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Речник на съкращенията

АМ

Автомагистрала

БВП

Брутен вътрешен продукт

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГИС

Географска информационна система

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕИП

Европейското икономическо пространство

ЗДДС

Закон за данък добавена стойност

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и
местната администрация

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРР

Закон за регионално развитие

ЗУО

Закона за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИСУН

Информационна система за управление и
наблюдение

МСП

Малки и средни предприятия

НООО

Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално
развитие
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ОПАК

Оперативна програма Административен
капацитет

ОПОС

Оперативна програма Околна среда

ОПР

Общински план за развитие

ОПРКБИ

Оперативна програма Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика

ОПРЧР

Оперативна програма Развитие на човешките
ресурси

ОПТП

Оперативна програма Техническа помощ

ОСР

Областна стратегия за развитие

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите
по опазване на околната среда

ПЧП

Публично-частно партньорство

РПР

Регионален план за развитие

СМР

Строително-монтажни работи

ТГС

Трансгранично сътрудничество

СКФ

Структурни и Кохезионен фонд

ЮЦР

Южен централен район
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Въведение
Настоящият доклад представя резултатите от независима последваща оценка
за изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на община Стамболово
2007- 2013 г., който е приет с решение № 135 от 03.06.2005 г. на Общински
съвет – Стамболово и на Междинната оценка и анализа, приети с решение №
168 от 14.11.2008 г.
Последващата оценка има за цел да даде информация на Общинския съвет и
общинската администрация за резултатите от реализацията на ОПР 2007 –
2013 г., за пропуските, трудностите и добрите практики при управлението и
изпълнението на ОПР, както и да предложи конкретни мерки за тяхното
преодоляване или препоръки за намаляване на слабостите през следващия
програмен период.
Оценяването е систематична дейност, която се извършва на основата на
обективни стандарти и критерии и може да се прилага към всяка
политика, стратегия, програма или проект. В контекста на нормативните
документи оценяването се разбира като преценка на резултатите от
публичната намеса в местното развитие и нуждите, които тази намеса
е задоволила.
Наблюдението на общинските планове за развитие се извършва с цел
постигане на ефективност и ефикасност на местното развитие. Предмет на
наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно развитие
съгласно определени физически и финансови индикатори. Освен това при
оценяването е важно да се проследи организацията и методите на изпълнение,
прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на
информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за
стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.
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Последващата оценка на Общинския план за развитие на община
Стамболово е изготвена във връзка с разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Закона за
регионалното развитие1 [ЗРР (26.07.2013)].
Законът за регионалното развитие (ЗРР) от 2008 г. разпорежда, че не по-късно
от една година след изтичане на тяхното действие, трябва да бъде осъществена
последваща оценка. Друга важна промяна е, че Общинските планове за
развитие се изравняват по времетраене с програмния период в ЕС и от
дългосрочни те се превръщат в средносрочни стратегически документи.
Разработената последваща оценка на Общинския план за развитие включва:
•

оценка на степента на постигане на приоритетите за периода 2007 –
2013 г.

•

оценка на общото въздействие и устойчивостта на резултатите;

•

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за
периода 2007 – 2013 г.;

•

анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението
на плана;

•

изводи от направения анализ и препоръки за разработване на ОПР за
следващия планов период 2014-2020 г.

В по-широк аспект, оценяването на плана за развитие е процес, свързан с
подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането на
публични програми и политики в областта на планирането и управлението на
територията.
Последващата оценка е важна, защото по този начин се регистрират
тенденциите, проследява се напредъка, извличат се поуки, адаптира се
управлението към променящите се условия, отговаря се на новите
предизвикателства, осигурява се отчетност и се развива местния капацитет на
администрацията.

1

Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от
23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от
25.12.2009 г.
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Последващата оценка обхваща целия период на изпълнение на ОПР 2007-2013
г., дава се оценка на изпълнението на документа и се правят препоръки към
документа за новия програмен период.
Изготвянето на последващата оценка се базира на междинната оценка и на
годишните доклади. Нейната важна роля е да подпомогне цялостния процес на
управление и да предостави рамка и насоки за актуализирането и
реализирането на стратегическите и плановите документи през следващия
програмен период.

Методология
Оценяването на ОПР е част от процеса на стратегическото управление. Това е
процес, свързан с оптимизирането на процеса за прилагането на публични
програми и политики. Чрез него се регистрират проблемите, идентифицират
се тенденциите, проследява се прогресът, извличат се поуките и се
адаптират действията към променящите се условия. По този начин се
отговаря на новите предизвикателства, осигурява се отчетност и се развива
капацита на общинската администрация.
Последващата оценка се извършва след приключването на ОПР и оценява
резултатите от разработената средносрочна политика и приложената
интервенция.

Тя

анализира

степента

на

постигнатите

резултати,

използваните ресурси, както и ефикасността на предприетите инициативи.
При анализите се правят изводи, търсят се и се анализират факторите за
успех или неуспех, както и устойчивостта на резултатите и въздействията.
Последващата оценка отчита доколко подходящо са са подбрани приоритети
за изпълнението им и адекватността на предприетите действия за
реализацията им. Тя дава препоръки за адаптиране и модифициране на ОПР
на базата на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на
документа и на целия процес по програмиране, на ефективността,
въздействието, устойчивостта на резултатите от провежданите дейности.
Последващата оценка на ОПР предоставя независимо експертно
мнение

относно

вътрешната

и
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външната

съгласуваност

на

документа,

реалистичността

на

поставените

цели

спрямо

постиганите резултати.
Настоящата експертна оценка се фокусира върху настъпилите социалноикономически и политически промени на местно, регионално и национално
ниво, в светлината на промените в регионалната политика на ЕС и
регистрираните резултати от прилагането на оперативните програми и ПРСР в
страната.
Избраната методика е в съответствие с изискванията на техническото задание
за извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на
Община Стамболово 2007-2013 г. и осигурява обективност на оценката относно
изпълнението на ОПР, стратегията и на мерките за координация на документа.
Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на
структуриран и систематичен процес на събиране, анализиране и представяне
на информацията по следния начин:
1. Изпълнение и подобряването на качеството на планирането.
Изпълнението се отчита, чрез оценка на ефикасността и ефективността
на прилаганите мерки и постигнатите резултати. Подобряването на
качеството и съотносимостта на планирането се отчита, чрез преглед на
изпълнението на ОПР и извършване на необходимите промени, за да се
оптимизира въздействието на ОПР.
2. Използването на критерии за оценка, характеризират потенциала за
реализация и качеството на резултатите при изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Стамболово 2007 – 2013 г.
Методическият инструментариум на последващата оценка включва:
Ü Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите
за

планиране

на

регионалното

развитие,

залегнали

в

националното законодателство за регионално развитие;
Ü Съответствие и хармонизация със стратегическите цели и
приоритетите на политиката за регионално и местно развитие за
периода 2007-2013 г.;
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Ü Регистриране

на

състоянието

и

промените

в

социално-

икономическия профил на общината;
Ü Постигнати резултати, въздействие, ефективност, ефикасност и
устойчивост;
Ü Оценка на използваните ресурси за развитие на територията на
общината;
Ü Административен и институционален капацитет за прилагане на
политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие.
Липсата на базови стойности за количествените индикатори за наблюдение на
ОПР, определени в самия план за развитие, затрудняват изготвянето на
подробна последваща оценка.
3. Методи за набиране на информация за изпълнение на последващата
оценка:
Ü Срещи и консултации на място с представителите на община
Стамболово;
Ü Срещи и дискусии с представители на териториални структури на
АСП, НПО, целеви общности и групи в риск;
Ü Документално проучване на анализи, доклади, стратегически
документи, програми, планове (Кабинетно проучване);
Ü Обработка на статистически данни, събрани от ТСБ, общинската
администрация и местно-базираните държавни институции;
Ü Събрана информация чрез „ресурсни хора” по населени места
(кметове, наместници, читалищни деятели др.).
При изготвянето на доклада от кабинетното проучване бе обработена и
анализирана

актуална

статистическа

и

емпирична

информация,

предоставена официално от Териториалното статистическо бюро в Хасково,
Регионалната агенция по заетостта, ДФЗ, ВиК, РИОСВ, Община Стамболово и
др.
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Проследени бяха конкретните приноси на отделните проекти, като е
направена количествена експертна оценка и са използвани данните от
община Стамболово и ДФЗ.
Анализиран бе и напредъкът по всички приоритети на ОПР, като избраният
подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и
заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите
на ОПР. Събрана бе базова информация и статистически данни за нуждите на
анализа и оценката от Общинска администрация – Стамболово. Проведени
бяха срещи и консултации с водещи служители на Община Стамболово.
4. Използваните методи за анализ на събраната информацията са:
Ü Сравнителен анализ на състоянието;
Ü Причинно-следствен анализ;
Ü Ситуационен анализ;
Ü Екстраполация и интерполация;
Ü Индексен и коефициентен метод;
Ü Конверсия;
Ü Еквивалентност;
Ü Аналогия;
Ü Експертна оценка;
Ü Синтез и селекция.
5. Обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация,
които се базират на:
Ü Статистически методи за анализ при които, изводите и прогнозите са
формирани в условията на непълна информационна осигуреност,
защото отчетните данни общо взето са непълни и неактуални. Освен
това

липсват

достатъчно

дълги

статистически

редове

от

съпоставими данни, които не позволяват оптималното използване на
статистическите методи;
Ü Прилагане на адекватни методи и за анализ;
Ü Наличие на обективна система от критерии за оценка, на
изпълнението на ОПР и координацията на дейностите;
Ü Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;
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Ü Експертен капацитет при разработването на последващата оценка;
Ü Препоръки за разработване на плановия документ на общината за
следващия програмен период, базирани на фактологически и
методически обосновани оценки.
В процеса на изготвяне на оценката, екипът на Сдружение „СВР“ използва за
оценката следните

документи

и информационни

източници, които

включват:
Ü Общински план за развитие на Община Стамболово 2007 – 2013 г.,
както и нормативните документи на общината, свързани с
тематиката на дейностите;
Ü Отчети, доклади и др. документи, събрани от отделни институции;
Ü Статистика, работни
институции;

и

др.

документи,

събрани

от отделни

Ü Предишни материали за социално икономическата ситуация в
общината;
Ü Разработени анализи на Програмата за опазване на околната среда
2014-2020 г. и Стратегията за развитие на туризма 2014-2020 г.
Ü Официални статистически издания.
Ü Годишният доклад за изпълнението на ОПР за 2013 г.

Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите и
приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на
отговорните за неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи,
обобщения и препоръки за разработването и подобряването на работата по
изпълнение на ОПР през новия програмен период.
6. Изводи и препоръки по отношение на изпълнението на Общинския план
за развитие за изминалия програмен период.
Последващата оценка обхваща времевия период 2007 - 2013 г., съотнесен към
2005 г., като анализите, констатациите и експертните преценки ще се отнасят
до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се
достига до детайли по години или по отделни компоненти на икономическите,
социалните и екологичните сектори.
Определящ в анализа е системният подход, а при обработването на данните
и анализа на ситуацията се прилагат количествени и качествени методи. Друг
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прилаган принцип е: количествените характеристики да са получени "при
равни други условия”.
Анализ на системата от индикатори
Съществена част от оценката на плана се базира върху системата от
индикатори за оценка на изпълнението му и мерките за мониторинг и
контрол. В рамките на тази дейност се извърши преглед на разработената в
ОПР система за наблюдение и се направи експертна оценка на адекватността
на подбраните индикатори. Индикаторите се измерват както постигането на
изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана за развитие, така
и организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните
административни структури и организациите, участващи в изпълнението
им. В конкретният случай, за ОПР 2007-2013 на Община Стамболово има
разработени индикатори за мониторинг и оценка, които нямат зададени
базови и целеви стойности, а тяхната връзка с целите, приоритетите и
мерките на плана не е достатъчно ясна. Поради тази причина, оценителят
определя набор от конкретни индикатори, чиито стойности отчита.
Общинския план за развитие 2007-2013 г. включва пет приоритета за развитие
на община Стамболово:
Ü Приоритет 1. Подобряване на инфраструктурата;
Ü Приоритет 2. Развитие на човешките ресурси;
Ü Приоритет 3. Повишаване конкурентоспособността на бизнеса;
Ü Приоритет 4. Устойчиво и балансирано местно развитие;
Ü Приоритет 5. Развитие на туризма.
До края на действие на документа до 2013 г. приоритетите и
стратегическите цели запазват своята формулировка. Допълнени са
само нови мерки, които отговарят на настъпилите промени и
подпомагат реализирането на плана.
Заложените приоритети, стратегически цели и мерки в ОПР кореспондират с
регионалните и национални стратегии и европейските изисквания. Те
продължават да бъдат адекватни на основните нужди и проблеми на
територията, но някои от тях според новите приоритети е необходимо да бъдат
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преразгледани, преформулирани и предефинирани с цел адаптирането им към
новите изисквания на програмния период с хоризонт до 2020 г.

Оценка на общото въздействие
Демографско състояние на населението
Демографските процеси, които протичат в община Стамболово, са значително
по-добри от тези за област Хасково и за страната. Населението на общината не
е намаляло, а има положителен прираст, който се дължи на увеличения
механичен прираст. За периода 2000 - 2011 г. населението на община
Стамболово се увеличава от 5833 души през 2001 г. на 5934 души през 2011 г.
Това е единствената община в Хасковска област с положителен прираст по
време на преброяването. За същия период населението на Хасковска област е
намаляло с 31 240 души.
Изминалите пет годи се отличават с отрицателен естествен прираст. От 2010 г.
става отрицателен и механичния прираст. Тази тенденция продължава и през
следващите две години 2012 и 2013 г., затова и населението на общината през
тези две години също започва да намалява. Към 31.12.2012 г. то е общо 5 930 от
които 2 988 мъже и 2 942 жени, а към 31.12.2013 г. населението вече е – 5 856 от
които мъже – 2 956 и жени – 2 900. Така, че тенденции за отрицателен прираст
започва да става устойчива по подобие на останалите общини на Област
Хасково.

Разпределение на населението през 2013 г. в
община Стамболово по пол

мъже
жени

.
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Средната гъстота на населението в община Стамболово е 21,4 д/ км2, която е
значително по-ниска от средната за област Хасково - 40,2 д./км2 и е много пониска от средната за страната - 66,34 д./км2. Този показател е тревожен за
общината и показва степента на обезлюдяване на населените места.
Структура на населението по възраст, пол и населени места

Населението на община Стамболово се разпределя между 26 населени места.
Община Стамболово е изцяло селска община и всички населени места на
нейната територия са села.
Таблица №1 Население по населени места в общината
Община Стамболово
- Населени места
Община Стамболово

Община Стамболово
- Населени места

Общо №
5934

1.

с. Балкан

210

14. с. Кралево

184

2.

с. Бял кладенец

79

15. с. Лясковец

275

3.

с. Воденци

78

16. с. Маджари

182

4.

с. Войводенец

64

17. с. Малък извор

383

5.

с. Гледка

254

18. с. Поповец

291

6.

с. Голобрадово

42

19. с. Пчелари

204

7.

с. Голям извор

389

20. с. Пътниково

53

8.

с. Долно Ботево

316

21. с. Рабово

160

9.

с. Долно поле

78

22. с. Светослав

116

10. с. Долно Черковище

215

23. с. Силен

150

11. с. Жълти бряг

630

24. с. Стамболово

643

12. с. Зимовина

237

25. с. Тънково

281

13. с. Кладенец

66

26. с. Царева поляна

354

Общо

Източник: НСИ преброяване 01.02.2011 г.

Особено

обезлюдени

са

селата:

Голобрадово,

Пътниково,

Кладенец,

Войводенец, Долно поле, Воденци и Бял кладенец.
Село Стамболово е с най-голям брой население, следвано от с.Жълти бряг и
с.Голям извор.
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Динамиката на населението по пол и години се вижда от следващата таблица.
Таблица №2. Динамика на населението на община Стамболово
към 31 декември за периода 2004-2012 г.
Години

Общо
Мъже

Всичко
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

5927
5971
6049
6122
6038
6063
6021
6019
5969

Жени

2986
3001
2993
3028
2982
2997
2971
2977
2966

2941
2970
3056
3094
3056
3066
3050
3042
3003

В селата
Всичко
Мъже
5927
5971
6049
6122
6038
6063
6021
6019
5969

2986
3001
2993
3028
2982
2997
2971
2977
2966

Жени
2941
2970
3056
3094
3056
3066
3050
3042
3003

Източник: Данни от ТСБ Хасково и се отнасят към 31.12 на всяка
календарна година.
От данните се вижда, че населението от 6063 жители през 2007 г. е намаляло на
5927 жители през 2012 г., което прави – 136 жители по-малко.
Таблица №3. Разпределение на населението на община Стамболово
по пол и по възраст
Възраст

Общо

Мъже

Жени

Възраст

Общо

Мъже

Жени

Общо

5934

2970

2964

35-39

403

248

155

0-4

264

129

135

40-44

386

211

175

5-9

266

136

130

45-49

398

210

188

10-14

262

128

134

50-54

388

201

187

15-19

345

175

170

55-59

380

183

197

20-24

351

180

171

60-64

394

175

219

25-29

381

195

186

65-69

374

166

208

30-34

413

233

180

70 и нагоре

929

400

529

Източник: Данни от ТСБ Хасково и се отнасят към 31.12 на всяка календарна
година.
В община Стамболово голяма част от трудово заетите губят работните си места,
работи се на непълен работен ден, намалява заплащането и се увеличава
безработицата сред всички възрастови групи, но най-вече сред младежите. Точно
това са и основните причини, поради които много лица решават да търсят трудова
реализация извън общината, като се ориентират към по-големите градове или към
работа в чужбина, най-вече в РТурция.
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Таблица № 4 Естествен и механичен прираст в община Стамболово

Години
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Естествен прираст – абсолютен брой
Живороден Умирани Ест.прирас
и
я
т
56
111
-55
54
99
-45
63
116
-53
62
89
-27
53
105
-52
57
118
-61
50
94
-44
48
106
-58
50
107
-57
57
92
-35
55
115
-60
70
115
-45

Механичен прираст – абсолютен
брой
Заселвани Изселвани Механиче
я
я
н прираст
80
69
11
153
77
76
124
144
-20
225
114
111
124
97
27
242
139
103
119
73
46
243
135
108
204
113
91
212
114
98
261
112
149
198
240
-42

Източник: Данни от ТСБ Хасково
Раждаемост. В община Стамболово през 2007 г. г. са родени 57 деца, т.е. коефициента
на раждаемост е – 9,4%, докато за областта този показател е - 9,0 %, което показва че
раждаемостта е сравнително добър показател в сравнение със съседните общини. През
2011 г. са родени – 54, което прави – 9,04 деца съответно за областта този процент е 9,1 %. В същото време коефициентът на раждаемостта в страната през 2007 г. е (9,8 %), а
през 2011 г.(9,6 %), което показва, че по този показател общината изостава с 0,56%.

По отношение на възрастовата структура на населението в община
Стамболово

се

потвърждават

неблагоприятните

тенденции

в

демографското развитие, характерни за страната като цяло. Налице е
продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява
в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението
под 15 години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече
години. Възрастното население на 65 и повече години е с по-лоши
стойности от средните за страната.
Данните показват, че населението на общината застарява и ще започне трайно
да намалява след настъпилата промяна на механичния прираст. В условията на
икономическа криза и миграция към големите градове през следващите
години се прогнозира трайна тенденция на отрицателен механичен прираст,
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който се провокира главно от нестабилния пазар на труда и търсенето на нови
възможности за трудова реализация.
В община Стамболово голяма част от трудово заетите губят работните си
места, работи се на непълен работен ден, намалява заплащането и се увеличава
безработицата сред всички възрастови групи, но най-вече сред младежите.
Точно това са и основните причини, поради които много лица решават да
търсят трудова реализация извън общината, като се ориентират към поголемите градове или към работа в чужбина, най-вече в РТурция.
За община Стамболово, както и за областта, е налице процес на
демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния
брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на
дела на населението на 65 и повече години. Какъв е броя на населението в
под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст може да
се проследи в Таблица № 2.
Таблица № 5. Население в под трудоспособна, трудоспособна и над
трудоспособна възраст
Общо

Под трудоспособна В трудоспособна Над трудоспособна
възраст
възраст
възраст

Общо

5927

852

3512

1563

Мъже

2986

429

1929

628

Жени

2941

423

1583

935

Източник: Данни от ТСБ Хасково

Данните от преброяването на населението през 2011 г. показват, че се запазва
тенденцията към намаляване на населението във възрастовата група от 7 до 14
г., главно поради ниската раждаемост. Същата тенденция е налице и за
възрастовите групи от 15 до 19 г. и от 20 до 29 г.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре
чрез

коефициента

на

демографско

заместване,

който

показва

съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и
броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). Към 01.02.2011 г.
общо за област Хасково това съотношение е 71 % и е сходно с това за страната
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70,0 %. А община Стамболово е с най-благоприятно съотношение – 88%, което е
над средната за областта.
Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за община
Стамболово е – 54,6%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15-64
навършени години се падат около 54,5 лица под 15 г. и над 65 г. докато за
областта коефициента на възрастовата зависимост е 49,3 %.
Етническа структура на населението. В община Стамболово наймногобройната етническа общност е турската (Таблица №3), която наброява
общо 3931 човека. Следва я българската етническа група наброяваща – 1320
човека. Ромската етническа група, която е – 474 човека, 9 са посочили друга
етническа група, а 8 не са се самоопределили.

Таблица №6. Разпределение на населението в община Стамболово
по етническа принадлежност

Етническа група

Общо

Етническа група по възраст
0-9

Общо за община
Стамболово

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и
повече

5934

530

607

732

816

784

768

768

929

В т.ч. отговорили

5742

488

585

711

779

771

746

750

912

Българска

1320

43

68

59

94

106

158

300

492

Турска

3931

365

429

555

614

595

538

425

410

Ромска

474

76

87

97

70

66

49

21

8

Друга

9

-

-

-

-

4

-

-

-

Не се самоопределят

8

4

-

-

-

-

-

-

-

Източник: НСИ, данните преброяване 01.02.2011 г.
Изследването на етническата структура е полезно, тъй като на тази основа
анализът може да се разшири и като се включат признаците „грамотност”,
„завършено образование”, „икономическа активност” и т.н. В образователната
структура на населението от община Стамболово не се наблюдават съществени
различия в зависимост от етническата принадлежност.
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Образователна структура. По отношение на образователната структура,
една от водещите цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020" е
подобряване на образователното равнище на населението, по-специално
намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване
дела на населението с висше или еквивалентно на висшето образование.

Таблица №7. Данни от различните преброявания за степаната на
завършено образование на населението в община
Стамболово

Община Общо
Степен на завършено образование
Стамбовисше полу- Сред- Основ- начал- Незалово/
висше но
но
но
въргодини
шено
начално

Неграмот
ни

Нико- Дете
га не
посещавали
училище

Непо
казали

1985 10476

43

153

886

4039

3367

1988

-

-

-

-

1992

7005

57

93

915

2793

1798

619

730

-

-

-

2001

5492

40

104

883

2392

1172

400

476

-

8

17

2011

5579

133

99 1351

2494

844

384

-

266

8

-

Източник: НСИ, данни от преброяването

От данните се вижда, че през последните 28 години въпреки намалелия брой
население, хората с висше и средно образование се увеличават. Намаляват тези
с полувисше образование, което се дължи до голяма степен и на смяната на
образователните степени. Намаляват и тези, които имат незавършено начално,
начално и основно образование. Данните показват, че през изтеклите години
образователната

структура

се

е

подобрила

значително.

Проблем

са

регистрираните през 2011 г. 266 човека, които никога не са посещавали
училище.

19

Таблица №8. Данни за населението по възраст и образование от
преброяването на 01.02.2011 г.

Община
Общо
Стамболово
/години

Никога
Дете
не
посещавали
училище

Степен на завършено образование

Вис- средно основно начално незаше
вършено
начално
Общо:

5579

232

1266

2579

844

384

266

8

7-14

437

-

-

33

156

239

-

8

15-19

345

-

34

265

35

-

-

-

20-29

732

33

285

331

53

15

15

-

30-39

816

36

228

462

56

17

17

-

40-49

784

28

258

427

49

-

-

-

50-59

768

30

195

443

69

14

17

-

60-69

768

46

162

345

153

28

34

-

70 и
повече

929

929

59

104

273

59

161

-

Източник: НСИ, данни от преброяването
Във възрастовата структура най-голям е броя на висшистите (46) на възраст
между 60 и 69 г., т.е. това е групата специалисти, която излиза от трудовия
пазар. На нейно място идва малко по-голяма група от 69 специалисти, която е
на възраст между 20 и 39 години, т.е. излизащите от трудова активност
специалисти се заместват от млади специалисти, които ги надвишават по брой.
Голяма е и групата на завършилите средно образование младежи, което
показва един добър темп на подобряване на образователната структура.
Безпокойство поражда броя на незавършилите начално училище и на тези,
които никога не са посещавалите училище, които в групата на 20 – 39
годишните са 32 човека.
Семейно положение. И при семейното положение се регистрира влиянието на
кризата и на общите тенденции в обществото, т.е. увеличава се съжителството
без брак.
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Таблица №9. Население по юридическо семейно положение и възраст
Възраст (в навършени години)
Юридическо
семейно
положение

Общо
под
16

16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и
повече

Общо:

5934

862

275

732

816

784

768

768

929

Неженен/неомъже
на

2154

862

265

509

304

131

40

21

22

Женен/омъжена

2980

-

9

217

480

590

628

587

469

Вдовец/вдовица

672

-

-

-

8

25

64

143

431

Разведен/разведен
а

128

-

-

-

24

38

36

17

7

Източник: НСИ, данни от преброяването
От анализа става ясно, че ранните бракове не са проблем. Увеличава се делът на
неженените във възрастовата граница между 40 и 49 години. Освен това се
увеличава и дела на съжителстващите без брак, като се намалява броя на
сключените бракове.

Таблица 10. Население по фактическо и юридическо семейно
положение
Юридическо
семейно положение

Общо

Фактическо семейно положение
Не в брак, не в
съжителство

В брак

В
съжителство
без брак

Общо:

5934

2501

2939

494

Неженен/неомъжена

2154

1736

-

418

Женен/омъжена

2980

17

2939

24

Вдовец/вдовица

672

649

-

23

Разведен/разведена

128

99

-
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Източник: НСИ, данни от преброяването
За комфорта на населението особено важни са жилищните сгради и условията
на живот, които те предоставят. В Таблица №11 се вижда броя на жилищните
сгради по обитаемостта на сградите.
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Таблица №11. Обитавани жилища в община Стамболово

Обитавани жилища
Общо
Стамболово

3215

Жилищна Жилищна
Жилищна за Жилищна за
обитавана необитавана временно
колективно
обитаване домакинство
2935

109

169

2

Източник: НСИ, данни от преброяването

Като цяло броя на жилищните сгради е висок, но качеството на голяма част от
сградите

е

лошо.

Енергийна

ефективност

имат

осигурени

само

новоизградените сгради и единични бройки от старите. Липсват и
алтернативни източници на топлина и светлина за домашни и обществени
нужди.
Изводи:
Ü Най-голям относителен дял в Стамболовска община има населението
над 70 години – 929, следвано от групата между 30 и 39 години – 816
души.
Ü Относителният дял на населението на 70 и повече години не надвишава
относителния дял на населението до 29 г.
Ü В община Стамболово процесът на остаряване на населението не е така
силно изразен, както в Област Хасково.
Ü Община Стамболово е една от общините, в които раждаемостта е доста
близо до средното равнище за Област Хасково.
Ü Смъртността в община Стамболово е с по-високи стойности от
раждаемостта. Тази тенденция се запазва през целия анализиран период.
Коефициентът на смъртност в община Стамболово надвишава същия
показател за страната, но е по-нисък от показателя за Област Хасково.
Ü За част от разглеждания период в Община Стамболово се наблюдава
тенденция на положителен механичен прираст, въпреки нарасналия
обем на миграцията на регионално и на национално равнище.
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Ü В община Стамболово най-многобройната етническа общност е турската.
Ромската етническа общност не се разраства толкова бързо, както в
някои други общини на Област Хасково.

Анализ на бюджета на Община Стамболово
Анализът на бюджета на община Стамболово е използван като финансов показател
за проследяване на тенденциите в развитието й. Прави впечатление, че има
съществено нарастване както на приходната, така и в разходната част на бюджета.

Приходната част на общинският бюджет се състои от собствени приходи,
субсидии от Републиканския бюджет, трансфери от Републиканския бюджет,
други трансфери между разпоредителите с бюджетни кредити, приходи от
оперативни и други програми, които са разпределени по години съгласно
таблица 12:
От таблицата е видно, че собствените приходи /данъчни и неданъчни/ по
години за периода от 2005 до 2013 година са нараснали значително. От
1 124 631 лева през 2005 година, очаквано за 2013 година е в размер на
3 244 429 лева.
Субсидиите през различните години на периода са различни. Най–голям е
размера на субсидията през 2009 година в размер на 6 048 734 лева, през 2008
година – 4 1281 632 лева, а през останалите години е в размер около 3 милиона
лева.
Трансфери от Републиканския бюджет, както и други трансфери между
разпоредителите с бюджетни кредити е различен през различните години от
периода. През 2008 година е в размер на 3 659 767, през 2010 година –
20 037 532 лева, през 2011 – 2 110 345 лева, очакваното за 2013 година е 54 028
лева.
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Таблица 12
година
наименование

Изпълнение
2005 г.

Изпълнение
2006 г.

Изпълнение
2007 г.

Изпълнение
2008 г.

Изпълнение
2009 г.

Изпълнение
2010 г.

Изпълнение
2011 г.

Изпълнение
2012 г.

Изпълнение
2013 г.

1.Собствени приходи

1124631

2155873

1677722

2475207

1190902

991401

1013883

1270334

2244429

-данъчни

39921

80636

81937

268312

148809

157956

173588

231093

207300

-неданъчни
2. Субсидии от Републ.
бюджет
-обща субсидия
-обща изравнителна субс
-капиталови разходи
-целеви трансфери
-резерви
-целеви субсидии
-вноски за РБ от мин.год.

1084710

2075237

1595785

2206895

1042093

833445

840295

1039241

3037129

1716584

3630218

2377924

4181632

6048734

2701376

2906261

2889753

3094841

1155607
154600
221292

1188452
198300
877592
355369
1010505

1442415
189300
421200
242474
82535

1838375
209673
1531334
501146

2210516
214560
2709755
824842

2105962
215200
242968
182

2206689
304700
241637

2127882
338300
242532

2218994
380300
345100

101104

89329
-268

137064

153235

181039

150447

3.Трансфери

137448

893864

1801258

3659767

192322

2037532

2110345

101588

54028

4. Временни безл. заеми
5. Друго финансиране
6.Оперативни програми
в т.ч. капиталови
в т.ч. други
Общо приходи

-32500
21206

-33354
-79365

-32500
123186

6564316

5947590

-5535
1273571
552096
176886
375210
7550441

139868
-1668114
6884108
3335843
3548265
11386351

92195
161239
6551110
3091581
3459529
11066219

14000
-138410

2967369

252145
223276
101738
121538
10792027

318374
33229
963273
398309
537964
8110086

185085
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Таблица 13
Наименование на
приходите
Собствени приходи в
т.ч.
І Данъчни в т.ч.
Имуществени данъци в
т.ч.
- данък върху
недвижимите имоти
- данък върху превозни
средства
- данък върху придобити
имоти от дарения
други данъци
ІІ Неданъчни в т.ч.
-приходи от собственост
-общински такси
-глоби и санкции
-др.недан.приходи
- от продажба на
имущество
-от спонсорство и
дарения
Други приходи

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1536803

4241233

4196273

2475207

1190902

1048646

1013883

1270334

3244429

39920

80636

81937

268312

148809

157956

173588

231093

207300

37839

76789

80545

260892

141800

151907

166863

223868

197300

15554

18430

25001

32173

39477

50866

66816

67825

72300

18361

31639

32571

49301

60138

59633

66834

75395

85000

3924

26720

22973

179418

42185

41408

33098

80647

40000

2081
1103488
186306
334569
6992
16887

3847
2269133
488245
334247
14267
27339

1392
1675853
264518
397306
3954
19518

575
2206895
147129
438955
8539
70574

7009
1042093
63122
482563
10386
32821

6049
890690
154231
485238
6492
20871

6772
840295
208834
525818
5625
14454

7225
1039241
416891
346796
6646
23533

10000
3037129
654000
1361903

406218

1380237

989177

1612849

447701

223798

64283

245375

1021226

152521

24798

1380

5500

60

21283

393395

1891464

2438483
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Приходите от оперативни програми също са нараснали през последните
години. Докато до 2010 година те се движат под 1 милион лева, за 2011 година
бележат значителен ръст, като размера им нараства на 6 884 108 лева и на
6 551 110 лева за 2012 година.
Собствените приходи са това перо в общинския бюджет, с което общината с
решение на общински съвет определя политиката си в сферата на местните
дейности, които не са делегирана държавна дейност, осигурява издръжката на
администрацията, дейностите по благоустрояването - поддържане на ВиК
мрежата

в

населените

места

и

обновяването

и

организацията

на

сметосъбирането и сметоизвозването в населените места, разходите за
уличното осветление, поддържане на общинската пътна мрежа и изграждане
на нови пътища, субсидирана численост в ЦДГ и допълнителна численост в
администрацията /специалисти в кметства, охрана на земеделска продукция,
улично осветление и др./ Това са и приходите с които общината финансира
собствени проекти за реконструкция, ремонт и рехабилитация на сгради,
оборудване, пътища и др.
Прави впечатление много ниския процент на данъчните приходи през периода
2005-2007 година. В числово изражение те са се увеличили, от 37839 лева през
2005 година са нараснали на 223 868 лева през 2012 година. От Данъчните
приходи най-голям е дела на имуществените данъци – 95-98%, респективно
данък върху превозни средства около 41%.
Най-голям е дела на неданъчните приходи

в общите собствени приходи.

Процентно те се различават значително. По-високия процент – 87.50% през
2009год., 84.94% през 2010 год. е за сметка на по-ниския процент на данъчните
приходи. По абсолютна стойност най-висок е ръста на Неданъчните приходи
през 2006 год. 2 269 133 лв., като 61 % - 1380237 лв. от тях са от продажба на
имущество и 22 % - 488245 лв. са от приходи от собственост. През 2008 година
е 2 206895 лева, очаква се през 2013 година да достигнат 3 037 129 лева, като
общинските такси нараснат на 1 361 903 лева.а общите собствени приходи - в
размер на 3 244 429 лева. През 2006г. приходите от продажба на имущество са
59 %, а приходите от собственост са 16 % от Неданъчните приходи.
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През 2005-2007 г. рязко се увеличава дела на други приходи /от ПУДООС, от
МРРБ и др./ спрямо собствените приходи – 4,8 пъти за 2006 и 6,2 пъти за 2007
г.(виж таблица 38). През останалите години това съотношение е различно, но
винаги приходите от оперативните програми надхвърля собствените приходи.
Най-големи са приходите през 2011 и 2012 г., съответно – 3 548 265 лв. и
3 459 529 лв. Най-малки са приходите 2008 г. – 121 538 лв.
Бюджетните взаимоотношения между Държавния бюджет и общинските
бюджети се определят

със Закона за държавният бюджет на Република

България. За всяка бюджетна година средствата се предоставят под формата на
субсидии – обща допълваща, обща изравнителна, целева субсидия за
капиталови разходи и държавен трансфер по ЗОДФЛ.
Всяка от субсидиите е предназначена за финансиране на отделни дейности.
Държавният трансфер по ЗОДФЛ обезпечава делегираните от държавата
дейности. Общата изравнителна субсидия е за финансиране на местни
дейности- издръжка ОбА, ЦДГ и други.
Субсидиите за читалищата и за юридическите лица с нестопанска цел, също се
получават чрез общината от Държавния бюджет и също се разпределят със
Закона за държавният бюджет на Република България. В малките населени
места това са почти единствените средства, които се отпускат за развитие на
някакви културни, спортни и обучителни дейности. Община Стамболово има 10
читалища и отпусканите средства са крайно недостатъчни за осъществяването
на дейността им.
Приходите от трансфери по бюджета на общината са целеви (виж табл.38).
Насочени са за обезпечаване на някои бюджетни дейности – снегопочистване
на четвъртокласна пътна мрежа, основен ремонт на четвъртокласна пътна
мрежа и за програмите по времена заетост. Част от тях не се включват в
първоначалната рамка на бюджета.
Бюджетни разходи:
Общинските разходи по бюджета на Община Стамболово са както следва:
• 2005 година – 2 967 369 лева,
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• 2006 година – 6 564 296 лева,
• 2007 година – 5 947 590 лева,
• 2008 година – 10 568 751 лева,
• 2009 година – 7 146 813 лева,
• 2010 година – 6 998 345 лева,
• 2011 година – 4 502 243 лева,
• 2012 година – 4 515 109 лева,
• 2013 година – 6 268 888 лева, разпределени по функции, съгласно Таблица 39.
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Таблица 14
Години
Показатели
1.управление
2.отбрана и
сигурност
3.образование
4.здравеопазване
5.социално
осигуряване и
грижи
6.ЖСТР
7.икономическа
дейност и услуги
8.култура и
физкултура
Други разходи
(оперативни
програми)
Общо разходи

Изпълнение
2005 г.
1046051
22047

Изпълнение
2006 г.
1091048
586933

Изпълнение
2007 г.
964702
108325

Изпълнение
2008 г.
1177547
350043

Изпълнение
2009 г.
1144684
692999

Изпълнение
2010 г.
937090
158250

Изпълнение
2011 г.
1130373
65122

Изпълнение
2012 г.
1216324
35566

Изпълнение
2013 г.
1497870
103348

994278
23100
40334

1255003
16087
84397

1526406
147413
88418

1679411
288357
83176

1637388
23634
65340

1552380
25041
64640

1703331
26185
36952

1549527
25822
82575

1863004
94171
71942

235354
419153

2904039
488602

1270159
1405517

3713569
2761886

2467194
462692

3552607
465929

1049265
365700

905923
535319

1541037
620128

187052

138187

436650

499238

632772

187402

109189

103562

367388

15524

20110

55006

97146

60497

110000

10568751

7146813

6998345

4502243

4515109

6268888

2967369

6564296

5947590
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От предложените данни за разходи по функции се вижда, че функция “образование”
ангажира съответно 34% - за 2005 г., 19% - за 2006 г., 26 % - за 2007 г.,15.89% - за
2008 год., 22.9% - за 2009 год.,22.18% - за 2010 год., 37.83% - за 2011 год., 34.32 % за
2012 год. и очаквано за 2013 година- 29.72% от

общите бюджетни разходи.

Разходите за функция “Общи държавни служби” са около 17%. Увеличението за
2005 година се дължи преди всичко на увеличаване на щатната численост на
персонала и поемането на администрирането на местните данъци и такси, както и
на увеличението на заплатите. От значение за по-ниския процент през 2006 и 2008
г. е двойно по-големия размер на общите разходи, спрямо които се определя
относителният дял на това перо от бюджета. Във функция “Социално осигуряване
и грижи” се поддържа еднакъв процент на разходите, но абсолютната им стойност
е увеличена над два пъти. Разходите са предимно за реализация на програмите
временна заетост - ЗОВ на безработни, като средствата са подсигуряват почти
изцяло от държавата.

Проектна активност на Община Стамболово
В периода 2007-2013 г. Община Стамболово развива висока проектна активност,
като подготвя и изпълнява проекти от пред присъединителния период (ФАР и
САПАРД), по оперативните програми и по други донорски програми, за които е
допустим бенефициент.
За отчетния период община Стамболово е получила финансиране и е изпълнила
следните проекти:
Таблица 15. Реализирани проекти през периода
Програма

Брой
проекти
САПАРД
2
ОПОС
1
ОПРЧР
3
ФАР
4
ПРСР
6
ОПАК
2
ОПРР
2
Финансов механизъм на ЕИП
1
Програма Красива България
2
ПУДООС
7
Международни (трансгранично и
6
транснационално сътрудничество)
ПМС №720 от 30.03.2009 г.
5
Източник: Община Стамболово и ДФЗ
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Стойност
728 736
420 750
316 874
1 767 587
11 023 168
454 749
928 988
2 170 000
419 543
10 152 965
3 243 383
1 880 344

Общо привлечените средства по проекти на общината и нейни партньори през
периода 2007-2013 г. са: 33 507 087 лв.
В края на периода продължават да се изпълняват и някои проекти, които все още
не са завършени или са завършени през 2014 г. Това прави завършени или
реализиращи се още 13 проекта на стойност – 13 835 144 лв.
По частните мерки на ПРСР са получени от предприемачи и земеделски
производители намиращи се на територията на общината още общо – 12 704 219
лв.
Изводи: Привлеченият от Община Стамболово допълнителен ресурс е осигурил
финансирането

на

множество

проектни

инициативи

реализирани

на

територията на общината. През периода са генерирани и разработени и идеи за
нови проекти по всички програми финансирани от СКФ на ЕС, ПРСР, други
донорски програми, национално финансиране и различни международни
програми, които са в процес на реализация или са депозирани или изчакват
финансиране. Цялата тази дейност прави община Стамболово доста активна
община в областта на привлечените средства за проектно финансиране.
Таблица 15. Интегрирани индикатори за подобряване на качеството на живот в
Община Стамболово
Проектна активност на Община
Стамболово
Проектна активност на частните
предприемачи и земеделски
производители
Подобряване на
образователната
инфраструктура

Подобрена енергийна
ефективност
(саниране)
Ремонтирани улици в л.м.
Ремонтирани общински пътища
в км

41 финансирани проекта на стойност - 33 507 087
лв.
124 финансирани проекта по частните мерки на
ПРСР на стойност - 12 704 219 лв.
Реконструирани и обновени са 3 от 4-те училища
на територията на общината за периода. Обновени
са училищата: ОУ „Хр.Ботев“ - с.Долно Ботево, ОУ
„Хр.Ботев“ - с.Силен и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
– с. Жълти бряг.
Реконструирани
и
обновени
са
9
от
съществуващите 10 детски градини в общината, а
това са детските градини в селата: с.Жълти бряг,
с.Стамболово, Балкан, Долно Ботево, Голям извор,
Малък извор, Поповец, с.Зимовина и с.Лясковец.
Реновиран беше Хоспис „Медикъл асистанс“.
Санирана бе сградата на НЧ „Съзнание“ - с.Жълти
бряг и бе направен частичен ремонт на читалищата
в с.Рабово, с. Царева поляна и в с. Стамболово.

26 089,63 л.м
36 км
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Анализ на факторите при изпълнението на Общинския план за
развитие 2007-2013 г.
Планираните мерки в ОПР на община Стамболово трябваше да се реализират в
обстановка на икономическа криза и стагнация.

Обстановката в страната и в

Европа през 2008-2010 г., когато всички страни в Европа изпаднаха в рецесия
беше лоша и за България, която като членка на ЕС не можеше да не бъде засегната.
Икономическата криза доведе до увеличаване на безработицата и рязко
намаляване на доходите на местното население. Планираните от държавата,
общините и бизнеса средства за инвестиране в развитие на инфраструктурата и
местната икономика намаляха. През 2011 г. България отбеляза 2% икономически
растеж, което се смята за знак за възстановяване. През 2012 г. се разрази втори пик
на кризата предизвикано от фалита на Гърция и дълговите проблеми на други
страни от Еврозоната. Това доведе до втора рецесия в Европа, която засегна
Еврозоната и България. През последните месеци ситуацията в Европа се подобрява,
но България все още не е възстановила своя растеж на развитие от преди кризата.
В края на 2013 г. инвестициите отбелязват спад, след няколко тримесечия на
малък растеж.
Административният капацитет за управление на проекти на ниво община е
сравнително добър, но се регистрират и известни пропуски., които са
свързани

главно

със

сроковете

за

проверка

на

документите

от

управляващите органи и бавното възстановяване на средствата, което
водеше до забавяне на проектното изпълнение. Наложени са също и
финансови корекции, които неминуемо се отнасят към оценката на
капацитета за управление на проектите на общинско ниво и говорят, че има
пропуски

в

подготовката

и

обучението

на

администрацията

за

разработване и управление на проектите.
Независимо от трудностите, администрацията показва доста добър капацитет в
управлението на 41 проекта на обща стойност 33 507 087 лв. през периода 20072013 г.
Положителен ефект за изграждане на административния капацитет на общината
имаха и създадените междуобщински партньорства, както с чуждестранни общини
от Турция и Гърция, така и с български общини, чрез които се реализираха
съвместните проекти. Това са общините:
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Ü Неа Зихни, Емм. Паппас, Делта, Халкидона, Несту - (Гърция);
Ü Ипсала, Ахметбей, с. Армаан, Каймакамство Къркларели (Турция).
Ü Кресна, Харманли, Гоце Делчев, Димитровград и Хасково (България).
За

съжаление

не

проработи

създадената

Местна

инициативна

група

в

партньорство с общините: Ивайловград и Маджарово. Разработената стратегия за
местно развитие в подготвителната мярка не беше одобрена и партньорството не
беше развито.
Неподържането на сертификацията на общинска администрация по ISO 9001:2000,
доведе до известни пропуски в оптимизиране на каналите за събиране и анализ на
данни и систематизирането й по различни сфери на дейност, както на общинската
администрация, така и на заинтересованите страни, които изпълняват мерки от
общинския план за развитие. Възстановяването на сертификацията би улеснило
експертите на общината и външните консултанти при изготвянето на секторни
анализи и анализ на цялостното социално икономическо развитие на общината.
През периода на изпълнение на Общинския пан за развитие, служителите на
общината са преминавали през различни обучения, свързани с повишаване на
техните знания и умения в областта, в която работят, и по този начин са
повишили общата си компетентност за изпълнение на задълженията си.
През 2007-2013 г. през обучение са преминали общо 520 човека, като
основната част са общински служители, които са се обучавали в различни
курсове през различните години. По този начин почти всички общински
служители са обхванати комплексно или частично от проведените над 100
обучителни курса

по въпросите на управлението на администрацията,

управлението на проектите по структурните фондове и изискванията за
промяна в нормативната уредба и информационните технологии при
обслужване на гражданите.
През периода всички работните места в общината са оборудван със съвременна
техника, което улеснява работата на служителите и води до по-голяма
ефективност и ефикасност на процеса на координация и управление на
общинските политики.
Общинската администрация през последните години е създала добра организация
за изпълнение на мерките в плана, спазвани са законовите разпоредби по
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отношение на изготвянето на програми за изпълнение, по отношение на оценка и
актуализацията на плана и извършването на регулярен мониторинг и наблюдение.
Всички

проекти

и

техните

резултати

са

представяни

на

специални

пресконференции организирани от ръководните екипи. С предприетите действия
свързани с информацията и публичността, общината е осигурила широка
обществена подкрепа и е включила в процеса на изпълнение и на мониторинг
всички заинтересовани страни.
Преки инвестиции
Процесът на изпълнение на плана е повлиян от редица положителни и негативни
фактори. Както стана ясно по-горе община Стамболово и частните предприемачи
са успели да привлекат значителен ресурс от средства на Европейския съюз и
други национални източници на финансиране. Икономическата криза обаче е
оказала негативно въздействие върху частните инвестиции, които са намалели
значително и върху безработицата, която също се е увеличила през периода. Тези
две тендеции намаляват възможностите на заетост на територията на общината и
влошават качеството на живот на местното население.
Основно инвестиции са направени във ВЕИ и в земеделските стопанства, които не
оказват сериозно въздействие върху пазара на труда.
Нужни са адекватни действия за насърчаване на икономическата и инвестиционна
активност в района, защото във всички населени места и особено в периферните
населени места се изпитват сериозни икономически затруднения, което налага
действия свързани както с преструктурирането, иновирането и диверсификацията
на местната икономика, така и насърчаването на инициативи от административен
характер, с цел намаляване на бюрократичната тежест и ускоряване на
процедурите в административното обслужване на бизнеса. Необходима е
интензивна намеса от страна на централните, регионалните и местни власти за
преодоляване на наблюдаваната концентрация в ограничени територии на хора и
ресурси и съответно обезлюдяването на голяма част от периферните населени
места.

Пазар на труда
Икономическата криза от края на 2008 г. до голяма степен определя рамката за
изпълнение на мерките на ОПР. Както и в повечето европейски държави,
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безработицата оказва съществено влияние върху най-уязвимите обществени
групи, като: младежи, жени, заети в напреднала възраст, нискоквалифицирана
работна ръка, етнически малцинства и други групи в неравностойно положение.
В още по-голяма степен се влияят групи, за които важат повече от една от
изредените характеристики.
В условията на ниско външно търсене, спад на продажбите и ограничено
финансиране предприемачите и земеделските производители в общината са
принудени да адаптират производствените си разходи в т.ч. и тези за труд.
Наблюдаваният процес на оптимизация е осъществен преди всичко чрез
намаление на заетите лица, което повишава коефициента на безработица до
19.81% през 2013г. Преобладаващият дял от освободената работна сила се
характеризира с нисък образователен статус, което създава предпоставки за
повишаване на структурната безработица в общината и в Област Хасково.
Обезпокоителен е и факта, че се увеличава и броя на безработните в висше
образование.

Бедност и социално включване
Влошаващата се демографска структура обуславя свиването на работните
места, което изисква прецизност при съотнасянето на броя наети към броя
на населението (15-65 годишна възраст). България отчита най-ниската
заетост в ЕС за населението от 15 до 65 годишна възраст. Икономическата
криза доведе до срив на заетостта с 58,6% през 2010 година, която се
задълбочи и през следващите години, като достигна дъното от 46,9% през
2013 г.
От 2007 г. започват да работят новите оперативни програми, които поставят
качествено нови изисквания по отношение на обвързването на проектните
предложения и действащите планови документи на местно ниво. По този начин
се обединяват проектите на публично и частно равнище. Поради слабото
участие на бизнеса в плановите процеси или нежеланието от тяхна страна да
споделят

своите

бизнес

инициативи,

се

регистрира

едно

не

съвсем

реалистичното планиране на общинските стратегически документи с оглед на
възможните финансирания от СКФ и ПРСР от една страна, а от друга –
неравномерното стартиране на различни мерки и операции по оперативните
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програми, които не винаги са в съответствие с идентифицираните нужди и
приоритети за развитие на общината. Това създава дисбаланс и необходимост от
текущи промени в ОПР.

Оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на
резултатите
Логика на интервенцията
ОПР дефинира визията, главната цел и приоритети на развитие на община
Стамболово въз основа на извършения анализ, на откроените специфични
особености в SWOT–анализа и на очакванията за развитие на процесите в
заобикалящата ни среда. Целта е конкретни инициативи да стимулират
социално-икономическото развитие на общината, осигурявайки повишаваща
конкурентоспособност и нарастване на жизнения стандарт на населението от
община Стамболово.
ОПР на Община Стамболово определя следната визия за развитие на общината през
програмния период 2007-2013 г.:

Община Стамболово да се превърне в

просперираща община, осигуряваща висок жизнен стандарт на своите
жители в областта на промишлено-аграрния и туристическия сектор, на
базата на динамична икономика основана на знанието, запазвайки
богатото си културно-историческо и природно наследство в съответствие с
принципите на устойчивото развитие.
Общинският план не определя основна стратегическа цел за развитие, тя е
обвързана с конкретно поставената стратегическа визия за икономическо и
социално развитие.
ОПР съдържа 5 приоритета и 24 специфични цели.
Приоритет 1. Подобряване на инфраструктурата
Цел 1.1. Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова пътна и
улична мрежа.
Цел 1.2. Изграждане и обновяване на техническата, комуникационната,
екологичната и социалната инфраструктура.
Цел 1.3. Изграждане и използване на система от алтернативни енергийни
източници.
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Цел 1.4. Изграждане на центрове за преработка на отпадъците.
Цел 1.5. Подобрена жизнена среда и инфраструктура за спорт, отдих и
развлечения.

Приоритет 2. Развитие на човешките ресурси
Цел 2.1. Повишаване на образованието, квалификацията и чуждоезиковата
подготовка на местното население.
Цел 2.2. Обучение и подобрена информираност на местното население за
европейските структурни политики, европейските стандарти и
международните пазари.
Цел 2.3. Подобряване услугите за граждани.
Цел 2.4. Благоустрояване на заобикалящата среда и създаване на условия за
почивка и отдих.
Цел 2.5. Грижа за децата и хората в неравностойно положение.
Цел 2.6. Подобряване на социално-икономическата интеграция на хората в
неравностойно положение.

Приоритет 3. Повишаване конкурентноспособността на бизнеса
Цел 3.1. Създаване на подкрепяща среда за бизнеса.
Цел 3.2. Повишаване и разнообразяване на доходите и социалния стандарт
на местното население.
Цел 3.3. Намаляване на безработицата и повишаване на заетостта.
Цел 3.4. Използване на новите технологии и изграждане на клъстери.
Цел 3.5. Изграждане на бизнес обединения и местни структури за подкрепа на
предприемачеството.

Приоритет 4. Устойчиво и балансирано местно развитие
Цел 4.1. Развитие на интегрирано земеделие и щадящи природата дейности,
основани на технологичните новости.
Цел 4.2. Интегриране на природозащитната дейност с предприемачеството,
чрез изграждане на публично-частни партньорства.
Цел 4.3. Съхранение и ефективно управление на общинския горски фонд.
Цел 4.4. Опазване на биологичното разнообразие.
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Цел 4.5. Изграждане на алтернативни енергийни източници.

Приоритет 5. Развитие на туризма
Цел 5.1 Обособяване и изграждане на туристически зони.
Цел 5.2. Маркетинг и реклама на местните селскостопански и туристически
услуги.
Цел 5.3. Развитие на туризма, на туристическите и обществените услуги.
ОПР на Община Стамболово 2007 – 2013 описва предлаганите мерки за
проследяване и оценка на изпълнението на общинския план.

Поради тази

причина, настоящата оценка прави преглед и анализ на изпълнението по всички
приоритети и цели на ОПР Стамболово 2007 – 2013 г. като за оценяването е
използвана следната скала на експертно формулирани оценки: ниска степен на
изпълнение, средна степен на изпълнение и висока степен на изпълнение.
Избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени
изводи и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на
приоритетите на ОПР 2007 – 2013 на Община Стамболово.
За да бъде постигната визията на общината са определени и 5 основни
приоритета. Всеки от приоритетите си поставя специфични цели, мерки за
постигане на целите и конкретни проекти.
Всеки приоритет съдържа цели, мерки, инструменти за реализация, източници
на финансиране, показатели за наблюдение и контрол. Те се характеризират с
различен брой и обхват.
За постигането на приоритет 1 са набелязани пет специфични и 29 мерки, които
в своята съвкупност ще допринесат за реализацията на приоритета.
За постигане на приоритет 2 са набелязани шест стратегически цели и 23 мерки,
които са непротиворечиви и тяхното осъществяване е с ясен мултиплициращ
ефект.
За постигането на приоритет 3 са поставени 5 стратегически цели и 20 мерки.
Всички мерки са декомпозирани в конкретни задачи и инициативи.
За постигане на приоритет 4 са заложени 5 стратегически цели с 32 мерки за
действие, които имат широкообхватен характер.
За постигането на приоритет 5 са набелязани три стратегически цели и 29 мерки
за тяхното прилагане.
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Освен в плана, дългосрочни цели са формулирани и в Стратегията за развитие на
туризма 2007-2013 г., в Програмата за опазване на околната среда 2007-2013 г. и в
Общинската стратегия за енергийна ефективност и устойчиво използване на
възобновяемите енергийни източници.
През 2008 г. е направена Междинна оценка на Общинския план за развитие, на
базата на която се актуализира и ОПР, съгласно изискванията на Закона за
регионалното развитие.
През периода не са изготвяни годишни оперативни планове за изпълнение на
Общинския план и съответно годишни отчети за изпълнението на тези планове
с изключение на 2013 г.

ПРИОРИТЕТ 1 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”
По този приоритет са планирани мерки, които целят обновяването на
техническата, комуникационната, екологичната и социалната инфраструктура в
общината за подобряване условията на живот във всички населени места на
общината.
Специфична цел 1.1: Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова
пътна и улична мрежа.
Целта на интервенциите е осигуряване на подходяща и достъпна пътна
инфраструктура в община Стамболово чрез реконструкция на съществуващи
улици, общински пътища и свободни пространства.
1.1.1. Мярка „Изграждане на нови транспортни комуникации осигуряващи
пряка връзка между 2:

2

Изграждане, рехабилитация и разширяване на съществуващата пътната мрежа:
•

Няколко отсечки, които да свързват Стамболово с ЕК 9 Русе - Маказа

•

Стамболово - Славеево

•

Стамболово - Капитан Андреево

•

Стамболово – Хасково

•
Стамболово - Кърджали.
Изграждане на нова пътна мрежа от общинско значение:
•

Тънково - бившата туристическа хижа,

•
Път Долно Черковище – Рабово (по поречието на р. Арда)
Изграждане на нова пътна мрежа от междуобщинско значение:
•

Долно Черковище – Маджарово
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Ü населените места - новопостроените участъци от магистралата;
Ü населените места на общината;
Ü общината със съседните общини“.
По мярката са реализирани 3 проекта:
Ü Пътят Стамболово - Кърджали е започнат през отчетния период и
продължава да се изпълнява и в момента;
Ü Пътят Стамболово - Хасково е ремонтиран в участъка на с. Книжовник и
между Книжовник и с.Жълти бряг;
Ü Чекълиран е и пътя с.Тънково – Хижата.
Останалите отсечки, които свързват Стамболово с ЕК 9 Русе – Маказа, както и
Стамболово – Славеево, Стамболово - Капитан Андреево, Долно Черковище –
с.Рабово, Долно Черковище – Маджарово, Долно Черковище – Крумовград и
с.Рабово - Перперикон все още не са ремонтирани. Причината е, че основната част
от тези пътни отсечки са от републиканската пътна мрежа и не са в правомощията
на община Стамболово. Липсата на добре поддържана пътна мрежа обаче води до
намаляване броя на туристите на територията на общината.
Освен тези обновени отсечки текущо през периода са изкърпвани 36 км. от
общинската пътна мрежа. Това са отсечките:
Ü III 5074 (Стамболово-Царева поляна);
Ü III 5074 Стамболово-Граница общ. (Стамболово-Кърджали) III 5072;
Ü III 593 Голобрадово-Маджари-/Пчелари-Светослав-Бял кладенец;
Ü III 593 Маджари-Силен/Воденци-Пътниково/НКV2177;
Ü III 593 Маджари-Силен/Маджари-Войводенец-Долно поле-Долно Черковище
III 593;
Ü III 505 Корен-М.извор/Кралево-Кладенец- Зимовина/НКV5072;

•

Долно Черковище - Крумовград

•

Рабово – Перперикон
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1.1.2. Мярка „Изграждане на отсечки и инфраструктура осигуряващи полесен достъп до конкретни природни и исторически обекти

и

благоустрояване района около тях“.
Планираният проект по тази мярка - 1.1.2.3. Изграждане на паркинг, площадка за
отдих и наблюдение на природна забележителност “Скалните ниши” до с. Долно
Черковище е реализиран частично от проекта „Магнетизмът на скалните
паметници в Източните Родопи“, по които са изградени паркинги около основните
културни обекти: скалните ниши и тракийската гробница, край с.Пчелари.
През новия програмен период е необходимо да бъде подобрен достъпа до
културните обекти на територията на общината и по-специално изграждането на
свързващ път успореден на река Арда, който да свързва „Кован кая“ с Тракийската
гробница в с. Пчелари. Този път би подобрил достъпа до културните обекти и би
осигурил по-пряк път между с.Долно Черковище - с. Рабово и яз.Студен кладенец.

1.1.3. Мярка „Благоустрояване на уличната мрежа, тротоарите и пътните
банкети“.
Вътрешната улична мрежа в общината е общо 163,96 км., от които са обновени
общо: 26 089,63 л.м улици, което прави 16% от цялата улична мрежа
По мярката са реализирани следните проекти:
Ü "Рехабилитация на улици в с. Рабово" 2007-2008, финансирани от САПАРД 3248,00 л.м;
Ü "Изграждане на улици с. Светослав, община Стамболово" 2007 г.,
финансирани от САПАРД - 4480,00 л.м;
Ü Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Долно Черковище 2009 г.,
финансиран от ПРСР - 5 240,00 л.м;
Ü Благоустройство на централна улица и площад в с.Стамболово /участък от
третокласен път III-5074/, финансиран по ПУДООС - 1000 л.м;
Ü "Реконструкция улици в с. Малък извор, община Стамболово", финасиран от
ПРСР - 4000,07 л.м;
Ü "Реконструкция улици в с. Кралево, община Стамболово" - 2010-2013 г.,
финансиран от ПРСР - 3854,29 л.м;
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Ü "Реконструкция улици в с. Маджари, община Стамболово" - 2010-2013 г.,
финансиран от ПРСР - 4267,27 л.м;
Тези проекти включват цялостно обновяване на уличната мрежа и тротоарите и
демонстрират голямата активност от страна на община Стамболово при
изпълнението на тази мярка, водеща до подобряване на жизнената среда в голяма
част от населените места на общината, което неминуемо води до една по-висока
степен на изпълнение от средната на Специфична цел 1.1: „Рехабилитация на
съществуващата и изграждане на нова пътна и улична мрежа“ и Приоритет 1
„Подобряване на инфраструктурата“.
Въпреки активността от страна на общината една част от населените места остават
извън реализираните проекти. Проблемът е, че в ОПР 2007-2013 г. е планирано
благоустрояването на всички населени места, но капацитета на общината не
позволява подобно 100 %-во обновяване на уличната мрежа.
1.1.4. Мярка „Реконструкция и модернизация на съществуващата общинска
пътна мрежа“.
През периода е направена "Реконструкция на съществуващи общински пътища:
Лот 1. "Път НKV2174/III-593, Mаджари-Силен/ - Воденци-Пътниково /HKV2177/" и
Лот 2. "Път HKV2175, със стар №50534, /III-593, Голобрадово-Маджари/- ПчелариСветослав-Бял кладенец".
1.1.5. Мярка „Изграждане на нова общинска пътна мрежа и прилежащата й
инфраструктура“.
Територията на община Стамболово е обхваната от доста добре развита пътна
мрежа, която е в сравнително добро състояние и възлиза на 150,4 км, които
включват:
Ü ІV-то класни пътища – 83,4 км.
Ü ІІІ-то класни пътища: – 67 км.
Пътната инфраструктура е изцяло покрита с трайна настилка, която на места е
обновена, след реализирани проекти за реконструкция на водопроводната и
канализационната мрежа на територията на общината, но като цяло пътната
инфраструктура е в лошо състояние.
Общинските пътища и пътните отсечки осигуряват транспортни връзки от местно
значение. Те се свързват с пътищата от републиканската пътна мрежа или с
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улиците в населените места. През последните години са изградени и подновени със
средства от общинския бюджет и друго външно финансиране пътища и няколко
пътни отсечки, свързващи различни села на общината. В следващата таблица е
дадена подробна справка за реализираните пътни проекти по години.

Таблица №16 Рехабилитирани и/или новопостроени общински пътища по
години.
Година

Проект

Фаза

Степен
на Начин на Стойност
реализация финансиране

2007

„Благоустройство на централна улица и Реализиран
площад в с. Стамболово” /участък от
третокласен път III-5074/

Приключил

ПУДООС

178935.90
лв. с ДДС

20072008
2007

„Рехабилитация на вътрешна улична Реализиран
мрежа в с. Долно Черковище”
„Рехабилитация на улици в с. Рабово”
Реализиран

Приключил

МРРБ

Приключил

САПАРД

20102012

„Реконструкция на улици в село Малък Реализиран
извор, община Стамболово”,

Приключил

ПРСР – ДФ
„Земеделие”РА

1 511 978.27
лв с ДДС
99 912.00
лв. без ДДС
1 899 960.00
лв.

20102012

„Реконструкция
на
съществуващи Реализиран
общински пътища: Лот 1. “Път НКV2174
/ІІІ-593, Маджари–Силен/ - Воденци–
Пътниково /НКV2177/” и Лот 2. “Път
НКV2175, със стар № 50534, /ІІІ-593,
Голобрадово–Маджари/ - ПчелариСветослав-Бял кладенец”

Приключил

ПРСР – ДФ
„Земеделие”РА

4 934 858.00
лв.

2010

“Реконструкция на улици в с. Кралево, Реализиран
община Стамболово”

Приключил

1 907 244.00
лв.

20102012

“Реконструкция на улици в с.Маджари, Реализиран
община Стамболово”

Приключил

ПРСР – ДФ
„Земеделие”РА
ПРСР – ДФ
„Земеделие”РА

2012

„Реконструкция на път НКV 1172/ III- В процес на Изпълнява
5074 „Стамболово – Граница Община реализация се
Стамболово – Кърджали – III – 5072”

ПРСР – ДФ
„Земеделие”РА

3 681 600.00
лв.

2012

Реконструкция на път HKV 1170/III-505 В процес на Изпълнява
„Корен-Малък
извор/
Кралево- реализация се
Кладенец-Зимовина/ III-5072, от км
0+000 до км 1+983 и км 3+940 до км
9+124”

ПРСР – ДФ
„Земеделие”РА

1 485 686.00
лв.

1 913 984.00
лв.

Източник: Община Стамболово
Основните пътни артерии на Община Стамболово, с които основно се свързва
туристопотока, са:
Ü Път: „Хасково – Книжовник –

Стамболово - Поповец – Кърджали -

Момчилград - Маказа - граница Република Гърция" - свързва общината със
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съседните й общини – Хасково, Кърджали и Момчилград, а след
построяването на КПП Маказа и с РГърция;
Ü Път: „Хасково – Книжовник – Стамболово - Долно Черковище – Падало Ивайловград – Славеево - граница Република Гърция" - осъществяват
връзката на общината с община Хасково, Ивайловград и с РГърция;
Ü Път: „Стамболово – Иваново – Харманли – Свиленград – РГърция или
РТурция" - осъществяват връзката на общината с община Харманли,
Свиленград, РГърция и РТурция;
Ü Път: "Кърджали - Крумовград – Ковил – Джанка – Поточница - Студен
Кладенец – Рабово – Пчелари – Стамболово - Хасково",

осъществяват

връзката на общината с община Кърджали, Крумовград и Хасково.
За съжаление големи участъци от тези пътища са в лошо техническо състояние.
Извършват се частични ремонти, които не подобряват цялостното им техникоексплоатационно състояние. Следва да се има предвид, че експлоатационния им
период отдавна е изтекъл и е необходимо извършването на ново строителство,
реконструкция и рехабилитация на редица пътни участъци. Към настоящия
момент почти всички участъци от републиканската пътна мрежа се нуждаят от
реконструкция или рехабилитация.
Като цяло качеството на пътната и транспортната мрежа

не отговаря на

европейските стандарти. Липсват финансови средства за поддържане не само на
четвъртокласните, но и на третокласните пътни мрежи. Част от улиците в селата
не са асфалтирани или е положена частична улична настилка.
В Таблица №17 е отразена дължина и състоянието на пътната мрежа по участъци
за всеки от общинските пътища, които са с обща дължина от 83,4 км.
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Таблица №17 Дължина и състояние на пътната мрежа по участъци за всеки от
общинските пътища
№
N
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Пътна мрежа по участъци от Дължина
общинските пътища
в метри
/III-5074/Стамболово-Царева
поляна
/HKV1248,Жълти
брягБалкан/Царева
поляна-ЖП
спирка Царева поляна
/III-505,Малево-Малък
извор/Корен-Граница
общ./Хасково-Стамболово/Жълти бряг-Царева поляна-поч.
база Балкан
/III-5074/Стамболово-Граница
общ./СтамболовоКърджали/-III-5072
/III-5072, Сестринско-Поповец/Пътниково-Светослав/HKV2175
/III-593,Голобрадово-Маджари/Пчелари-Светослав
-Бял
кладенец
/III-593,Маджари-Силен/Воденци-Пътниково/HKV2177
/III-507/Мост-Крин-ЗвиницаГраница общ./КърджалиСтамболово/ -/HKV2148/
/III-593,ОрешариСилен/Маджари-Маджари запад
/III
593,МаджариСилен/
Маджари-ВойводенецДолно
поле-Долно Черковище III-593
Гледка
- Кушук "Тютюнева
фабрика
/III-505,Корен-М.извор/КралевоКланенец Зимовина/ III-5072/
/III-593,Маджари-Голям
извор/Долно
Ботево-Кладенец
HKV1170
/III-505,Голям
извор-Тънковогроб.парк-хижа Тънково
/III-5072,Поповец-Зимовина/Нова махала
/III-808,ДолниглаванакТополово/-Златоустово-Граница
общ./
Маджарово-Стамболово/-/III505/

задоволително

2000

лошо

10500

лошо

няма

HKV 1248 50506,М13

6300

лошо

няма

HKV 1172 50516

8300

лошо

няма

HKV 2177 М2,М6

7000

много добро

няма

HKV 2175 50534,М9

5700

много добро

няма

HKV2174

50526

1200

задоволително

няма

KRZ1296

50718

600

задоволително

няма

HKV 2176 М1

9700

задоволително

няма

3100

добро

няма

HKV 1173 50517,М5
местен
път

12000

лошо

няма

HKV1170

50508,М12

4000

задоволително

HKV2179

М8

2000

лошо

няма
без
настилка

HKV3180

М11

1000

задоволително

няма

HKV2178

М7

3700

добро

няма

HKV2102

50334,М10

лошо

няма

HKV1214

50326

83 400

Източник: Община Стамболово
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няма

Стар №

3500

/III-808,Иваново-Върбово/Славяново Граница общ.
/Харманли - Стамболово/-Малък 2800
извор/III505/
Общо:

Състояние
добро,
Участъци Път №
задоволително без
лошо
настилка

HKV 2171 50514

HKV 1181 М14

Като цяло може да се отбележи едно средно темпо на реконструкция,
рехабилитация и модернизация на транспортаната инфраструктура. При общинска
пътна мрежа /ІV клас/ с обща дължина 83,4 км цялостното ремонтиране на 35,5км
е доста добър показател за подобрена транспортна инфраструктура в общината в
условията на ограничени финансови ресурси в този сектор през периода.
Съществуващата висока активност от страна на общината в изграждането и
ремонтирането на пътната инфраструктура и на уличната мрежа трябва да
продължи и през следващите години на новия програмен период.
1.1.6. Мярка „Изграждане на достъпна среда за инвалидите“ .
По тази мярка не се е работило през периода и е необходимо да се обърне сериозно
внимание през следващия планов период, за да се осигури достъпна среда до
основните публични сгради. Особено важно е в проектите на ремонтираните
сгради да се планират рампи или други съоръжения за инвалиди.
1.1.7. Мярка „Поставяне на указателни табели на всички пътища водещи
към Стамболово и основните туристически обекти, разположени на
територията на общината“.
Поставени са повече от 100 нови указателни табели на кръстовищата в голяма част
от населените места, но е необходимо този процес да продължава да се развива и в
бъдеще, защото с времето табелите изсветляват и стават по-нечетливи. Проблем е
и динамичното развитие на туристическите обекти, което е съпроводено с поява на
нови обекти и промяна на вече съществуващи, което налага и текуща промяна в
текстовете на информационните и указателните табели.
1.1.15. Мярка „Изграждане на горски пътища и пътеки, извън защитените
територии на общината“.
Горският фонд на територията на общината е около 120 000 дка или 44 % от
територията на община Стамболово, от които над 70% са залесени.
Основните дървесни видове са цер, благун, зимен дъб, космат дъб, габър, черен бор,
бял бор и др. В резултат на провежданите залесителни мероприятия през 70-те
години на миналия век основни култури са черния и белия бор, малка част – акация
и хибридна топола.
Горският фонд се стопанисва, както следва:
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Ü общински горски фонд, възлизащ на повече от 95 000 дка (80% от горския
фонд) - от Община Стамболово
Ü държавен горски фонд – от Държавна агенция по горите
Ü Държавният горски фонд (ДГФ) на територията на общината се стопанисва
от ТП ”ДГС Хасково”.
През периода сериозно изграждане на горски пътища и на минерализовани ивици
против пожарите не е реализиран. Има разработен проект, който ще се реализира
през следващия програмен период.
1.1.16. Мярка „Изграждане на инфраструктурата на новозастроените
квартали и обекти“.
Няма сериозно изграждане на инфраструктурата на новозастроените квартали и
обекти с изключение на някои крайни улици в с. Стамболово и с.Долно Ботево.
Цялостната

оценка

на

Специфична

цел

1.1:

„Рехабилитация

на

съществуващата и изграждане на нова пътна и улична мрежа“ може да се
каже, че е на средно до високо ниво. Сериозно развитие търпят уличните
мрежи на 8 населени места от общо 26 в общината. По-слабо е обновяването
на пътните отсечки свързващи общината със съседните общини и с
важните туристически обекти в региона. Това се дължи на факта, че
основната част от тези отсечки са от републиканската пътна мрежа и не
са във възможностите на община Стамболово. Освен това икономическата
криза оказва влияние върху обновяването на пътните отсечки.
Специфична

цел

1.2.

Изграждане

и

обновяване

на

техническата,

комуникационната, екологичната и социалната инфраструктура.
Изграждането и обновяването на техническата, комуникационната, екологичната и
социалната инфраструктура е от особено значение за качеството на живота на
местното

население.

Изграждането

на

елементи

на

техническата,

комуникационната, екологичната и социалната инфраструктура като цяло води до
подобряване на жизнената среда и на качеството на живот на местното население.
1.1.8. Мярка „Изграждане на канализационна мрежа във всички населени
места на общината“
Тази мярка изцяло обслужва специфичната цел и при нейното изпълнение са
реализирани следните проекти:
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Ü "Изграждане на канализационна мрежа

на с.Малък извор

община

Стамболово, област Хасково, финансиран от ПУДООС;
Ü Изграждане на канализационна система с ПСОВ в с. Долно Черковище,
община Стамболово 2008-2009 г., финансиран от ПУДООС;
Ü Изграждане на канализационна система с ПСОВ в с. Маджари, община
Стамболово 2009-2010 г., финансиран от ПУДООС;
Ü Изграждане на канализационна система с ПСОВ в с. Лясковец, община
Стамболово 2008-2009 г., финансиран от ПУДООС;
Ü Изграждане на канализационна система с ПСОВ в с. Кладенец, община
Стамболово 2008-2009 г., финансиран от ПУДООС;
Ü Изграждане на канализационна система с ПСОВ в с. Кралево, община
Стамболово 2008-2009 г., финансиран от ПУДООС;
Ü Проект № BG0035: "Изграждане на канализационна мрежа с модулна
пречиствателна станция за отпадни води (МПСОВ) в селата Поповец и
Зимовина, община Стамболово", финансиран от ФМ на ЕИП.
Реализираните проекти показват, че изграждането на канализационната мрежа в
някои населени места е протичало доста активно през периода. В повечето случаи
изграждането

на

канализационните

мрежи

е

вървяло

успоредно

с

пречиствателните станции, изграждането на които е описано в следващата мярка.
1.1.9. Мярка „Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в
населените места“.
Изградените пречиствателни станции за отпадни води са изградени в следните
населени места: Долно Черковище, с. Маджари, с. Лясковец, с. Кладенец, с. Кралево,
Поповец и Зимовина и Малък извор.
1.1.10. Мярка „Изграждане на съвременна пречиствателна станция за
питейни води“.
За съжаление по тази мярка няма изградена на територията на общината
пречиствателна станция за питейни води. Трябва да се отбележи обаче, че
водопреносната мрежа се захранва от качествени водоизточници, които
водоснабдяват всички населени места. Няма режим на водата в нито едно населено
място.
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1.1.11.Мярка „Поддържане и модернизиране на водоснабдителната и
канализационната мрежа във всички населени места за създаване на
адекватна на съвременните изисквания ВиК инфраструктура“.
Изградената и поддържана ВиК инфраструктура в общината е на едно доста високо
равнище в сравнение с подобна инфраструктура в сродни на община Стамболово
селски общини. Частично изградената канализационната мрежа е с дължина 58 874 м., обновения водопровод е с дължина - 110 755 л.м. и са налични 7 ПСОВ.
Тези данни говорят за активно участие от страна на община Стамболово в процеса
на изпълнение на европейските изисквания за успоредното изграждане на
канализационните системи и пречиствателните станции. Наличието на ПОСВ е
една сериозна предпоставка за опазване на околната среда и за подобряване
качеството на живот на населението в изброените по-горе населени места.
Въпреки това една голяма част от населението все още е обслужвано от септични
ями, което налага и през следващия период тази политика на поетапно изграждане
на канализационната система да продължи да се развива толкова активно, както
през изтеклия седемгодишен период.
1.1.12. Мярка „Газификация на общината и изграждане на газопреносна
мрежа в общината“.
1.1.13. Мярка „Газифициране на административния център и основните
публични и производствени обекти“.
И двете мерки свързани с газификацията не са изпълнени и остават за изпълнение
през следващия период или с един доста по-дълъг бъдещ хоризонт. Причина за
това е липсата на финансов стимул от страна на инвеститорите в газопреносната
мрежа. Малкият брой потенциални потребители на територията на общината, не е
достатъчен за толкова скъпа инвестиция като газоснабдяването.
1.1.22. Мярка „Подобряване качеството на сигнала и покритието на всички
мобилни оператори“.
Телефонните комуникации и телефонните връзки са добри, съществува мобилно
покритие на територията, приемат се радио и телевизионни сигнали и др.
1.1.23. Мярка

„Увеличаване

броя

на

доставчици“.
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телевизионните

и

Интернет

Всички населени места имат достъп до Интернет. През 2013 г. частните
домакинства с достъп до Интернет наброяват 382 домакинства, което прави между
27-28% от домакинствата на Община Стамболово.
Обществените центрове имащи достъп до Интернет в общината са:
Ü Телецентър Стамболово - с. Стамболово;
Ü Народно читалище „Съзнание 1890“ - с.Жълти бряг;
Ü Народно читалище „Христо Ботев-1926“ - с. Стамболово;
Ü Народно читалище „Развитие 1946“ - с. Силен;
Ü Интернет зала - с. Стамболово.
Ü Доставчици на Интернет са:
Ü БТК;
Ü ЕСКОМ;
Ü АИДА НЕТ;
Ü КЕЙБЪЛ НЕТ.
1.1.24. Мярка „Обезпечаване на качествена телефонна връзка до всички
населени места на общината, чрез цифровизация на телефонния
пренос“.
Цифровизиран е телефонния пренос и е осигурена качествена връзка до всички
населени места.
1.1.25. Мярка „Изграждане на радио-връзка за осигуряване на Интернет
достъп до всички населени места в общината“.
Интернета е обезпечен с оптична, въздушна и UTR кабелна връзка.
Всички населени места имат достъп до Интернет.
1.1.26. Мярка „Полагане на оптичен кабел до общинския център и съседните
населени места“.
През 3013-2014 г. се изгражда Широколентов Интернет, който ще се разширява в
бъдеще.
Изграждането на социалната инфраструктура е свързано с „Изграждането на
Хоспис Медикъл Асистанс“ 2008-2009 г., финансиран по програма ФАР. Друга
инфраструктура свързана с предоставянето на социални и здравни услуги през
отчетния период не е изграждана, което показва, че са постигнати известни
резултати в тази посока, но не може да се заключи, че социалната инфраструктура
бележи сериозно развитие. Необходимо е през следващия планов период да се
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обърне по-сериозно внимание на социалната инфраструктура, за да може тя да
отговори на непрекъснато увеличаващите се нужди на застаряващото население.
Като цяло може да се заключи, че постигането на специфична цел 1.2.
„Изграждане

и

обновяване

на

техническата,

комуникационната,

екологичната и социалната инфраструктура“ е със средна и по-висока
степен на изпълнение.
Специфична цел 1.3. Изграждане и използване на система от алтернативни
енергийни източници.
Изграждането на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива
е от съществено значение за чистотата на околната среда и за ефективното
използване на енергия от възобновяеми източници.
В общината са изградени 8 фотоволтаични централи, които са посочени в Таблица
№ 18 по населени места.
Таблица № 18. Работещи фотоволтаични централи
№

Населено място

Разгърната
Инвеститор
застроена площ в
кв.м.
1.
Малък извор
1057
„Лоел“ ЕООД
2.
Царева поляна
1825
„Солар СЕ“ ЕООД
3.
Царева поляна
12005,57
„Сънвижън“ АД
4.
Светослав
628,56
„Ники-09“ ЕООД
5.
Кралево
34290,43
„Атаман“ ЕООД
6.
Кралево
6858,08
„Ниц“ ЕООД
7.
Кралево
34290,43
„Биопауърсолар“ ЕООД
8. Маджари
4345
„ФЕЦ „Маджари 2“ ООД
Източник: Община Стамболово
Данните говорят за активна инвестиционна дейност основно от външни
инвеститори във фотоволтаичните централи.
1.1.17.Мярка „Изграждане на енерго-спестяващо улично осветление във
всички населени места на общината“.
През изтеклия програмен период само е поддържано уличното осветление, без да
може да се пристъпи към изграждането на енерго-спестяващо улично осветление
във всички населени места на общината. Ето защо тази мярка трябва изцяло да се
прехвърли към следващия програмен период, тъй като в настоящата енергийна и
икономическа криза е особено важно да се използва енерго-спестяващо улично
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осветление, което ще намали консумацията на ел.енергия и ще свие общинските
разходи.
1.1.18. Мярка „Изграждане и възстановяване на напоителните полета в
землищата, в които има водоизточници и условия за напояване“.
1.1.19. Мярка

„Поддръжка

и

осъвременяване

на

съществуващите

напоителни съоръжения“.
Поради променената политика на Напоителни системи, поради възстановяването
на земята и отдаването на язовирите под наем, става все по-трудна поддръжката и
осъвременяването на съществуващите напоителни съоръжения от страна на
общината. Тенденцията през изтеклия период беше на разрушаване и демонтаж на
съществуващите съоръжения, а не на поддръжка и осъвременяване. Това доведе до
силно намаляване на поливните площи на територията на общината и от там и до
намаляване на селскостопанските добиви. На този етап общината трудно може да
играе определяща роля по отношение на изграждане и поддържане на
напоителните съоръжения.
1.1.20. Мярка „Създаване на съвременна

туристическа инфраструктура

/хотелски комплекси, ресторанти, търговска мрежа и услуги/“.
По данни на Община Стамболово към 31.12.2013 г. съществуват 8 броя
категоризираните хотелски комплекси и къщи за гости, които разполагат общо с
154 броя легла. В тези легла не влизат некатегоризираните обекти. През 2013 в
категоризираните хотелски комплекси и къщи за гости са отседнали общо 1100
човека, от които български туристи – 855 човека и чуждестранни – 255 човека.
През 2012 г. броя на леглата е 134, отседнали са общо 1055 човека от които
български туристи – 825 човека и чуждестранни – 230 човека. Както се вижда от
данните има леко покачване на броя на леглата и броя на нощувалите през
последната 2013 година.
Може да се отбележи, че леглова база има едва от 6-7 години. За отбелязване е, че
категоризираните обекти макар и сравнително малко на брой, предлагат добри
условия за престой и почивка. Разрастващата се хотелска база и нейната заетост
говори за интереса, който проявяват посетителите към територията и нейните
дадености, както и че тенденцията на увеличаване е устойчива.
През периода активно се развива туристическата инфраструктура /хотелски
комплекси, ресторанти, търговска мрежа и услуги/. През периода са изградени и
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функционират на територията на общината следните места за отдих: Хотел
„Комплекс Арда“ – с.Долно Черковище, Туристическо селище „Перпера“ – с.Долно
Черковище, хотел „Мако“ – с.Стамболово, Хотелски комплекс „Никодиа“ – с.Царева
поляна, Туристически център за екотуризъм – с.Тънково, Туристическа база –
с.Балкан – 2 бр., Къща за гости „Тепавицата“ – с.Рабово, При Димо Карабоюков "Бакалница ТРАКИЯ", Къща за гости – „Токмакли“ и Къща за гости – с.Кралево.
Реновиран бе и съществуващия хотел „Гледка“ – с.Стамболово.
Предстои изграждането и на нови места за отдих и развлечения.
На територията на община Стамболово търговията бeлежи ръст на подобряване
през 2007-2009 г. Търговската мрежа обслужва както населението на общината,
така и гостите на общината. Развитието на туризма ще стимулира развитието на
търговията и ще допринесе за обновяването и за увеличаването на търговските
обекти, за увеличаване на нетните приходи от продажби и на заетите лица.
В община Стамболовоa през 2010 г. функционират 48 фирми в сферата на услугите
в които са заети 48 човека и имат 5 551 хил.лв. нетни приходи. Поради
икономическата криза през 2011 г. тези фирми намаляват до 43, със заети в тях 43
души и с нетни приходи от – 4 753 хил.лв. От данните става ясно, че макар и да са
открити нови обекти, които подобряват качеството на обслужване, като брой
търговските обекти и като обем, търговията на територията на община
Стамболово намалява.
1.1.29. Мярка „Изграждане на приют за бездомни кучета и приемане на
общинска програма с конкретни действия и грижа за бездомните
кучета“.
Проблемът с приюта за бездомни кучета не е решен през изтеклия период и ще
продължава да е проблем за общината и през следващия програмен период. През
следващите години изграждането на приют за бездомни кучета, ще бъде една
важна инициатива, която община Стамболово ще трябва да изпълни.
Изводи: Като се има предвид местоположението на община Стамболово,
културните и екологичните й ресурси с които тя разполага, то данните за развитие
на услугите показват ниска степен на развитие на сектора. Това се дължи основно
на икономическата криза и намалената покупателна възможност на местното
население. Подобряването на търговските услуги в условия на икономически
подем може да се превърне във важен стимул за местната икономика и за
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увеличаване на заетостта. Става ясно, че сферата на услугите крие резерви за
бъдещо икономическо развитие, които трябва да се използват ефективно от
местното население през следващия програмен период. Развитието на услугите е
тясно свързано и се обуславя в голяма степен от развитието на туризма.
1.1.27.Мярка „Привличане на външни инвестиции в общината за изграждане
на почивни бази и атракциони“.
Привлечените външни инвестиции в общината за изграждане на почивни бази и
атракциони са следните:
Ü Интерактивна изложба „Биоразнообразието в долината на Арда“;
Ü Къща за гости – с. Кралево;
Ü Хотелски комплекс „Никодиа“ – с.Царева поляна.
Като цяло делът на изградените почивни бази от местни инвеститори е по-голям и
значително по-малък - на външните за общината инвеститори. Все още
територията не се е превърнала в привлекателно място за инвеститорите в
областта на туризма, но постепенно с развитието на туристическите услуги и с
изграждането на туристическата инфраструктура ще се увеличава туристопотока,
което ще увеличава мотивацията в бъдеще и на външните за общината
инвеститори.
Специфична цел 1.4. Изграждане на центрове за преработка на отпадъците.
Събирането, преработката и рециклирането на отпадъците е важно условие за
опазване на околната среда и за създаване на екологична жизнена среда на
местното население.
Сметопочистването и сметоизвозването на всички отпадъци от територията на
община Стамболово до сметището в гр.Харманли се извършва като дейност от
община Стамболово. В общината е забранено изоставянето, нерегламентираното
изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на
отпадъците.
В общината са осигурени: 513 броя контейнери тип „Бобър“ и други съдове за
съхраняване на битовите отпадъци. Осигурените съдове и организираното
сметоизвозване осигурява сметосъбирането и обработката на около 1300 т
отпадъци годишно.
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Община Стамболово разполага със собствен специализиран автомобил за
сметосъбиране

и

сметоизвозване.

Самият

процес

на

сметосъбиране

и

сметоизвозване се извършва от общината, като отпадъците се депонират в
Регионално депо – Харманли. Община Стамболово е член на Сдружението на
общините, депониращи ТБО на регионално депо – Харманли. По този начин се
гарантира тяхното обезвреждане, съгласно нормативните изисквания.
Уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване се почистват редовно.
Все още няма центрове за преработка на отпадъците на територията на община
Стамболово, което говори за изоставане в разделното събиране и преработването
на отпадъка.
По мерките 1.1.20. и 1.1.21. общината не е предприела никакви действия свързани с
разделното събиране на отпадъците и компостирането на биоразградимите
отпадъци.
1.1.28.Мярка „Изграждане на Център за разделно събиране на отпадъците и
Претоварно сметище“.
1.1.29.Мярка „Изграждане на система за домашно компостиране“.
Все още изграждането на претоварно сметище и на системата за домашно
компостиране са само планирани дейности. Отделни домакинства са реализирали
за собственото си стопанство, специални устройства осигуряващи домашно
компостиране. Следователно мерките 1.1.20 и 1.1.21 остават на практика
нереализирани и на тях трябва да се обърне сериозно внимание през следващия
програмен период, тъй като това изискване е не само стратегически важно, но е и
нормативно регламентирано.
Във връзка с разпоредбите на чл. 33 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в
общината е задължително извършването на разделно събиране на отпадъците от
хартия, пластмаса, стъкло и метал на територията на административните,
търговските, стопанските и производствените обекти.
Причинителят на отпадъци и притежателят на отпадъци следва да ги управляват
по начин, който гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото
здраве. В допълнение на това, съгласно чл. 18, ал.1 от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки (НООО) „притежателите на отпадъци от опаковки,
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обозначени с маркировка за разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или
изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното
място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на
отпадъците за рециклиране.“. Съгласно чл. 18, ал. 2 „в случаите, когато са налице
условията по ал. 1, се забранява смесването на събраните отпадъци от опаковки с
други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им
рециклиране или оползотворяване.“
Контейнерите за разделно събиране, разположени по улиците като елементи на
системата за разделно събиране на отпадъци, се разполагат съобразно утвърден от
общината план и сключен договор с организация по оползотворяване, която
разполага контейнерите, като тяхното разполагане трябва да отговаря на
определени в НООО изисквания за обхват на населението (чл. 24 от НООО).
Нормативната уредба регламентира и изискванията за изграждане на различни
видове площадки за технологични и други отпадъци, които трябва да се включат
за изграждане в ОПР 2014-2020 г.
Специфична цел 1.5. Подобрена жизнена среда и инфраструктура за спорт,
отдих и развлечения.
Подобряване на физическата и жизнената среда на община Стамболово и поспециално на възможностите за спорт, отдих и развлечения правят живота в
общината по-привлекателен за младите хора и гостите на общината.
На територията на общината след реконструкция функционират следните спортни
съоръжения:
Ü Стадион в с. Стамболово е с площ на имота - 30 959 кв.м. Размерът на на
футболното игрище е дължина - 110 м., ширина - 55 м. Към игрището има
съблекалня със застроена площ - 44 кв.м.. Обектът се поддържа, но има
нужда от обновяване и разширяване.
Ü Стадион в с.Силен е с площ на имота - 15473 кв.м. Размерът на футболно
игрище е с дължина - 90 м., ширина - 45 м. Има и Спортна зала, която е с 320
кв.м. застроена площ.
Има изготвени проекти за обновяване на сградния фонд и изграждане на нови
спортни съоръжения в двете спортни бази на общината.
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През период е изградена и Интерактивна изложба „Биоразнообразието в долината
на Арда“, която е финансирана от ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.
Изградени са 2 екологични пътеки и са разработени 10 туристически маршрути,
които са свързани с туристически обекти на съседните общини: Крумовград,
Кърджали, Харманли, Ивайловград, Свиленград и Хасково.
Изграждането на транспортната инфраструктура е от ключово значение за
повишаване качеството на живот на местните жители, за подобряване на бизнес
климата и за привличане на външни инвеститори. За 7-те години малка община
като Стамболово е направила сравнително големи инвестиции в пътната
инфраструктура, в сравнение със съседните

общини отчитайки факта, че в

нейните правомощия са само изграждането на 4 класната пътна мрежа и уличната
мрежа.
Цялостната оценка за изпълнение на приоритет 1 е в диапазона от от средна
до висока степен. Обобщената оценка се базира на качествената оценка на
изпълнението на специфичните цели, както следва:
Специфична цел 1.1. „Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова
пътна и улична мрежа“ е изпълнена от средна до висока степен.
Специфична

цел

1.2.

„Изграждане

и

обновяване

на

техническата,

комуникационната, екологичната и социалната инфраструктура“ е изпълнена в
средна степен, като ВиК инфраструктурата е развита във висока степен, но
социалната и екологичната инфраструктури са развити в средна степен.
Специфична цел 1.3. „Изграждане и използване на система от алтернативни
енергийни източници“ е изпълнена в средна степен. Фотоволтаични паркове са
изградени, но не са подменени осветителните тела на уличното осветление с
енергоспестяващи.
Специфична цел 1.4. „Изграждане на центрове за преработка на отпадъците“ е с
ниска степен на изпълнение.
Специфична цел 1.5. „Подобрена жизнена среда и инфраструктура за спорт, отдих
и развлечения“, е изпълнена в средна до висока степен.
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ПРИОРИТЕТ 2 “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Развитието на човешките ресурси дава възможност на оторизираните служители в
общинска администрация Стамболово за ефективно управление на човешките
ресурси. През периода те бяха ангажирани в процеса на взимане на стратегически
решения в рамките на общината и на база на прогнозираното търсене и предлагане
на работна ръка в администрацията и в другите общински структури. За целта се
разработваха списъци на човешките ресурси с необходимите умения.
През периода се организираха и поредица от курсове за безработните лица на
територията на общината и за представителите на общинската администрация.
Реализираните дейности в тази посока доведоха до изграждане на гъвкава
администрация, ориентирана към потребностите на обществото, към постигане на
резултати подобряващи качеството на човешките ресурси.
Специфична цел 2.1.

Повишаване на образованието, квалификацията и

чуждоезиковата подготовка на местното население.
Мерките свързани с тази стратегическа цел са насочени към подобряване
качеството на предлаганото образование, квалификацията и чуждоезиковата
подготовка на местното население.
Община Стамболово използва средствата по линия на ЕСФ и различни партниращи
организации за развитие на своята работна сила и укрепване на общинската си
администрация. След икономическите реформи, проведени през миналото
десетилетие и последвалата я икономическа криза, общината трябваше да постави
акцент върху социалната защита и обучение на населението, като положи усилия
за създаване на по-висококвалифицирана и в по-висока степен защитена работна
сила, както и на по-отговорна и ефективна, в своята работа, местна власт.
През периода 2007-2013 г. са завършили средно образование – 140 човека.
Проведени са 2 специализирани обучения по английски език в което са включени
общо 46 общински служители.
2.1.1. Мярка „Обучение на местната общност за ефективно използване на
структурните фондове“
През периода по различни програми бяха обучени около 80 човека по въпросите на
структурните фондове и ПРСР. Това до голяма степен спомогна за изграждането на
местен капаците по изработването и управлението на проектите, финансирани от
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европейските фондове. За този капаците говорят и резултатите от реализираните
43 проекта през отчетния период, което показва отличен резултат и говори за
ефективно използване на структурните фондове. Реализирането на различни
проекти се явява допълнителен източник на финансиране на общинската
инфраструктура, услугите, трансграничното сътрудничество и публично-частните
партньорства.
2.1.2. Мярка „Осигуряване на условия за обучение на местното население през
целия живот“.
През 2009-2013 г. от ОП „Административен капацитет“ са финансирани следните
проекти:
Ü „Община Стамболово - администрация с лице към гражданите и
бизнеса“ по който бяха изпълнени следните дейности:
o Проведено

изследване

административни

на

услуги

процесите
от

за

общинската

предоставяне

на

администрация

и

възможностите й за инициативи за формулиране нуждите на
гражданите и бизнеса;
o Разработен софтуерен продукт за подаване на заявления за
извършване на административни услуги посредством сайта на
общината;
o Разработено софтуерно приложение за плащане на 3 услуги
предлагани от общината по електронен път;
o Проведено обучение на общинската администрация за работа със
софтуерните продукти – 25 служители;
o Разработен интерактивен регистър на общинската собственост;
o Обновена интернет страницата на общината;
o Разработени и отпечатани вътрешни правила за работата на
общинската администрация по отношение на административните
услуги;
o Извършен задължителен одит;
o Извършени дейности за управление на проекта;
o Извършени дейности за информация и публичност.
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Ü „Община Стамболово – компетентна и мотивирана администрация в
услуга на гражданите и бизнеса”, който е приключен на 11.03.2014 г. По
този проект са реализирани 6 броя обучения в ИПА по време на които са
обучени 89 общински служители. Проведени са и 2 специализирани
обучения: по английски език, нива А1 и А2 (по 15 обучени служители за
ниво)

и

обучение

по

управление,

поддръжка

и

превенция

при

стопанисването на язовири (16 обучени служители и кметове на населени
места), общо обучени за двете специализирани обучения са - 46 общински
служители, кметове и кметски наместници. В 2 групови обучения насочени
към развиване на умения, формиращи работна среда и комуникация между
служителите от отделните звена и структури, лидерство и работа в екип,
лична ефективност, мотивация и решаване на конфликт в екипа, са обучени
допълнително още 60 общински служители;
Ü "Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане
на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на
партньорство при формулиране на политики". Този проект е завършен
през 2014 г. По него е извършена независима предварителна оценка на
Общинския план за развитие 2014-2020 г., актуализирани и разработени са
програми и стратегии за развитие на Общината, разработени и въведени са
правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на политиката по качество и сигурност на информацията и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените вече
документи. Разработени и въведени са правила и методика за мониторинг,
контрол и последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната
политика на общината. Проведени са и съпътстващи обучения за
запознаване с разработените документи в който са участвали 26 човека.
Ü По Програмата за европейско териториално сътрудничество ГърцияБългария 2007-2013 бе финансиран проекта „Обучителни дейности през
целя живот за подобряване на професионалните умения – учене през целия
живот – В1 – 3.1.“ По него бяха обучени 24 лица по Програма "Управление на
ресурсите на околната среда" и по Програма "Планиране и развитие на
туристически
Тези

подготвени

пакети"
местни

кадри

20
до

обучени
голяма

степен

екскурзоводи.
задоволяват

увеличаващите се нужди на общината от екскурзоводи и планински водачи.
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Като цяло провеждащото се обучение на администрацията е на доста високо ниво,
което

създава

предпоставка

за

изграждане

на

местен

капацитет

в

администрацията.
2.1.3. Мярка „Осигуряване на възможности за успешна социална интеграция
на младите хора“.
По тази мярка Сдружение „СВР“ реализира с помощта на младите хора няколко
проекта:
Ü „Да защитим правото си на труд“, реализиран с ученици от училище СОУ
„Васил Левски“ – гр.Хасково и СОУ „Св.Климент Охридски“ – с. Стамболово. В
него младите хора бяха информирани за правото си на труд, за
професионалната си реализация и човешките си права, съобразно
европейските изисквания. В поредица от семинари младежите бяха обучени
за трудовите си права, възможностите за професионална реализация и
имаха възможност да дебатират по между си проблемите на социалната си
реализация в България.
Ü По проект „Кибера“ и „СоРурал“, финансирани от Програма „Леонардо да
Винчи“, ученици и учители бяха обучени да създават мрежи по интереси
и/или да се включват във вече създадени такива. По проекта „Кибера“ бе
създадена мрежа за любителите на кулинарията, която е най-близо до
професионалната подготовка на учениците.
2.1.4. Демократизация на местното самоуправление. Разработване и
реализиране на съвместни проекти между местните власти и гражданите
в областта на: местната и регионалната политика, трудовата реализация,
иновациите,

историческото

и

природното

наследство,

обучението,

културата и традициите.
По тази мярка са реализирани съвместни проекти през периода съвместно със
Сдружение „СВР“ – Хасково, както следва: „Полет над границите“, „Магнетизмът на
скалните паметници в Източните Родопи“, „Телеакцес“ и „ЕкоГлобус“. По един от
проектите („Полет над границите“) е разработен трансграничен план с няколко
гръцки НПО-та за опазване популацията на белоглавия лешояд.
При разработването на местната и регионалната политика са включвани
ключовите представители на гражданите, читалищата и местните власти.
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Общината съвместно с читалища, театри и земеделски производители организира
„Фестивала на хляба“ в с.Рабово.
По проект „Туриновейшън“ община Стамболово съвместно с читалищата
организира

Кулинарна

изложба

на

традиционни

местни

специалитети.

Представени бяха всички читалища на територията на общината, з на участниците
бяха раздадени благодарствени грамоти.
2.1.5. Мярка „Организиране на обучителни курсове, семинари, конференции и
конкурси

за

подобряване

на

квалификационните

знания,

умения

и

информираност на местното население в областта на туристическите
услуги и устойчивото развитие“.
Както вече казахме по-горе по проект „Обучителни дейности през целя живот за
подобряване на професионалните умения – учене през целия живот – В1 – 3.1.“ ,
финансиран от Програмата за европейско териториално сътрудничество ГърцияБългария 2007-2013 бяха обучени 24 лица по Програма "Управление на ресурсите
на околната среда" и по Програма "Планиране и развитие на туристически пакети"
- 20 обучени екскурзоводи.
По проект „Полет над границите“ бяха обучени 35 представители на местната
власт, ловните дружинки и земеделските производители за опазването на
биоразнообразието на територията на общината.
2.1.6.

Мярка

„Разработване

конкурентноспособността

на

на

програми

трудовия

пазар,

за

подобряване

чрез

на

квалификация,

преквалификация и езикова подготовка“.
2.1.7. Мярка „Подобряване на професионалното обучение, знанията и
уменията на безработните чрез организиране на обучителни курсове“.
2.1.8. Мярка „Подобряване на училищната среда, осигуряваща условия за
извънучилищни занимания, спорт и развлечения на младите хора“.
Ежегодно във всички училища се правят текущи ремонти (освежаване преди
началото на учебната година). По проект с Национален доверителен екофонд от
2012 г. се ремонтира ОУ "Христо Ботев" с.Силен - изолация на стени,
смяна на дограма, ново котелно помещение, нов котел и радиатори. Ремонтът се
извърши преди началото на тази учебна година се извърши и вътрешен ремонт на
училището със собствени средства на общината. Планира се до края на тази
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календарна година да се направи и вътрешен ремонт на ОУ "Хр.Ботев" в с.Долно
Ботево със средства от Програма за оптимизация на училищната мрежа.
Прави впечатление, че извънучилищните дейности не са устойчиви, а се променят
съобразно възможностите и условията на работа. Сравнително дълго съществува
вокална група "Сладури" към ОУ "Хр.Ботев" - с.Долно Ботево.
В СОУ „Св.Климент Охридски“ бе изграден клуб „Млад природолюбител“, в който
участие

взеха

40

деца.

Заниманията

продължиха

осемнадесет

месеца.

Организирани бяха 4 екскурзии за наблюдение на птиците и природата и
едноседмичен лагер за 10 деца. По време на обучението бе организирано и Еко
парти в което участие взеха повече от 100 деца, като всяко от петте училища бе
представено със самостоятелна програма. Организиран бе и конкурс за най-добра
презентация за природата и най-добра рисунка. Отличилите се ученици от
различните училища бяха наградени.
През 2013 г. училищата организираха по проект „Туриновейшън“ представяне на
по-известни местни традиции и обичаи. Тази инициатива се превърна в общински
празник за ученици, учители и граждани. Най-добре представените традиции и
обичаи от детските формации също бяха наградени.
Основният спорт развиван на територията на общината е футбола. Една част от
учениците тренират футбол в Общински футболен клуб – Стамболово.
2.1.9. Мярка „Осъвременяване на материалната база, обезпечаваща учебния
процес“.
Всички училища на територията на общината са подменили частично чинове и
столове, имат закупени и спортни съоръжения по проект "Спорт и отдих".
По проект „ЕкоГлобус“ бе оборудван в СОУ „Св.Климент Охридски“ кабинет по
екология „Тайните на природата“.
Специфична цел 2.2. Обучение и подобрена информираност на местното
население за европейските структурни политики, европейските стандарти и
международните пазари.
Обучението и подобрената информираност на местното население за европейската
структурна политика, европейските стандарти и международните пазари е от
важно значение за ефективното използване на европейските структурни фондове,
на базата на които се подобрява средата и се съживява местната икономика.
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2.2.18. Мярка „Обучение на младите хора по въпросите на съвременната
комуникация, култура на поведение, работа в екип и сближаването между
различните етнически общности, чрез включването им в проекти с местно,
регионално значение и международен обмен“.
През периода бяха включени ученици от СОУ „Св.Климент Охридски“ в проекта „Да
създадем бъдещето», който бе реализиран от СВР. Проектът целеше да подпомогне
позитивната трансформация на конфликти чрез прилагането на реципрочния
майотичен подход.
2.2.19. Мярка „Подобряване на информираността на гражданите в областта
на човешките права, демократизацията на обществото, правото на труд и
социална реализация на маргинализираните общности“.
По проект на СВР „Да защитим правото си на труд“ бяха обучени 40 човека от СОУ
„Св.Климент Охридски“. Подобрената информираност на завършващите млади хора
им помага да се ориентират по-добре в заобикалящата ги среда и да се запознаят с
институциите с които ще им се наложи да си комуникират след завършване на
средното си образование.
2.2.20. Мярка „Подобряване подготовката и информираността на младите
хора в областта на информационните технологии и икономиката основана
на знанието“.
През 2008 г. ученици и учители се включиха в реализацията на проекта „Кибера“,
финансиран от Програма „Леонардо да Винчи“. За целта в Телецентъра се
проведоха два семинара на които се обучиха 20 човека с цел да се използват
ефективно възможности за учене през целия живот на местните общности.
2.2.21. Мярка „Осигуряване на публичност, гражданско участие и контрол във
всички етапи на стратегическото планиране, бюджетния цикъл

и

реализацията на планираните в ПРОП дейности“.
През 2008 г. бе разработена Междинна оценка и бе актуализиран ОПР 2007-2013 г.
Тази оценка и актуализацията бяха извършени на базата на проведените 4 фокус
групи. За разработката на ОПР 2014-2020 г. бяха проведени 3 фокус групи и бе
направено допитване до заинтересованите страни в общината. Всички материали
свързани със стратегическото планиране са качени на сайта на общината.
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2.2.22. Мярка „Прозрачност при разработването на секторните политики и
съвместни действия с неправителствените организации, бизнеса и медиите
при тяхната реализация“.
Разработените секторни политики през периода бяха в областта на околната среда
– Програма за опазване на околната среда, в туризма – Стратегия за развитие на
туризма и Маркетингова стратегия на община Стамболово, а в областта на
енергийната ефективност – Общинска стратегия за енергийна ефективност и
устойчиво използване на възобновяемите енергийни източници. Разработването
на секторните политики се оказа важна предпоставка, както за тяхната успешна
реализация, така и за постигането на по-добри конкретни резултати в целевите
сектори.
2.2.23. Мярка „Засилване на интеграционните процеси с общините от Южен
Централен район, чрез разработване на съвместни инициативи, които да
увеличат ефекта от фокусираната намеса в определени области“.
През периода има реализирана една междуобщинска инициатива между Хасково,
Димитровград и Стамболово и това е проекта - „Разработване на регионален
туристически продукт“. Реализиран бе и проект по Мярка 431-2 Под- мярка 2:
„Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена
активност - за потенциални Местни инициативни групи“ с общините Ивайловград
и Маджарово, по която бе разработена Стратегия за местно развитие, но за
съжаление тя не бе финансирана. Като цяло процеса на междуобщинското
коопериране върви бавно и общините трудно влизат в споразумения по между си
за реализиране на съвместни проекти. Необходимо е по-добра координация и
обединяване на усилията особено при изграждането и реализацията на по-големи
инициативи от регионално значение.
Специфична 2.3. Подобряване услугите за граждани.
Постигането на тази цел неминуемо води до подобрен достъп до здравни грижи на
населението от общината, както и подобряване качеството на тези услуги.
2.3.10. Мярка „Разкриване на нови медицински центрове в периферните на
общината населени места“.
За съжаление тази мярка не е изпълнена, тъй като поради липса на лекарски екипи
нови медицински центрове на този етап не са открити. Не са ремонтирани и
съществуващите до момента медицински центрове.
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2.3.11.

Мярка

„Осъвременяване

оборудването

на

съществуващите

медицински центрове и подобряване на здравно-медицинското обслужване
на гражданите“.
През 2008 г. е изграден Хоспис „Медикъл Асистанс“ в с.Стамболово“, в който са
наети 6 човека в продължение на 5 години. Осъвременено е и оборудването в него.
Той предлага адекватни грижи за болните, подобрени са и грижите за местното
население. Хосписът се обслужва от двама санитари, един шофьор, двама фелшери
и един лекар.
2.3.12. Мярка „Откриване на аптеки, оптика и други търговски услуги за
гражданите на общината“.
Открита е една аптека, два нови магазина и един нов ресторант, но част от
обектите на съществуващата магазинна мрежа са закрити, поради икономическата
криза.
2.3.13. Мярка „Разработване на програма за повишаване здравната култура
на населението /за профилактика, здравно осигуряване и др./“.
До момента не е разработвана подобна програма за повишаване на здравната
култура и няма проведена информационна кампания сред гражданите. Това е
област в която има възможности за разгръщане на местната активност, защото
подобна дейност осигурява условия за профилактика и здраве сред местното
население.
Специфична цел 2.4.

Благоустрояване на заобикалящата среда и създаване

на условия за почивка и отдих.
Благоустрояването на заобикалящата среда и създаването на условия за почивка и
отдих в населените места на община Стамболово са от важно значение за
подобряване на средата и повишаването качеството на живот.
Обновено бе парковото пространство в с.Стамболово, а в момента по проект се
изгражда и парк в центъра на селото. Засадените преди няколко години цветни
градинки с капково напояване промениха облика на Стамболово. В момента
зелените площи са общо 49 002 кв.м. За съжаление поради недоброто състояние на
някои от тези площи, те се оказват недостатъчно за местното население. С цел
подобряване на средата се предвижда тяхната рехабилитация и доизграждане.
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Таблица № 19. Зелени площи в община Стамболово,
област Хасково (в кв.м.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Населени места
Стамболово
Жълти бряг
Царева Поляна
Балкан
Гледка
Кралево
Долно Ботево
Тънково
Кладенец
Зимовина
Лясковец
Поповец
Светослав
Силен
Голям извор
Долно поле
Войводенец
Воденци
Рабово
Голобрадово
Пчелари
Бял кладенец
Пътниково
Маджари
Малък извор
Долно Черковище
Общо:

Квадратура
Квартал м2
кв.83
3625,00
0,00
кв.25
2270,00
0,00
0,00
0
кв.12
1295,00
кв.35
1660,00
кв.7
4631,00
кв.11
650,00
0,00
кв.8
2596,00
кв.10
8152,00
кв.9
15473,00
кв.43
470,00
0,00
0,00
кв.4
6670,00
0,00
0,00
кв.6
1510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 002,00

УПИ
I
VI

II
IX
I
XXIII
I
I
II
I

III

XVIII

Забележка

за спорт
чешма
парк и джамия
парк и стадион
чешма

Източник: Община Стамболово
2.4.17. Мярка „Разработване и реализация на Програмата “Традиции и
културна интеграция” с цел запазване, развитие и популяризиране на
културното и природното наследство“.
До момента не е разработена и реализирана Програмата “Традиции и културна
интеграция”, но са реализирани редица подобни инициативи основно по проект
„Туриновейшън“ по който се направиха: демонстрации на местни традиции и
обичаи, на местни кулинарни рецепти. Изготви се фотоизложба, Етнографска
изложба и Изложба на Културните, Екологични обекти и на полускъпоценните
камъни намиращи се на територията на община Стамболово.
Специфична цел 2.5. Грижа за децата и хората в неравностойно положение.
Постигането на тази цел води до създаване на адаптирана към нуждите на децата и
хората с увреждания среда. Алтернативните грижи осигурявани за децата и хората
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с увреждания, са от особено значение за осъществяване на необходимия преход от
институционална грижа към грижа в общността.
Тази специфична цел върви ръка за ръка и със специфична цел 2.6.
Специфична цел 2.6. Подобряване на социално-икономическата интеграция
на хората в неравностойно положение.
Предоставянето

на

нови

услуги,

подобряващи

социално-икономическата

интеграция на хората с увреждания, води до намаляване на социалните
диспропорции

и

ограничения,

както

и

до

подобряване

на

социално-

икономическата среда като цяло.
Постигането на тези две цели е резултат от реализацията на следните проекти,
финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“:
Ü „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент
и домашен помощник" - фаза 1 и 3 "Не сте сами";
Ü "Подкрепа за достоен живот", за предоставяне на социалната услуга "Личен
асистент"
Тези проекти допринесоха особено много за подобряване грижата за хората в
неравностойно положение и тяхната социална интеграция.
2.6.14. Мярка „Предоставяне на услуги подобряващи социалната интеграция
на хората в неравностойно положение“.
2.6.15. Мярка „Осигуряване на услуги за самотните, възрастните и болните
хора“.
В момента на територията на общината функционира домашен патронаж, който
обслужва района на Стамболово, Жълти бряг, Царева поляна и Кралево. Има проект
за неговото разширяване и в други населени места от периферията на общината,
но към момента този проект не е осъществен.
2.6.16. Мярка „Осигуряване на надежден и комфортен превоз за придвижване
на децата от къщи до училище и обратно“.
За комфортният транспорт на учениците общината е осигурила 4 собствени
автобуса и 2 наети. Те осигуряват транспорта на децата от четирите училища на
общината.
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Изпълнението на двете специфични цели може да се заключи, че е на средно и повисоко равнище.
Цялостната оценка за изпълнение на приоритет 2 е средна и малко над
средната, като се базира на качествената оценка на изпълнението на
стратегическите цели, както следва:
Специфична цел 2.1.

Повишаване на образованието, квалификацията и

чуждоезиковата подготовка на местното население – доста над средната.
Специфична цел 2.2. Обучение и подобрена информираност на местното население
за

европейските

структурни

политики,

европейските

стандарти

и

международните пазари - средна.
Специфична цел 2.3. Подобряване услугите за граждани – над средната.
Специфична цел 2.4.

Благоустрояване на заобикалящата среда и създаване на

условия за почивка и отдих - средна.
Специфична цел 2.5.

Грижа за децата и хората в неравностойно положение -

средна.
Специфична цел 2.6.

Подобряване на социално-икономическата интеграция на

хората в неравностойно положение – средна и малко над средната.

ПРИОРИТЕТ 3 “ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИЗНЕСА”

Този приоритет определя подкрепата на местната администрация за развитието на
икономиката чрез развитието на сектори с потенциал за растеж, които да
генерират допълнителни работни места.
Специфична цел 3.1. Създаване на подкрепяща среда за бизнеса.
Особено важно за просперитета на една общинска икономика е създаването на
подкрепяща среда за приобщаване на предприемачите и стимулиране на
промишленото и селскостопанското производство.

За целта е необходимо

създаването на услуги за бизнеса и тясното сътрудничество на местната власт с
предприемачите.

За

това

партньорство
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е

от

значение

създаването

на

интеграционен елемент, който да осигури дружелюбна среда не само за
съществуващите бизнеси, но и за новите предприемачи.
3.1.12. Подобряване на комуналните и административните услуги за
гражданите.
През периода бе подобрено качеството на предоставяните от общината услуги за
гражданите. Подобреното качество се дължи главно на въвеждането на нов
хардуер, софтуер и обновяването на 40 услуги за гражданите в Общинска
администрация. През периода бяха въведени и 12 нови електронни услуги за
гражданите, които могат да се използват чрез новоразработения сайт на общината,
в който има специален раздел за електронните услуги.
Подобряване на прозрачността в дейността на общината се извърши освен с
текущите пресконференции, публикациите, рекламните материали и фокус
групите при разработването на стратегически документи и с публикацията на
електронния регистър за общинската собственост.
3.1.13. Изграждане на Индустриална зона.
През периода бе отделена Индустриална зона в с.Силен и зона за туризъм в с.Бял
кладенец, но не бе изградена необходимата инфраструктура, не беше направена
необходимата реклама и не бяха проведени работни срещи с потенциалните
инвеститори, което прави тези усилия неефективни и безрезултатни на този етап.
3.1.14. Провеждане на маркетингова и рекламна кампания за привличане на
интереса на външните инвеститори към общината.
Не бе проведена маркетингова и рекламна кампания за привличане на външните
инвеститори в общината. В резултат на което бяха изградени само: Консервния цех
в с.Царева поляна и Цеха за манипулация и ферментация на тютюн на "МиссириянБългария" АД.
Специфична цел 3.2. Повишаване и разнообразяване на доходите и социалния
стандарт на местното население.
Борбата с безработицата и улесняване на достъпа до пазара на труда, води до
осигуряването на добър жизнен стандарт и подобряване на социалната
интеграция. По този начин се повишава качеството на човешкия капитал и се
акцентира върху заетостта. С разширяването на производствата фирмите се
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стараят да повишат и стандартите за социално развитие, което подобрява
качеството на живот и благосъстоянието на местното население.
Трябва да се отбележи, че през периода няма сериозно повишаване и
разнообразяване на доходите и социалния стандарт на местното население, тъй
като няма сериозни производствени инвестиции, които да гарантират голям брой
работни места или да осигурят високо ниво на трудовите възнаграждения.
Естествено най-сериозният проблем за това развитие на нещата е основно
икономическата криза след 2008 г.
Значителен напредък както бе отбелязано по-нагоре има в изграждането на
пътната, уличната и ВиК инфраструктура, облагородяването на част от
обществените пространства, изграждането на детски площадки и туристическата
инфраструктура, както и подобряването на административните, социалните и
търговските услуги за населението. Това до голяма степен подобрява публичната
среда и от там води до подобряване качеството на живот на местното население, но
не повишава неговия социален стандарт.
Специфична цел 3.3. Намаляване на безработицата и повишаване на
заетостта.
За всяка общинска икономика е важно да се увеличава заетостта и да се намалява
безработицата. За да се постигне този баланс е важно да се подобрява гъвкавостта
на пазара на труда и да се осигуряват условия за развитието на съществуващите и
да се стимулира развитието на нови производства.
Анализът на пазара и неговата

динамика е в основата на разработването на

програми и мерки за намаляване на безработицата, за преквалификация, за
адаптиране към икономическата среда и за въздействие върху социалните
процеси. Важна част от изследването на състоянието и тенденциите на пазара на
труда е анализът на структурата на безработните лица по основните социалнодемографски признаци - пол, възраст, образование и продължителна безработица.
От следващата таблица става ясно, че в периода от 2007 до 2009 г. безработицата в
общината намалява и достига най-ниската си точка през 2009 г. - 11,95%.
Икономическата криза започва да се усеща от 2010 г., когато относителния дял на
безработните започва да се покачва и тази тенденция се запазва до 2013 г., когато
безработицата е най-голяма – 19,81%.
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Таблица №20. Безработни лица, регистрирани в община Стамболово за
периода 2007-2013 г.
ОБЩИНА
СТАМБОЛОВО
Продължително
безработни лица
Безработни жени
Безработни лица с
оновно и по-ниско
образование
Безработни лица с
висше образование
Средногодишно
равнище
на
безработицата

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

200
241

181
196

131
177

136
194

130
193

141
237

175
263

280

231

223

236

226

272

312

3

2

2

5

10

13

13

14,61% 12,30% 11,95% 13,68% 14,22% 17,08% 19,81%

Източник: Агенция по заетостта, Дирекция „Регионална служба
заетостта“ – Хасково, Дирекция „Бюро по труда“ - Хасково

по

През 2013 г. на територията на област Хасково са регистрирани без работа - 12 824
човека, което прави 12,3% безработни в Хасковска област.

Най-ниска е

безработицата в община Хасково - 9,8%, а най-висока е в община Симеоновград 25,5%. Със своите 19,81% община Стамболово е в групата на общините с висок
процент на безработица в областта.
Средномесечният брой на регистрираните безработни в община Стамболово се
увеличава устойчиво през последните години, а дела на продължително
безработните през периода се движи между 130 и 200 човека.
Данните показват, че икономическата криза трайно се е отразила на трудовия
пазар в община Стамболово. Особено засегнати са младите хора и жените. Те са
преобладаващ брой във всички групи безработни.
Увеличил се е дела и на безработните висшисти, който от 3 през 2008 г. е нараснал
на 13 през 2013 г. Делът на безработните с основно и по-ниско образование, както
и тези без специалност и професия се е запазил приблизително същия.
Основната причина за високото равнище на безработица в общината е малкия брой
работещи предприятия, ограниченият брой работни места и липсата на
образовани специалисти с необходимата квалификация.
Предприетите мерки за борба с безработицата и за повишаване на заетостта в
община Стамболово могат да се разграничат в следните направления:
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Ü Подобряване

на

професионалната

подготовка,

квалификацията

и

преквалификацията на различните целеви групи с цел осигуряване на
трудова заетост.
Ü Търсене на нови възможности и
съществуващите

програми

още по-ефективно използване на

подобряващи

трудовата

заетост

и

подкрепа

на

професионалната квалификация и преквалификация.
Ü Сътрудничество

на

предприемаческите

общината

с

идеи,

местния

бизнес

допринасящи

и

за

увеличаване

конкурентоспособността на местната икономика и създаване на нови
работни места, подобряване качеството на живот и увеличаване на
добавената стойност на местните продукти.
3.3.1. Намаляване на безработицата, чрез подкрепа на съществуващите и
създаване на нови бизнес инициативи
През 2007 г. по партньорски проект на общината са обучени 36 безработни, за
провеждане на археологически разкопки. Те са наети за 3 месеца за провеждане на
разкопки в района на „Лъвската скала“.
През 2008 г. отново по партньорски проект са обучени 20 човека, представители на
общината,

бизнеса,

земеделски

производители

и

НПО

за

създаване

на

туристически клъстер.
През 2011 г. са обучени 25 човека от общинска администрация по темата: „Работа
със софтуер за заявяване на административни услуги през Портала за
административни услуги“.
БТ през тази година е обучило 12 безработни като техник екология, които са наети
от общината за 1 година.
През този период са обучени и 57 човека от други външни организации по
различни теми свързани с управлението.
През 2012 г. са обучени 10 представители на общината и 20 външни участници по
въпросите за „Управление на ресурсите на околната среда“ и професия
Екскурзовод. Същият брой обучени (10 от общината и 20 външни) по въпросите за
„Планиране и развитие на туристически пакети“ и професия „Организатор на
туристическа агентска дейност“. През същата година са обучени от БТ и 48 човека
по професиите: „Общ работник поддръжка сгради“, „Работник поддръжка пътища“
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и „Техник екология“. Други 46 човека са обучени от външни организации по
въпросите на администрацията и управлението. В тази група влизат основно
представители на общинската администрация.
През 2013 г. са обучени 122 човека по ОПАК по темите: „Делова етика“, „Оценка на
изпълнението“, „Превенция и поддръжка на язовири“, Управление на промените,
времето и стреса“, „Лидерство, работа в екип, екипни роли“, „ИТ- сървъри и мрежи“.
37 са обучените от други външни за общината обучителни организации и 15
човека, които са преминали ниво А1 и ниво А2 по английски език.
Табл. N 21 Наети лица в Общинска администрация Стамболово 20072013 г.
Година

2007
2008

2009
2010
2011
2012
2013

Наети по програми, Наети
финансирани от БТ общината
до 6 м
6-12 м
до
1
година
42
0
12
30
9
по 20
Проект
ФАР
33
7
28
9
9
22
0
12
15
55
0
29
0
1

от Общо
наети
над 1
година
4
58
11
70

8
7
6
5
3

48
53
40
75
33

Източник: Община Стамболово
От всички обучени и временно заети през периода на постоянна работа към
общината са останали общо – 19 човека.
В новооткрития Хоспис „Медикал асистанс“ в с.Стамболово са наети 6 човека: 2
санитарки, един шофьор, двама фелдшери и един лекар.
Въпреки активната работа на общината по ангажирането на безработните и
включването им в различни образователни курсове и

програми по заетост,

проблемът с безработицата не само, че се е запазил, но се е и увеличил, което се
дължи на влиянието на икономическата криза и на ограничените възможности на
общината за пряко въздействие върху пазара на труда.
3.3.2. Развитие на алтернативните услуги и стимулиране на стопанската
предприемчивост за разкриване на нови работни места.
В тази област общината отбелязва умерен до висок напредък както по отношение
на алтернативните услуги, така и по отношение на стимулираната стопанска
предприемчивост от страна на бизнеса за създаване на нови работни места.
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За развитието на земеделието в община Стамболово допринасят възможностите,
предоставяни по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, в т. ч. и
финансиранията на частните мерки от страна на ПРСР. За периода 2007-2013 г. на
фирми и земеделски производители от община Стамболово са изплатени по 124
проекта общо 12 704 219 лв. Активността по различните мерки, финансирани от
ПРСР е следната:
По мярка 112 млад фермер са реализирани 21 проекта;
По мярка 121 Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" са
реализирани общо 25 проекта;
По

мярка

141

"Подпомагане

на

полупазарни

стопанства

в

процес

на

преструктуриране" – са реализирани 69 проекта на обща стойност - 1 012 126,50 лв.
По мярка 311 са реализирани общо 3 проекта;
По мярка 312 са реализирани общо 6 проекта.
Данните показват, че въпреки реализацията на 124 проекта през периода има още
възможности за разширяване на активността на предприемачите и земеделските
производители. Натрупаният опит е добра основа за разширяване на активността
през следващия планов период.
3.3.3. Изграждане на нови масиви от овощни насаждения.
През периода са изградени нови масиви от череши, нектарини, вишни, ягоди и
орехи на площ около 1 200 дка. От тях черешите са на площ от 670 дка, вишните 150 дка, орехите - 80 дка. Отглежда се и лимец на площ от около 450 дка.
3.3.4. Обновяване на съществуващите и изграждане на нови лозови масиви.
Общата площ на лозовите масиви в общината е 8 236 дка. Регионът е прочут с
лозовите си насаждения, концентрирани основно в землищата на селата
Стамболово, Царева поляна, Поповец, Тънково и Малък извор. Тук се произвежда
известното “Мерло от Стамболово”. Добиваното грозде позволява да се поддържа
винопроизводството в общината.
Основните винени сортове, отглеждани в Стамболовска община, са традиционните
за региона и тероара класически сортове - Каберне Совиньон и Мерло, както и
Шардоне, Совиньон Блан и Мускат. Отглеждат се и специфични български сортове
като Мавруд, Памид и Димят. В изпълнение на специалната програма за развитие
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на лозарството са засадени нови масиви. Предприемат се действия за
подмладяване и увеличаване на насажденията от специфичната за региона
Тамянка.
През периода са обновени около 850 дка лозя.
3.3.5. Развитие на нови биопроизводства и други производства, основани на
съвременните технологии и научни достижения.
В общината са развити някои биопроизводства като: череши, вишни, орехи, лимец
и лозя. Тенденцията е към разширяване на този вид селскостопански
производства, тъй като търсенето им на пазара непрекъснато се увеличава. Самите
земеделски производители са заинтересувани да получат такъв лиценз. Към
момента са подадени за сертифициране още: бира, уиски и макаронени изделия
произвеждани от лимец.
3.3.6. Развитие на традиционни за общината селскостопански производства.
Въпреки известен спад в производството на тютюн, той все още си остава наймасовата селскостопанска култура, която традиционно се произвежда в региона.
Липсата на субсидии доведе до сериозни проблеми в производството на тютюн
през последните години. Новото Решение на Комисията по земеделие и развитие
на селските райони към ЕС в новия програмен период 2014 - 2020 г. да се премахне
списъка с допустимите за субсидиране култури в новата Обща селскостопанска
политика е добро решение за земеделските производители. Списъкът е по член 38
от Договора за Функциониране на ЕС и в него са включени културите, които могат
да получават финансова подкрепа през новата ОСП. Със заличаването на списъка
всички култури ще са допуснати да участват в схемите за субсидиране. Това дава
добри възможности за местните тютюнопроизводители да получават европейски
доплащания.
3.3.7. Отглеждане на нови селскостопански култури.
Новите селскостопански култури са: лимец, рапица, производство на чушки,
домати и др. Създаден бе и след това бе закрит един гъбарник в общината.
3.3.8. Възстановяване на традиционни за района животински породи.
Развитието на животновъдството се възстановява по-бавно в сравнение с
растениевъдството Използването на животните основно за задоволяване на лични
нужди трудно се преодолява, но постепенно отстъпва място на уедряването. Така
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например с говедовъдство се занимават над 30 животновъдни ферми, които имат
повече от 10 животни и над 30 овцевъдни ферми с над 30 броя животни. Има две
големи говедовъдни ферми, 3 ферми за отглеждане на патици и една ферма за
отглеждане на бройлери.
В края на 2013 г. животновъдната дейност в общината се изразява в отглеждането
на 850 говеда, 2600 овце, 200 кози, 500 свине, 200 зайци и 680 пчелни семейства.
Прави впечатление, че броя на отглежданите пчели се увеличава през последните
години.
3.3.9. Отглеждане на нови високопродуктивни породи животни.
Отглеждането на нови високопродуктивни породи животни се изразява в
отглеждането на такива животни в по-големите ферми.
3.3.10.

Развитие

на

хранително-вкусовата

и

преработващата

промишленост.
Хранително-вкусовата промишленост се развива доста бавно в общината и има
нисък относителен дял. В общината са изградени и добре функционират
Концервен цех в с.Царева поляна и цех на "Миссириян-България" АД, занимаващ се
с манипулация и ферментация на тютюн.
3.3.11. Развитие на рибопроизводството и неговата преработка
На този етап рибопроизводството и неговата преработка не се радва на интерес
сред местните предприемачи. Макар и многобройни водните басейни се зарибяват
по традиционните начини. Отгледаната и хваната риба се пласира на пазара, без да
претърпява някаква преработка. Не е изградена в общината нито една съвременна
ферма за рибопроизводство и рибопреработка. Въпреки ниския интерес към
рибопроизводството то има потенциал за бъдещо развитие.
3.3.20. Развитие на оранжерийното производство.
Оранжерийно производство на домати и краставици на този етап съществува
единствено в с.Жълти бряг., но има потенциал за развитие на територията на
общината.
Специфична цел 3.4.

Използване на новите технологии и изграждане на

клъстери.
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В днешното глобализиращо се общество изграждането на клъстери е важно
условие за подобряване на бизнес средата особено на малките общини. На базата
на обединените усилия и ефективното използване на

собствените ресурси

малките и средни предприятия могат по-ефективно да проучват и внедряват
новите технологии и иновации, които в условията на високо-конкурентната
икономическа ситуация са невъзможни за отделния икономически субект.
3.4.19. Изработване и реализиране на съвместни проекти на основата на
публично-частните партньорства, които да подобрят трудовата заетост
и да осъвременят облика на населените места.
Единствен проект, базиран на публично-частното партньорство е създадения през
2007 г. Телецентър в с.Стамболово. В резултат на което е осигурена заетост на 2
човека.
Специфична цел 3.5. Изграждане на бизнес обединения и местни структури
за подкрепа на предприемачеството.
Бизнес обединенията са важни не само като подкрепа за конкретните
предприемачи, но те са и инструмент за създаването на нова предприемаческа
култура и повишаване на жизнения стандарт, чрез създаване на нови работни
места. Подобни обединения дават възможност за развитието на малки и средни
предприятия с перспективен бизнес, като усъвършенстват своето производство и
разширят своя капацитет.
3.5.15.

Изграждане на браншови

сдружения и други

обединения

на

предприемачите и селскостопанските производители
Въпреки възможностите, които предоставяше за изминалия период ПРСР за
подкрепа на обединенията на предприемачи и селскостопански производители, на
територията на общината не възникнаха никакви нови обединения през
седемгодишния период. По мярка 431.2 бе създадена Местна инициативна група,
която

обединяваше

представителите

на

общините
местния

Стамболово,
бизнес,

Ивайловград

земеделските

и

Маджарово,

производители

и

представителите на НПО. Поради липсата на последващо финансиране на
Стратегията за местно развитие, това ново обединение така и не заработи. След
направеното обучение в областта на туризма и партньорството с Гърция и Турция,
бе създаден и инициативен комитет за регистрирането на туристически клъстер,
но и той не завърши с регистрация.
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Проблем на местната общност е както обединяването, така и ангажирането на
мотивирани и компетентни хора, които да движат създаването и изграждането на
подобни нови обединения. Въпреки това в община Стамболово се усеща липсата на
жизнеспособно бизнес обединение и липсата на младежка организация, които да
партнират на местната власт и да подкрепят включването на местната общност в
процесите на управление и вземане на важни за общността решения имащи
общинско значение.
3.5.16. Подкрепа за браншовите сдружения и реализиране на съвместни
инициативи с цел насърчаване на предприемачеството.
Липсата на браншови сдружения прави безпредметна реализацията на съвместни
публично-частни инициативи. Насърчаването на предприемачеството става
посредством включването на общината и на отделни фирми в Програмите на
Бюрото по труда. Това е добра възможност, която се използва ефективно до
момента, но липсват обединените усилия и обединените ресурси, които биха
довели до по-голяма ефективност и ефикасност на резултатите, а това е
предпоставка от особено значение в условията на остра икономическа криза.
3.5.17. Осигуряване на условия за партньорство с бизнеса за рециклиране на
промишлени отпадъци.
Подобни партньорства, които са задължителни в резултат на редица нормативни
документи, не са реализирани на територията през изтеклия период и не е
изпълнено нищо от планираната мярка за рециклиране на промишлените
отпадъци.
3.5.18. Предоставяне на терени и общински сгради на предприемачи на
преференциални цени с ангажимента за създаване на нови работни места и
развитие на екологично чисти производства.
Такива договорености за преференциални цени на терени при ангажимент за
създаване на нови работни места не е реализиран до момента, което показва и
ниското ниво на инвестициите в общината.
Като цяло може да се обобщи, че степента изпълнението на приоритет 3 е със
средна и по-ниска от средната оценка, която се базира на качествената
оценка на изпълнението на стратегическите цели, както следва:
Специфична цел 3.1.

Създаване на подкрепяща среда за бизнеса – средна и по79

ниска от средната оценка.
Специфична цел 3.2.

Повишаване и разнообразяване на доходите и социалния

стандарт на местното население – средна оценка.
Специфична цел 3.3.

Намаляване на безработицата и повишаване на заетостта–

средна и по-ниска от средната оценка.
Специфична цел 3.4. Използване на новите технологии и изграждане на клъстери
- по-ниска от средната оценка.
Специфична цел 3.5. Изграждане на бизнес обединения и местни структури за
подкрепа на предприемачеството по-ниска от средната оценка.

ПРИОРИТЕТ: 4 “УСТОЙЧИВО И БАЛАНСИРАНО МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

Приоритет 4 на Плана за развитие е насочен към развитие на бизнес и селско
стопанство не замърсяващи околната среда, като по този начин се цели да се
повлияе върху устойчивото развитие на общината и да се създадат условия за
развитие в останалите сектори на икономиката и социалните услуги. Развитието
на екологично чисти производства е от съществено значение за изпълнението на
останалите приоритети в Плана. По този начин се осигурява високо качество на
живот на населението и се създават предпоставки за привличане на туристи
интересуващи се от екологичен туризъм. Изпълнението на заложеното по този
приоритет

за

периода

2007-2013г.

има

положителен

ефект

върху

конкурентоспособността на региона, привлекателността на общината и опазването
на застрашените биологични видове. В изпълнение на приоритет 4 са заложени 5
специфични цели. Това са:
Специфична цел 4.1.

Развитие на интегрирано земеделие и щадящи

природата дейности, основани на технологичните новости.
Специфична

цел

4.2.

Интегриране

на

природозащитната

дейност

с

предприемачеството, чрез изграждане на публично-частни партньорства.
Специфична цел 4.3. Съхранение и ефективно управление на общинския
горски фонд.
Специфична цел 4.4. Опазване на биологичното разнообразие.
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Специфична цел 4.5. Изграждане на алтернативни енергийни източници.
Специфичните цели в своята цялост стимулират устойчивото развитие на
територията и водят до подкрепа на чистите производства, до планиране на мерки
опазващи чисти природата и съхраняване на природното и културно наследство.
ОПР на община Стамболово стимулира политиките за балансирано и устойчиво
развитие и опазване на застрашените видове на местно, регионално и национално
равнище.
Стратегическа цел 4.1.

Развитие на интегрирано земеделие и щадящи

природата дейности, основани на технологичните новости.
Интегрираното земеделие е начин за устойчиво развитие на земеделието на
територията. Интегрираното производство е конкретен пример за това как
селскостопанската дейност се осъществява при зачитане на всички икономически,
екологични и социални аспекти на устойчивото развитие. Селскостопанската
дейност следва да се стреми към постигане на баланс между опазването на
околната среда, икономическата ефективност и социалните искания. Устойчивото
селско стопанство е основно изискване на гражданското общество, което може да
бъде постигнато с помощта на различни модели на производство. Интегрираното
производство е показателно за интереса на селскостопанските производители към
по-доброто

прилагане

на

стандартите

за

устойчиво

производство.

При

изпълнението на общата селскостопанска политика се предоставят нови стимули
за интегрираното производство посредством мерките от втора ос на ПРСР, както и
се улеснява тяхното интегриране в новите системи за съответствие, които са
утвърдени с оглед на т.нар. „плащания за екологизиране“.
4.1.8. Подкрепа на селскостопанските производители, занимаващи се
развитието на устойчиво селско стопанство, не замърсяващо околната
среда.
Основната форма на подпомагане за земеделските стопани с директни плащания е
чрез Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Финансирането се осигурява от
ЕС чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). В съответствие с
политиката на ЕС, подпомагането по СЕПП е необвързано с производството, т.е.
размерът на подпомагане не зависи от вида култура, която се отглежда. По този
начин допустими за подпомагане с директни плащания са всички видове
земеделски култури като при субсидията не се прави разлика от вида на
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произвежданата земеделска продукция. По схемата се подпомагат обработваемата
земя, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини,
които се поддържат в добро земеделско състояние.
Макар бавно и несигурно една част от земеделските производители на
територията, особено собствениците на трайни насаждения (череши, вишни, орехи
и др.) пристъпват към сертифициране на своята продукция като биопроизводство,
не само за да имат повече шансове при реализирането на готовата продукция, а и
за да се възползват от предлаганите субсидии.
4.1.9. Осигуряване на качествени услуги за селскостопанските производители
и предприемачите от Общинския център за устойчиво развитие.
За съжаление в общината през изтеклия програмен период не е изграден
Общински център за устойчиво развитие, който да информира местните
земеделски производители за Общата селскостопанска политика и за изискванията
на различните мерки по ПРСР за тяхното финансиране. Не беше финансирана и
Стратегията за местно развитие и сформираната Местна инициативна група, която
можеше да играе тази консултантска роля на местно равнище.
До този момент местните земеделски производители и предприемачите получават
информация от Службата „Съвети в земеделието“ – Хасково и от различни
консултанти и неправителствени организации от Хасково, Пловдив и София.
Общината има нужда от изграждането на подобен център, за което са необходими:
офис и поне двама подготвени експерти, които да консултират разработваните и
управлявани проекти. Ето защо тази идея е полезно за предприемачите да се
реализира през следващия програмен период.
4.1.10.Внедряване на екологични производства и нови технологии, запазващи
устойчивото развитие на територията и осигуряващи екологично чисти
продукти.
“Био” и “Органик”/”Органично”/”Органичен” е едно и също. Използва се САМО за
продукти,

които

притежават

био

сертификат,

издаден

от

официална

сертифицираща организация. Сертификатът се отпечатва на видно място върху
опаковката! Био сертификата дава гаранция, че продукта съдържа минимум 70%
натурални (естествени/природни) съставки.
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Сертифициращата компания проверя производството на продукта от растежа на
растенията, през тяхното бране, сушене, извличане на екстракт, създаване на
продукта, опаковане. Ако всичко в този цикъл отговаря на стандартите на
сертифицираща компания, тогава тя издава био сертификат за съответния
продукт.
На територията на общината се отглежда следната екологична земеделска
продукция: вишни, около 200 дка, орехи, около 120 дка, грозде, около 300 дка,
череши около 150 дка, лимец, около 200 дка.
В процес на сертификация са и няколко продукта от лимец: бира, уиски и
макаронени изделия.
4.1.12.Разработване

и

реализиране

на

програма

за

въвеждане

и

утвърждаване на местни екологични марки и производства.
На този етап не е разработена и реализирана такава програма за въвеждане и
утвърждаване на местни екологични марки и производства, което изисква добро
планиране, активна работа в партньорство с местните производители, общината и
различни организации и институции занимаващи се с екологичните производства.
Това обаче е важна област за бъдещи инициативи и публично-частни
партньорства, които ще разнообразят местната продукция и ще осигурят по-добри
условия за пазарната им реализация.
4.1.11.Организиране

на

разделно

събиране,

преработка

и

ефективно

използване на различните видове отпадъци.
Разделното събиране на отпадъците, както и тяхната преработка и ефективното
използване на различните видове отпадъци все още не е факт в общината, въпреки
разработените политики на национално ниво и предприетите мерки и програми от
други общини.
За да бъдат рециклирани голяма част от хартията, стъклото, метала, пластмасите и
всичко останало, което може да се използва повторно, решението е те да се събират
разделно вместо да попадат на сметищата. Ако количеството на боклука бъде
намалено, разходите по обезвреждането му ще бъдат понижени. Това обаче е
дълъг и сложен процес, който изисква да се обединят усилията на местната власт,
фирмите, земеделските производители, училищата и цялото население.
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Необходимо е в бъдеще Община Стамболово да промени начина, по който се е
изхвърлял боклука през годините. Това налага да се убедят гражданите да участват
и да се включат заедно в обслужване процеса на разделно събиране на отпадъците.
Освен това е необходимо да се помисли за компостиране на органичните отпадъци
от домакинствата. По този начин ще се осигурят условия, за да стане разделното
събиране по-ефективно, а територията на общината по чиста.
4.1.13.Засаждане и отглеждане на маслодайни култури /мента, фъстъци,
лавандула, сусам и др./.
Маслодайните култури през последните години не успяха да привлекат
вниманието на земеделските производители и не заместиха традиционните
култури, отглеждани на територията. Земеделските производители отглежда само
рапица, която успя да измести частично тютюна.
4.1.14.Оформяне на масиви с: малини, ягоди, касис, арония и други култури, за
които местните почви и климат са благоприятни.
Макар условията на територията да са благоприятни за отглеждане на: малини,
ягоди, касис, арония и други култури, трудно се променят нагласите на местните
земеделски производители. За сега се отглеждат в по-големи количества само
ягоди. Към останалите култури на този етап местните овощари не проявяват
интерес и ги отглеждат само за собствени нужди в минимални количества.
4.1.15.Изграждане на градини със селскостопански култури като: орехи,
бадеми, лешници и др.
Макар и не толкова масово по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади
фермери“ са направени няколко градини предимно с орехи. Особено важно е
тези възможности през следващия програмен период да се използват поефективно и на територията да се засадят по-големи количества от тези
селскостопански култури, които имат всички шансове да се сертифицират
като био продукти.
4.1.16.Развитие на нови хранително вкусови производства използващи
селскостопанската продукция, на основата на шоковото замразяване,
сушенето, новите технологии и др.
Макар да има доста добро производство на земеделска продукция преработващата
промишленост не е сериозно развита с изключение на винопроизводството и
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частично на консервната промишленост. Стамболово се слави като утвърден
производител на вина. Винарна „Стамболово“ е наследник на историята и
традициите на създадената през 1932 година винопроизводителна фирма
„Паткови”. Годишното производство на вина и ракии превишава 3 милиона литра,
като значителна част от продукцията се изнася в над петнадесет държави по целия
свят. Друг производител на еко вина е Димо Карабоюков от с. Поповец, който
отглежда 5,15 ха винени и десертни сортове лозя, които са сертифицирани като
органични. От тях произвежда и био вино.
4.1.17.Засаждане на дървесни насаждения от черници, акация, тополи и
други.
Засаждат се местните дървесни видове черна и бяла топола, както и акация, макар
да е инвазивен вид. Традиционните за региона черничеви насаждения не се
подновяват през последните години, поради замиране на бубарството в региона.
4.1.18.Развитие на нови производства на основата на биотехнологиите
/като производство на биоторове, екологично чисти продукти и др./.
Екологични производства както вече се каза в предишните констатации са
застъпени, макар и не толкова сериозно. За съжаление в общината няма
производство на биоторове, въпреки добрите условия за подобна дейност. Очаква
се през следващия програмен период да се прояви предприемаческа активност в
тази насока, за да се оползотворят природните и стопански дадености на
територията.
4.1.19.Развитие на

пчеларство, бубарство и други селскостопански

производства.
Според данните от 2013 г. на територията на общината се отглеждат 680 пчелни
семейства,

които

непрекъснато

се

увеличават

през

последните

години.

Пчеларството има перспективи за развитие, тъй като региона е екологично чист и
готовата продукция може да получи еко сертификати. Освен това потреблението
на пчелен мед непрекъснато се увеличава., така че пчеларството има сериозни
причини за развитие в бъдеще.
Бубарството е отмряло като производство през последните 25 години, поради
липсата на пазар.
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Специфична

цел

4.2.

Интегриране

на

природозащитната

дейност

с

предприемачеството, чрез изграждане на публично-частни партньорства.
Увеличената предприемаческа активност, която е единствено в ръцете на частните
предприемачи е особено важна за развитието на една общинска икономика, но
когато тази активност е интегрирана с природозащитната дейност тя осигурява
максимално добра среда за местното население и прави територията особено
привлекателно място за живеене, т.е. тогава може да се каже, че един бизнес е готов
да работи за благото на всички.
Често дискусията относно влиянието на бизнеса върху околната среда е
доминирана от разбирането, че това, което е добро за околната среда, е лошо за
бизнеса и обратно. Успешни инвестиционни проекти, които допринасят за
развитието на бизнеса и икономиката, често биват заклеймявани като
безотговорни в отношението им към околната среда. Дебатът за влиянието на
бизнеса върху околната среда набра скорост в публичното пространство
благодарение на “Натура 2000”, което постави темата в центъра на общественото
внимание. Лайтмотивът “или/или” по отношение на бизнеса и околната среда е
показателен за пътя, който предстои да извървят и частният, и общественият
сектор на територията, преди да осъзнаят в дълбочина защо опазването на
биологичното разнообразие и защитата на екосистемите са така важни.
4.2.20.Изграждане на ферми и стопанства, развиващи алтернативно
земеделие и прилагащи съвременните научни достижения.
Докато овощарите и лозарите на територията на общината са активни по
отношение на въвеждането на новите изисквания и технологии и получаването на
еко сертификати, то при фермерите все още не се регистрират такива цели. А това е
важна за бъдещото развитие възможност, която трябва да се използва активно
както от страна на местните животновъди, така и от страна на местните
преработватели, за да стане местната продукция по атрактивна и реализуема на
българския и международния пазар.
4.2.21.Подпомагане компетентните органи за дейностите по охрана и
защита на горите от вредители, болести и пожари.
Една от най-важните задачи на горските служители е защита на горските територии от
вредители, болести и други повреди.

Установяване появата и разпространението на

вредители, болести, както и почистване на сечищата и поддържане хигиена в гората е
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важно изискване за предотвратяване на природните и антропогенните опасности за
горите и горския фонд.

Един път през периода е пръскано срещу гъботворка, опасен листогризещ
неприятел на овощните дървета и на дъбовите насаждения. В останалите случаи е
било преценявано, че природата има капацитет да се справи само с възникващите
проблеми.
Охраната на гората е добре организирана и пожарите са сравнително редки в
региона, а когато са възниквали през изтеклия период подобни инциденти, те са
били с ограничен обхват и са потушавани бързо.
4.2.22.Опазване

на

биоразнообразието,

чрез

повишаване

на

информираността на местното население и неговото включване в
инициативите насочени към съхранението на природната среда
Опазване на биоразнообразието е една от важните за община Стамболово цели,
затова през изтеклите години са реализирани поредица от дейности насочени към
информираността на местното население и неговото включване в инициативите
насочени към съхранението на природната среда. По проектите - „Полет над
границите“ и „ЕкоГлобус“ са реализирани следните дейности:
Ü Определена бе екологичната мрежа в община Стамболово.
Ü Възстановени бяха 50 декара крайречни гори.
Ü Изграден бе разсадник за местни дървесни видове в с.Маджари.
Ü Разработена и изпратена в МОСВ бе документация за
територия в долината на река Арда.

нова защитена

Ü Бе проведен семинар за възстановяване и управление на хабитатите и
конференция за ролята на общините и местните общности за управление на
екологичната мрежа.
Ü Разработен
лешояди.

бе трансграничен план за мониторинг на популацията от

Ü Опръстенени бяха 20 лешояди.
Ü Организирани бяха съвместни подхранвания с гръцките партньори.
Ü Бе направено сателитно и радиопроследяване на маркираните птици.
Ü Засадени бяха 1000 резници от традиционни местни видове.

87

Ü Почистени бяха от твърди битови отпадъци различни крайречни територии,
рекултивирани и залесени бяха различни терени.
Ü Изграден бе Кабинет “Тайните на природата” в СОУ «Св.Климент Охридски» с.Стамболово.
Ü Проведена бе информационна кампания „Да опазим биоразнообразието на
Източните Родопи!”.
Ü Изградена бе Интерактивната изложба „Биоразнообразието в долината на
Арда”.
Ü Създаден бе Изследователски
реализирано детско Еко парти.

клуб

„Млад

природолюбител”

и

бе

Ü Изследвани бяха ключовите видове и местообитания и бяха разработени
становища за заплахите.
Ü Проведена бе Регионална работна среща по проблемите на защитените
видове.
Особено трайна роля за опазване на биоразнообразието играе и ще играе в бъдеще
изградената

карай

село

Долно

Черковище

Интерактивната

изложба

„Биоразнообразието в долината на Арда”.
4.2.23.Контролиране на стопанската дейност в Защитената местност
“Големия сипей“, съгласно ограниченията, наложени от нормативната база.
Стопанската дейност в ЗМ„Големия сипей“ се контролира основно от РИОСВ –
Хасково в партньорство с община Стамболово и ТП „Горско стопанство“ – Хасково.
През периода не са регистрирани сериозни проблеми на територията.
4.2.24.Полагане на грижи за

язовирите и районите около тях, както и

осигуряване на безопасността на хората.
Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и
модернизация на водностопански системи и съоръжения - общинска собственост,
се осъществява от Кмета на общината.
На територията на община Стамболово има общо 243 водоема, от които 80 язовира
с по-значима вместимост и 163 земно насипни баражи. Голяма част от тях са
предназначени за напояване, a някои от тях и за риболов и отдих. По-големите от
тях са:
Ü яз. Токмакли, с обща площ 238.936 дка, като площ от 97.611 дка, находящ се
в м. “Токмакли“ в землището на с. Стамболово, е общинска, а другата, с площ
от 142.325 дка, находяща се в м. „Керезлика“ в землището на с. Кладенец, е
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държавна; двата язовира, находящи се в различни землища, правят един
язовир;
Ü Язовир с площ от 104.552 дка, находящ се в м. „Юмрук ая“, в землището на с.
Стамболово;
Ü Язовир с площ от 111.284 дка, находящ се в м. „Камилките“, в землището на
с. Стамболово;
Ü яз. Блакан, с площ 138.012 дка, намиращ се в местността „Котлу дере“, в
землището на с. Царева поляна;
Ü яз. Дружба, с обща площ от 129.237 дка, като площ от 64.779 дка, находящ се
в м. “Корията“ в землището на с. Царева поляна, а другата площ от 64.779
дка, находяща се в м. „Камилките“ в землището на с. Стамболово. Двата
язовира, намиращи се в землищата на две съседни села са обединени и
правят един язовир;
Ü Язовир с площ от 58.171 дка, находящ се в м. „Бостан дере“ в землището на с.
Долно Ботево;
Ü Язовир с площ от 85.390 дка, находящ се в м. „Землище на с. Зим“, в
землището на с. Зимовина;
Ü Язовир с площ от 158.607 дка, находящ се в м. „Кушево“ в землището на с.
Жълти бряг;
Ü Язовир с площ от 95.226 дка, находящ се в м. „Орта олу“, в землището на
с.Тънково.
Язовирите се стопанисват от общината, а единадесет от тях са дадени под наем до
отдаването им на концесия. Договорите изтичат през 2014 г. и 2015 г. Малките
водоеми се използват за селскостопански нужди.
Големият брой водоеми създават предпоставка за поливно земеделие, но за
съжаление липсва поливна техника.
Язовир „Студен кладенец” е един от важните природни обекти на общината,
макар да влиза частично в нейните предели. Той е изграден на река Арда и е
вторият от трите язовира от каскадата "Арда", който предлага прекрасни условия
за почивка и наблюдение на биоразнообразието. Общината няма ангажимент към
неговата поддръжка.
4.2.25.Създаване на условия за екологична експлоатация и опазване на
изворите и водните басейни от промишлени и други замърсявания.
Специални инициативи за екологична експлоатация за опазване на изворите и
водните басейни от промишлени и други замърсявания не са организирани поради
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липсата на сериозни замърсители на територията. Почиствани са периодично
нерегламентираните сметища и районите около реките и водните басейни.
Промишлени замърсявания липсват.
4.2.26.Създаване на нови и обновяване на съществуващите зелени площи в
населените места и около тях.
Зелените площи, които са 49 002 кв.м. не са достатъчни в община Стамболово и не
всички са в добро състояние. С цел подобряване на средата се предвижда тяхната
рехабилитация и до изграждане.

Таблица № 22. Зелени площи в община Стамболово,
област Хасково (в кв.м.)
УПИ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Населени места
Стамболово
Жълти бряг
Царева Поляна
Балкан
Гледка
Кралево
Долно Ботево
Тънково
Кладенец
Зимовина
Лясковец
Поповец
Светослав
Силен
Голям извор
Долно поле
Войводенец
Воденци
Рабово
Голобрадово
Пчелари
Бял кладенец
Пътниково
Маджари
Малък извор
Долно Черковище
Общо:
Източник: Община Стамболово

Квартал Квадратура

I

кв.83

VI

кв.25

II
IX
I
XXIII

кв.12
кв.35
кв.7
кв.11

I
I
II
I

кв.8
кв.10
кв.9
кв.43

III

кв.4

XVIII кв.6
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м2
3625,00
0,00
2270,00
0,00
0,00
0
1295,00
1660,00
4631,00
650,00
0,00
2596,00
8152,00
15473,00
470,00
0,00
0,00
6670,00
0,00
0,00
1510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 002,00

Забележка

за спорт
чешма
парк и джамия
парк и стадион
чешма

Изградените през отчетния период градинки, благоустроеното пространство в
Стамболово и изграждащия се в момента парк, са добра предпоставка за следващи
инициативи за благоустрояване на зелените площи и за тяхното увеличаване.
4.2.27.

Подобряване

на

крайпътното,

крайдворното

озеленяване

и

благоустрояване централните части на населените места.
Бяха изградени в с.Стамболово край улични алеи, които бяха засадени с цветя и
които бяха свързани с капково напояване.
4.2.28.Популяризиране и реализация на програмата “За чист и уютен дом”,
включваща местното население в инициативите за хигиенизиране и
озеленяване на публичните пространства, дворовете и районите около тях.
Програмата не бе разработена и реализирана през отчетния период, поради
липсата на траен интерес, както от страна на общината, така и от страна на
населението. Липсваха и конкретни възможности за нейното финансиране.
4.2.29.Организиране на пролетно почистване през месец април, в което да се
включват: общината, фирмата за сметопочистване и сметоизвозване, поголемите фирми, учениците и гражданите.
Общинска администрация се включва активно всяка година в кампанията „Да
почистим България за един ден“, както и в други самостоятелни кампании целящи
подобряване чистотата на територията. Всяка пролет в почистването се включват
всички

общински

структури,

както

и

фирмата

за

сметопочистване

и

сметоизвозване, по-големите фирми, учениците и гражданите.
4.2.30.Засилване на интеграционните процеси със съседните общини от
Кърджалийска и Хасковска област, за постигане на максимален ефект за
устойчивото развитие на региона.
Реализран бе съвместен проект с община Хасково и община Димитровград на тема:
„Развитие на регионалния туристически продукт“. Община Стамболово в
партньорство с общините Ивайловград и Маджарово изпълниха проект по
подготвителната мярка 431.2 по която бе изградена и Местна инициативна група,
чиято Стратегия за местно развитие за съжаление не получи финансиране от ПРСР.
4.2.31.Обединяване на усилията при реализирането на значими за общините
проекти в областта на инфраструктурата, икономическото, социалното и
културно развитие.
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Както се посочва по-горе има реализирани два съвместни проекта, но в областта на
инфраструктурата не е реализиран до момента голям проект от регионално
значение. Такъв подобен проект бе Регионалното сметище в Харманли, който обаче
бе реализиран на по-ранен етап, но продължи да функционира през отчетния
период. В момента е разработен и представен за финансиране пред Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство нов проект, който е в
партньорство с още 6 общини от региона.

Специфична цел 4.3. Съхранение и ефективно управление на общинския
горски фонд.
Съхранението и ефективното използване на общинския горски фонд е особено
важна стратегическа цел, тъй като тя обезпечава ефективното използване на
горските ресурси в интерес на местното население и осигурява условия за
запазване на биологичното богатство. Планираното управление е и предпоставка
за успешното управление на общинските гори, горските пасища и ливади.

4.3.3.Разработване на Програма “Да запазим заедно биоразнообразието и
природната

среда!”,

подкрепяща

конкретни

стопански

инициативи

незамърсяващи природната среда, ненарушаващи природното равновесие и
забраняваща конкретни дейности, които застрашават

устойчивото

развитие на територията.

4.3.4.Провеждане на залесителни мероприятия на ерозирали терени.
Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии са:
дърводобив, възобновяване и залесяване, опазване на горите от пожари и
превантивни дейности – направа на лесокултурни прегради и минерализовани
ивици.
Общината е въведена във владение на над 8700 ха. гори, като актуваните по
землища са дадени в таблица № 22.
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Таблица № 22. Актувани гори на община Стамболово
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Горите

са

АКТУВАНИ ГОРИ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
Населено място
обща площ, ха Брой актове
Лясковец
382,26
13
Тънково
1252,559
15
Маджари
417,832
27
Воденци
495,2227
17
Голям извор
866,313
8
Долно Ботево
615,24
7
Войводенец
272,26
3
Жълти бряг
258.70
7
Долно черковище
775,69
14
Долно поле
291,1612
18
Стамболо
542,1626
24
Царева Поляна
508,2454
47
Силен
548,7
16
Голобрадово
83,911
6
Бял кладенец
220,836
14
Рабово
236,58
5
Пчелари
540,321
13
Светослав
437,4122
30
Пътниково
268,24
9
Общо:
8754,946
293

предпоставка

за

развитието

както

на

дърводобивната

и

дървообработващата промишленост, така и за туризма.
Залесени по двата проекта на СВР („ЕкоГлобус“ и „Полет над границите“) в
партньорство с община Стамболово са 90 дка. Залесяванията са основно от черна и
бяла топола и акация по поречието на река Арда, където има свободни терени.
От страна на общината и ТП „Горско стопанство“ не са залесявани нови терени,
защото големи голи терени на територията на общината липсват. Отгледните и
възобновяемите сечи се правят така, че създават естествени условия за
възстановяване на дървесните видове.
От

предоставената

информация

може

да

се

заключи,

че

естественото

възстановяване на гората е добро решение, стига то да е оптимално и гората
действително да успява да се възстанови самостоятелно. Необходимо е обаче да се
обърне по сериозно внимание на залесителната дейност по поречието на река
Арда, където се срещат макар и малки ерозирали терени.
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4.3.5.Провеждане на планови залесителни мероприятия и обновяване на
горския фонд.
През периода са провеждани отгледни и възобновителни сечи, но не са отваряни
голи площи за залесяване от клас реконструкция.
4.3.6.Многофункционално и екологосъобразно използване на горския фонд.
През периода са събирани гъби, горски плодове и лечебни растения като: дрянови
клонки, бръшлян, шипки, билки и други. Събирането на подобни горски растения
се използват за частична издръжка на местното население. Горската охрана следи
за спазването на екологосъобразното използване на горските дървесни и
недървесни видове.
4.3.7.Контролиране на стопанската дейност в защитените територии.
Стопанската дейност в защитените територии се контролира от РИОСВ в
партньорство с община Стамболово и Държавно предприятие „Горско стопанство“ Хасково. Сериозни нарушения не са констатирани.
Специфична цел 4.4. Опазване на биологичното разнообразие.
Тази цел се стреми да осигури политики и условия за опазване, възстановяване и
устойчиво управление на биологичното разнообразие в общината, както и
ограничаване на загубата на биологично разнообразие на този особено богат с
биологични видове район. За целта бе разработена Програма за опазване на
околната среда, която бе актуализирана на базата на допълнената информация за
разнообразието на местните биологични видове.
През периода бяха реализирани 2 проекта, които изцяло са насочени към опазване
на биологичното разнообразие. Проектите са реализирани от СВР в партньорство с
община Стамболово. Това са проектите „Полет над границите“, финансиран от ТГС
„Гърция-България“, който бе насочен към опазването на белоглавия лешояд и
подобряване на информираността на местната общност. На база на направените
проучвания беше актуализирана и ПООС 2007-2013 г. и бе разработен съвместен
трансграничен план за мониторинг на популацията на лешоядите. Осен това беше
определена екологичната мрежа в община Стамболово, възстановени бяха 50
декара крайречни гори и се изгради разсадник за местни дървесни видове в
с.Маджари.
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Вторият проект бе „ЕкоГлобус“, финансиран от ОП „Околна среда“, който целеше да
подобри като цяло околната среда в региона и да повиши грижата за опазването на
застрашените местни видове. По този проект бе изградена Интерактивната
изложба „Биоразнообразието в долината на Арда“, изграден бе Кабинет “Тайните
на природата” в СОУ «Св.Кл.Охридски», организиран бе изследователски клуб
„Млад природолюбител” и беше направено проучване на ключовите видове и
местообитания, както и бе разработено становище за заплахите. Засадени бяха
1000 резници от традиционни местни видове, почистени бяха от твърди битови
отпадъци замърсени общински терени, които след това бяха рекултивирани и
залесени.

Разработени

и

разпространени

бяха

материали,

подобряващи

информираността на учениците и ключовите фигури в общината по време на
проведената информационна кампания „Да опазим биоразнообразието на
Източните Родопи!”
4.4.1.

Разработване

и

изпълнение

на

интегрирани

политики

за

трансгранично сътрудничество и съвместните инициативи с Р. Гърция и Р.
Турция

в

областта

на

устойчивото

развитие,

опазване

на

биоразнообразието и околната среда.
Реализиран бе един трансграничен план с партньорски организации от РГърция за
мониторинг на популацията на лешоядите („Полет над границите“).
4.4.2. Разработване на програма с конкретни мерки за съхраняване на
природното

богатство

/особено

орнитологичното

разнообразие

и

растителните видове/.
Разработена и актуализирана бе общинската Програма за опазване на околната
среда 2007-2013 г.
Специфична цел 4.5. Изграждане на алтернативни енергийни източници.
През изтеклия период се регистрира засилен инвеститорски интерес към
изграждане на алтернативни енергийни източници в община Стамболово.
Насърчаване производството и потреблението на електрическа, топлинна енергия
и/или енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници и от
алтернативни енергийни източници, на производството и потреблението на
биогорива и на други възобновяеми горива в транспорта е особено важно
изискване на европейската политика. Проблемът се корени в липсата на
балансираност и въвеждането в експлоатация на прекалено големия обем подобни
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алтернативни енергийни източници при особено високи цени на изкупуване на
произвежданата от тях електроенергия.
4.5.32.Използване на алтернативни /възобновяемите/ енергийни източници:
слънце, вода и вятър.
В общината са изградени 8 фотоволтаични централи, които са посочени по
населени места в следващата таблица.
Таблица № 23. Работещи фотоволтаични централи
№

Населено място

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
88.

Малък извор
Царева поляна
Царева поляна
Светослав
Кралево
Кралево
Кралево
Маджари

Разгърната
Инвеститор
застроена площ в
кв.м.
1057
„Лоел“ ЕООД
1825
„Солар СЕ“ ЕООД
12005,57
„Сънвижън“ АД
628,56
„Ники-09“ ЕООД
34290,43
„Атаман“ ЕООД
6858,08
„Ниц“ ЕООД
34290,43
„Биопауърсолар“ ЕООД
4345
„ФЕЦ „Маджари 2“ ООД

Източник: Община Стамболово
Изградените фотоволтаични централи осигуряват екологичното развитие на
територията и наемането на допълнителна работна сила.
Като цяло по приоритет 4 може да се заключи, че проектите са изпълнени от
средно и малко над средното равнище. Ето как се разпределят оценките по
различните стратегически цели.
Специфична цел 4.1. Развитие на интегрирано земеделие и щадящи природата
дейности, основани на технологичните новости – изпълнена над средното равнище.
Специфична

цел

4.2.

Интегриране

на

природозащитната

дейност

с

предприемачеството, чрез изграждане на публично-частни партньорства –
изпълнена под средното равнище.
Специфична цел 4.3. Съхранение и ефективно управление на общинския горски
фонд – изпълнена на средно равнище.
Специфична цел 4.4. Опазване на биологичното разнообразие – изпълнена
значително над средното равнище.
Специфична цел 4.5.

Изграждане на алтернативни

изпълнена значително над средното равнище.
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енергийни източници –

ПРИОРИТЕТ 5 “РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”
Туризмът се счита за един от важните сектори на общинската икономика. ОПР
подчертава ролята на туризма в общината и необходимостта от прилагането на
интегриран подход към качеството, съсредоточен върху удовлетворяване на
потребителите и основан върху икономическите, социалните и екологичните
измерения на устойчивото развитие.
Приоритетът е насочен към повишаване на местния туристически потенциал за
развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона
туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на
сектора към устойчивото регионално развитие.
Специфична цел 5.1 Обособяване и изграждане на туристически зони.
Целта е да се изгради цялостен туристически продукт, да се обособят зони за
туристите включващи: възможности за отдих, атракции, забавления, разходки,
наблюдение на птици, риболов, детски игри и др.
5.1.4.Обособяване на туристически зони в следните населени места: Долно
Черковище /Туристическа зона – “Кован кая”/, с. Рабово, с. Бял кладенец, с.
Голобрадово, с. Силен и “Вилно селище” – с. Балкан, като места с приоритетно
развитие на туризма
В с.Долно Черковище около “Кован кая” се е обособила основната туристическа
зона в община Стамболово, без да има специално прието решение на Общинския
съвет за това. Тази зона се е обособила в резултат от чудесните природни,
екологични и исторически особености и предприемчивостта на местните
предприемачи.
В село Рабово благодарение на инициативността на Петко Ангелов се оформят
дейности свързани с екологичния туризъм и еко продуктите, свързани с
производството и преработката на лимец. Тук се реализира и съвместната с
община Стамболово инициатива „Фестивал на хляба“.
Като специално обособена за развитие на туризма зона е определена зоната в
района на с.Бял кладенец, но сериозни действия за нейното изграждане, както от
страна на общината, така и от страна на местните предприемачи липсват.
В с. Балкан се е обособило“Вилно селище” с изградени нови, атрактивни вили
главно на живеещи в Хасково граждани. Освен това в с.Царева поляна се изградиха
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още един туристически комплекс „Никодия“ и още две туристически бази, които
осигуряват отлични условия за отдих и почивка на гостите на общината. Така, че
може да се заключи, че тази мярка е изпълнена в голяма степен.
Специфична цел 5.1 Обособяване и изграждане на туристически зони.
Обособяването и изграждането на туристически зони е важно условие за
развитието на туризма. Те подробно са описани в мярка 5.4.
5..1.19.Оформяне

на

техническата

и

търговска

инфраструктура

по

туристическите обекти.
Все още техническата и търговска инфраструктура по туристическите обекти не е
изградена. Има разрастване в населените места, но около туристическите обекти
такава все още липсва. Проблемът е ограничения брой туристи, както и липсата на
местни предприемачески инициативи в тази област.
5.1.20.Създаване на система от мерки, насочени към увеличаване на
местните приходи от туризъм и услуги.
Специална система от мерки, насочени към увеличаване на местните приходи е
разработена в Маркетинговата стратегия. За съжаление тя все още е в процес на
реализация. Очаква се разработваните проекти през следващия програмен период
да са насочени към подкрепа на местните фирми предлагащи туристически услуги,
което да доведе до увеличаване на местните приходи от туризъм и услуги.
5.1.21.Ремонт и поддръжка на всички паметници, музеи и културни
забележителности.
През периода в сградата на общината са открити:
Ü Фотоизложба „Туристически атракции и местни забележителности”;
Ü Изложба „По екологичните пътеки на Източни Родопи”;
Ü Изложба „Магията на камъка”;
Ü Изложба „Културни традиции и обичаи в селата на община Стамболово”.
5.1.22.Изграждане на детски и спортни площадки.
Детска площадка през периода е изградена само в с.Стамболово, а в другите села се
изграждат такива през новия програмен период.
Спортни площадки за съжаление през периода не са изграждани.
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5.1.23.Доизграждане

на

общинския

стадион

и

прилежащата

му

инфраструктура.
През изтеклия програмен период ремонтиран и обновен е Стадиона в с.Стамболово
и прилежащата му инфраструктура. Стадионът в с.Силен остава за ремонт през
новия програмен период.
5.1.24.Изграждане и оборудване на закрита спортна зала.
За съжаление през периода не е намерена възможност за изграждане и обрудване
на закрита спортна зала от която явно младите хора в общината имат нужда. Няма
разработен и технически проект.
5.1.25.Саниране на обществените сгради и училищата
През периода са санирани следните обществени сгради:
Ü НЧ “ Съзнание 1890“ - с. Жълти бряг – с цялостна реконструкция и частични
ремонти на читалищата в с.Царева поляна и в с.Стамболово.
Ü Ремонтирани и обновени бяха училищата: ОУ „Хр.Ботев“ - с.Долно Ботево, ОУ
„Хр.Ботев“ - с.Силен и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Жълти бряг.
Ü Детските градини, които подобриха енергийната си ефективност през
периода са детските градини в селата: Стамболово, Малък и Голям извор,
Долно Ботево, Силен, Поповец, Зимовина, Лясковец, и Балкан.
Ü Друга реконструирана и обновена общинска сграда е: Хосписа „Медикъл
асиситанс“ – с.Стамболово.
5.1.26.Изграждане на местни обекти, осигуряващи услуги и атракции за
туристите.
Единствената

новоизградена

атракция

за

туристите

през

периода

е

Интерактивната изложба „Биоразнообразието в долината на Арда“.
5.1.27. Осигуряване на спокойствието, безопасността, обществения ред и
сигурността на гражданите.
Може да се отбележи, че на този етап е осигурено спокойствието, безопасността,
обществения ред и сигурността на гражданите. Няма регистрирани сериозни
прояви на насилие, грабежи и други противообществени прояви. Районът е
спокоен и местното население не е имало основания за сериозни притеснения в
тази насока.
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5.1.28. Възобновяване на традиционното за община Стамболово надсвирване,
като се разшири обхвата и участието на изпълнителите /включат се
представители от съседните балкански страни/ и се превърне в основна
културна атракция за общината.
Традиционното за община Стамболово надсвирване е възстановено през 2014 г.,
докато през отчетния период то не се е провеждало.
5.1.29.Да се утвърди като традиция и продължи ежегодното организиране
на Пленера на художниците от балканските страни в местността
“Токмакли”, като се издигне неговата роля и значение за културното
сближаване и популяризирането на културната идентичност на местното
население.
Пленерът на художниците от балканските страни в местността “Токмакли” се е
провел за последен път през 2007 г. и след това неговата организация се
преустановява. Не са правени опити за неговото възобновяване.
Специфична цел 5.2. Маркетинг и реклама на местните селскостопански и
туристически услуги.
В община Стамболово има сериозен туристически ресурс за развитието на някои от
алтернативните видове туризъм и особено на екологичния туризъм, при които
неминуемо ще се реализира положителен социално-икономически ефект. Слабата
стопанска инициатива и ограничаването на производствените дейности през
последните години, обезлюдяването на малките населени места и повишената
миграция, не предлагат други възможности за увеличаване на заетостта и
икономическото развитие на общината. Алтернативният туризъм се явява добра
перспектива и възможност за устойчиво развитие и просперитет на общината и
нейното население.
За да стане това факт обаче е необходима сериозна маркетингова и рекламна
дейност, която трябва да развие община Стамболово.
Повишаването на конкурентоспособността на местния туристически продукт и
подобряване на пазарните му позиции, както и ефективността на регионалния и
местния маркетинг зависят основно от създадените на местно ниво предпоставки
за повишаване на неговото качество и съблюдаване на принципите на устойчивото
развитие. Разработената маркетингова и рекламна стратегия за следващия
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програмен период ще изиграе стимулираща роля за развитието на туристическите
услуги в бъдеще.
5.2.1.Институционално изграждане на Туристически информационен център
(“ТИЦ”) “Кован кая”.
Организацията по институционалното изграждане на Туристическия център в
Стамболово започна още през 2012 г. и бе финализирана през 2014 г. Очаква се, че
със създаването на ТИЦ ще се подкрепят местните фирми и земеделските
производители предлагащи различни туристически услуги.
5.2.2.Създаване база данни за географските, икономическите и природни
дадености на общината и областта.
Такава база данни бе създадена по проекта „Туриновейшън“ и се съхранява от
работещите в Туристическия информационен център.
5.2.3.Обновяване на информационната банка, съдържаща информация за:
туристическите обекти, атракциите, дестинациите, както и приемане на
заявки и резервации.
Информационната

банка

www.tic.stambolovo.bg.

бе
Сайтът

обновена

и

представя

бе

направен

голяма

част

сайд
от

с

адрес:

събраната

и

актуализирана информация.
5.2.11.Организиране на рекламна кампания с цел популяризиране на
местните атракции в страната и чужбина.
Разработени са рекламни материали в областта на туризма: филми (за
екологичните обекти, за културните обекти и местните обичаи, за виното и
винопроизводството), туристически гайд, дипляна и туристическа брошура.
Проведен бе и туристически обход на журналисти и туроператори. Има поредица
от публикации в регионалните медии, но широка рекламна кампания, която да е
насочена към целевите групи потенциални туристи не е организирана. Общината
не е участвала и в национални или международни изложения. Събраната на този
етап информация за местните атракции е доста богата, но е за да е тя ефективна е
необходимо да се организира и започне целенасочена рекламна кампания за
привличане на потенциалните туристи на територията, която да излъчва послания
и да атакува непрекъснато потенциалните туристи.
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5.2.12.Изработване на атрактивни рекламни материали за природните и
културните

забележителности,

намиращи

се

на

територията

на

общината.
Изработени бяха поредица от атрактивни рекламни материали, които са изброени
по-горе. Необходимо е през следващия период информацията в тях да се
актуализира, а те да се преиздават. За целта трябва да се търсят възможности за
тяхното финансиране през следващия програмен период.
5.2.13.Маркетингово
туристически услуги

проучване

на

потенциалните

и набелязване

потребители

на

на конкретни мерки за тяхното

привличане.
По

проект

„Туриновейшън“

е

разработено

маркетингово

проучване

на

потенциалните потребители на туристически услуги. На база на получените
резултати е изработена Маркетингова стратегия за развитието на туризма. Тази
маркетингова стратегия е основата за бъдещата маркетингова дейност на община
Стамболово.
5.2.14.Създаване

или

включване

в

туристически

и

други

клъстери,

подпомагащи бизнеса, туризма и устойчивото развитие на територията.
Обучени бяха представителите на местните фирми, земеделските производители и
представителите на местната власт по въпросите на клъстерното развитие и
възможностите за финансиране на подобни обединения. Изграден бе и
инициативен комитет за създаване на туристически клъстер, но така и клъстер не
беше създаден. За целта е необходимо да се привлекат представители на
туристическия бранш и от съседните общини, защото капацитета на местните
предприемачи не е достатъчен. Проблем е и наличието на подготвени кадри с
интерес в областта на туризма, които да разработят подобно обединение.
5.2.15.Поддържане и обновяване на Интернет страницата на общината на
български и английски език и предлаганите туристически продукти.
Интернет страницата на общината се поддържа и обновява непрекъснато. Тя все
още е само на български език, но на нея са поставени туристически гайдове, които
освен на български език са преведени и на английски, турски и гръцки език.
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5.2.16.Поддържане чиста околната среда и ландшафт около

значимите

природни и исторически обекти, използвани за развитие на туристическите
услуги.
Поддържането на чиста околната среда и ландшафт около значимите природни и
исторически обекти, използвани за развитие на туристическите услуги се
осъществи посредством проектните дейности по проект „Магнетизмът на скалните
паметници на Източните Родопи“ по който се изградиха 3 паркинга: в близост до
„Кован кая“, до Тракийската гробница в с.Пчелари и един междинен паркинг.
Подобрен бе и достъпа до Тракийската гробница в с.Пчелари. Необходимо е обаче
между тези културни обекти да се изгради път по който ще може да се стига
безпрепятствено до обектите. В момента въпреки подобрения достъп тези обекти
са достъпни само с джип, което затруднява туристите и възпрепятства
посещенията им до културните обекти.
Новоизградената Интерактивна изложба „Биоразнообразието в долината на Арда“
има осигурен достъп, но е необходимо в бъдеще неговото подобряване и
разширяване.
Чистата околна среда се поддържаше, чрез реализацията на двете общински
инициативи за почистване на крайречните пространства и нерегламентираните
сметища по проект „ЕкоГлобус“ и при ежегодното включване в националната
инициатива „Да почистим България за един ден“.
5.2.17.Организиране на дейности за възраждане на занаятите и подкрепа на
младите хора, решили да овладеят и практикуват някои от традиционните
местни занаяти.
Възраждането на занаятите и подкрепата на младите хора, решили да овладеят и
практикуват някои от традиционните местни занаяти на този етап е трудно
осъществимо, поради цялостното отмиране на занаятите и липсата на желаещи
млади хора за тяхното възраждане.
5.2.18. Разработване и реализация на Програмата “Да запазим културното и
природното наследство за бъдещите поколения!”
Специална програма „Да запазим културното и природното наследство за
бъдещите поколения“ не е разработвана, но са реализирани редица инициативи в
тази посока. Към опазване на културното и екологичното наследство са насочени
няколко проектни инициативи:
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Ü „Магнетизмът на скалните паметници на Източните Родопи“;
Ü „Полет над границите“;
Ü „ЕкоГлобус“;
Ü „Туриновейшън“.
Реализираните дейности подобряват условията за съхраняване на културното и
природно наследство и за създаване на предпоставки за тяхното осъвременяване и
използването им за подобряване на икономическата среда в общината.
Специфична

цел

5.3.

Развитие

на

туризма,

на

туристическите

и

обществените услуги.
Целта е да се създадат условия за развитие на специализираните видове туризъм културен, екологичен, алтернативен, спортен и др., като се предоставят
екскурзоводски услуги и планински водачи, които да водят туристите по
интересните екологични пътеки на общината. Въобще през последните години
постепенно започнаха да се развиват нови туристически услуги, които са базирани
на културното и екологичното наследство, съблюдават се обществените и
културни традиции и практики и се грижат за добрата информираност на
туристите. В новооткрития ТИЦ се предлагат пакети от туристически услуги за
организирани и неорганизирани туристи.
5.3.5.Организиране на местните културни празници и прояви, издигащи
ролята и значението на общината като място с активно развитие на
туризма и туристическите услуги.
Местните културни празници се организират съобразно културния календар на
общината. Особен интерес сред голяма част от хората от региона и страната
предизвиква Фестивала на хляба.
5.3.6.Представяне на местните занаяти, техните производства, чрез
организиране на рекламна кампания.
Местните занаяти са изцяло отмрели и трудно могат да бъдат възстановени. За да
се възродят съществувалите в общината занаяти е необходимо да се потърси
помощта на занаятчии от други общини. Успоредно с това трябва да се намерят и
желаещи млади хора, които да упражняват подобни занаяти. Такава мащабна
организация би коствала не малко финансови и човешки ресурси и на този етап
реализацията й може да бъде осигурена, но би била доста рискова.
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5.3.7.Подкрепа за местните хотелиери, ресторантьори и гражданите,
предлагащи услуги за туристите.
Подкрепата за местните хотелиери, ресторантьори и гражданите, предлагащи
услуги за туристите, може да се осигурява в бъдеще от страна на местната власт
основно посредством изградения Туристически информационен център. Неговото
създаване е реалната подкрепа на бизнеса от страна на общината. За да е
ефективна бъдещата му дейност е необходимо, той да развива сериозна
маркетингова

и

рекламна

дейност

и

да

поддържа

преки

контакти

с

предоставящите туристически услуги на територията. Създадените още два
центъра – Интерактивната изложба в Долно Черковище и Хижата в Тънкова
разширяват възможностите за бъдещо развитие на туризма на територията.
5.3.8.Подкрепа

за

селскостопанските

производители

и

занаятчиите,

произвеждащи стоки, обслужващи туристите.
На този етап такава съпътстваща дейност, важна за обслужването на туристите
липсва и няма индикации скоро да бъде развита. Особено лошо въздействие оказва
икономическата криза. Може би с увеличаване на туристопотока би възникнала и
необходимостта от потреблението на подобни стоки и то главно в областта на еко
храните, какъвто добър пример има в общината. За сега еко производствата не
обслужват туристите, а се предлагат основно на вътрешния пазар.
5.3.9.Създаване, координация и обслужване на туристическите маршрути в
общината и региона.
Създадени бяха туристически маршрути в общината и региона. Те са обслужвани
редовно от работещите в Интерактивната изложба „Биоразнообразието в долината
на Арда“. Обучени са и други екскурзоводи, които обаче за сега не упражняват тази
дейност. Координацията между представителите на туристическия бизнес и
обслужващите туристическите маршрути водачи функционира добре.
5.3.10.Разширяване на трансграничното сътрудничество и съвместните
инициативи с Р. Гърция и Р. Турция, с цел обединяване на усилията и развитие
на съвместни инициативи в областта на туризма и околната среда
През

периода

община

Стамболово

активно

е

развивала

дейностите

трансграничното сътрудничество. Тя е реализирала следните проекти:
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по

Ü „ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ – УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – В1 – 3.1“ ,
финансиран по Оперативна Програма Гърция-България 2007-2013 с Водещ
партньор – Неа Зихни /Nea Zichni/ и партньори: Община Емм. Паппас и
Община Кресна с бюджет на проекта: 807 500,00 евро;
Ü УПРАВЛЕНИЕ

НА

КРАЙРЕЧНИ

ХАБИТАТИ

И

ПОСЕТИТЕЛИ,

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНА ОСВЕДОМЕНОСТ В
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, финансиран по Оперативна Програма Гърция-България
2007-2013 с Водещ партньор – Община Делта/ Sindos Thessaloniki/ и
партньори: Община Емм. Паппас, Община Кресна, Община Халкидона,
Управляващ орган на устия Аксиос-Лудиас-Алиакмонас, Община Несту,
Община Харманли и Община Гоце Делчев, с бюджет на проекта: 1 489 607, 40
евро;
Ü „РЕГУЛИРАНЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА“, финансиран по Програма ТГС
България-Турция 2007-2013, с Водеща организация: Каймакамство Ипсала и
партньор Община Стамболово, с бюджет на проекта: 598 440,00 евро;
Ü „ПРИЯТЕЛСТВО

ПРЕЗ

ГРАНИЦА

ЗА

ОБЩО

ЕВРОПЕЙСКО

финансиран от Програма ТГС България-Турция 2007-2013, с

БЪДЕЩЕ“,
водеща

организация: Община Стамболово и партньор - Община Ахметбей, с бюджет
на проекта: 449 076,22 евро.
В

процес

на

реализация

е

проекта

„Благоустрояване

„Централен

парк

с.Стамболово“, финансиран по Програма ТГС България-Турция 2007-2013, с Водеща
организация: Каймакамство Къркларели с. Армаан/ Armagan koyu/ и бюджет на
проекта: 745 778,37 евро.

Степен на изпълнение на приоритет 5: оценката за степента на изпълнение е
средна и малко над средната степен, поради реализираните множество
проекти и мерки в областта на туризма и инвестициите в туристическата
инфраструктура. За една малка селска община като Стамболово са
реализирани множество мерки в областта на туризма. За част от мерките
изпълнението е започнало в периода на действие на плана, обект на
оценката, но тяхната реализация и ефекти ще станат факт през следващия
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програмен период.
По цели оценката се разпределя така:
Специфична цел 5.1

Обособяване и изграждане на туристически зони - средна

степен на изпълнение;
Специфична цел 5.2 Маркетинг и реклама на местните селскостопански

и

туристически услуги - средна степен на изпълнение;
Специфична цел 5.3 Развитие на туризма, на туристическите и обществените
услуги – висока степен на изпълнение.

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
Ефективност

Степента на постигане на специфичните цели и приоритетите на ОПР се
проследява, чрез проследяване на ефективността на изпълнение. В резултат на
направения анализ се стига до изводите, че за различните приоритети е
постигната различна степен на изпълнение, както следва:
•

Приоритет 1. Подобряване на инфраструктурата – от средна до висока;

•

Приоритет 2. Развитие на човешките ресурси – средна и малко над средната;

•

Приоритет 3. Повишаване конкурентоспособността на бизнеса – средна и
по-ниска от средната;

•

Приоритет 4. Устойчиво и балансирано местно развитие – средна и малко
над средната;

•

Приоритет 5. Развитие на туризма – средна и малко над средната;

Както се вижда от данните най-висока е тя за приоритет 1, а за приоритетите 2, 4 и
5 е средна и малко над средната, а с най-ниска степен на изпълнение – средна и пониска степен е приоритет 3.
Определената в Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Стамболово
визия е:

„Община Стамболово да се превърне в просперираща община,

осигуряваща висок жизнен стандарт на своите жители в областта на
промишлено-аграрния и туристическия сектор, на базата на динамична
икономика основана на знанието, запазвайки богатото си културно-историческо
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и природно наследство в съответствие с принципите на устойчивото развитие“ е
изпълнена на средно и на по-високо ниво. Това заключение произлиза от
следните резултати:
Ü Община Стамболово разви голяма част от техническата си инфраструктура и
подобри обществената си среда;
Ü Осигури оптимални стандарти на своите жители в условията на остра
икономическа криза;
Ü Туристическият сектор получи тласък в развитието си през периода;
Ü Реализацията на поредица от проекти допринесе културно-историческото и
природното наследство да се съхранява и развива в съответствие с
принципите на устойчиво развитие.
Трябва да се отбележи, че най-малко успехи са регистрирани в областта на
осигуряването на висок жизнен стандарт на местното население, който бе
възпрепятстван от икономическата криза и последвалата я рецесия.
Въпреки регистрираните пропуски изпълнението на целите на ОПР 2007-2013 г.
може да се определи като ДОБРО. Особено активно и ефективно общината е
използвала членството на страната в ЕС и възможностите за финансиране на
различни местни политики. Трябва да се отбележи, че Община Стамболово през
периода проявява много висока проектна активност и успеваемост в процеса на
подготовка и кандидатстване за средства от СКФ и особено от ПРСР.
Тази активност е създала възможности за привличане на допълнителни ресурси
за развитието на община Стамболово. Освен това активност са показали както
местните предприемачи, така и земеделските производители, които са
реализирали доста голям брой проекти.
Причините за да не се постигнат в максимална степен планираните резултати са
следните:
•

С цел да бъдат обхванати голям брой възможности за финансиране са
планирани мерки и проекти надхвърлящи финансовите възможности на
Община Стамболово;

•

Включени са мерки и проекти, в подкрепа на икономически дейности и
активности в областта на селското и горското стопанство на които
общината трудно може да оказва пряко влияние.
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•

Настъпилата в страната след 2009 г. финансова и икономическа криза,
доведе до редица последици, включително и до силно ограничаване на
бюджетните разходи.

Анализът на данните показва, че визията и стратегическите цели са формулирани
правилно, защото отговарят на конкретната ситуация, потребности и местен
потенциал на община Стамболово. Ето защо е важно през новия програмен период
те само да бъдат преформулирани, като отразят и стратегическите цели на
национално и европейско ниво за новия програмен период.
Ефикасност. Финансова осигуреност на ОПР

Финансовата осигуреност на ОПР е особено важна за неговата ефективност.
Необходимите ресурси за реализация на плана са посочени в индикативните
таблици. Очакваните източници са: общински бюджет включващ - национално
финансиране – държавна субсидия и собствени приходи, европейски структурни
и кохезионни и фондове, ПРСР, други европейски и национални програми и
частно финансиране.
Ежегодно общинският бюджет предвижда средства, както за отделните
общински програми, имащи пряко отношение към реализацията на ОПР, така и
по отделни функции, съгласно Единната бюджетна класификация. В разходите
по функции се предвиждат не само средства за инвестиции за постигане на
плановите цели или за дейности, свързани с реализация на плана, но и за
текуща издръжка на персонала и за дейности, нямащи пряко отношение към
плана. Връзката между ОПР и Общинския бюджет не може добре да бъде
откроена, при сегашната практика на разработване на двата документа.
Изпълнението на ОПР зависи в голяма степен от активното използване на ЕСФ и
ПРСР от страна на община Стамболово.
При реализацията на ОПР са използвани наличните местни ресурси: човешки,
информационни, организационни и финансови ресурси от изброените по-горе
източници.
Тъй като резултатите се измерват с различни индикатори и в различни
несъпоставими мерни единици, то съвсем прецизна оценка не може да бъде
направена.
Трябва да се отбележи, че човешките ресурси и експертния потенциал са
използвани добре, но не оптимално.
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Мониторинг и оценка на ОПР
Влияние

върху

ефективното

изпълнение

на

ОПР

оказва

липсата

на

специализирана група за наблюдение изпълнението на ОПР. От друга страна
активната работа от страна на общинската администрация по разработването,
изпълнението и управлението на общински проекти, имащи пряко отношение
към постигането на плановите цели, също е ангажирало определени човешки
ресурси от различни отдели и дирекции на Община Стамболово.
Съществена част от експертите, които работят по реализацията на различните
проекти и в този смисъл по изпълнението на плана са повишавали текущо
своята квалификация в областта на проектното управление, като са използвали
възможностите на различни обучителни организации.
През периода 2007-2013 г. Община Стамболово е успяла да съсредоточи
много голям финансов ресурс от различни програми, за да допълни
изпълнението на общинските политики най-вече по отношение на
благоустрояване,

изграждане

на

инфраструктура,

обновяване

на

системите за ВИК, туризъм, културна, образователна и социална
инфраструктура и трансгранично сътрудничество.
Информационните ресурси имат пряко отношение към качеството на човешките
ресурси. Организацията на дейностите по наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие показва, че поддържането на информационните
масиви не е на достатъчно добро ниво. Необходимата информация за
изпълнението на дадена цел, мярка, дейност се събира от различни източници и
поради това се събира трудно, а това натоварва периодично различен брой
специалисти от общинската администрация. Понякога поради различни
причини не е възможно да бъдат проследени физическите и финансови
показатели, свързани с изпълнението на ОПР, което се отразява на качеството на
анализа.
Организационните ресурси са свързани с нивото на административен капацитет
на структурите, имащи отношение към реализацията на ОПР на Община
Стамболово. Добрата организация изисква не само добре подготвени кадри и
богата информационна база, но и наличието на методологии, на функционални
връзки между отделните звена, на добре структурирани управленски процеси по
разработването, приемането, мониторинга, актуализирането и отчитането на
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ОПР и отделните планови цели и мерки. В тази област има възможност за
подобряване на координацията, събирането и обработването на информацията
от надеждните информационни източници.
Особено важно е текущото събиране на информация, което ще осигури
навременно

проследяване

изпълнението

на

ОПР,

ще

оптимизира

организацията за изпълнение на ОПР и ще намали отрицателните външни
и вътрешни въздействия през следващия планов период. За целта трябва
да има определен екип, който да разработва годишните оперативни
планове, да подготвя данните за годишните доклади на Кмета на
общината и да следи за степента на изпълнение на ОПР. Разработените в
новия план индикатори за въздействие и резултат, както и базовите
данни, са добра основа за проследяване напредъка на ОПР 2014-2020 г. както
ежегодно, така и при отчитане на междинната и последващата оценка.

Основни изводи и препоръки
Ü Мониторингът на публичните политики и програми е процес на системно и
непрекъснато събиране и анализ на информация за хода на реализацията на
политиката/програмата и постигането на поставените цели и очаквани
резултати. За това е необходимо със заповед на кмета да се определи екип,
който текущо да се ангажира с тази дейност.
Ü Събираната от екипа текуща информация да се използва за целите на
управлението – осъществяване на контрол и вземане на управленски
решения за продължаване, изменение, допълване или прекратяване на
реализацията на съответната политика или програма.
Ü Основна задача на мониторинга на публичните политики и програми е да се
следят и измерват постигането на техните цели и ефективността им в хода
на тяхната реализация, а това може да стане само на базата на ясни
индикатори и обективна, актуална и надеждна информация.
Ü При изготвянето и изпълнението на следващия общински план за развитие
за

периода

2014-2020

г.

може

да

се

изведе

необходимостта

от

идентифициране на подходящи индикатори (за въздействие и за резултат)
на етапа на разработването на плана. Това ще подобри планирането и
оценката на мерките при анализа на ефективността и ефикасността при
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реализиране на общинския план за развитие и други секторни стратегии и
документи изпълнявани от общината.
Ü От особена важност за успешното и ефективно осъществяване на дейностите
по мониторинг на изпълнението е ясното и прецизно дефиниране на
очакваните резултати от изпълнението на конкретна политика.

В този

случай е важно и отбелязването на базовите индикатори, което ще помогне
да се проследи прецизно динамиката на развитие.
Ü Друга важна стъпка е включването на всички заинтересовани страни още на
етап планиране и разработване на конкретна политика и програма, тъй като
конкретният план за развитие, секторна програма или политика са свързани
с изпълнение на конкретни ангажименти, съответно от социални партньори,
представители

на

местния

бизнес,

неправителствени

организации,

браншови организации и др.
Ü Основна задача на мониторинга на публичните политики и програми е да се
следят и измерват постигането на техните цели и ефективността им в хода
на тяхната реализация, а това може да стане само на базата на ясни
индикатори и обективна, актуална и надеждна информация.
Ü Отчетният период съвпада и с една задълбочаваща се тенденция на
неблагоприятна демографска структура – застаряващо население, ниска
раждаемост и отрицателен прираст. Въпреки проблемите община
Стамболово постави началото на редица проекти, чиято реализация и
ефекти ще се проявят и през следващия планов период.
Ü Изпълнението на ОПР 2007-2013 г. на Община Стамболово

съдържа

инвестиции в благоустрояване и инфраструктура, която от една страна
подобрява качеството на живот (здравеопазване, образование и социална
инфраструктура), подобрява качеството на показателите на околната
среда и питейната вода, а от друга стимулира инвестициите в общината и
привличането

на

повече

туристи

(туристическа

и

културна

инфраструктура).
Ü Направените през периода инвестиции в администрацията – подобряване
на услугите, „отваряне“ на общината към хората, подобряване на
прозрачността и отчетността и повишаване на капацитета на общинската
администрация,
прозрачността

допринасят
в

общината.

за

подобряване

Тези
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инвестиции

на
се

обслужването

и

възприемат

от

потребителите като служебно „наложени“ по административен път и
рядко се отчитат като местна инициатива, която е особено важна за
развитието на общината.
Ü Анализът на изпълнението показва, че Общината в максимална степен се
е възползвала от възможностите за финансиране на политики и проекти,
предоставени от държавен бюджет, структурните фондове, ПРСР и други
донорски програми. Общинската администрация е разработвала и подавала
проектни предложения към ПРСР и някои ОП активно през целия период на
изпълнението на ОПР 2007-2013 г.

Тази активност ще постави своя

отпечатък и през следващия планов период, тъй като една част от
разработените проекти ще се изпълняват през 2014 и 2015 г.

Структура и цели на ОПР
Ü Една част от предвидените мерки и проекти в ОПР за постигане на целите
се препокриват с други мерки от други приоритети – например има
известно припокриване между мерките в приоритет 1 и 5 по отношение
на

инвестициите

в

образователната,

културната

и

социалната

инфраструктура. В този случай не е проблем да се отчетат резултатите и
при постигането на двата приоритета. Отчитайки динамиката на
променящата се среда, финансовата криза и задълбочаващите се
демографски изменения е необходимо в следващите стратегически и
планови документи да бъдат преподредени и ясно разделени целите и
мерките в отделните приоритети и да се подобри логиката на
интервенция.
Ü Някои от набелязаните мерки по различните приоритети и специфични
цели са сходни. При изпълнението на ОПР се осъществяват проекти, които
допринасят едновременно до реализирането на повече от една мярка и
специфична цел. Това затруднява в известна степен процеса на
наблюдение и оценка.
Ü Част

от

заложените

специфични

цели

и

мерки,

свързани

с

икономическото развитие, развитието на туризма и селското стопанство
не са тясно свързани с възможните области за въздействие на общинската
администрация, което затруднява събирането на информацията и тяхното
отчитане.
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Ü В новия ОПР е важно ясно да бъдат идентифицирани източниците на
информацията и определения екип да събира текущо тази информация, за
да се следи динамиката на процесите. Така ще се осигури и възможност за
бързо реагиране при регистрация на сериозни отклонения от поставените
цели.
Изпълнение и наблюдение
В ОПР има механизъм за наблюдение и оценка на неговото изпълнение, но не са
изготвяни годишни доклади за изпълнението на ОПР, които се изискват от ЗРР и ППЗРР.
Такъв доклад има само за 2013 г.
В ОПР 2007-2013 г. е разработена система от индикатори за които липсват базови и
целеви стойности. По този начин се затруднява проследяването на напредъка за
отчетния период.

Препоръки
В бъдещия ОПР е необходимо при разработването на системата за управление,
наблюдение и оценка на плана да се заложат базовите и целевите стойности на
конкретните индикатори. Освен това общинското ръководство трябва да
определи и общинско звено, което текущо да отговаря за стратегическото
планиране на община Стамболово, като събира информация и отчита текущо
степента на изпълнение на ОПР. По този начин ще се подпомогне
изпълнителната власт и органите на местно самоуправление, за постигане на
европейските стандарти за добро управление.
Необходимо е да се засили взаимодействието между партньорите при
подготовката и изпълнението на проекти, насочени към постигане целите и
приоритетите на ОПР.
Добре би било да се стимулират заинтересованите страни за по-активно
включване, както в процеса на планиране, така и в процеса на кандидатстване с
различни проекти, които да доведат до оптимизиране изпълнението на ОПР.
Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща
системата

за

представителите

координация
на

на

ОПР,

заинтересованите

осигуряване на информация и публичност.
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съвместните
страни,

действия

включително

с
за

За да се запълни липсата на информация от частните структури е необходимо
да се разширят съвместните инициативи, като частните мерки бъдат допълнени
с публични мерки, подобряващи бизнес средата. По този начин ще се осигури
мултипликация на резултатите и по-добра информираност.
В трансграничните и междуобщинските проекти са реализирани поредица от
надобщински мерки, за които цялостното изпълнение не е във възможностите
само на Община Стамболово. В някои от случаите те зависят от централната
администрация, а в други - от междуобщинското сътрудничество. В тези случаи
общината може да влияе индиректно или частично, но е важна координацията
между партньорите. Макар и не толкова широко приложени подобни проекти са
факт през изминалия програмен период. В този случай трябва да се отбележи, че
се е осъществявала сравнително добра координация. През следващия програмен
период е необходимо да се обръща по-сериозно внимание на подобни
инициативи.
Препоръчително е през новия програмен период типа

мерки, свързани с

туризма, да продължат да се развиват, за да се постигне натрупване на
резултати, което да доведе до реално и трайно развитие, особено на екотуризма.
В този случай е важно съхраняването на богатата природа и биоразнообразието
в региона.
Въпреки

частичните

подобрения

в

пътната,

водопреносната

и

канализационната инфраструктура на територията на община Стамболово, през
следващия програмен период е необходимо да продължи да се търси
финансиране за същия тип проекти, тъй като нуждата от тях продължава да е
актуална и през следващия планов период. Така ще се постигне по-голям ефект
върху цялостното развитие на общината и качеството на живот на местното
население в бъдещия период.
В новия ОПР е необходимо да се планират мерки, които ще надградят и/или
допълнят вече постигнатите резултати.
Препоръчително е да се гарантира устойчивостта на резултатите от различните
социални дейности, затова е важно такива проекти да продължат да се реализират
и през новия програмен период.
Необходимо е да се търсят възможности за включване на община Стамболово в
местна инициативна група, която да разработи Стратегия за местно развитие и
115

така да се осигурят възможности за реализиране на поредица от интегрирани
промишлени, земеделски и неземеделски мерки в развитието на региона.
При разработване на ОПР 2014-2020 г. на Община Стамболово трябва да се
търси интеграцията, синергията и допълняемостта, включително
обединяване на различни мерки – например инвестиции в инфраструктура
и услуги, които да имат обща цел. Такива интегрирани мерки могат да се
насочват в различни направления. Те могат да подкрепят процесите на
интеграция на групите в неравностойно положение, или различните
мерки в развитието на туризма и маркетинга на територията като
туристическа дестинация, както и мерки за устойчивото развитие на
общината.
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