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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на договор между община Кричим
и фирма „Прива” ЕООД за услуга, с предмет: “Провеждане на оценка на изпълнението на
план за развитие 2007-2013 г." на община Кричим, във връзка с чл. 34,ал. 2 от ЗРР и чл.
42,ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР.

1.1. Необходимост, роля и очаквани резултати на последващата оценка
Общинският план за развитие на община Кричим 2005-2006, 2007-2013 г. е приет с
Решение № 198, с Протокол № 24/11.10.2005 г. на Общински съвет Кричим, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 и 4 от ЗРР. След приемането си ОПР е
допълван два пъти. Първият път с Решение № 216 взето с Протокол № 26/02.12.2005 г. на
Общински съвет Кричим в аналитичната част на документа е допълнена информация по
отношение на почвите и релефа на територията на общината. През 2006 г. с Решение №
257, взето с Протокол № 32/05.06.2006 г. на Общински съвет Кричим е приета
Декларация за значението на природата като ресурс за устойчиво развитие в Западните
Родопи, като стратегическа насока за планиране и развитие на всички дейности в региона
на Западни Родопи, която е неразделна част от плана.
Общинският план за развитие на община Кричим определя средносрочните цели и
приоритети за развитието на общината, както и финансовите ресурси необходими за
реализацията му. Като документ от интегрираната система за планиране на регионалното
развитие, ОПР отчита специфичните характеристики и потенциала на общината, като
осигурява и съответствие на целите, заложени в него, с тези на стратегическите и
плановите документи от по-висок ранг, валидни към 2005 г. Планът представлява
средство за мобилизиране на усилията на общинското ръководство и всички
заинтересовани страни в общината при провеждане на политиката за устойчиво
интегрирано местно развитие и постигане на заложените цели, и е “вход” към
националните и европейските финансови ресурси.
За постигане на ефективност и ефикасност на планирането, програмирането,
управлението и ресурсното осигуряване на развитието, приетият през 2008 г. Закон за
регионално развитие (чл. 30, 31) урежда наблюдението и оценката на документи от
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интегрираната система за планиране на регионалното развитие. Чл. 34 на ЗРР
регламентира извършването на последваща оценка не по-късно от 1 години след
изтичането на периода на действие на стратегическите и планови документи, и в частност
на Общинския план за развитие на община Кричим.
По своята същност последващата оценка представлява систематичен и обективен
преглед на резултатите от изпълнението на ОПР в края на периода на неговото действие.
Оценката отчита степента на съответствие на стратегическия документ с потребностите и
нуждите от развитие на дадената територия и общност, степента на постигане целите и
устойчивостта на резултатите, ефективността и ефикасността на използваните ресурси,
реализацията и въздействието върху процеса на развитие за оценявания период.
Последващата оценка осигурява информация, която следва да интегрира
натрупания опит и поуките от реализацията на общинския план в цялостния процес на
стратегическо планиране, за да се подпомогне вземането на адекватни решения, свързани
с развитието на общината през следващия програмен период.

1.2. Актуален контекст
Като документ от интегрираната система за планиране на регионалното развитие
Общинският план на Кричим е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за
регионалното развитие /2004 г./ и при съблюдаване на значителна част от Методическите
указания за разработване на Общински планове за развитие. След приемането му
настъпват съществени промени в икономическите, политическите и международните
условия, които оказват влияние върху развитието на българските райони и в частност на
развитието на общината и изпълнението на общинския план за развитие.
От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на Европейския съюз (ЕС).
През този период настъпват и съществени промени в националното и европейското
законодателство за регионално и местно развитие. В ЕС стартира прилагането на новата
кохезионна политика. През 2007 г. Европейската комисия одобри Националната
стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г., както и оперативните програми за
България, съфинансирани от европейските структурни фондове и Кохезионния фонд за
периода 2007 - 2013 г.
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С цел постигане на съгласуваност и ефективно взаимодействие на националната и
европейската законодателна рамка за регионално развитие и осигуряване на по-добро
управление на регионалното развитие и ефикасност на подпомагащите го инструментите
през 2008 г. се прие нов Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагане
на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Новият Закон за регионално развитие (ЗРР)
предвижда до 31 август 2009 г. да се актуализират стратегическите и плановите
документи за регионално развитие - Национална стратегия за регионално развитие,
регионални планове за развитие (РПР), областни стратегии за развитие (ОСР).
В изпълнение на препоръките на новия Закон за регионално развитие ОПР на
община Кричим е актуализиран през 2008 г., като актуализирания документ е приет с
Решение № 66 взето с Протокол от 19.08.2008 г. Актуализираният ОПР е съобразен и с
достъпа на общината до значителен финансов ресурс, чрез изпълнението на проекти по
оперативните програми и ПРСР.
В изпълнение на чл. 33 от ЗРР са възложени и изготвени междинни оценки на
РПР на ЮЦР и ОСР на област Пловдив. През 2010 г. компетентните органи утвърдиха и
АДИ на РПР на ЮЦР и АДИ на ОСР на област Пловдив, което от своя страна определя и
необходимостта от изготвяне на Междинна оценка, съгласно чл. 33 на ЗРР, Общинската
администрация е следвало да възложи изготвянето на Междинна оценка и Актуализиран
документ за изпълнение на ОПР за периода 2011-2013 г. Предвид кратките срокове
оставащи до края на програмния период и факта, че през 2008 г. ОПР е съобразен в голяма
степен с новата нормативна уредба, Общинското ръководство не е предприело действия за
изготвяне на Междинна оценка и АДИ на ОПР.
Така настоящата оценка се явява първата външна експертна оценка на
изпълнението на ОПР и като такава има задачата да изведе изводи и препоръки относно
провеждането на политиката за регионално и местно развитие за следващия програмен
период, които да подпомогнат общинската администрация при провеждането на
политиката за регионално развитие.

1.3. Периодизация на оценкатa
Настоящата последваща оценка отчита най-важните тенденции и/или данни и
факти за периода на изпълнение на ОПР на община Кричим от 2007 до 2013 г.
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1.4. Източници на информация
Информационното осигуряване на междинната оценка се базира на следните поважни източници:
Данни на Националния статистически институт (НСИ) и териториалното
статистическо бюро;
Административна статистика на Агенцията по заетостта;
Официални справки и доклади от общината;
АДИ на НСРР;
АДИ на РПР на ЮЦР;
АДИ на ОСР;
Общински план за развитие /ОПР/;
Годишни доклади по наблюдението на изпълнението на Регионалния план за
развитие на ЮЦР;
Програмата за управление на общината 2007 - 2015 г.;
Сборни отчети за касовото изпълнение на бюджетите на общината за 2005 - 2010 г.;
Отчети на капиталовите разходи 2007 - 2010 г.;
Програмата за опазване на околната среда 2009 - 2011 г.;
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на община Кричим за 2009
- 2013 г.;
Единен информационен портал www.eufunds.bg, който се поддържа от дирекция
"Информация и системи за управление на средствата от ЕС" в администрацията на
Министерски съвет;
Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН);
Публична информация, публикувана на страниците на Управляващите органи на
Оперативните програми и на Програмата за развитие на селските райони;
Справки от Териториални звена на изпълнителнта власт на територията на област
Пловдив.
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2. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ОЦЕНКАТА
2.1.

ОЦЕНКА НА

СТЕПЕНТА НА

ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ

И

УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Оценката на степента на постигане на целите и устойчивост на резултатите е
направена на база напредъка в изпълнението на заложените приоритети и вложените за
това средства. Тя е извършена на база информация, предоставена от община Кричим,
както и на предоставена информация за изпълнените през периода 2007 - 2013 г. проекти
и дейности, ИСУН, годишните доклади за изпълнението на ОПР за 2009 - 2013 г., справки
от сайтовете на управляващи органи и др. В процесът на оценяване са използвани
отчетите на бюджета на общината и тези за капиталовите разходи. За мерките, свързани с
изпълнението на ОПР на община Кричим в периода 2007 - 2013 г., реализирани със
средства на физически и юридически лица липсва систематизирана информация, която да
позволява тяхното обвързване с целите и приоритетите на плана и затова те не са обект на
настоящата оценка. Определените индикативните финансови ресурси за изпълнение
четирите приоритета на Общинския план за развитие на община Кричим за периода 2007
- 2013 г. са в размер на 43 163 хил.лв.
Постигнатият напредък в изпълнението на целите и приоритетите, както и
постигнатите резултати са оценени по следната скала:
І. Нулеви резултати / не е отбелязан напредък - 0%;
ІІ. Незначителни резултати / минимален напредък – 0-25%;
ІІІ. Умерени резултати / значителен напредък – 25-50%;
ІV. Оптимални резултати /много голям напредък – 50-75%;
V. Постигнати резултати / максимален напредък – 75-100%.
Степента на напредък е в зависимост от дела на договорените и изплатените, и
прогнозните финансови средства по съответните приоритети и мерки към 31.12.2013 г.
2.1.1. Приоритет 1. Модернизация на техническата инфраструктура и балансирано
териториално развитие
Този приоритет е насочен към подобряване на състоянието на техническата и
социалната, инфраструктурата на територията на общината и подобряване на
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параметрите на околната среда. В рамките на приоритета са формулирани 45 мерки, като
за периода 2007 - 2013 г. са привлечени 35 925 хил. лева. От заложените в Приоритет 1
четирдесет и пет (45) мерки, екипът ангажиран с изготвянето на последващата оценка е
идентифицирал изпълнение по двадесет и девет (29) мерки. Част от останалите
шестнадесет (16) мерки ще се изпълняват през периода 2014 - 2020 г., а други вече не са
приоритет на общината.
По Мярка 1, 3, 4, 5, 6 и 7. „Реконтрукция на водопроводната мрежа по трасето на
главни канализационни колектори I, II, III и IV“; „Разработен проект за Доизграждане на
второстепенна канализационна мрежа към главни колектори I, II, III и IV“; „Изграждане
на съоръжение за преминаване на р. Въча при гл. колектор II“; „Изграждане на част от
главни канализационни колектори I, II, III и IV“; „Изграждане на канализация в кв.
Крайречен“ и „Изграждане на градска пречиствателна станция“:
По тези мерки е разработен и одобрен за финансиране проект „Техническа помощ
за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води – гр. Кричим“ на стойност 931 200 лв. Общината е депозирала на 18.03.2011
г. пред УО на ОПОС 2007 - 2013 към МОСВ за оценка инвестиционен проект
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна
мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим“. Общата
стойност на проекта е 33 123 540,62 лв. с ДДС. В процес на реализация е и следва да
завърши до края на 2014 г.

По Мярка 10. „Ремонт на тротоарите в града“
С материали, осигурени от общината и с работниците по проекта на Национална
програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ са изградени и/или
възстановявани тротоарите в града, като само за 2013 г. са възстановени общо 2 044 кв.м
тротоарни площи.

Мярка 11. „Основен ремонт на улични настилки“. По тази мярка е изготвен проект
за реконструкция и основен ремонт на ул.“Цар Симеон“ от ул.“Георги Бубаров“до
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бул.„Родопи“, като проекта е разделен на два етапа. В рамките на оценяваният програмен
период е завършен първия етап на проекта, а втория ще се реализира през следващия
програмен период.

Мярка 13. „Основен ремонт на път №PDV 1100, с наименование / III – 866/
Кричим – ж.п гара Кричим“.
В изпълнение на тази мярка през февруари 2013 г. Общинската администрация
разработва проект, с който кандидатства по мярка 321 на ПРСР. В краят на 2013 г. е
подписан договор с Държавен фонд земеделие на обща стойност 1 024 656 лв.

По Мярка 15 и 45. „Изработване на план за регулация и план за застрояване на
промишлена зона“; „Изработване на план за регулация и план за застрояване на гр.
Кричим“.
По тези две мерки общинската администрация е възложила изготвянето на Планово
задание и Опорен план за изработване на общ устройствен план на община Кричим.

По мярка 17 и 18. „Доизграждане на подпорна стена на река Въча в регулация и
Поддържане на подпорни стени на река Въча“.
За периодът 2007-2013 г. е реализиран проект: „Подпорна стена на републикански
път ІІІ – 866 Девин – Кричим – Стамболийски в участък между жилищни сгради с
административни номера 62 и 64, ул. „Антонивановци” в регулацията на град Кричим с
дължина 55 м. Стойността на проекта е 420 057 лв. Подпорната стена е изградена за 32
дни, а финансирането е осигурено от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет.

По Мярка 23. „Проектиране и изграждан на нов гробищен парк“.
Общината е възложила разработването на проект на нов гробищен парк, като за
изграждането на гробищния парк ще търси възможност за осигуряване на средства през
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следващия програмен период.

По Мярка 25. „Основен ремонт на пешеходен мост“ е изготвен и одобрен проект
„Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над река Въча - гр. Кричим по мярка
322 на ПРСР. Стойността на проекта е на стойност около 143 000 лв., като след забавяне
на проекта по вина на избрания изпълнител обекта е издаден на 31.12.2013 г.

По Мярка 26. „Изграждане и рехабилитация на уличната инфраструктура в
ромските квартали“.
Реализацията на тази мярка е свързана пряко с изпълнението на проекта
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна
мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Кричим“. След
приключването на дейностите по този проекта, значително ще се подобри състоянието на
уличната настилка в кв.„Крайречен, тъй като възтановяването ѝ е предвидено по проекта.

По Мярка 27. „Ликвидиране на нерегламентирани сметища“.
Всяка година общината организира почистване на нерегламентирани сметища.
През последните години гражданите и администрацията се включват активно в
националната кампания „Да изчистим България за един ден“. Само за 2013 г. са се
включили 422 доброволци и са почистени 9 нерегламентирани сметища.

По Мярка 28. „Рекултивация на съществуващото депо за твърди битови
отпадъци“.
Общината има подадено заявление към Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за проект „Закриване и
рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци в землището на община Кричим и
с.Козарско, община Бразцигово. Към момента текат различни съгласувателни процедури,
като са отстранени различни несъответсвия и пропуски в проектната документация. Към
настоящия момент община Кричим продължава да депонира отпадъците си в с.Цалапица,
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до изчерпване на капацитета на сметището, след което ще се пренасочи към новото
съоръжение в Асеновград.

По Мярка 29. „Организиране екологично събиране на отпадъците в града“.
Отпадъците, които се събират организирано на територията на община Кричим са
предимно битови и строителни. В общината е въведена организирана система за разделно
събиране на отпадъците. на основание на сключен през 2008 г. договор с ,,Екобулпак” АД,
въведена и нормално функционираща система за разделно събиране на отпадъци от
стъкло, пластмаса и хартия. На територията на община Кричим има разположени 52
контейнера тип ,,Кофа” - 330 л, 35 контейнера тип ,,Иглу” и 9 контейнера тип ,,Бобър” 1100 л, които към настоящия момент задоволяват потребностите на населението.
Почистването на контейнерите за хартия и пластмаса се извършва един път седмично, а на
контейнерите за стъкло веднъж на два месеца.
Промотирането на ползите от разделното сметосъбиране по отношение опазване на
околната среда се извършва периодично, чрез организиране на беседи, образователни
кампании сред подрастващите ученици и брошури.
Строителните отпадъци, както от общинските дейности, така и на населението се
изхвърлят на единственото за района регламентирано сметище за строителни отпадъци в
с.Първенец, на основание подписан договор между община Кричим и община Родопи,
като собственик.
На територията на община Кричим няма изхвърляне на опасни отпадъци, поради
липса на такива източници – предприятия, ферми и др.
Увеличаването на количеството на разделно събираните отпадъци през 2013 г. е
показател за повишаване на екологичната култура на населението.
По Мярка 30. „Почистване коритото на р. Въча“.
През 2012г. със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет са финансирани превантивни дейности за обект
„Почистване на коритото на р.Въча в регулацията на гр.Кричим”. Стойността на проекта е
малко над 320 000 лв.
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Мярка 31 „Изграждане на газопровод и газоснабдителна инсталация в гр. Кричим“
и Мярка 37 „Разработване на проект за газифициране на всички общински сгради, учебни
заведения и детски градини“.
В изпълнение на мярката за изграждане на газопровод и газоснабдителна
инсталация в гр.Кричим е частично изградена газопреносна мрежа, към която са включени
и газифицирани сградите на бившата Градска поликлиника, СОУ “П.Р.Славейков“,
НУ“Васил Левски“ и ОДЗ“Ралица“, като са присъединени и частни ползватели.
Реализирано и преминаването на р.Въча, след което са последователно газифицирани
сградите на Общинската администрация, НУ“Св.Св.Кирил и Методий“, ОДЗ „Незабравка“
и частни ползватели на газ. Изградена е техническа възможност за присъединяване и на
други публични сгради, които обаче следва да се реконстроират, след което да бъдат
присъединени към газопреносната мрежа.

Мярка 35. „Ремонт на път III 866 Девин – Кричим – Стамболийски – I – 8 от км
103+791 до км 104+903“.
Агенция „Пътна инфраструктура“ има разработен проект за ремонта на пътя в
участъка, който попада в територията на общината. Областно пътно управление –
Пловдив е предложило включването на път III 866 Девин – Кричим – Стамболийски до
границата с област Пазарджик за основен ремонт за периода 2014-2020. След
стартирането на дейностите по този проект ще възникне ангажимент на общината за
изграждане на прилежащите тротоарни площи с оглед осигуряване на безопасността на
пешеходците.

Мярка 38. „Откриване на Общински център за обществена подкрепа“.
Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в Кричим функционира от пет години. Той
е създаден в сградата на НЧ “Пробуда - 1912“, през 2008 г., със средтсва по програма ФАР
на стойност 48 000 лв. За тези пет години по данни на общинската администрация ЦОП е
работил с 424 потребители, като са проведени 4011 сесии по различни програми. Целеви
групи са деца в риск от изоставяне, техните семейства, деца със специални нужди, деца
отпаднали от училище или с риск от отпадане, деца в риск или жертви на насилие.
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Основни изводи към Приоритет 1:
Основните изводи, които се налагат от оценката на първоначалните резултати от
изпълнението на приоритета са:
1. Процентът на реализираните по приоритета средства, спрямо планираните в
индикативната таблица на ОПР е 119,19%, което е доста над заложеното и дава
основание да се отчете максимален напредък в изпълнението на приоритета (съгласно
приетата от екипа скала за оценка.);
2. Подобряването на техническата инфраструктура се оказва основен приоритет на
общинската адмнистрация през периода 2007 – 2013 г., като на практика са започнали
дейности по почти всички ключови проекти, залегнали в рамките на приоритета, а
паралелно с това има изготвени проекти, с които общината да кандидатства
непосредтвено след откриване на покани по ОП за следващия програмен период. Добрата
проектна готовност на общинската администрация е предпоставка отново за една добра
усвояемост на средствата от фондовете на ЕС.

2.1.2. Приоритет 2. Развитие на икономиката и създаване на условия за
конкурентноспособност, инициативи за регистриране на запазен знак „Произведено
в Кричим”
Този приоритет е насочен към подобряване на условията за бизнес на територията
на общината на базата на местното производство. В рамките на приоритета са
формулирани 13 мерки, като за периода 2007 - 2013 г. са привлечени 633 000 хил. лева.
От заложените в Приоритет 2. 13 мерки екипът, ангажиран с изготвянето на
последващата оценка е идентифицирал изпълнение по 7 мерки. Част от останалите 6
мерки ще се изпълняват през 2014 - 2020 г., а други вече не са приоритет на общината.

Мярка 1. „Разработване на програма за управление на общинската собственост с
цел привличане на инвестиции“.
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Ежегодно общинската администрация при община Кричим разработва Програма за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост с цел привличане на
инвестиции.

Мярка 6. „Реализиране на проект за сертифициране на Общината по ISO 9001 и
ISO00114“.
През ноември месец 2013 г. Община Кричим стартира изграждането и
внедряването на Система за управление на качетвото (СУК), съгласно изискванията на
международния стандарт ISO 9001:2008, изцяло с общински средства. През месец
февруари предстои сключването на договор с упълномощена сертифицираща организация
с цел извършване на сертификационен и надзорен одит.

Мярка 7. „Прилагане на общинска стратегия за намаляване на безработицата с 2-3
пункта/годишно“.
По тази мярка Община Кричим търси всяка възможност за осигуряване на заетост
за населението в няколко направления:
-

чрез подобряване на бизнес климата в общината;

-

чрез кандидатстване на общината по програми за осигуряване на заетост със
средства от Националния план за насърчаване на заетостта за съответната
година и от ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2007 - 2013;

-

чрез оземляване на малоимотни и безимотни граждани със земи, за които
община Кричим е възстановила право на собственост по чл. 19 от Закона за
стопанисване и ползване на земеделки земи.
По отношение на привличане на средства от републиканския бюджет и средства

от ЕС общината е привлекла най-малко 400 000 лева, като е осигурена заетост за над 700
безработни лица, регистрирани в Бюро по труда.

Мярка 10. „Побратимяване с Общини от други държави“.
През 2011 г. Община Кричим печели проект по ОП ”Aдминистративен капацитет“ Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на
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„Обмен на опит и добри практики в управлението на човешките ресурси между община
Кричим – България и община Арадипоу, Кипър”. За съжаление обаче поради
неизпълнение на ангажиментите по проекта от страна на партниращата община Арадипоу,
договора за безвъзмездна финансова помощ е прекратен със споразумение за
прекратяване на договора с ОПАК.
През новият програмен период, побратимяването със сродни общини от други
държави ще бъде съпътстващ приоритет в работата на администрацията след
утвърждаване на условията на новите оперативни програми.
Мярка 11. „Актуализиране на плана за развитие на Община Кричим за периода
2007 – 2013“.
В изпълнение на препоръките на новият Закон за регионално развитие ОПР на
община Кричим е актуализиран през 2008 г., като актуализирания документ е приет с
Решение № 66, взето с Протокол от 19.08.2008 г. Актуализираният ОПР е съобразен и с
достъпа на общината до значителен финансов ресурс, чрез изпълнението на проекти по
оперативните програми и ПРСР.
През 2013 г. общината започва подготовката на новият Общинския план за
развитие 2014 – 2020. Общинската администрация разработва проектно предложение „Поефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане
на политики“, с което кандидатства пред УО на ОП „Административен капацитет“.
Предложението получава положителна оценка и на 07.11.2013 г. между
Министерството на финансиите, като управляващ орган на ОП „Администартивен
капацитет“ и община Кричим е подписан Договор № 1313114 / 07.11.2013 г., за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „По-ефективна координация и
партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на политики“, по
бюджетна линия: BG051РО002/13/1.307, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики“, приоритетна ос I „Добро
управление“ ОПАК.
Основна цел на проекта е усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики при спазване на принципите за партньорство и координация в общинска
администрация Кричим.
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Специфичните цели са:
-

въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики;

-

оценка и разработване на стратегически документи на община Кричим.
В процес на изпълнение на проекта са планирани следните дейности:

-

организация и управление на проекта;

-

разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и
последваща оценка при осъществяването на общински политики;

-

провеждане на оценка на изпълнението на плана за развитие на община Кричим
2007 – 2013 г.;

-

разработване на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.;

-

дейности за информация и публичност.

Мярка 12. „Създаване на Местна инициативна група по Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г.“
През 2011 г. Община Кричим подава заявление за кандидастване в партньорство с
община Брацигово за създаване на Местна инициативна група по Програмата за развитие
на селските райони.
С уведомително писмо от 12.10.2011 г. на зам.-министъра на земеделието и
храните, приложено е предоставена Заповед № РД 09-890/12.10.2011 г. на Министъра на
ЗХ за отхвърляне на Заявлението за одобряване на Местна инициативна група в
партньорство на общините Кричим и Брацигово, ведно с мотивите за отказ. Всеки учреден
МИГ по условията на Програмата за развитие на селските райони, в частност на подхода
ЛИДЕР има право да кандидатства отново за одобрение от МЗХ при откриване на нова
процедура за прием на заявления.
Мярка 13. „Разработване на програма за ефективно управление на земеделските
ресурси на Община Кричим“.
Община Кричим все още не е разработила конкретна програма, насочена към
ефективно управление на притежаваните от нея земеделски ресурси. В рамките на своите
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пълномощия общинската администрация съдейства на земеделските производители при
решаването на проблемите им, а при необходимост ги насочва по компетентност към
Областната и/или Общинската служба „Земеделие“.
С решение на Комисия, назначена със заповед на директора на Областна служба
„Земеделие“ на община Кричим са възстановени 5 870,551 дка земи по чл. 19 от Закона за
стопанисване и ползване на земеделски земи. Това дава реална възможност да се
задоволят нуждите и потребностите на повече малоимотни и безимотни граждани,
проявили желание и необходимост от земеделска земя за обработване, с цел задоволяване
на потребностите. През 2013 г. са отдадени 44 бр. земеделки земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
с начин на трайно ползване „ниви и трайни насаждения“ с обща площ 52,017 дка.
С Решение № 154, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 г., Общински съвет при
община Кричим, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2,
чл. 25, ал. 1, чл. 37о и чл. 37п от ЗСПЗЗ дава съгласие за отдаване под наем на земеделски
земи с начин на трайно ползване „мери и пасища“ с обща площ от 54,532 дка. На
18.07.2013 г. е сключен договор за наем.
Общинката администрация няма възможност да инвестира в сферата на развитието
на селското стопанство, но възможностите, които предоставя ДФ „Земеделие“ увеличава
интересът към този отрасъл от страна на физическите лица. От съществено значение за
създаване на реални предпоставки за увеличаване броя на наетите имоти – общинска
собственост е начинът и времетраенето на договорите за наем.

Основни изводи към Приоритет 2:
Основните изводи, които се налагат от оценката на първоначалните резултати от
изпълнението на приоритета са:
1. Процентът на реализираните по приоритета средства спрямо планираните в
индикативната таблица на ОПР е 19,96%, което дава основание да се отчете минимален
напредък в изпълнението на приоритета (съгласно приетата от екипа скала за оценка).
2. Причините за отчитането на минимален напредък се дължат на факта, че през
отчетния период не са се реализирали две мерки – Мярка 8. „Проектиране и изграждане
на Общински пазар за животни” и Мярка 9. ”Изграждане на бизнес център”, чийто
индикативно заложена сума в ОПР е 3 млн.лева, което е 81,35 % от цялата стойност,
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заложена в приоритет 2. Реализацията на мярка 8 е ангажимент на общинската
администрация и не е приоритет, и за следващия програмен период. Реализацията на
мярка 9 зависи изцяло от възможностите и потребносите на бизнеса в Общината, който
след развихрилата се през 2010 г. световна икономическа и финансова криза не е
иницирал създаването на такъв бизнес център в община Кричим. По тази причина и двете
мерки не са приоритетни и не се предвижда включването им в следващия ОПР.
3. Друга основна мярка, която остава нереализирана е мярка 3. „Разкриване и
актуване като публично-общинска собственост на минералните извори“. Въпреки че до
сега не е намерен потенциален инвеститор за разработването на минералните извори в
Кричим, чрез ПЧП, това си остава една добра възможност за увеличаване на приходната
част на бюджета на общината и затова тази мярка си остава приоритет и през
предстоящия програмен период.

2.1.3. Приоритет 3. Съхраняване и развитие на човешкия потенциал, развитие на
социалните дейности и смекчаванена социалните различия.
Този приоритет е насочен към развитието и съхранението на човешкият потенциал
на общината, чрез създаване на модерни условия за развитието му, предоставяне на
качествени обществени услуги за различните потребности на населението. В рамките на
приоритета са формулирани 31 мерки, като за периода 2007 - 2013 г. са привлечени 3 630
хил. лева. От заложените в Приоритет 3. 31 мерки екипът, ангажиран с изготвянето на
последващата оценка е идентифицирал изпълнение по 13 мерки. Част от останалите 18
мерки, както при другите приоритети ще се изпълняват през 2014-2020 г., а други вече не
са приоритет на общината.
Мярка 2. „Създаване на дневен център за възрастни хора.“
Откритият през 2008 г. като делигирана от държавата дейност Дневен център за
стари хора /ДЦСХ/, гр. Кричим се финансира като социална услуга в общността, чрез
бюджета на общината, съгласно решение на МС относно единните разходни стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности, чрез общинските бюджети.
Социалната услуга ДЦСХ е заложена в Областната стратегия за реализиране на социални
услуги през 2010 г.и е с капацитет за 35 потербители.
Центърът предлага комплекс от социални услуги, като здравно и социално
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консултиране, дневна грижа, осмисляне на свободното време, групова работа,
рехабилитация – провеждане на лечебна физкултура, активна музикотерапия, осигуряване
на храна и топли напитки. Организират се занимания по интереси.
В кабинетът за лечебна физкултура два пъти седмично квалифициран специалист –
рехабилитатор предоставя услуги по лечебна физкултура, групова и индивидуална
поддържаща терапия. Групите са две, всяка от които е по 5 човека, но са крайно
недостатъчни да задоволяват потребностите на всички желаещи. Ето защо, трябва да се
търси възможност за разширяване обхвата на дейността по лечебна физкултура. Всеки
четвъртък могат да се посещават часове по музикотерапия. Периодично в Центъра се
изнасят здравни беседи.
Мярка 4. „Разработване на общинска програма за развитие на детския и младежки
спорт в града.“
Община Кричим няма изработена общинка програма за развитие на детския и
младежкия спорт в града, но Общински съвет при община Кричим ежегодно приема
Годишен календарен план за спортни и младежки дейности за съответната година, който
се обвързва с бюджета на общината.
Мярка 5. „Обучение на ромите с цел интеграцията им“.
През отчетният период Община Кричим е разработила и изпълнила 2 бр. проекти и
инициативи, насочени конкретно към представителите на тази етническа група с цел
продължаване на интегрирането ѝ .
През 2008 г. Община Кричим започва реализацията на проект „Младите хора в
Кричим празнуват заедно Великден, Рамазан Байрям и Гергьовден” на стойност 6 823
лева, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът е насочен към приобщаване на 170 деца
и младежи от етническите малцинства, чрез провеждане на инициативи по повод найтачените религиозни празници с цел взаимно опознаване, уважение и взаимна
толерантност и разбирателство. Участниците научават повече за своя бит и култура и
опознават традициите на останалите етноси. По проектът е закупена научна и
художествена литература за живота и културата на етническите малцинства.
В края на 2010 г. отново със средства от ЦОИДУЕМ, в размер на 17 405 лева
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общината реализара проект. Целта на проекта е: подготовка за училище и развитие на
потенциалните възможности на онези деца, чийто майчин език не е български; съхранение
на ценностите на предучилищното детство и успешен преход към училищното обучение;
научаване на български език още от ранна възраст в естествена среда различна от
домашната и интеграция на ромските деца при провеждане на задължително обучение на
петгодишните.
Паралелно с това извън проектната дейност, в редовния образователен процес в
училищата на територията на общината се извършват дейности, свързани с интегрирането
на тази специфична целева група.
През 2011 г. Община Кричим печели проект „Специални в образователните
потребности, еднакви в обществото” на стойност 91 580 лв. Проектът е финансиран със
средства от ОП “Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е създаване на
условия за включване в образователния процес на деца със специални образователни
потребности в масовото училище и детските градини, достигане на по-високо качество на
образованието, възможно най-добрата социална интеграция и приобщаване към средата в
масовото училище и детските градини, и осигуряване на възможност за най-доброто
обучение в тях. Част от целевата група са и децата от ромски произход.

Мярка 7. „Актуализиране и изпълнение на Програма за превенция на
наркоманиите и противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните.“
През месец декември 2012 г. е актуализирана Общинска програма за превенция на
насилието между учениците, с три годишен период на действие.
Ежегодно Общински съвет при Община Кричим приема Общинска програма за
закрила на детето за 2013 г., която е обвързана с бюджета на общината.
Съгласно годишните планове за работа на МКБППМН се провеждат индивидуални
мероприятия със застрашени подрастващи и техните родители, както и беседи на актуална
тематика – алкохолизъм, тютюнопушене, СПИН, наркотици, трафик на деца и жени,
сексуално насилие и други.
Мярка 9. „Разработване и реализиране на проекти за интегриране на ромското
население в обществения, социален и културен живот на общината“.
С Решение № 80-233/12.07.2011 г. на Министерство на образованието, младежта и
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науката е одобрено проектно предложение с Вх. № ИСУН: BG 051 РО 001 –
4.1.04/0021/19.12.2009 г. „Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в учението,
мечтите и игрите“, финансиран от Министерството на образованието, младежта и науката
по ОП „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Подобряване на достъпа до
образованието и обучението“, с бенефициент община Кричим и партньори - СОУ
„П.Р.Славейков“, НУ „Васил Левски“, НУ „Св.св. Кирил и Методий“, ОДЗ „Ралица“ и
ОДЗ „Незабравка“ – гр. Кричим.
Целите на проекта са:
- подобряване на училищната среда в общинските образователни структури;
- прилагане на методи за интегрирано интерактивно обучение в организираните клубове и
групи по интереси по проекта;
- допълнителна квалификация за педагогическия персонал от общинските образователни
структури за работа в мултикултурна среда;
- промяна в родителското отношение към образователния процес (и тяхната подкрепа за
включването на децата им в училищния живот);
- подобряване на етническата толерантност и търпимост в община Кричим.
Проектът е приключил успешно на 17 декември 2012 г.
Мярка 11. „Въвеждане на професионално образование и обучение в СОУ
„П.Р.Славейков“.
През периода се реализира една профилирана паралелка, природоматематическа с
английски език, прием след VII клас, като броя на учениците е разлличен през различните
учебни години. Последната учебна година 2013/2014 паралеката не се реализира поради
заявен интерес само на 8 ученика при минимум 12 ученика за паралелка.
За учебната 2014/2015 г. заявеният държавен план-прием за СОУ „П.Р.Славейков“,
гр. Кричим е една профилирана паралелка, природоматематическа с английски език,
прием след VII клас двадесет ученици и една общообразователна паралелка, с прием след
завършено основно образование двадесет и девет ученици.
Мярка 12. „Разширяване обхвата на услугите на Общински център за информация
и услуги на гражданите.“
Във връзка с подадено проектно предложение и получено положително становище
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на 11.10.2013 г. между УО на ОП „Административен капацитет“ (ОПАК), Дирекция
„Оперативна програма „Административен капацитет“ и Община Кричим е подписан
договор

за

изпълнение

на

проект

„Повишаване

ефективността

на

общинска

администрация Кричим“. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 12 месеца,
считано от датата на сключването му. Общата стойност на проекта възлиза на 73 529 лв.
Средствата, които ще бъдат предоставени са в следното съотношение: 85 % от
Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет на Р България.
Бенефициентът – община Кричим, няма собствен принос по проекта.
Реализирането на проектното предложение ще допринесе за постигане целите на
плана за развитие на общината 2007 – 2013 г. и ще бъде предпоставка за
доусъвършенстването им през следващия програмен период 2014 – 2020 г., и за
утвърждаване визията на администрацията: „Подобряване на качеството на живот в
Община Кричим за едно по-добро бъдеще“.
Мярка 13. „Модернизиране и поддържане на компютърните зали в училищата.“
На територията на община Кричим функционират три учебни заведения – две
начални и едно средно училище. За учениците от началните училища са обзаведени и се
поддържат в много добро състояние по един компютърен кабинет, а в СОУ
„П.Р.Славейков“ – два.
Извън обхвата на училищата към Общинския младежки дом има оборудвана
компютърна зала, която работи целогодишно, а през летните месеци се организират
курсове за деца от социално слаби или от семейства в неравностойно положение.
Разкритият при изпълнението на проект „Глобални библиотеки“ Библиотечен
информационен център е оборудван с 3 персонални компютъра, мултимедийно и
периферно устройство, с които гражданите имат възможност да ползват безплатен пакет
от услуги: достъп до интернет, обучение по компютърна и информационна грамотност,
online информация за потребители от различни възрастови, социални и етнически групи и
много други услуги.
Мярка 16, 17 и 19. „Ремонт на НУ „Васил Левски“; „Ремонт на НУ „Св.св. Кирил и
Методий“ – топлоизолация на сградата и реконструкция на отоплителната инсталация“;
„Ремонт на ОДЗ „Ралица“ – хидроизолация, саниране и реконструкция на отоплителната
инсталация.“
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Община Кричим е разработила и представила за одобрение проект по ОП
“Регионално развитие“ 2007 – 2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и
сътрудничество“, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции“, Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.1-03/2010 „Подкрепа за
прилагане мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура
на 178 малки общини“.
След одобрението на проектното предложение е сключен договор от 13.12.2010 г. –
„Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище
„Св.св. Кирил и Методий“, Начално училище „Васил Левски“ и Обединено детско
заведение „Ралица“ - гр. Кричим.
На 05.06.2013 г. в Община Кричим е входирано писмо от ГД „Програмиране на
регионалното развитие“ към МРРБ за извършване на окончателно плащане по проекта, с
което е изпълнена в цялост и мярката по плана за развитие на община Кричим.
По Мярка 18. „Ремонт на ОДЗ “Незабравка“.
През 2008 г. със средства от Социалния инвестиционен фонд (СИФ) на стойност
390 018 лева е извършено външно саниране на сградата, монтаж на скатен покрив,
частичен ремонт на отоплителната инсталация, частична подмяна на радиатори, ремонт на
санитарни възли.

Мярка 30. „Изграждане на детски площадки“.
В проект „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в
УПИ XIII“ за зеленина и трафопост кв. 80; УПИ XII – за зеленина кв. 129; имот на ул.
„Венера“ за зеленина кв. 135; площад „Родопи“/ „Демокрация“/ - пред църквата за
зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча“ е предвидено изграждане на детска
площадка на пл.„Освобождение“ – пред църквата. В момента се изпълняват строително
монтажни работи, заложени в проекта.
По Мярка 31. „Разработване и реализация на проект за озеленяване на града“.
През отчетният период са изготвени и одобрени проекти по Програма за развитие
на селските райони, Мярка 322 „Развитие и обновяване на селата“, както следва :
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-

Проект „Рехабилитация на пл. Обединение, част от ул. „Никола Петков“ и
прилежащите площи към сградата на Община Кричим и НЧ „Пробуда“,
паркоустояване на УПИ IV – за зеленина, кв. 57; УПИ III - за зеленина, кв. 57 и
УПИ II - за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричи:
Подписан е договор между Община Кричим и ДФ „Земеделие“ на стойност

1 087 910 лв. С анекс стойността е актуализирана на 948 510 лв. Поради получените пониски стойности на офертите стойността е актуализирана още веднъж на 896 928 лв. В
момента се изпълняват СМР, заложени в проекта.
-

Проект „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в
УПИ XIII – за зеленина и трафопост кв. 80; УПИ XII – за зеленина кв. 129; имот
на ул. „Венера“ за зеленина кв. 135; площад „Родопи“/ „Демокрация“/ - пред
църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча“.

Подписан е договор между Община Кричим и ДФ „Земеделие“ на стойност 715 792
лв. С анекс стойността е актуализирана на 677 800 лв. Поради получените по-ниски
стойности на офертите стойността е актуализирана още веднъж на 644 734 лв. Към
настоящият момент са приключили СМР за подобекти УПИ XIII – за зеленина и
трафопост кв. 80 и УПИ XII – за зеленина кв. 129, като същите са въведени в експлоатация
на 13. 12. 2013 г. За останалите три подобекта СМР продължават.
Извън заложените в Общинския план за развитие на община Кричим (2007 - 2013 г.
) мерки са реализирани следните дейности, които са насочени към Приоритет 3:
От 2009 г. на територията на общината се предоставя Социалната услуга
„Обществена трапезария“, която е с капацитет 90 бенефициенти.

Основни изводи към Приоритет 3:
Основните изводи, които се налагат от оценката на първоначалните резултати от
изпълнението на приоритета са:
1. Процентът на реализираните по приоритета средства спрямо планираните в
индикативната таблица на ОПР е 47,97%, което дава основание да се отчете значителен
напредък в изпълнението на приоритета (съгласно приетата от екипа скала за оценка).
2. И тук, както при приоритет 2 има неизпълнени мерки, които не са изцяло в
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правомощията на общинската администрация, за да може да ги планира. Това са мерките
24 “Проектиране и изграждане на полицейски участък” и мярка 28 „Изграждане на
балнеолечебен център“. Двете мерки са индикативно заложени на стойност 2 300 000 лева
или това е 27,8 % от цялата сума предвидена за приоритета;
3. Приоритетно си остава реализирането на мерките 20 „Ремонт на стадион Христо
Ботев“, 21. Ремонт на сградата на НЧ “Пробуда”, 22. Ремонт на сградата на Общински
младежки дом, като те са заложени и за програмния период 2014 - 2020 г.

2.1.4. Приоритет 4. Създаване на предпоставки за развитие на туризма, опазване на
околната среда и съхранение на културно-историческото наследство
Този приоритет е насочен към развитието на потенциала на културноисторическото наследство на общината с цел развитие на туризъм и благоприятна околна
среда. В рамките на приоритета са формулирани 11 мерки, като за периода 2007 - 2013 г.
са привлечени 60 хил. лева. От заложените в Приоритет 4. 11 мерки екипът ангажиран с
изготвянето на последващата оценка е идентифицирал изпълнение по 5 мерки. Част от
останалите 6 мерки, както при другите приоритети ще се изпълняват през 2014 - 2020 г., а
други вече не са приоритет на общината.
Мярка 4. „Развитие на вилна зона „Черешово“, чрез предлагане на Общински
туристически продукти“.
Екопътеката, водеща до вилна зона „Черешово“ се поддържа в много добро
състояние от общината в партньорство с НПО „Надежда и бъдеще за Кричим“. Районът е
изключително подходящ за туризъм, фотолов, вело- и мототуризъм. Изпълнението на тази
мярка следва да продължи и през следващия планови период, с цел постигането на трайни
и качествени резултати в областта на туризма и организирания отдих.
Мярка 5, 6 и 9. „Откриване на посетителски и ресурсен център за развитие на
туризма“; „Изграждане на специализирани екотуристически маршрути – пешеходни,
природопознавателни, екстремни и водни“; „Откриване на информационен туристически
център“.
През 2013 г. общинската администрация е разработила предложение и е
кандидатствала с работен проект „По стъпките на Иван Асен II Завоевателя“ по Програма
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за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности“. Извършени са консултантски услуги за подготовка на
документация за кандидатстване, както и изработване на инвестиционен проект, във
всички необходими проектни части за „Посетителски център“, разположен в гр.Кричим.
На 18.09.2013 г. е входирано в ДФ „Земеделие“ изготвеното проектно предложение на
стойност 390 750,59 лв. без ДДС.
Мярка 8. „Популяризиране на забележителностите на Общината.“
На интернет страницата на общината са публикувани материали, които не само да
представят, но и да популяризират природните забележителности на района.
Издаден е и се разпространява каталог на община Кричим, в който е представено
културно-историческото наследство.
Извън заложените в Общинският план за развитие на община Кричим (2007-2013 г.
) мерки са реализирани следните дейности, които са насочени към приоритет 4.
През 2008 г. е реализиран проект „Авариен ремонт на църква „Св. Св. Козма и Дамян – гр.
Кричим” със средства от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане
към МС на стойност 90 730 лева. Проектът включва ремонт на покрив и помощно
помещение, изграждане на покривна и дъждовна канализация, отводняване, боядисване на
сгради.
Пак през 2008г. е реализиран проект „Авариен ремонт на Джамия– гр. Кричим” със
средства от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС на
стойност 86 300 лева. Проектът включва подмяна на покривна конструкция, ремонт на
помещения, хидроизолация, вътрешно боядисване.

Основни изводи към Приоритет 4:
Основните изводи, които се налагат от оценката на първоначалните резултати от
изпълнението на приоритета са:
1. Процентът на реализираните по приоритета средства спрямо планираните в
индикативната таблица на ОПР е 5,58 %, което дава основание да се отчете минимален
напредък в изпълнението на приоритета (съгласно приетата от екипа скала за оценка).
2. Това е приоритетът, по който е отчетен най-незначителен напредък, като в
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същото време при оценката е идентифициран голям туристически потенциал в
територията, който не е достатъчно добре разкрит. Това може да се дължи на факта, че на
територията на общината няма регистрирани приходи от реализирани нощувки. Това се
дължи

на факта,

че общината се намира сравнително

близо

до областния

административен център – Пловдив (25 км). Така на практика гостите на града минават
транзитно през забележителностите, без да оставят голяма добавена стойност за
общината и бизнеса в нея.

2.2.ОБЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
За оценка на общото въздействие на плана върху състоянието на община Кричим е
необходимо да се използва система от индикатори, които отчитат какъв е напредъка по
изпълнението на целите на плана, как се изпълняват финансовите разчети, както и в каква
степен са постигнати очакваните резултати на основа на реализираните проекти в рамките
на плана. Тъй като в оценяваният план не е описана системата от индикатори за
наблюдение и оценка, за нуждите на тази оценка екипа ангажиран с Полседващата оценка
оценя общото въздействие на плана, чрез отчитане на напредъка по следните
количествено измерими индикатори:
1. Демографски
1.1. „Брой на населението“,
1.2. „Естествен прираст на населението“,
1.3. „Тотален коефицент на плодовитост“
2. Социално-икономически
2.1. „Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по групи
предприятия според броя на заетите“.
2.2. „Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор на
икономиката и на един жител от населението“.
2.3. „Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение“
2.4. „Регистрирани безработни и равнище на безработица в областта и община
Кричим за периода 2009 - 2012 г.“
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Таблица №1. Естествен прираст на населението
Статистически

2008

райони, области и
общини

България

брой
-32
811

2009

на
1000
души
-4,3

брой
-27
112

2010

на
1000
души
-3,5

брой
-34
652

2011

на
1000
души
-4,6

брой

на
1000
души

-37
412

-5,1

Южен централен
район

-5 881

-3,8 -4 327

-2,8 -5 764

-3,8 -6 629

-4,5

Област Пловдив

-2 496

-3,5 -1 711

-2,4 -2 536

-3,6 -2 580

-3,8

-2,6

-3,4

-1,9

Община Кричим

9

1,0

-22

-29

-16

Източник: Национален статистически институт

Община Кричим е една от двете общини на територията на област Пловдив, в
които към 2008 г. има положителен естествен прираст на населението. В резултат на
неблагоприятните последствия от световната финансова и икономическа криза започнала
в средата на 2009 г. е налице намаляване на раждаемостта в цялата страна и в частност в
община Кричим, което води до отрицателният естествен прираст. След пика от 2010 г.,
когато в общината са починали 29 души повече отколкото са се родили през 2011 г., броят
им намалява на 16 души или 1,9 на 1000 души, което е едно от най-ниските нива спрямо
страната и областта.
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Таблица № 2. Тотален коефициент на плодовитост
Статистически райони, области

2008

2009

2010

2011

България

1,48

1,57

1,49

1,51

Южен централен район

1,45

1,55

1,50

1,54

Област Пловдив

1,44

1,55

1,49

1,54

Кричим

1,68

1,67

1,74

1,84

и общини

Източник: Национален статистически институт

От таблицата по-горе се вижда, че средният брой деца, родени в едно семейство, в
общината. През последните години е над средното за страната, района за планиране и
областта, което означава, че качеството на живот в общината е над средното за страната.

Таблица № 3. Основни икономически показатели на нефинансовите
предприятия по групи предприятия според броя на заетите в
община Кричим.

Общини / Групи
предприятия

Брой

Произведена

Приходи от

единици

продукция

дейността

брой

Нетни
приходи от
продажби

хиляди левове
2008 година

Кричим

192

26 712

35 446

32 607

Микро до 9 заети

179

5 019

11 290

10 423

Малки от 10 до 49

10

4 540

5 448

4 993

Средни от 50 до 249

3

17 153

18 708

17 191

2009 година
Кричим

213

31 585

44 667

39 966

Микро до 9 заети

197

4 131

13 306

10 666
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Малки от 10 до 49

13

8 978

11 803

10 750

Средни от 50 до 249

..

..

..

..

Големи над 250

..

..

..

..

2010 година
Кричим

205

37 847

51 943

50 414

Микро до 9 заети

189

4 451

14 737

14 281

Малки от 10 до 49

13

13 693

16 248

15 936

Средни от 50 до 249

..

..

..

..

Големи над 250

..

..

..

..

2011 година
Кричим

201

39 450

56 673

54 868

Микро до 9 заети

187

5 547

18 995

18 507

Малки от 10 до 49

..

..

..

..

Средни от 50 до 249

..

..

..

..

Големи над 250

..

..

..

..

Източник: Национален статистически институт

През 2011 г. произведената продукция в общината достига 39 450 хил. лв., като е
отчетено увеличение от 5%, спрямо предходната година. Най-висок е делът на
микропредприятията /до 9 заети лица/ – 93% от общия брой, които са произвели 33,3% от
продукцията. Малките предприятия /от 10 до 49 заети/ са 5,5%. Делът на средните /от 50
до 249 заети/ предприятия и големите (над 250 заети) от общия брой е незначителен –
съответно 0,1%, и 0,5%, но произведената в тях продукция достига общо 76,7%. Фактът,
че тези 76,7%, от общо произведената продукция на територията на общината е формиран
от 4 предприятия, показва състоянието на икономиката, и налага предприемането на
мерки за стимулиране на малкия и среден бизнес.
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Таблица № 4. Нетни приходи от продажби на предприятията от
нефинансовия сектор на икономиката и на един жител от населението

България

общо/хил.
лева

209 254 970 27 510 183 203 382 24 221

общо/хил.
лева

общо/хил.
лева

на човек от
населението/лева

общо/хил.
лева

и общини

2011
на човек от
населението/лева

райони, области

2010
на човек от
населението/лева

Статистически

2009
на човек от
населението/лева

2008

188 419 152 25 106 208 511 441 28 457

ЮЦР

24 618 262

16 005

22 154 770 14 497

22 938 039

15 156

24 878 853 16 912

Област Пловдив

15 692 776

22 289

14 535 452 20 715

15 284 827

21 951

16 530 656 24 278

Кричим

32 607

3 770

50 414

5 957

39 966

4 653

54 868

6 555

Източник: Национален статистически институт

По показателят „Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия
сектор на икономиката“ се вижда, че икономиката на общината не е определяща за
икономиката на област Пловдив. Приходите от продажба на предприятията в общината за
2011 г., съотнесени към тези на област Пловдив са едва 0,22 %, като по-лош е процента
само на икономиката на община Перущица.

Таблица № 5. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение.
Статистически
райони, области и
общини

2008

2009

2010

2011

България

6 538

7 309

7 777

8 230

Южен централен
район

5 268

5 835

6 197

6 541

Област Пловдив

5 390

6 054

6 462

6 889

Кричим

5 111

5 439

5 982

6304

Източник: Национален статистически институт
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По показателят „Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение“ община Кричим се нарежда на 7-мо място сред 18 общини, но си остава
със стойности под средните за страната, района за планиране и областта. Общините, които
имат по-ниски стойности по този показател, имат икономика с преобладаващ дял от
селското стопанство, където традиционно заплатите са по-ниски.

Таблица № 6. Регистрирани безработни и равнище на безработица в областта
и община Кричим за периода 2009 - 2012 г.

Община Кричим

Средно
месечен брой

Равнище на
безработица

22173 6,7 % 27233

8,3%

26319

8,3%

29189

9,6 %

596

Равнище на
безработица

Равнище на
безработица

2012

Средно
месечен брой

2011

Равнище на
безработица

Област Пловдив

2010
Средно
месечен брой

2009
Средно
месечен брой

Община

15%

726 18,3%

631 17,7%

709 22,5%

Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта - Пловдив“

От таблицата по-горе се вижда, че в резултат на икономическата криза, както в
световен, така и в национален план, равнището на безработицата в община Кричим е
22,5%, при средно за област Пловдив – 9,6%. Това равнище на безработица нарежда
общината на предпоследно място в област Пловдив (по-високо равнище на безработица
има само в община Брезово – 22,7%). Причините са комплексни, но като водеща се
очертава ниската или липсата на каквато и да било квалификация на регистрираните
безработни, които са предимно от малцинствените групи.
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2.3. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ
Оценка на ефективността на използваните ресурси за изпълнението на ОПР на
община Кричим за периода 2007 - 2013 г. се базират на обобщените резултати и
аналитичния преглед на изпълнените проекти и реализираните или прогнозирани
финансови средства по съответните приоритетни оси и мерки, залегнали в плана.
За да отчетем ефикативността при реализацията на Общинския план за развитие,
съпоставяме реализираните финансови средства за периода 2007-2013 г. с индикативно
заложените при разработването на плана средства:

Приоритет/Специфична цел

Планирани
индикативно
средства

Реализиарани средства

За периода 2007 – 2013
1

2

2/1*100

Приоритет 1. Модернизация на
техническата инфраструктура и
балансирано териториално развитие

30140

35925

119,19

Приоритет 2. Развитие на икономиката
и създаване на условия за
конкурентноспособност, инициативи за
регистриране на запазен знак
„Произведено в Кричим”

3688

736

19,96

Приоритет 3. Съхраняване и развитие
на човешкия потенциал, развитие на
социалните дейности и смекчаванена
социалните различия

8260

3962

47,97

Приоритет 4. Създаване на
предпоставки за развитие на туризма,
опазване на околната среда и
съхранение на културно-историческото
наследство

1075

60

5,58

ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ

43163

40683

94,25
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За да отчетем ефикасността на изпълнение на ОПР следва да се отчете напредъка
по

изпълнението

на

количествените

и

качествени

индикатори

заложени

при

разработването или актуализирането на ОПР.
Както стана яно по-горе при актуализацията на ОПР през 2008 г. са преложени
индиактори които не са количествено и качествено измерими и за това на практика няма
как екипа изготвящ Последващата оценка да измери ефикасността на изпълнението на
ОПР.
За да може все пак да се измери ефикасността от изпълнението на ОПР за нуждите на
на настоящата оценка се изготви следната сръвнителна таблица:

Брой
заложени
мерки

Брой
реализирани

%
изпълнение

Приоритет 1. Модернизация на
техническата инфраструктура и
балансирано териториално развитие

45

29

64,42

Приоритет 2. Развитие на
икономиката и създаване на условия за
конкурентноспособност, инициативи
за регистриране на запазен знак
„Произведено в Кричим”

13

6

46,15

Приоритет 3. Съхраняване и развитие
на човешкия потенциал, развитие на
социалните дейности и смекчаванена
социалните различия.

31

13

41,93

Приоритет 4. Създаване на
предпоставки за развитие на туризма,
опазване на околната среда и
съхранение на културноисторическото наследство

11

5

45,46
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2.4.ОЦЕНКА

НА

ОРГАНИЗАЦИЯТА

ПО

ПЛАНИРАНЕ,

ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОПР
Оценката проследява функционирането на системата за планиране, изпълнение,
наблюдение и контрол, ангажираността на органите на местно самоуправление и
партньорите, както и механизмите за осигуряване на информация и публичност.
ОПР на община Кричим е разработен в режим на консултации със
заинтересованите страни, като се отчита значителен обществения интерес. Документът
съдържа, описание на процеса на планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на
реализацията му, както и мерки за публичност.
В община Кричим е създадена много добра организация за прилагане и
изпълнение на ОПР от гледна точка на планиране и реализиране на проекти. Резултатите
от оценката показват, че през последните години общинската администрация се е
възползвала от почти всички възможности за кандидатстване с проекти, привличане и
усвояване на средства от европейски фондове и националните програми и е осъществила
значителен обем дейности със средства от общинския бюджет. Има подготвена
документация и внесени проекти, които след съгласуване с новите изисквания през
следващия програмен период ще могат да бъдат подадени непосредствено след отваряне
на прием. За постигане на целите на ОПР и интегрираното устойчиво развитие и
реализацията на съвместни проекти общината работи активно със съседените общини.
Не съществува система от индикатори което затруднява процесите на оценка и
наблюдение, и влияе върху тяхното качество. Не са определени информационните
източници извън националната статистика и тази на агенцията по заетостта, както и
начините, и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията.
Липсва достатъчно информация за дейностите, извършени на територията на общината от
партньорите, в лицето на бизнеса и структурите на гражданското общество.
Съгласно изисквания на ЗРР, кметът на общината е изготвил годишни доклади за
изпълнението на ОПР за 2009 - 2013 г. ., като по данни на общинска администрация, в
съответствие със ЗРР същите са представени на председателя на Областния съвет за
развитие.
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2.5 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
На база извършеният анализ на стратегическият документ и въз основа на
направените задълбочени проучвания на изпълнението на целите, залегнали в ОПР, чрез
изпълнените проекти и дейности от общинската администрации могат да се направят
следните основни изводи и препоръки:

-

Община Кричим е постигнала значителен напредък в изпълнението на ОПР за
изпълнение на приоритетите на ОПР е съобразено с нуждите на населението и
бизнеса на територията на общината и носи преки ползи за тях;

-

В Общината е създадена добра организация за изпълнение на ОПР от гледна
точка на планирани и реализирани проекти. Общината е натрупала сериозен
опит в разработването и изпълнението на проекти и е изградила капацитет в
тази област, който ще бъде от голяма полза през 2014-2020 г.;

-

Основните финансови средства на които разчита общината при реализация на
проектите залегнали в ОПР са средствата, идващи по линията на ЕС. Налице е
тенеденция при провеждането на общинската политика, да се търсят всички
възможности за финаниране от външен донор, а не да се разчита изцяло на
общинския бюджет, който е ограничен;

-

Решаването на голяма част от проблемите с техническата инфраструктура, през
оценявания период, дава основание да считаме че през 2014 - 2020 г. ще се
създадат предпоставки за подобряване на бизнес климата и привличане на
стратегически за общината инвеститори, което от своя страна ще подобри и
качеството на живот на населението;

-

Инвестициите, направени в подобряването на материлно-техническата база на
образователната, културната, здравната и социална инфраструктура са
предпоставка за предоставяне на качествени услуги, във всяка една от
изброените сфери, което е гаранция за повишаване на удовлетвореността на
гражданите от качеството на тези улуги;

-

Добра възможност за общината и нейната територия ще е участието в Местна
инициативна група основана на подхода ВОМР (Водено от общността местно
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развитие) и финансирана от ПРСР. Такова участие може да бъде създадено
както на основата на партньорството с община Брацигово, така и чрез
включване във вече съществуваща МИГ, каквато е тази създаден между
съседните на Кричим общини – Перущица и Родопи;
-

Функционирането на системата за наблюдение на ОПР следва да се подобри
като се създаде Мониторингова група/както е предвидено в действащия ОПР/ и
се промени съществуващата система от индикатори предвид това, че същата не
е напълно информационно обезпечена, което затруднява процесите на оценка и
наблюдение, и влияе върху тяхното качество;

-

Налице е голям потенциал за развитие на туризъм, който обаче не е усвоен в
достатъчна степен. Следва развитието на алтернативни форми на туризъм, като
религиозен, културен, селски, опознаветелен да стане приоритет за общинската
администрация и туристическия бизнес, през настоящия програмен период
2014-2020 г.;

-

Общинската администрация много добре отчита търсенето на потребителите
на социални услуги, като се стреми да отговори на техните потребности.За
периода 2014-2020 г. ще е добре ако могат да се запазят и до развият до тук
работещите социални улуги.
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Приложение 1

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АД

Акционерно дружество

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВОМР

Водено от общността местно развитие

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда“

ДВ

Държавен вестник

ДДС

Данък добавена стойност

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“

ДЦСХ

Дневен център за стари хора

ЕС

Европейски съюз

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение

МС

Министерски съвет

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИГ

Местна инициативна група

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРР

Министерство на регионалното развитие

МКБППМН

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

НУ

Начално училище

НЧ

Народно читалище

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет“

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда“

ОПР

Общински план за развитие
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ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“

ОСР

Областен съвет за развитие

ОДЗ

Обединено детско заведение

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПУДООС

Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната
среда

ПЧП

Публично-частното партньорство

РПР

Регионален план за развитие

СИФ

Социалния инвестиционен фонд

СМР

Строително-монтажни работи

СОУ

Средно основно училище

СУК

Система за управление на качетвото

УО

Управляващ орган

УПИ

Урегулиран поземлен имот

ФАР

Програма на ЕС за подпомагане на държавите от Централна и
Източна Европа при подготовката им за присъединяване към
Европейския Съюз

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦОИДУЕМ

Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства

ЮЦР

Южен централен район
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