

Мярка
2.5.
Опазване
и
развитие
на
природното,
55,560
културно
и
историческо
наследство
Мярка
2.6.
Екологично
развитие
и 11,110
биоразнообрази
е
Мярка
2.7.
Развитие
на
33,330
възможности за
спорт и отдих
Мярка
2.8.
Развитие
на
15,550
здравеопазванет
о в областта
Мярка
2.9.
Развитие
на
ВиК
155,540
инфраструктура
та
Приоритет 3.
Развитие на
туризма

46,670

Публ.
От
Бюдже-ти
фондовете и други
на ЕС
общ.
фондове

Частен
сектор

Финансово изпълнение до 2017 г., в млн. лв.
Други
финансо
ви
инструм
енти

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти и
фондовете
други общ.
на ЕС
фондове

Степен на финансово изпълнение

Други
Частен
финансови
сектор
инструменти

Обща
оценка

38,890

8,330

5,560

2,780

0,606

0,193

0,413

0,000

0,000

1,09%

8,330

1,670

1,110

0,000

37,718

31,490

6,228

0,000

0,000

25,000

5,000

3,330

0,000

19,355

7,511

11,843

0,000

13,220

2,330

0,000

0,000

8,388

6,907

1,482

132,210

23,330

0,000

0,000

64,807

36,502

32,560

6,440

7,110

0,560

6,690

5,117
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Публ.
БюджеОт
ти и
Частен
фондовете
други
сектор
на ЕС
общ.
фондове

0,50%

Други
финансов
и
инструме
нти

4,96%

0,00%

0,00%

339,50%

378,03% 372,95%

0,00%

0,00%

0,000

58,07%

30,05% 236,87%

0,00%

0,00%

0,000

0,000

53,94%

52,24%

63,59%

0,00%

0,00%

28,305

0,000

0,000

41,67%

27,61% 121,32%

0,00%

0,00%

1,379

0,194

0,000

14,33%

15,71%

2,73%

0,00%

21,42%

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2014-2020 Г.

Предвидени ресурси
ПРИОРИТЕТ /
МЯРКА

Мярка
3.1.
Реализиране на
съвместна
стратегическа и
инвестиционна
програма
за
изграждане
и
развитие
на
туристически
обекти
в
областта
Мярка
3.2.
Създаване
и
развитие
на
диверсифицира
н туристически
продукт
в
областта
Мярка
3.3.
Изпълнение на
маркетингови
дейности
за
популяризиране
на областта като
туристическа
дестинация
Мярка
3.4.
Създаване
и
развитие
на
интегриран
туристически
продукт

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти
фондовете и други
на ЕС
общ.
фондове

Частен
сектор

Финансово изпълнение до 2017 г., в млн. лв.
Други
финансо
ви
инструм
енти

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти и
фондовете
други общ.
на ЕС
фондове

Степен на финансово изпълнение

Други
Частен
финансови
сектор
инструменти

Обща
оценка

Публ.
БюджеОт
ти и
Частен
фондовете
други
сектор
на ЕС
общ.
фондове

Други
финансов
и
инструме
нти

15,550

10,890

2,330

2,330

0,000

2,301

1,956

0,345

0,000

0,000

14,80%

17,96%

14,81%

0,00%

0,00%

11,110

8,330

1,670

1,110

0,000

2,884

1,914

0,776

0,194

0,000

25,96%

22,98%

46,46%

17,49%

0,00%

11,120

6,670

1,110

2,780

0,560

1,505

1,247

0,258

0,000

0,000

13,53%

18,69%

23,26%

0,00%

0,00%

8,890

6,670

1,330

0,890

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Предвидени ресурси
ПРИОРИТЕТ /
МЯРКА

Приоритет 4.
Европейско и
международно
сътрудничеств
о
Мярка
4.1.
Стимулиране на
трансграничнот
о
и
международно
сътрудничество
Мярка
4.2.
Развитие
на
региона,
като
външна граница
на
ЕС.
Осигуряване на
транс-гранична
сигурност
и
превенция
на
риска
Мярка
4.3.
Стимулиране на
регионални
и
местни
партньорства на
икономическо,
социално
и
административн
о ниво

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти
фондовете и други
на ЕС
общ.
фондове

Частен
сектор

Финансово изпълнение до 2017 г., в млн. лв.
Други
финансо
ви
инструм
енти

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти и
фондовете
други общ.
на ЕС
фондове

Степен на финансово изпълнение

Други
Частен
финансови
сектор
инструменти

Обща
оценка

Публ.
БюджеОт
ти и
Частен
фондовете
други
сектор
на ЕС
общ.
фондове

Други
финансов
и
инструме
нти

33,330

27,610

4,280

0,720

0,720

5,733

4,123

1,610

0,000

0,000

17,20%

14,93%

37,61%

0,00%

0,00%

14,430

11,550

1,440

0,720

0,720

3,949

3,357

0,592

0,000

0,000

27,37%

29,06%

41,14%

0,00%

0,00%

14,450

12,280

2,170

0,000

0,000

1,502

0,527

0,975

0,000

0,000

10,40%

4,29%

44,94%

0,00%

0,00%

4,450

3,780

0,670

0,000

0,000

0,281

0,239

0,042

0,000

0,000

6,32%

6,33%

6,30%

0,00%

0,00%
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Предвидени ресурси
ПРИОРИТЕТ /
МЯРКА

Приоритет 5.
Координирано
правене на
политики
Мярка
5.1.
Подобряване на
взаимодействие
то
и
координацията
при правенето
на
политики
между органите
на държавна и
местна
власт,
структури
на
гражданското
общество,
бизнеса
и
отделните
граждани
Мярка
5.2.
Стимулиране
интегрираното
селищно
развитие,
при
отчитане
на
съществуващи
оси
„центърсателити”
и
балансирано
отчитане

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти
фондовете и други
на ЕС
общ.
фондове

Частен
сектор

Финансово изпълнение до 2017 г., в млн. лв.
Други
финансо
ви
инструм
енти

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти и
фондовете
други общ.
на ЕС
фондове

Степен на финансово изпълнение

Други
Частен
финансови
сектор
инструменти

Обща
оценка

Публ.
БюджеОт
ти и
Частен
фондовете
други
сектор
на ЕС
общ.
фондове

Други
финансов
и
инструме
нти

24,430

20,770

3,660

0,000

0,000

10,949

9,298

1,652

0,000

0,000

44,82%

44,76%

45,13%

0,00%

0,00%

8,880

7,550

1,330

0,000

0,000

1,033

0,878

0,155

0,000

0,000

11,63%

11,63%

11,65%

0,00%

0,00%

5,550

4,720

0,830

0,000

0,000

7,714

6,549

1,166

0,000

0,000

139,00%

138,75% 140,42%

0,00%

0,00%
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Предвидени ресурси
ПРИОРИТЕТ /
МЯРКА

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти
фондовете и други
на ЕС
общ.
фондове

Частен
сектор

Финансово изпълнение до 2017 г., в млн. лв.
Други
финансо
ви
инструм
енти

Обща
оценка

Публ.
От
Бюдже-ти и
фондовете
други общ.
на ЕС
фондове

Степен на финансово изпълнение

Други
Частен
финансови
сектор
инструменти

Обща
оценка

Публ.
БюджеОт
ти и
Частен
фондовете
други
сектор
на ЕС
общ.
фондове

Други
финансов
и
инструме
нти

интересите на
големите
и
малките
населени места
Мярка
5.3.
Координация
при усвояване
на средствата от
ЕС,
на
регионално
и
местно равнище
Общо

10,000

8,500

1
111,040

832,320

1,500

0,000

0,000

2,202

1,871

0,331

0,000

0,000

22,02%

22,01%

22,09%

0,00%

0,00%

144,050 118,370

16,300

280,422

166,632

91,448

22,343

0,000

25,24%

20,02%

63,48%

18,88%

0,00%
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