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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
1.1.

Местоположение

Община Кърджали е разположена в северната част на източните Родопи заемайки площ от е 624 км2.
Административно общината е част от Южен-Централен район, а град Кърджали е административен
център на област Кърджали. На североизток и изток община Кърджали граничи с общини от област
Хасково и Стамболово. На юг граничи с общините Момчилград и Джебел, и в много малък участък с
община Крумовград (района на язовир „Студен Кладенец”). На запад общината граничи с община
Ардино, а на север и северозапад с община Черноочене.
През територията на общината преминават жп линията Русе-Подкова и първокласния път РусеВ.Търново-Ст.Загора – Хасково – Кърджали–Маказа.Пътят е една от най-важните пътни връзки,
пресичащи България в направление север – юг и част от трасето на Общоевропейски транспортен
коридор (ОЕТК) № 9. С отварянето през 2013 г. на Граничен контролно пропускателен пункт (ГКПП)
Маказа се обособява директна връзка, свързваща р.Дунав (канала Рейн – Майн – Дунав) – транспортен
коридор № VII с Бяло море (пристанище Александруполис). Това дава възможност за увеличаване на
трансграничните контакти и всички призтичащи от тях възможности (търговия, трудов пазар, инвестиции
и т.н).
До
гр. София (Столична област, столица на Р. България)
гр. Пловдив (област Пловдив)
гр. Хасково (област Хасково)
гр. Смолян
гр. Бургас (област Бургас)
гр. Александруполис (Гърция)

1.2.

Разстояние в км.
242
97
45
86
247
134

Селищна структура

Урбанизационната структура се характеризира с 1 градски центрове и 117 малки, разпръснати населени
места.Населените места и другите урбанизирани територии заема 5,01 % от територията на общината.
Степента на урбанизация в общината е 64,94 (2012 г.), като се отчита незначително намаление спрямо
2005 г. с 1,2 пункта, главно поради вътрешно миграционни процеси през последните две години.
Гъстотата на население през 2012г. е 116,95 души / км2 спрямо 119,63 души през 2005 г.
Съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България са определени
4 критерия за функционално категоризиране на населените места в Р. България. Критериите включват
показатели свързани с демографското развитие, урбанизационните процеси, инфраструктура, селищно
административни и културни функции. Разпределението на населението по население места, показва,
че повече от една пета от населението през 2011 г. живеят в населени места с население от 101 до 500
страница4
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жители.В следващата таблица е дадено функционалното разпределение на населените места и по брой
население.
Таблица 1–Функционална категоризация на населените места в община Кърджали / Разпределение на населените места според
населението, 2011 г.

Функционална Брой
категоризация населени
места
2
1
5
7
6
17
7
48
8
45

ОБЩО

118

Населени
места според
населението
0
1-10
11-50
51-100
101-500
501-1000
над 10000
ОБЩО

Брой
населени
места
2
9
18
11
68
9
1
118

Брой
население
0
42
486
753
15651
6648
43880
67460

% на
населението
към общото
0,00%
0,06%
0,72%
1,12%
23,20%
9,85%
65,05%
100,00%

Източник:1. Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г.,обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел, МРРБ; 2.
НСИ Преброяване на населението и жилищния фонд в Р. България

Преобладаващата част от населените места са разположени по трите изходни артерии от гр.Кърджали
към Хасково и по пътя към Ардино.
Административен център в общината е гр. Кърджали, в които са концентрирани административни
структури на централната власт. Градът, се явява център на икономическото развитие, съчетавайки
отрасли от индустрия и услуги.
Град Кърджали е населено място от 2-ва категория. Разположен е в Източнобеломорския водосборен
басейн, в поречието на река Арда. Населението на града през 2011 г. наброява 43 880 жители. Общата
площ на града по градоустройствен план е 1078,71 ха. В чертите на града са включени кварталите:
„Байкал”, „Боровец”, „Централна градска част”, „Студен кладенец”, „Възрожденци”, „ВъзрожденциТераса” („Терасите”), „Прилепци”, „Веселчане”, „Гледка”, „Горна Гледка”, Промишлени зони „Юг”, „Изток”,
„А” и „Б”.
Активно се усвояват за отдих терени край язовир „Кърджали“. Ключова роля за обединяването играе
урбанизирането на водно-зеления диаметър на Арда и свързаните с нея паркови и открити пространства
и комуникации, пространствената ориентация на отделните части на града към реката.
Създаването на благоприятен инвестиционен бизнес климат може да се постигне със засилване на
производствените взаимоотношения по линията Кърджали – Комотини – Александрополис след
пускането в експлоатация на ГКПП Маказа.
Селата са малки, като значителна част са с население под 200 души. Характерът на тяхната структура е
предимно дисперсен. Основен структуриращ елемент се явява меридианната урбанизационна линия
Русе – Маказа и паралелната южна гранична ос.Пространствената структура на селищната мрежа
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следва логиката на разпокъсаността на обработваемите земи.
В рамките на общината са обособени седем опорни центрове, чиито ядра са съставени от сравнително
големи села с население между 500 и 1000 души, разположени почти равномерно в цялата територия на
общината – Стремци, Мост, Перперек, Миладиново, Широко поле, Глухар, Опълченско, Бойно.
Фигура 1 - Динамика на население в Опорните центрове на община Кърджали – 2005-2011г.

И
зточник: НСИ

Общо населението на опорните центрове е намаляло със 190 души или 1,76% за периода 2005-2011 г.,
което е средногодишно намаление с 0,29%.
Жилищната среда и инфраструктурата в селските региони са с лоши показатели. Достъпът до
качествени медицински услуги в селата е затруднен, както поради причини от инфраструктурен
характер, така и поради по-високите нива на бедност сред селското население.

1.3.

Географски характеристики

1.3.1. Релеф
Според географското райониране на Република България община Кърджали се намира в
Източнородопския подрайон на Южна България. Този район обхваща нископланинския хълмист релеф
по средното течение на река Арда. Средната надморска височина е 329 м. Релефът на общината е
много разнообразен и се характеризира със силно изразена разчлененост По поречията: на река Арда е
разположен общинския център – град Кърджали.
1.3.2. Геоложки състав, почви и полезни изкопаеми
Геоложкият строеж на общината се характеризира с голямо разнообразие от скални комплекси и
геоложки структури. Най-голям дял от територията е покрит с вулканогенно-седиментните скали от
палеогенския комплекс съставени от риолити, андезити, туфи и туфити, смесени с различни морски
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седименти. В югозападната част на общината на големи територии се разкриват метаморфните скали
представени от гнайси, амфиболити, слюдени шисти и др. В северната част на общината се срещат и
слабо-споени неогенски седименти, които са лесно податливи на ерозия. По долините на реките Арда и
Перперек са образувани ивици от алувиални наслаги съставени предимно от пясъци и чакъли с
кватернерна възраст.
В земеделските територии преобладават почви със средно продуктивни възможности до лоши и
непригодни за земеделско ползване. На територията на горския фонд преобладават канелени горски
излужени почви, следвани от кафяви горски (светла, преходна, тъмна), хумусно-карбонатни, алувиални,
алувиално-ливадни и алувиално-делувиални почви.
В общината се намират значителни по размери находища на нерудни изкопаеми: бентонит, зеолит,
перлит трас, фелдшпат, слюда, варовик, пясък, чакъл и др. В гр. Кърджали е построен единственият в
страната завод за производството на бентонит, перлит и зеолит. Полезните изкопаеми могат лесно да се
използват, тъй като се намират на малка дълбочина и съществуват техники и технологии за добива им.
Все още неразработени залежи на качествен мрамор и облицовъчни материали, като гнайс, туфи и
варовици.
1.3.3. Климатични характеристики
Климатът в района на общината е континентално-средиземноморски, обослувен от характера на
атмосферния пренос и трансформация на въздушните маси върху повърхнината на релефа. Средната
годишна температура на въздуха е 12,5 ᴼС. Средно около 216 дни годишно, от началото на април до
началото на ноември се наблюдава устойчиво задържане на температурата над 10ᴼС.Зимите са
сравнително меки, като дните със задържане на снежна покривка са около 39 дни. Лятото е
продължително и горещо, максималните температури достигат до 39-40ᴼС. Средната зимна
температура е около 0 ᴼС, а през лятото – около 24ᴼС. Температурните суми през вегетационния
Фигура 2 - Роза на ветровете
период са около 3 800-4 000ᴼС и са сред най-високите за
страната.
Освен другите фактори, наличието на големи свободни водни
площи влияе върху влажността на въздуха в района на гр.
Кърджали.Относителната влажност на въздуха е най-ниска през
летните месеци от 57 до 67 %, а най-висока през зимните
месеци 78-83 %. По-високата влажност на въздуха през зимните
месеци е предпоставка за задържане на замърсителите в
приземния слой на атмосферата.
Морфографските особености на района оказват силно влияние и върху режима на валежите. Поради
есенно-зимния максимум на валежите лятото и засушливо, а по долината на Арда силно засушливо.
Поради южното положение на общината голяма част от зимните валежи падат във вид на дъжд или
дъжд и сняг. През пролетта падат достатъчно количество валежи, които осигурят добро овлажняване на
почвата. От юли започва сравнително ясно очертан безвалежен период, проявен най-добре в края на
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лятото и в началото на есента, който продължава до октомври. Средно годишните суми на валежите са
около 550-600 мм, което е по-ниско от средните за страната.
Преобладаващи са север-северозападните и юг-югозападните ветрове,със скорост около 4 м/сек, с
честота 35 % за летния период и 48 % за зимния период.Периодите на безветрие с благоприятни
ситуации за инверсии са не повече от 5 %. Тяхната дълбочина и мощност не са така големи, а
температурният градиент по височина – сравнително нисък.Средната годишна скорост на вятъра е 1,66
м/сек., което го определя като слаб. Броят на ясните дни по обща облачност годишно е 82, а броят на
мрачните дни – 90.
Анализът на климатичните условия в общината показва, че в комплексното им въздействие обуславят
нормална самопречистваща способност на атмосферата и не създават сериозни предпоставки за
замърсяване.

1.4.

Водни ресурси

Водните ресурси на територията на община Кърджали са значителни и се формират от подземни и
повърхностни водоизточници, които се захранват от валежите.Главна водна артерия е р. Арда. Река
Арда е най-голямата родопска река и един от най-големите притоци на р. Марица. Тя и всичките й
притоци се характеризират с голяма поройност, дължаща се на съчетанието от континенталното и
средиземноморско климатично влияние.
1.4.1. Повърхностни води и водни басейни
Река Арда извира от Ардин връх, тече през дълбока долина до турско-българската граница и се влива в
Марица на турска територия при гр. Одрин. Водосборната й област до границата е с площ от 5 201 кв.км.
На територията на община изцяло попада водно тяло BG3AR100R020. Средногогодишната стойност на
оттока в поречието на р. Арда се изчислява на 32,5 м3/с. За река Арда и притоците й са характерни
внезапни поройни прииждания, които в някои случаи придобиват стихиен характер. Причина за това са
интензивният характер на валежите, чиито максимуми достигат до 100 мм за едно денонощие и бързото
разтопяване на снежната покривка.
Река Перперек се влива в язовир „Студен Кладенец“, като 60% от течението на реката попада на
територията на община Кърджали.
Река Кьошдере е приток на р.Арда в частта й между яз. „Кърджали“ и яз. “Студен кладенец“. 80% от
течението на реката попада на територията на Община Кърджали.
На р.Боровица е изграден яз.«Боровица» (общ обем 27,3 млн. м3), който служи за питейно-битово
водоснабдяване на 47 села в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене.На територията на
община Кърджали попада 15% от течението на реката - притоци от яз. „Боровица“ до вливане в яз.
„Кърджали“.
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За акумулиране на водите на р. Арда и нейните притоци на територията на община Кърджали са изгради
два язовира -“Студен кладенец” с обем 489 млн. м3(попада на 70% на територията на Община
Кърджали) и “Кърджали”. Язовир „Кърджали” е с обем 532,9 млн. м3 (попада на 50% на територията на
Община Кърджали). Основното им предназначение е регулирането на големия и силно променлив отток
на р. Арда по сезони. Водните ресурси, така акумулирани, са предназначени за производство на върхова
електроенергия и за напояване.
1.4.2. Подземни води
На територията на община Кърджали има 2 пукнатинни и едно порово подземно водно тяло.
Подхранването на поровите води е от инфилтрация на валежни води директно от повърхността или от
вода от реките в общината. Подхранването на поровите води е от валежи, от реките при високи водни
нива и от пукнатинни води.
Пукнатинните води1 са безнапорни, с плитка циркулация в хипергенната им напукана и изветряла зона.
Формирани са в палеогенските и докамбрийските скали.Дренират се в хидрографската мрежа чрез
извори с променлив дебит. По химичен състав пукнатинните води са: хидрокарбонатно-сулфатнокалциево-магнезиеви с минерализация 100÷600 mg/l.
Порови води2 са акумулирани в чакълесто-песъчливите палеогенски и неогенски седименти и
кватернерни алувиални и делувиални образувания. Дренирането им е в речно-овражната мрежа и чрез
водовземни съоръжения. Поровите води са предимно хидрокарбонатно-калциево натриеви със средна
минерализация 500÷600 mg/l.Химичното им състояние е „добро”.

1Пукнатинни

води в Централно Родопски комплекс” с код BG3G00000Pt046, „Пукнатинни води в Източно Родопски комплекс” с
код BG3G00000Pg028
2Порови води в Кватернера – р.Арда” с код BG3G000000Q010
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2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
2.1.

Обща характеристика на местната икономика

Община Кърджали попада в границите на Южен централен район, който произвежда около 14% от БВП
на страната и има по-нисък икономически растеж в сравнение с националните тенденции. Тези различия
са значителни и нарастват с времето (БВП на човек от населението е около 70% през 2010 г. от
средното за страната спрямо 76% през 2000 г.Икономическото развитие на област Кърджали е с
традиционно нисък относителен дял в БВП на Южен централен район.Тези тенденции са относително
постоянни през последните 10 години и може да се допусне, че областния БВП на човек от населението
ще остане по-нисък от средните стойности на национално и регионално ниво, а в същото време
икономиката ще се развива по подобен начин.
В икономиката на областта, община Кърджали има доминиращо положение. Всеки три от пет
предприятия в областта са на територията на общината. Почти две трети от наетите и заетите в област
Кърджали са в общинските предприятия и структури. Преобладаващата част от произведената
продукция в областта през 2010 г. е реализирана в общинските предприятия. Близо 80% от
реализираните приходи в местната икономика също са на територията на общината. Основната част от
ДМА са активи притежание на предприятията от общината Кърджали. Приносът на община Кърджали в
развитието на областната икономика през 2010 г. е показан на фиг. 3.
Фигура 3 – Принос на предприятията в община Кърджали в икономиката на област Кърждали по основни икономически
индикатори

Източник: Национален статистически институт

Основните икономически дейности развити на територията на общината са:
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Добивна промишленост – наличие на богати находища на нерудни полезни изкопаеми – перлит,
бентонит, и естествени зеолити (90% от производството, на които се използват в строителството,
циментовата промишленост и селското стопанство);
Преработваща промишленост;
Производство на цветни метали: олово, цинк, кадмий и др.;
Машиностроителна промишленост - производството на машини, съоръжения и инструменти,
необходими за подземния рудодобив и обогатяването; хидравлични и пневматични изделия;
високо пречиствателна техника; гама от манометри за ниско, средно и високо налягане и други;
Текстилна и трикотажна промишленост - производството на всички видове горни и долни
облекла;
Строителство - съществуващите строителни дружества са снабдени с модерна лека и тежка
механизация и съвременна база за добив на инертни материали, варобетонни разтвори и
промишлен камък;
Туризъм – културно-историческото наследство и природните дадености са предпоставка за
развитие на туризма, почивното дело и спорта;
Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост - по данни на общинската
администрация, предприятията в общината могат да преработват 20 хил. тона тютюн, 10 хил. т.
месо, 45 хил. литра мляко, над 4 хил. т. плодово-зеленчукови консерви и други;
Въпреки свиването на производството в последните кризисни години сектор „Индустрия“ запазва водещо
място формирайки над 70% от произведената продукция в местната икономика (фигура 4).
Фигура 4 – Принос на икономическите сектори в икономиката на община Кърджали, 2008-2010 г. в (%)

Източник: ТСБ – Кърджали, собствени изчисления
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Водещите три икономически дейности в общината са преработващата промишленост (60% от общото
производство в общината през 2010 г.), строителството (12% от общото производство в общината през
2010 г.) и търговията (7% от общото производство в общината през 2010 г.). Хотелиерството и
ресторантьорството, които са силно свързани с развитието на туризма на територията на общината има
много малък дял в общинската икономика по отношение на реализираната продукция – едва
1%.Свиването на производството в преработващата промишленост през 2009 г. е преодоляно и през
2010 г. и се отчита ръст от 17% на годишна база. Най-големите спадове в производството през
последните две години се наблюдават в строителството, като средното намаляване на производството
за 2010 г. спрямо това през 2008 г. е 59%. Въпреки това, този сектор запазва структуопределящата си
роля в общинската икономика.
Фигура 5 - Произведена продукция в община Кърджали по икономически дейности, годишни растежи / спадове (%)

Източник: ТСБ – Кърджали, собствени изчисления

Като естествен икономически център на територията на гр. Кърджали е концентриран основния
икономически потенциал на общината.

2.2.

Структура на предприятията в община Кърджали

През 2010 г. в община Кърджали са регистрирани активни 2 726 предприятия, като нарастването в
техния брой е с 8% спрямо пред-кризисната 2008 г. В структурно отношение преобладават микро
предприятия ( до 9 заети), с приблизително 92% относителен дял от общия брой през целия изследван
период. Средните и големите предприятия заемат дял от близо 1,4% от всички действащи предприятия
на територията на община Кърджали.
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С най – голям относителен дял са предприятията в сектор „Услуги“, с дял от 82,8% в общата структура.
Влиянието на икономическата криза на местно равнище се проявява с известно закъснение, като найсилно негативните процеси се отчитат през 2010 г., когато в повечето от икономическите дейности в
секторите „Индустрия“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ се наблюдава намаляване на броя на
предприятия. По-слабо засегнат е сектор „Услуги“, в който се отчита като цяло задържане на общия брой
предприятия. В таблицата по-долу е дадена промяната в броя на предприятията в община Кърджали.
Таблица 2 - Брой и динамика на предприятията по икономическите дейности в община Кърджали, 2005-2010 г., брой

Икономически дейности по (НКИД
2008 г.)

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Растеж
2009 г.

Растеж
2010 г.

Общ брой на регистрираните
предприятия в община Кърджали

2413

2534

2726

2726

7,58%

0,00%

Растеж
2010 г. /
2005
12,97%

Сектор „Селско, горско и рибно
стопанство“

32

30

39

36

30,00%

-7,69%

12,50%

Сектор „Индустрия“

320

395

436

429

10,38%

-1,61%

34,06%

Преработваща промишленост

225

216

259

254

19,91%

-1,93%

12,89%

Добивна промишленост

6

..

..

5

..

..

-16,67%

Строителство

89

179

177

170

-1,12%

-3,95%

91,01%

2058

2100

2242

2257

6,76%

0,67%

9,67%

..

..

..

4

..

..

..

1247

1224

1240

1247

1,31%

0,56%

0,00%

233

190

197

183

3,68%

-7,11%

-21,46%

Хотелиерство и ресторантьорство

254

207

236

250

14,01%

5,93%

-1,57%

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
Далекосъобщения
Операции с недвижими имоти

..

26

33

22

26,92%

-33,33%

..

160

68

89

91

30,88%

2,25%

-43,13%

-

134

153

148

14,18%

-3,27%

..

-

32

38

42

18,75%

10,53%

..

19

15

17

21

13,33%

23,53%

10,53%

80

93

100

99

7,53%

-1,00%

23,75%

Услуги
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъците и
възстановяване
Търговия; Ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи

Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
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Икономически дейности по (НКИД
2008 г.)

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Растеж
2009 г.

Растеж
2010 г.

Общ брой на регистрираните
предприятия в община Кърджали

2413

2534

2726

2726

7,58%

0,00%

Растеж
2010 г. /
2005
12,97%

-

34

28

26

-17,65%

-7,14%

..

65

77

111

128

44,16%

15,32%

96,92%

Култура, спорт и развлечения
Други дейности

Забележка: „..“ Конфиденциални данни
Източник. ТСБ – Кърджали, собствени изчисления

Низходящото развитие на предприятията и заетите в тях лица през 2010 г., показва, че намалената
икономическа активност оказва негативен ефект върху създаването на нови и оцеляването на вече
съществуващи предприятия в секторите „Индустрия“ и частично в част от икономическите дейности в
сектор „Услуги“. Макар и минимално, отчетеното нарастване на печалбата в местните предприятия през
2009 г. с 0,45% е в резултат по-скоро на инерционните процеси наблюдавани в икономиката на
общината. С навлизането на кризата през 2010 г. печалбата на местните фирми намалява със 7,10%
спрямо 2008 г.В подобна посока е и развитието на пазара на труда, което свидетелства за
продължаване на тенденцията на намаляване на заетите в икономиката лица и нарастване на
безработицата.
В периода 2008-2010 г., броят на микро се изменя незначително с 0,60% спрямо предходната година,
докато при малките предприятия намалението е с 5,45%. При средните и големи предприятия
намалението е с 20,8%. В краткосрочен план негативните последствия от този спад са по-лоши за
средните и големите, в сравнение с микро и малките предприятия. Това отразява разликите в
структурата на продажбите между размерните класове в комбинация с неравното разпределение на
спада в индивидуалното (частното) потребление, от една страна, и експорта и инвестициите, от друга
страна. Микро и малките предприятия са ориентирани в по-голяма степен към местния пазар, докато
средните и големите предприятия имат по-висок дял на продажбите в експорта. Тъй като обаче,
експортът се очертава като водещ за икономическото възстановяване, в средносрочен план тези
предприятия имат по-добра перспектива.

2.3.

Сектор Индустрия

2.3.1. Добивна промишленост
Специфична за района е ролята на добивната индустрия, поради наличието на залежи на перлит,
бентонит и естествени зеолити. Бентонитовото находище се намира близо до гр. Кърджали и е
практически неизчерпаемо. То се характеризира с благоприятни минно-технически условия, което дава
възможност за осъществяване на открит добив. Бентонитът е от натриево-калциев тип, каквито са и
почти всички находища в Европа. Второто нерудно находище е на зеолит и също е близо до гр.
Кърджали. То е практически неизчерпаемо и подобно на бентонита се добива по открит начин. Съставен
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е главно от 70-90% клиноптитолит. Основното предприятие за производството на бентонитови,
перлитови и зеолитови продукти е „Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД – Кърджали. В близост до
Кърджали се намира и едно от най-богатите находища на България на трас. Той е основната суровина за
производство на цимент. Все още неразработени са залежи на качествен мрамор и облицовачни
материали, като: гнайси, туфи и варовици. Разкриването на тези производства може да се счита за
приоритет в добивния сектор на икономиката на Общината.
2.3.2. Преработваща промишленост
Делът на преработващата промишленост в общото производство на общината е близо 60% през 2010 г.
по данни на НСИ, което позиционира този сектор като доминиращ в местната икономика. На територията
на общината оперират 254 предприятия от преработващата промишленост като за 2010 г. заетите лица в
тях са 5 993 души, а наетите – 5 771 души. Най – висок разходи за възнаграждения се отчитат през 2008
г., като растежа е с близо 50%. В резултат на настъпилата криза, свитото потребление, предприятията в
сектор постепенно намаляват разходите за възнаграждения, както в резултата на оптимизиране на
персонала, така също и в резултата на намаляване и / или задържане на възнагражденията.В резултата
на свитото потребление през 2009 г. произведената продукция е 9% по-ниска спрямо преходната година.
Първите симптоми от излизане на кризата се отразиха и върху произведената продукция в сектора,
която нарасна с 17% спрямо 2009 г.През 2010 г., реализираната печалба в сектора е близка до нивата от
2005 г. след, но остава с над 21% след рекордната 2007 г.
За периода 2008-2010 г., въпреки икономическата криза, която се отразява върху националната и
местната икономика, в този икономически сектор има нарастване на брой опериращи предприятия с
18%. За същия период нарастването в произведената продукция е със 7%, в приходите от дейността –
3%, в печалбата – 108%, в разходите за ДМА – 10%.
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Фигура 6 – Динамика на основните финансови показатели в Преработващата промишленост, община Кърджали 2008-2010 г., в хил.
лв.

Източник: ТСБ – Кърджали

Основните подотрасли, които са силно застъпени в общината са: Металургията, машиностроенето и
металообработването, текстилната и шивашката промишленост.Металообработването и производството
на пластмасови изделия е представено от “Пневматика Серта” за хидравлични и пневматични цилиндри,
“Монек-юг” за минно и металургично оборудване, “Формопласт” за шприц форми за пластмаса, турската
фирма ”Теклас България” за производство на автомобилни части. ОЦК” АД – Кърджали, чиято дейност е
производство на олово, цинк, калай и техните сплави, до скоро е с най-голям персонал, но към момента
не функционира. Характерно за отрасъла е силната зависимост от динамиката на цените на металите,
енергийните източници и други суровини на международните борси. Основните производствени
мощности са разположени в източната производствена зона на гр. Кърджали. Поради характера на
производство, предприятията в този подотрасъл на икономиката на община Кърджали се основни
замърсители и носят рискове по отношение на потенциални промишлени и технологични аварии.
Значителна част от инвестициите в общината са насочени към текстилната и шивашката промишленост.
Основен пазар на продукцията са предимно клиенти от Германия, Франция, Италия и Холандия. Силната
зависимост от външните пазари, направи сектора силно податлив на икономическата криза и в
допълнение ограничава възможностите за инвестиции в дълготрайни активи. За поддържане на
конкурентни предимства се разчита главно на ниско заплащане, което поражда текучество на работната
сила, особено при растеж на икономиката.
2.3.3. Строителство
Дейност„Строителство“заема близо 12% от общото производство в общината. В него има регистрирани
170 активни предприятия с общо 1 439 заети в тях лица. Наблюдавания до началото на 2008 г.
строителния бум беше резултат отразвитието на пазара на недвижими имоти, растящите цени,
ипотечното кредитиране на граждани и повишеното търсене на жилищни площи. В този период по всички
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основни показатели се отчита растеж. Това мотивира активността и води до постепенно увеличаване
както на инвестициите, така и на крайния продукт. На национално ниво дейностите в строителствотобяха
засегнати първи и най-силно от настъпването на икономическата криза, като това намери отражение и
на общинско ниво. Налице е значително намаляване на броя на фирмите и на нетните им приходи от
продажби. Намалява броят на заетите в отрасъла, поради което на пазара на труда по-лесно се намират
нужните човешки ресурси. Дълготрайните материални активи за три години са намалели с близо 12%.
Приходите от дейности през 2010 г. са намалели с близо 91% спрямо 2008 г., а приходите от продажби с
над 60%, като все още няма признаци на възстановяване.

2.4.

Сектор Услуги

Водещите икономически дейности в сектора са: търговия3; транспорт, складиране и съобщения;
хотелиерство и ресторантьорство; хуманно здравеопазване и социални работи. Най-много регистрирани
предприятия на територията на общината има в дейност Търговия – 1 248, които реализират малко над
7% от общата продукция в общината. Преобладават микропредприятията, като заетите в сектора са 3
Фигура 7 – Динамика на основни показатели на водещите икономически дейности в сектор „Услуги“, община Кърджали, 2008-2010 г.
в хил. лв.

663, а средното им месечно възнаграждение за 2010 г. е 317 лв.
Източник: ТСБ – Кърджали

Дейностите свързани с „Транспорт, складиране и съобщения“ се наблюдава устойчива тенденция на
намаление на фирмите с 21,5% за последните 7 г. Влиянието на кризата е особено отчетливо, като повсички основни финансови показатели се отчита намаление след 2009 г. Успоредно с това намалява и

3

Пълното наименование на икономическата дейност по КИД 2008 е „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“
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приноса на дейността в произведената продукция в местната икономика от 4,38% през 2008 г. до 3,72%
през 2010 г. В същото време се наблюдава намаляване на финансовата ефикасност на разходите, като
средно предприятията в икономическата дейност правят с 1 лв. повече разходи за генериране на 100 лв.
приход през 2010 г. спрямо предкризисната 2008 г.

2.5.

Туристическо развитие

Природните и културно – историческите дадености са добра предпоставка за развитие на туризма в
общината. През 2010 г. в икономическа дейност хотелиерство и ресторантьорство в общината работят
250 предприятия с 886 заети лица, от тях постоянно наети са 675, разходите за възнаграждения са 2,366
млн лв., приходите от дейността са 9,659 млн. лв., а разходите са 9,905 млн. лв., печалбата е 641 000
лева, загубите – 908 000 лева (по данни на НСИ) ДМА възлизат на 7,920 млн лв.4За 2010 г. отношението
легла - денонощия е 178 924.
Според официалните данни в края на 2012 г. средствата за подслон на територията на община
Кърджали са 12 броя5, с капацитет от 553 места, от които 7 хотела с капацитет от 441 легла. Основната
част от хотелската база е от категория “3 звезди” и в нея се предлагат пълната гама услуги, съгласно
изискванията на Закона за туризма.Настанителната база предлага двуместни стаи с всички удобства,
при това – на конкурентни цени (в сравнение с общите ценови равнища на основните хотелиерски услуги
в страната). На територията на общината функционират 46 ресторанта с 3 591 места. Няма официални
данни за туристически обекти от типа „къщи”, ”вили” или „самостоятелни стаи”, но има наличие на такова
предлагане.
По данни на общинска администрация, които се подават в Националния туристически регистър, на
територията на общината са категоризирани и функционират: къщи за гости – 9 бр., апартаменти за
гости – 2 бр., самостоятелни стаи – 10, пансиони – 2 бр. с капацитет 80 места.
В периода 2005-2012 г., общият брой на пренощували лица на територията на общината Кърджали e
179097 души или средно годишно 22 782 души. Основният пик в посещенията и реализираните нощувки
и приходите е през 2007 г., като след това се наблюдава тенденция на намаление (фигура 8 ).
Фигура 8 – Основни показатели за развитие на туризма в община Кърджали, 2015-2012 г.

НСИ, Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2010 г по икономически дейности по
области и по общини
51. Включват се средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година.
4
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Източник: НСИ

В структурно отношение, относителният дял на реализираните нощувки от български граждани
представляват варира силно от 67% (2007 г.) до 84% през 2009 г. от всички нощувки. Като основни
причини за намаляване на броя на посещенията от чужденци може да се изтъкне слабото участие в
международни туристически борси и изложения за представяна на туристическия потенциал на
региона.Динамиката в постоянния абсолютният брой и относителния дял на реализираните нощувки от
български граждани подсказва, че възможностите на вътрешния пазар все още не са достигнати, като
липсва устойчивост на района по отношение на търсенето от страна на български граждани. Подрастично нарастване на реализираните нощувки следва да бъде очаквано при нарастване на доходите,
тъй като туристическото търсене е силно еластично спрямо дохода на потребителите. Поради
ограничената платежоспособност на местните условия основната част от нощувките са осъществени в
средствата за подслон с 2 и 3 звезди.
Съобразно продължителността на престоя на туристите се формира друга важна структура на
вътрешното търсене на туристическия пазар в общината. Средният брой на реализираните нощувки на
едно лице в средствата за подслон за периода 2005-2012 г. варира с незначителни отклонения – от 1,51
(2005 г.) до 1,66 дни (2008 г.). Данните за средния престой показват, че туристическия район се определя
от туристите, като район за кратко и / или ваканционно пътуване– по-честа, по-кратка и по-евтина
почивка.Краткият престой е предпоставка за по-ниски приходи от туризъм, свидетелства за повишаване
интензивността на продажбите и принуждава всеки хотелиер да развива по-активна дистрибуционна и
рекламна политика. Този факт поставя въпросът за дистрибуцията на туристическия продукт и за
съотношението между организираните и неорганизираните туристи.
Приходите от една нощувка в средствата за подслон, възлизат средно на 49,18 лв. през 2012 г. спрямо
25,78 лв. през 2005 г. Данните показват, че темпа на нарастване на приходите е по-висок от темпа на
нарастване на реализираните нощувки. Ако за изследвания период увеличението на реализираните
нощувки е с над 20%, в същия период приходите са нараснали с малко над 120%. Разликата между
приходите от чуждестранни лица и български посетители е малко над 25 лв. на едно лице.
Общината има ключови правомощия свързани с подобряване на логистичните дейности и инженерната
инфраструктура. В тази връзка, ролята на местната власт в областта на туризма трябва да бъде
съобразена и да отчита интересите на туристическия бизнес, на местната и социална общност на
институциите по съхранение на екологичните и културни паметници и на местните образователни и
обучителни институции. Провеждането на активна маркетингова политика за популяризиране на
потенциала и дейности за налагане на имидж и марка на региона следва да бъдат реализирани и чрез
съдействие и включване на местните заинтересовани страни. Само по този начин може да се постигне
разнообразяване на формите на туризъм, постигане на устойчивост и осигуряване на качествен и
атрактивен туристически продукт.Активизирането на общинския Туристически информационен център
може да се окаже важен елемент от цялостната политика на общината за развитие на туризма. От една
страна, той може да координира и да изпълнява ролята на медиатор между интересите и възможностите
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на общината и местните заинтересовани страни, от друга страна може да способства за подобряване
имиджа сред туристите – българи и чужденци и за формиране на туристически продукт.

2.6.

Сектор Селско, горски и рибно стопанство

В сектор Селско, горско и рибно стопанство има регистрирани 36 предприятия с общо 266 заети и 245
наети лица в тях. В структурно отношение приносът на сектора е в местната икономика е малък като се
Фигура 9 - Приност на сектор "Селско, горско и рибно стопанство" в структурата на икономиката на община Кърджали по основни
показатели, 2008-2010 г. в %

движи до 2,5% по отделните показатели (фигура 9).
Източник: ТСБ - Кърджали

Земеделските земи възлизат на 225 434 дка (39,2% от територията на общината). Поземленият фонд на
общината е показан в следващата таблица.
Таблица 3 – Поземлен фонд на община Кърджали, в дка

Ниви(дка)
Общо
в т. ч общински фонд

111 448
29 957,93

Мери и пасища
(дка)
102 496
72 812,24

Естествени ливади
(дка)
2 880
2 292,07

Трайни насъждения
(дка)
8 285
6 000,55

Източник: Общинска администрация, Стратегия за управление на общинската собственост на община Кърджали за
периода 2012 – 2015 г.

Към момента на възстановяване на земеделските земи на община Кърджали не е извършен оглед на
имотите. Част от мерите и пасищата се обработват и са придобили статут на ниви, а земеделските
територии – ниви са придобили статут на горски територии. В тази връзка е необходимо да се извърши
проверка на поземления и горски фонд. Основните проблемни области са свързани със забавяне на
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индентификацията и актуването на имотите, неустановен начин на трайно използване на имотите и
наличие на голям брой маломерни имоти.
Горският фонд възлиза на 276 842 дка (48,2% от територията на общината) и е разпределен на гори и
полезащитни пояси, разположени на 207 748 дка./ голини, сечища, пожарища – 6 016 дка., горски пътища
и просеки – 1 545 дка.
Развитието на селското стопанство е подчинено на дребните и средни стопанства. Мнозинството от тях
функционират като семейни организации. Малките стопанства имат полу-пазарна ориентация, което
налага прилагане на съответните мерки за преструктуриране. В същото време,техническата база е все
още остаряла и неефективна като цяло. Пазарът на земята в района е слабо развит, което
допълнително допринася за ниската ефективност на земеделието
Първостепенно значение за сектора имат тютюневите насаждения. Благоприятните географски и
климатични условия, малките парчета земя в планинския район, традицията, акумулиран опит и
семейната организация, изключителното трудолюбие на населението, ниската снабденост със земя (2,97
дка на човек), държавните и обществени интереси, както и наличната материална база са предпоставка
за развитието на монокултурността, в случая производството на тютюн и зеленчукови култури.През 2012
г. тютюнопроизводството е изправено пред изпитания, свързани с ниските добиви, които са около една
трета спрямо 2010 г. и диверсификация в средно срочен и дългосрочен план, идваща съобразно
директивите на ЕС, с цената на компенсации и конфликтност.
Селските стопани и експертите в общносттатрябва да развият адекватни пазарни механизми в сектора, и
заедно с това да потърсят други алтернативни култури, съответни дейности функциониращи чрез
семейната организация: отглеждането на биопродукти, билки, картофи, технически култури или развитие
на животновъдството в по-големи мащаби. Последствията от евентуалното преустановяване на
тютюнопроизводството от позицията на днешния ден са неприемливи, тъй като те водят до накърняване
на значими бизнес и държавни интереси, както и до обезлюдяване на местата, където е разгърнато.
Зеленчукопроизводството е развито в североизточната част на общината, главно поради благоприятния
релеф и действащите поливни съоръжения.
Във втория по значение отрасъл на селското стопанство – животновъдството, намалението на
поголовието, а оттам и производството на основни хранителни продукти от животински произход е с ясно
изразена тенденция към спад поради неблагоприятната инвестиционна среда. Животновъдството се
определя като втори основен поминък. Преобладават малките частни стопанства за отглеждане на
домашни животни, което ще е пречка при субсидиране на дейността и отваря необходимостта за
обединяване на дребните производители.
Наличието на два големи водоема – яз. Кърджали и яз. Студен кладенец на територията на община
Кърджали, осигурява добри условия за развитието на садковото производство Именно с тях са свързани
и тенденциите за развитие на рибното стопанство. През 2011 г. се създава Асоциация на рибовъдите на
яз. „Кърджали“, чиятоцел е защита на биоразнообразието, реклама, екология и борба с бракониерството
в сектора.
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Напоителни съоръжения
Изградените в миналото напоителни системи “Болярци” с 2 000 дка поливна площ, “Невестино” с 4 282
дка поливна площ и “Ястреб” с 1 700 дка поливна площ, са разрушени. Най-голямата напоителна
система “Прилепци”, изградена за 5 459 дка поливна площ, почти не се използва поради необходимост
от сериозен ремонт. Годна за експлоатация е само напоителна система “Звиница” - 3 870 дка.
Използването на този потенциал е сериозна възможност за развитието на селското стопанство в
общината.

2.7.

Фактори на развитие и конкурентоспособността на местния бизнес

Протичащите процеси в местната икономика са илюстрирани най-добре от резултатите от проведеното
през 2012 г. социологическо проучване сред 100 местни фирми действащи в различни икономически
сектори и отрасли.
През 2011 г. изминалата година всеки втори бизнесмен е направил съкращения на персонала,
затруднява се при вземанията си и значително е усетил намаляване на оборотите; почти всеки трети
изпитва затруднения при изплащане на кредитите; всеки четвърти има затруднения и замразява
инвестиционните си планове, има затруднения в изплащането на текущите задължения към персонала и
доставчиците; всеки пети е загубил пазари; всеки седми е намалил заплатите на персонала; и всеки
десети преструктурира фирмата си. Тези данни показват, че местните икономически субекти все още са
под влияние на кризисните процеси и наблюдаваната стагнация в икономическата обстановка в
страната.
В същото време, резултатите показват по-добра конкурентоспособност на местните фирми спрямо МСП
в страната. Като цяло, за 2012 г. достъпът до финансиране на местния бизнес е значително по-добър от
средния за страната. Местният бизнес се характеризира и с по-добро развитието на факторите за
конкурентоспособност. Предприятията в община Кърджали имат по-голям потенциал за иновации и
иновативна дейност спрямо средния за страната. Важно е да отбележим, че интернационализацията на
бизнеса също е в по-висока степен от тази в страната. През 2012 г. местните предприемачи са
направили инвестиции в маркетинги и реклама и обучение на персонала в значително по-висока степен
от средните за страната.
Таблица 4 - Бизнес индикатори за МСП в страната и местния бизнес в община Кърджали, 2012 г.

ИНДИКАТОР
Единица
МСП в страната
Насърчаване на предприемаческия дух и благоприятна бизнес среда
Достъп до информация за програми и фондове,
%
12
подпомагащи МСП
Достъп до информация за добри практики в управлението
%
12
Достъп до информация за международни пазари
%
6
Средна възраст на предприемача
години
46
Среден брой години опит в предприемачество
години
14

Местен бизнес
39
43
25
47
15
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ИНДИКАТОР
Нагласа за втори шанс в случай на изпадане в
несъстоятелност

Единица
%

МСП в страната
63

Достъп до финансиране
Ползване на оборотен кредит
%
14
Ползване на инвестиционен кредит
%
14
Ползване на финансов лизинг
%
10
Затруднения в изплащането на кредити
%
18
Получена подкрепа от пред-присъединителен фонд на ЕС
%
1
Получена подкрепа от структурен фонд на ЕС
%
2
Получена подкрепа от програма на българското
%
4
правителство
Развитие на факторите за конкурентоспособност
Отдел /звено за научно-развойна дейност във
%
3
предприятието
Ползване на разработки на научни сътрудници и научни
%
4
институти
Развитие на нови продукти
%
22
Покупка на ново оборудване /машини
%
35
Средна възраст на основното оборудване
години
8
Наличие на интернет страница
%
37
Осъществяване на износ
%
5
Участие в международно изложение /събитие
%
18
Участие в клъстер
%
4
Въведени стандарти /за качество, управление, околна средна и
%
46
други
Въведени системи за управление на фирмени процеси
%
18
Инвестиции в маркетинг и реклама
%
30
Инвестиции в обучение на персонал
%
31
Взаимоотношения с институции в сферата на образованието
%
13
Планиране дейността на предприятието в средносрочен план
%
16
Планиране дейността на предприятието в дългосрочен план
%
3

Местен бизнес
67

35
24
10
17
5
9
5

5
6
39
36
10
62
19
7
7
55
25
47
40
21
22
11

Източник: ИАНМСП, 2012. Проучване сред местния бизнес в община Кърджали, Прайм Консултинг, 2012.

Освен някои положителни страни относно конкурентоспособността на предприятията в община
Кърджали се налице и някои заплахи пред тяхното развитие. На първо място, местният бизнес
притежава по-старо оборудване от МСП в страната като цяло и в средносрочен и дългосрочен план това
може да рефлектира върху устойчивостта на развиването на факторите за конкурентоспособност. На
второ място,местният бизнес изостава с участието в изложения и панаири. По-активна дейност по
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отношение на интернационализацията може да подпомогне процеса на намиране на нови вътрешни и
външни пазари на местните производители и по този начин да подобри значително икономическото
развитие в общината.
Резултатите открояват следните основни области за подобрения, които в средносрочен и дългосрочен
план могат да подпомогнат устойчивото развитие на местната икономика:
1.

Подобряване на институционалната среда- необходимо да се подобри регулаторната и
институционалната среда в две посоки: укрепване на институциите и отговорността на
бизнеса.Укрепването на институциите означава не засилване на бюрократизма, а създаване на
стабилна и предвидима регулаторна уредба на местно ниво и висока култура на административно
обслужване. От страна на фирмите се изисква по-коректна отчетност и по-нисък дял на сенчестата
икономика.

2. Инвестиране в обучение по предприемачество - развитие в посока към приемането на помодерни организационни модели и практики. Тези промени предполагат наличието на
предприемачи с други нагласи и умения, които да им позволят да работят не изолирано, а в
международни бизнес мрежи. Обучението по предприемачество на местно ниво би допринесло
значително за създаването на нова делова култура както в частния, така и в публичния сектор.
Една от най-често срещаните препоръки за насърчаване на бизнеса, която е залегнала в основни
национални и европейски документи е за разширяване и подобряване качеството на обучение по
предприемачество. Това обучение може да се осъществява не само в системата на висшето
образование, но и в средните, основните и дори началните училища, както и в рамките на
извънучилищно обучение.
3. Подкрепа на иновационната и патентната дейност - местният бизнес има необходимост да
преориентира дейността си от широко застъпените в световен мащаб производства с ниска
добавена стойност към определени ниши, заемани на основата на специфични конкурентни
предимства и иновативни продукти с по-висока добавена стойност.
4. Стимулиране на интернационализацията - много малък дял от предприятията в община
Кърджали са интернационализирани и са активни по отношение намиране на нови пазари, въпреки
че близо една пета от тях реализират износ. Ето защо, общината би могла да стимулира процеса
като окаже финансова, експертна и друга помощ при намирането на нови пазари; разработването
на маркетингови стратегии за навлизане на чужди пазари; обучения на предприемачите във
водене на преговори, международна търговия и т.н.; организиране на бизнес делегации на
специализирани търговски форуми и др.
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3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
3.1.

Демографски процеси на територията на община Кърджали

Развитието на демографските процеси в община Кърджали са резултат от общи тенденции в
демографското развитие на страната, а други – със специфичните особености на историческото,
икономическото и културно развитие. В периода 2005 - 2012 г. населението на община Кърджали е
намаляло с 1 543 души при средно
Фигура 10 – Динамика на населението в община Кърджали в периода 20052012 г., към 31.12 (брой)
годишен темп на намаление 0,32% - фиг.
10,което е два пъти по-малко в сравнение
с намалението на област Кърджали.
Основен фактор за динамиката на
процесите има механичния прираст, който
през анализирания период определя
движението
на
числеността
на
населението. Прирастът на населението
през 2008 г. се дължи както на
положителния естествен прираст на
населението от 0,4‰, така също и на
положителните миграционни потоци.
Процесите на урбанизация в общината протичат при специфични условия. В периода 2005 - 2010 г. не се
наблюдават значителни изменения в демографските характеристики по местоживеене в градовете и
селата. Намаляването на градското население протича с темпове, съпоставими с намалението на
селското население. Това спомага за леко нарастване делът на градско население, което достига до 45
604 или 66,67% от общото население през 2010 г., спрямо 45 504 или 66,15% през 2005 г. През
последните две години се наблюдава обратен процес на постепенно нарастване на селското население
с близо 1,7%, като в края на 2012 г. достига до 35,1% от общото население на общината.
Половото съотношение е 94 мъже на 100 жени, което се дължи на по -високата средна продължителност
на живот на жените и по - високите нива на повъзрастовата смъртност в средните и високи възрасти при
мъжете, но за сметка на това има по - високи стойности на раждаемост.

3.1.1. Естествен и механичен прираст
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Наблюдаваната тенденция за намаление на население се дължи единствено на отчетените негативни
миграционни процеси в община Кърджали (фигура 11). С изключение на 2011 г. през останалите години
се отчита положителен естествен прираст достигащ до 1,7‰ през 2006 г. и 2010 г. Положителният
естествен прираст е в резултат на повишената раждаемост, като в периода 2005 – 2009 г., броят на
живородени деца е нараснал с над 11%, достигайки до 827 живи раждания. Регистрираният спад в
раждаемостта след 2009 г. се дължи главно на променените социални - икономически условия и
намаляване на родилния контингент.За периода 2009 – 2011 г. намаляването на най – фертилната част
от родилния контингент (15 –
Фигура 11 - Динамика на коефициентите на прираст в община Кърджали за периода
2005-2012 г., в (‰)
34 г.) е 11,5%.В същото време,
раждаемостта във високите
възрастови групи (30-34 г. и 3539 г.) са с ясно изразена посока
на нарастване. Като се има
предвид, че броят на жените
във
фертилна
възраст
намалява, увеличеният брой на
ражданията се дължи основно
на ражданията предимно на
второто
дете.
Нетният
коефициент на плодовитост е с
тенденция към нарастване,
след като през 2005 достигна
0,69 родени момичета на една
жена в общината спрямо 0,62 на национално ниво. В края на 2010 г. и 2011 г. коефициента достигна 0,82
момичета / жена или нарастване с над 18%. Независимо от наблюдаваното нарастване на брутния
коефициент той все още е под нормата на естественото възпроизводство на население.
Негативният ефект от намаляване на броя на жените в родилна възраст ще се отрази и върху
възпроизводството на населението през следващите 10 г. Свиването на контингента на бъдещите млади
майки показва, че проблема ще бъде мултиплициран и означава по–ниска раждаемост през следващите
години. Причините за това са както постепенната промяна във възрастовата структура на жените на
възраст 15 – 49 г., така и намаляващия абсолютен размер и относителен дял на момичетата на възраст
от 0-14 г. (намаление с над 5% през 2011 г. спрямо 2010 г.), които ще участват в процеса на
възпроизводство на населението през следващите години.
Положителният естествен прираст се дължи и на по-ниските нива на обща смъртност в община
Кърджали, която е под средните стойности за страната. Динамиката на общата смъртност се движи в
рамките на 9,9‰ (2006 г.) и 11,8‰ през 2012 г.По-ниските нива на смъртност в община Кърджали се
дължат до голяма степен на сравнително благоприятната възрастова структура на населението, в която
има сравнително равновесие между генерациите на възраст 0-14 г. и 65 и повече години.Общата
смъртност при мъжете е с близо 14% по-висока от тази при жените в резултат на увеличение на
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интензивността на умирания в средните и високите възрастови групи. Увеличението на смъртността е по
– ярко изразена в селата, но е характерна и за градското население.
Динамиката на детската смъртност се характеризира с колебливост, която бележи понижение от 13,5‰
през 2005 г. до 9,4‰ през 2012 г. Тези стойности са значително по-ниски от средните за страната за
същия период, като намаляването на смъртността сред децата се извършва успоредно с увеличение на
броя на живородени деца в този период.
Основните фактори за засилване на миграционни движения в общината са в резултат на настъпилата
икономическа криза в края на 2008 и началото на 2009 г. Тя се отрази главно в закриване на
предприятия, намаляване на доходите и нарастване на безработицата. В периода 2005 – 2012 г. в
резултат на миграционни процеси от община Кърджали са се изселили общо 1 227 души, което е
основен фактор за наблюдаваните тенденции в намалението на населението на общината. Найсериозен нетен миграционен поток извън общината се отчита през 2009 г. (-377 души). По-чувствителни
към промените в средата е населението в селата, където и възможностите за професионална
реализация са ограничени. Емиграционният поток е съставен предимно млади хора, търсещи работа в
по-големите градове в страната или чужбина. През целия период тенденцията в община Кърджали е към
преобладаване на жените в емиграционните потоци, като средно на 100 мъже,116 жени са се изселили
от общината. В голямата си част това са млади жени, във фертилна възраст, което се отразява върху
намаляване на родилния контингент и възможностите за възпроизводство на населението чрез
понижаване на равнището на потенциалната бъдеща раждаемост.
Най-важните промените през следващите години, които могат да окажат въздействие върху намаление
на населението и засилване на миграционните нагласи и намаляване на раждаемостта са:
−

Продължаване на процеса назакриването на производствени цехове в селата и съкращаването на
производствените мощности в града. Товаще доведе до намаляване възможностите за
професионална реализация и засилване на миграционните нагласи особено сред младото
население;

−

Засилване на урбанизационните процеси в резултат на небалансирано социално-икономическото
развитие, което ще рефлектира върху постепенен процес на депопулация в малките населени
места, които ще лишат от демографски и икономически потенциал;

−

Продължаваща тенденция на намаляване на родилния контингент и особено на най-фертилната
част от него – 15-34 г. и намаляване на приноса на жените на възраст 20-24 г.;

−

Появата на нови семейни модели и на нов начин на живот, както и все по-големият брой жени,
които раждат на по-късен етап. Това обуславят и поведението за отлагане на сключване на брак,
раждането на първо дете и ограничаване броят на децата.
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3.1.2. Структура на населението
Установените тенденции в естествения и механичен прираст водят до промяна на полово-възрастова
структура на населението в община Кърджали.За разлика от страната, в общината процесът на
застаряване все още не е толкова остро изразен, благодарение на по-високата раждаемост, която
формира като цяло положителен естествен прираст на населението. Независимо от това, характерните
черти на застаряване на населението се откриват и на местно ниво. Основните фактори, които в бъдеще
могат да окажат сериозно влияние и да засилят процесите са свързани с намаляване на фертилния
контингент в съчетание с нарастване на средната възраст на майката при раждане, повишаващата се
средна продължителност на живот и отрицателни миграционни потоци.В резултат на демографските
процеси възпроизводствената основа на поколенческата пирамида в общината, макар и бавно се свива
в основата (фиг.12). В резултат на демографските процеси възпроизводствената основа на
поколенческата пирамида в общината, макар и бавно се свива в основата. От икономическа гледна
точка, моментния профил на възрастова
Фигура 12 – Възрастова пирамида на населението в община Кърджали, 2011 г.
структура
се
характеризира
с
натрупване на хора в работоспособна
възраст – 69,5% от населението на
общината. В община Кърджали,
населението над 65 г. показва устойчива
тенденция на нарастване, както като
абсолютен брой така и като относителен
дял. През 2005 г. представителите на
тази възрастова група възлиза на 9 266
души (13,47% от общия брой на
населението), докато през 2011 г.
техният дял е 15,5% а броя им е
нараснал до 10 458 души.
Общата тенденцията за намаляване на броя на младата генерация се запазва и за първи път броя и
относителния дял на лицата на възраст 0-14 г. е по-малък от лицата на 65 и повече години. За периода
2005-2011 г. е отчетеното намаление на населението 0-14 г. е близо 5%, а нарастването на възрастната
генерация (65+) е близо 13 %.Данните показват, че населението във високата възрастова група (65+) е
достигнало 15,5% от населението на общината спрямо 15,03% за населението от младите кохорти.
Тенденцията за нарастване на населението в по – високите възрастови групи се изразява и в
непрекъснато нарастване медиалната възраст на населението в община Кърджали. През периода 2005 2011 г. средната възраст е нараснала 2,8 г. и достига до 40,53 г., което е с около 2 г. по – ниска от
средната за страната. В резултат на по-високата смъртност при мъжете в средните и високи възрастови
групи се отчита нарастване на средната възраст с 2,7 г. при мъжете, и с 3,4 г. при жените за периода
2005-2011 г.

страница28

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

На практика настоящата възрастова структура в община Кърджали е проявление на някои фактори
излизащи извън хоризонта на настоящия анализ, но които следва да бъдат отчетени – емиграционни
процеси, които обуславят ускоряването на процеса на остаряване и ниските нива на раждаемост в
средата на 90-те г. в резултат на икономическата криза. В същото време, поради лекото нарастване на
общата смъртност и забавянето на растежа на средната продължителност на живота, скоростта на
остаряване на населението в община Кърджали все още не оказва сериозен натиск върху социалноикономическите системи в общината.
В резултат на установените демографски процеси в община Кърджали изменения претърпява и
разпределение в трите възрастови
Фигура 13 - Разпределение на населението в под, във и над трудоспособна
групи, което има пряко отражение
възраст в община Кърджали, 2005-2011 г.
върху икономическата и социална
сфера – фигура 13.
През
периода
2005-2012
г.
населението в подтрудоспособна
област е намаляло с 658 души и
достига дял от 16,32% от общата
структура на населението.
През същия период е налице
увеличение
с883
души
на
населението в надтрудоспособна
възраст, като тенденцията ще се
запази и през следващите години. В
същото време населението в
подтрудоспособна възраст се очаква да намалее в резултат на намаляване на фертилния контингент и
отлагане на ражданията за по-късен етап.
Основен риск, които може да повлияе силно негативно върху възпроизводствения и трудов потенциал на
община Кърджали са емиграционните движения в резултат на влошени социално-икономически
параметри (липса на работа, ниски доходи, околна среда и др.). От друга страна напускането
наблюдаваните тенденции на намаляване на младото население се отразява върху възрастовата
структура на трудоспособното население. Данните през 2011 г. показват, че за първи път коефициента
на демографско заместване е 97 / 100, т.е в трудоспособна възраст влизат едва 97 души на 100 души
излизащи. Тези данни характеризират бързия спад на подмладяване на трудоспособното население и
косвено за бавното застаряване на възпроизводствените и трудови ресурси в общината.
През 2011 г. се очертава значително нарастване на зависимостта на лицата на 65+ г. по отношение на
трудоспособното население, като за първи път надминава тази на младата генерация и достига 22,3%.В
същото време, отношението на зависимост между населението от 0 - 14 г. и трудоспособното население
варира за периода 2005 - 2011 г. в едни относително постоянни стойности между 21,48 (2008 г.) и 22,18%
през 2010 г.Това трудово натоварване е пряка последица от динамиката на стойностите на демографско
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заместване (60 - 64-годишните спрямо 15 - 19-годишните). В рамките на периода 2005 - 2010 г. данните
показват, че младото поколение е достатъчно като заместващи поколения, но след 2011 г., тенденцията
за намаляване на относителния дял на младите възрастови групи може да породи проблем при
реализацията на процесите на икономическата и социално-културна приемственост.
3.1.3. Етническа структура на населението
През последните 10 г. не настъпват съществени изменения в етническата структура на населението в
община Кърджали6. Във фигура 14 е показаноизменението на структурата на населението по
етническата принадлежност.
Фигура 14 - Динамика на относителните дялове на етническата
структура в община Кърждали, 2001-2011 г., в %

На територията на община Кърджали, първа
по численост е турската етническа група,
като на 1.02.2011 г. 33 276 лица са се
самоопределили като етнически турци.
Относителният им дял е нараснал с близо
0,8% за периода между двете преброявания.
С най-висок дял, турската етническа група е
във възрастовата група 20 - 29 г. над 63% от
населението в тази възраст е от турски
произход. С оглед на наблюдаваната
медиална възраст при ражданията в рамките
на 26 - 29 г. може да се очаква през
следващия период броя на ражданията в
етническата група ще нараства.

Българската етническа група е втората по
големина на територията на общината, като бележи спад с 2,8% за периода 2001 – 2011 г. Населението
с българско етническо самоопределение е значително по-урбанизирано в сравнение с другите две
основни етнически групи. Наблюдават се устойчиви тенденции на ниски нива на раждаемост и по-ниско
равнище на смъртност. Данните показват, че населението от българската общност на възраст 0 - 9 г. е
под 1/3 от възрастовата група. В същото време лицата, които предстоят да влязат в най-активната
фертилна възраст през следващите 10 г. са близо 16% по–малко.При запазване на наблюдаваните
тенденции във възпроизводствените процеси сред българската етническа група може да се очаква рязка
възрастова диспропорция – критичен количествен недостиг при поколенческото заместване, бърз темп
на застаряване.

6

Определянето на населението по етническа група се извършва на доброволен принцип и официалните резултати са
получени от последните преброяванияна населението.
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От анализираните етнически групи, представители на ромската общност са единствените, при които
нарастването на относителния дял е свързан и с увеличение на абсолютния размер. Между двете
преброявания на населението, представителите на етническата група са нараснали с над 147% и
достигат 1 013 души, спрямо 419 души през 2001 г.При ромската общност населението от 0 - 9 г.
съставлява близо 4% от населението в тази възрастова група. Независимо от висока смъртност
отчитана сред тази общност, абсолютният брой на родените е с тенденция да се увеличава,
естественият прираст е положителна величина. В чисто икономически и социален аспект, нарастването
на ромската етническа общност е проблемно, доколкото мнозинството от тях са извън пазара на труда,
притежават и ниска степен на образованост. В социален контекст сред ромското население
наблюдаваме концентрация в обособени квартали, което може да доведе до устойчива пространствена
сегрегация на ромските квартали и махали от останалото население.
3.1.4. Образователна структура на населението
Данните за образователния статус показват, че през периода 2001-2011 г. образователната структура на
населението в община Кърджали на 7 и повече години значително се подобрява следвайки ясно
изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование, при
същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование – фигура 15.
Фигура 15 - Население на 7 и повече години по степен на завършено образование и възраст

И
зточник: Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г.

Анализът показва, че лицата с висше образование са нараснали с над 72% за период от 10 г. и достигат
до 7 311. Най-висок е делът на лицата с висше образование във възрастовата категория 30 - 39 г. - 2 235
души (23,3% от населението с висше образование) и населението на възраст 50-59 г. – 20,4% или 1 955
души.
Лицата, завършили средно образование наброяват най-значителната част от населението на община.
Нарастването за последните 10 г. е с около 11%, като увеличението е с 5% спрямо 2001 г. Най-висок е
делът на възрастовата група от 20 -29 г. близо 20,73% от всички лица със средно образование. Следва
да се има предвид, че една част от тази група са в процес на завършване на висше образование и може
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да се очаква леко намаление на техния дял в следващите 5 години. Благоприятна е тенденцията за
намаляване на лицата с основно и по-ниско образование отчетено между двете преброявания, особено
на тези, които са в трудоспособна възраст. За 10 г., общо населението с основно и по-ниско образование
е намаляло общо с 8 515 души или с 23,4%.
Неблагоприятен елемент в профила на образователната структура на община Кърджали е високият
брой на лицата, които никога не са посещавали училище7. Данните показват, че това са 1 772 души,
което представлява 2,84% от населението спрямо 1,2% на национално ниво. В основната си част това са
лица на възраст над 70 г. – 999 души. Особено внимание следва да се обърне и с оглед на факта, че над
9% от населението, което никога не е посещавало училище се пада на лицата във възрастовата група от
20 - 29 г. или това са 160 души, т.е те никога не са се включвали в образователната система и пред
тяхното адекватно включване в икономическия живот в общината са налице редица рискове. В
системата на образованието не са обхванати общо 119 деца на възраст между 7 - 19 г. В групата на
лицата между 30 - 39 се отчитат общо 109 души, не посещавали училище. Общият брой на лицата в
трудоспособна възраст, които не са били включени в образователната система е над 490 души за
общината.
В общината е съсредоточен съществена част от кадровия потенциал на област Кърджали. В общинския
център - гр. Кърджали на сто души на възраст на повече от седем години, 22-ма имат висше
образование, 44 са със средно образование, 21 имат основно образование, почти седем имат начално
образование (6,60%), незавършено начално образование имат петима и един никога не е посещавал
училище.
Въпреки наблюдаваните тенденции за подобряване на общото образователно равнище на населението
в общината, образователният статус е под-средните стойности за страната.Особено тревожен е фактът,
свързани с неграмотността и увеличаването на дела на отпадащите от училище са съсредоточени в
нискодоходни групи от населението. Изключително неблагоприятно въздействие върху бъдещото
демографско развитие оказват и увеличаването на неграмотността и влошаването на образователната
структура сред младите хора до 24 години.
3.1.5. Прогноза за развитие на населението на община Кърджали в периода 2014 – 2021 г.
Краткосрочната прогноза за развитие на населението в община Кърджали е разработена в три варианта
- реалистичен, оптимистичен и песимистичен. Резултатите са представени в следващата фигура.

7

При преброяването през 2011 г. за първи път се наблюдава категорията „никога непосещавали училище“.
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Фигура 16 – Краткосрочна прогноза за развитие на населението в община
Кърджали, 2014-2021 г., брой

Ключовите причини за възможното
намаляване на населението при
всички
сценарии
включват
относително големият брой хора в
групите на възрастните хора (над 65
г.), по-малката част от населението
от женски пол, достигащо фертилна
възраст през референтния период
на генералния план, попадащо в
тези прогнози и значителната
миграция навън. Реалистичният
вариант предвижда намаляване на
броя на населението в общината с 2
520 души, което представлява
годишен спад от 0,37%. Годишният
спад при песимистичния вариант е 0,39% и 0.35% за оптимистичния вариант.

3.2.

Заетост, разходи и доходи от труд

Ситуацията на местния пазар на труда е резултат от икономическото развитие на региона и от
националните политики за регулиране на пазара на труда и увеличаване на заетостта. Наблюдаваните
миграционни процеси в община Кърджали са интензивни и имат дългосрочни последици, както за
възпроизводството на населението, така и за пазарите на труда в общината. Активното население в
действителност е много по-малобройно от възрастовата група 15 - 64 г. Данните от последното
преброяване показват, че икономически активното население в общината възлиза на 29 264 души.
“Коефициентът на икономическа активност“8е 62,44%, което е с близо 4 пункта под средните стойности
за страната, но с 4,4% над областното равнище. За различните населени места коефициентът е
различен като варира от 80,81 за с. Иванци до 5,70% за с. Скалище. За гр. Кърджали коефициент на
икономическа активност от 70,23%.Това оставя значително поле за действие за увеличаване на
заетостта и съответно възможност за постигане на значително по-благоприятен баланс между заетите
лица и пенсионираните възрастни хора. Това демонстрира значението на повишаването на равнищата
на заетост в общината. Икономически неактивното население наброява 28 058 души, което е 48,9% от
населението в общината. Структурата на населението по икономическа активност е показано в
следващата фигура.

8

Коефициентът на икономическа активност представлява относителния дял на икономически активното население от
населението на същата възраст
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Фигура 17 - Структура на икономически активните и неактивни лица на възраст 15 и повече навършени години в община
Кърджали, 2011 г., в %

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд в Р. България, 2011 г.

„Коефициентът на заетост” през последните години спада, най-вече поради влиянието на
икономическата криза. През 2011 г. възлиза на 51,67% от трудоспособния контингент, като за сравнение
за същия период заетостта в област Кърджали е 46,85%, а за страната 60,6%. Това ще изисква
максимално използване на наличния потенциал за заетост, за да може да се използва натрупания
демографски дивидент в общината. Това може да бъде постигнато единствено чрез стимулиране
развитието на бизнес средата, привличане на нови инвестиции и постигане на икономически растеж чрез
увеличаване на качествената заетост.
В общината са заети близо две трети от всички заети и наети лица в областта. За 2010 г. се наблюдава
спад в заетостта с 9% спрямо предходната година.Водещата роля по отношение на заетостта има
преработващата промишленост, където са заети 37% от общо всички заети лица в общината. На второ
място се нарежда сектор строителство – 9%, а на трето здравеопазване и социална работа – близо 7%.
В секторът, свързан с туризма в общината са заети 5,5% от всички заети лица.
Икономическата криза се е отразила негативно и върху общинския пазар на труда като за периода 20082010 г. заетостта в преработващата промишленост се е свила със 17%, а тази в строителството – с 25%.
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Фигура 18 - Принос в заетостта в община Кърджали по икономически дейности, 2010 г. (%)

Източник: Национален статистически институт
Забележка: Добвната промишленост и производството и разпределението на електроенергия не са включени в
официалната статистика, поради спазване клаузата за конфиденциалност на данните, тъй като броят пердприятия
в тези икономически дейности е твърде малък

Потребностите на пазара на труда в общината се определят от водещите икономически дейности по
отношение на заетостта – сектор преработваща промишленост и строителство.Преработващата
промишленост показва значителна конкурентоспособност и предполага засилено търсене на
квалифицирани работници в производството и в средносрочен план. Строителството от друга страна,
отбелязва значителен спад вследствие от икономическата криза и има голяма вероятност в
средносрочен план то да не отбележи високите нива на производство от предкризисните години. Особен
момент в случая е, че заетите в производството в сектора обикновено са ниско-квалифицирани или имат
много тясно специализирана квалификация, свързана със строителните дейности. Ето защо, в
средносрочен план освободените лица от строителните предприятия ще имат нужда от квалификация
или преквалификация, за да могат да се пренасочат в други сектори на местната икономика.
Въпреки че кризата в България се прояви през втората половина на 2009 г., ефектите от неяна местно
ниво се почувстваха по-късно. Най-ясно изразен е този ефект по отношение на пазара на труда.
Първоначалното очакване на предприемачите за по-кратка продължителност на икономическата криза
не води до стимули за оптимизация на броя на наетия персонал, тъй като евентуалното освобождаване
на персонал и наемането на нов такъв след няколко месеца би означавало значителни разходи на
време, ресурси за първоначално обучение и адаптация. Със задълбочаване на кризата обаче, се
наблюдава съкращаване на заетите и наети лица в преобладаващата част от икономическите дейности
на територията на общината. Данни за промяната в средния брой заети и наети лица е дадено в
следващата таблица.
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Таблица5 – Динамика на средния брой заети и наети лица по икономически дейности

Икономически дейности

Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

Среден брой заети през 2010 Среден брой наети през 2010
г.
г.
2008
2009
2010
2008
2009
2010
6,73
..

Преработваща промишленост
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъците и възстановяване
Строителство

7,28
..

33,26
..

7,39
..

25,38
..

6,17
..

23,44
..

6,49
..

32,59
..

6,81
..

24,69
..

22,84
173,50

10,68

9,91

4,09

10,09

9,26

7,78

Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи

2,87

2,87

1,15

2,08

2,09

2,12

3,78

2,89

20,02

3,01

2,18

2,34

Хотели и ресторанти

4,20

3,71

2,32

3,45

2,93

2,71

Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; Далекосъобщения

2,23

1,73

40,27

1,42

0,94

2,77

Операции с недвижими имоти

2,03

2,53

0,80

1,57

2,21

1,04

Професионални дейности и научни
изследвания

2,34

2,35

0,90

1,51

1,67

1,49

Административни и спомагателни дейности

4,81

4,05

8,95

4,28 ..

Образование

1,67 ..

Хуманно здравеопазване и социални работи

8,95 ..

3,88
1,06

0,67

10,51

10,26

0,31

9,71

9,39

10,07

Култура, спорт и развлечения

3,65

3,61

42,31

3,18

3,07

2,88

Други дейности

2,06

1,82

0,72

1,19

0,95

0,58

Източник: ТСБ – Кърджали, собствени изчисления

Като цяло, разходите за възнаграждения за периода 2008-2010 г. общината се запазват. Въпреки това,
във водещия сектор на преработващата промишленост разходите за възнаграждения отбелязват спад с
6%, а тези в строителството намаляват с 16%.През 2010 г. в община Кърджали средномесечният доход
от труд възлиза на приблизително 460 лв. Най-високите доходи от труд се наблюдават в сектор
здравеопазване като средният годишен разход за възнаграждение на един нает в него възлиза на малко
над 9 000 лв., което е с 63% повече от средния доход от труд в общината. Прави впечатление, че едни
от най-високите доходи се реализират в публичния сектор. На второ място по доходи от труд се нарежда
сектора на операциите с недвижими имоти, а на трето – образованието.
Най-ниско платени са наетите в секторите хотелиерство и ресторантьорство и търговия, в които
доходите са близо два пъти от средните за общината и близо три пъти по-ниски от доходите във

страница36

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

водещите икономически дейности. Средногодишните възнаграждения по икономически дейности са
представени в следващата фигура.
Фигура 19 - Среден годишен разход за възнаграждения на един нает в община Кърджали по икономически дейности, 2010 г. (лв)

Източник: Национален статистически институт

По отношение на развиването на туризма в общината, трябва да се имат предвид относително много
ниските доходи на заетите в този сектор. Ниските доходи определят наемането на предимно ниско
квалифицирани служители и работници. В случай на развиването на качеството на туристическите
услуги в общината, този сектор ще има потребност от квалифицирани и допълнително обучени
служители. Ето защо, подпомагането на процеса на повишаване на квалификацията на служителите в
сектора (например, обучение по чужди езици) може да бъде в основата на повишаване
производителността и на доходите в средносрочен план.
Има няколко основни причини за наблюдаваните характеристики на заетостта в общината, а именно:
заминаване в емиграция или за краткосрочна работа в чужбина на голяма част от фактически
безработните в общината – това по същество е изнесена безработица;
демотивиране на много безработни и обезсърчаване да се регистрират като безработни;
увеличаване на хората в активна възраст, които не работят, но и не търсят работа.
Динамиката на безработните лица следва тенденциите в икономическото развитие. Положителното
развитие на икономическата среда до 2008 г. се отрази в намаление на безработните лица в община
Кърджали, като равнището на безработица намаля от 11,63% (2005 г.) до 8,60% през 2008 г.
Настъпването на кризата, принуди местните фирми да предприемат мерки за оптимизиране на
персонала, в резултат, на което безработните лица нараснаха с близо 997 души или нарастване с близо
54,9% за периода 2008-2012 г.
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Фигура 20 – Динамика на безработните лица в община Кърджали, 2005-2012 г., в брой

Източник: ТСБ – Кърджали, Агенция по заетостта

Коефициентът на безработица в община Кърджали през целия анализиран период е между 3-6% под
средното за областта и следва националните тенденции. В края на 2012 г. достига 9,1%, спрямо 15,10%
за областта.
Наред с общата тенденция за нарастване на безработните лица в периода 2008-2012 г., лицата
продължителност на регистрацията над 1 година, бележи тенденция на слабо нарастване, но
същевременно относителният им дял към общо безработните лица намалява до малко над 30%. Близо
¾ от безработните с регистрация над 1 г. са без специалност с основно или по-ниско образование, което
затруднява изключително много тяхната трудова реализация. Във възрастова отношения дела се
наблюдава нарастване дела на продължително безработни лица над 50 г.
Младежката безработица в общината, като цяло следва общите тенденции. До 2008 г. се наблюдава
намаление с 53,5% (353 души) на регистрираните младежи до 29 г., като след това постепенно се отчита
нарастване с близо 55,7% или 171 души.
Липсата на възможности за професионална реализация принуждава младите хора да търсят работа
извън територията на общината, предполага насочване на младежите към търсене на реализация извън
района. Основен проблем пред младите хора се очертава ниското образование, липсата на трудови
навици и стаж, както и неактуалната професионална квалификация на част от младите хора. Значителна
част от регистрираните безработни младежи са без право на обезщетение.
Към момента, възрастовата структура на безработните лица показва, че трудоспособното население над
45 г. е най-засегнато на пазара на труда, с най-голям брой регистрирани безработни лица, като се
наблюдава нарастване дела на продължително безработни лица в тези възрасти. Въпреки това за
възрастните хора най-значим се оказва рискът от дълготрайна безработица. Той нараства с увеличение
на възрастта. Сериозно засегнати са лицата във възрастовата категория 55 - 64 години, при които
съществува реален риск да останат безработни до края на кариерата си. Съществуват редица обективни
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предпоставки, които затрудняват трудовата реализация на по-голяма част. Основните бариери, които са
трудно преодолими са:
намирането на работа по специалността е трудно, а ориентирането към друга професионална
област и преквалификацията и по-трудната им мобилност спрямо младата работна сила;
липсата на образование и квалификация сред голяма част от тях;
липса на търсени на локалните пазари на труда компетенции;
здравословни проблеми.
Може да се каже, че към настоящия момент, напрежението на пазара на труда в община Кърджали се
засили вследствие на икономическата криза, затварянето на структуроопределящи предприятия в
общината и оптимизация на персонала в действащите фирми. Това доведе до нарастване на
безработицата, намаляване броя на наетите и ограничено търсене на труд от страна на повечето
икономически дейности.
Необходимостта от използването на наличния потенциал за заетост в община Кърджали не обхваща
само възрастните хора, а се отнася за всички възрастови групи. За тази цел са необходими интензивни
усилия за подобряване на шансовете за заетост на всички групи лица с ограничени възможности за
заетост.
превенция срещу възникването на безработица и изключване именно на възрастни хора в
условия на рецесия;
създаване на повече и по-добри възможности за навлизане и професионални перспективи за
младите хора и на необлагодетелстваните по отношение на достъпа до пазара на труда лица;
гарантиране на широко разпространено образование и обучение, включително повишаване на
квалификацията без откъсване от професионалната дейност;
отстраняване на пречките пред заетостта сред уязвими етнически групи и хората с увреждания
чрез по-приобщаващи работни места.
В същото време, възможностите на община Кърджали да провежда активни действия за намаляване на
безработицата са ограничени – най–вече мерки свързани с осигуряване на временна заетост. В
средносрочен план основните действия следва да се насочат към създаване на привлекателна среда за
бизнес, която да допринесе за увеличаване на заетостта. Това изисква активизиране на икономическата
и инвестиционната политика на общината, на чиято основа да се създадат условия за разкриване на
нови и устойчиви работни места.

3.3.

Образование

За периода 2005 – 2012 г. образованието в община Кърджали е претърпяло редица промени.
Финансирането на системата на предучилищното и училищното образование се осъществява на
принципа на делегирания бюджет. С цел по-пълно обхващане на децата и учениците се осигуряват
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средства по национални програми, както и средства за транспорт на децата и учениците в задължителна
училищна възраст; защитени и средищни училища; целодневна организация на учебния ден;
подпомагане храненето на децата и учениците; безплатни учебници и учебни помагала; стипендии на
ученици и специална закрила на деца с изявени дарби. Част от тях са продиктувани от развитието на
демографските процеси.
Фигура 21 – Динамика на броя деца и ученици в община Кърджали в
периода 2005 – 2012 г., брой

Сравнителният анализ между отделните
години показва прогресивно намаление
младежите през 2012 г. в сравнение с
2005 г. Нарастването на децата с 3,54% е
в резултат на повишената раждаемост в
периода 2005-2009 г., като през
следващите години може да се очаква
намаление на техния брой. В същото
време, броя на учениците е намалял с над
17%, поради ниските нива на раждаемост
в края на 20 в.

Наблюдаваните тенденции рефлектирта
върху броя на детските градини и училищата. Намалението е съответно 50% за детските градини и 27%
за училищата.Въпреки запазване на броя на децата и учителите в детските градини, то е на лице
оптимизация на детските градини и намаляването им на половина за разглеждания период.
3.3.1. Предучилищно образование
Предучилищното обучение се осъществя чрез 24 броя целодневни детски градини, от който 11 се
намират в градския център. Средният брой деца през последните три години нараства от 97 деца до 101
деца. В малки население са типични т.нар. група детски градини, които са разположени в няколко села,
обединени в една детска градина. При тях, средният брой деца в детските градини (в т.ч и изнесени
групи) се движи в границите на 20 – 72 деца, което е значително под средните стойности за
общината.Когато се направи паралел между детските градини, които са разположени в гр. Кърджали и
тези, които са в населени места извън общинския център се забелязва, че децата в селата намаляват, а
в града се увеличават. Това е поради преместване на голяма част от младото население в града, където
по – лесно могат да намерят реализация, както е и в по – голямата част от страната. Селата срещат
трудности при набавяне на деца, като най – трудно се обхващат ромските семейства, тъй като те не са
мотивирани да пращат децата си на градина. Детските градини в голямата си част разчитат на
родителска подкрепа при финансиране на допълнителни инициативи на детската градина. Градините,
които са в гр. Кърджали имат допълнителни дейности, които предлагат на децата като танци и спортни
дейности, както имат и въведени интерактивни методи с необходимото съвременно оборудване. Почти
всички детски градини и в селата, и в града имат нужда от подобряване на материално – техническата
си база.
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3.3.2. Общо образование
Общото образование на територията на община Кърджали се състои от 22 училища с 6 846 ученици.
Намалението на учениците през учебната 2012 / 2013 г. е с 14,22% спрямо 2005/2006 г. Средните
училища са общо 6, разположени изцяло в гр. Кърджали. В по-малките населени места в общината
образованието се осъществява единствено от 13 ОУ.Ръстът в децата в прогимназиален етап се дължи
Фигура 22 - Промяна на броя ученици в различни етапи на образователния главно на чисто демографски фактори
процес в общинаКърджали през последните три учебни години, брой
свързани с нарастване на ражданията в
периода след 2002 г., като може да се
очаква тенденцията да се запази в
следващите 2 г. Посочените тенденции
в образователната сфера са естествен
резултат от демографски процеси, които
протичат на територията на община
Кърджали.
Оптимизирането
на
училищната мрежа с цел спестяването
на средства за поддръжка на сградния
фонд и по-високи заплати за учителите
е логична стъпка, която обаче трябва да
бъде направена, без да се понижава
достъпът
до
образование.
Оптимизирането на училищната мрежа
в общината, чрез закриване на училища в малките населени места води до увеличение на пътуванията
на учениците от по-малките населени места към общинския център и/или близки образователни
училища.Това само по себе си допълнително засилва миграционните нагласи на млади семейства от
населени места без наличие на училище, които искат да осигурят добро образование за децата си, като
в крайна сметка процесът на обезлюдяване от един момент нататък се самозахранва.
В голяма част от професионалните гимназии и СОУ са закупени компютри и таблети за своите ученици
като има внедрени интерактивни методи за обучение. Училищата, които са били активни при
разработване и реализиране на проекти са обзаведени с компютър, мултимедия, интерактивни дъски и
интерактивни книги. Голяма част от учителите са повишавали своята квалификация по проекти и други
инициативи. Подкрепата, от която имат нужда е свързана с подобряване на материално – техническата
база. Една част от училищата са подобрили материално – техническата си база благодарение на
средства предоставени от общината, но това остава като необходимост за голяма част от училищата,
които имат нужда от модернизиране на базите си и подобряване на енергийната ефективност.
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3.3.3. Специално училище
На територията на общината има едно специализирано училище - Помощно училище - интернат Д-р
Петър Берон. Учебното заведение предлага обучение по специалност в паралелка - Озеленяване и
цветарство. Финансирането на институцията е държавно, а обучението на учениците се извършва на
една смяна. През последните години се отчита намаление на децата с 63,9% спрямо 2005/2006 г.
3.3.4. Професионално образование
Професионалните училища са държавни и на територията на община Кърджали са 7 броя. Разположени
са изцяло в градския център. Броят на учениците намалява драстично с близо 375 през периода 20052012 г. Основната причина е при Професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация),
при които понижението е 44,7%.
Професионалните гимназии предлагат подготовка в широк диапазон от специалности: икономика,
строителство, селско и горско стопанство, машиностроене, електротехника и електроника, туризъм,
облекло и дизайн.
3.3.5. Висше образование
В община Кърджали има 3 представителства на висши училища:
− Филиал „Любен Каравелов“ е висше училище, основно звено в структурата на ПУ “Паисий
Хилендарски” - най-големият държавен университет в Южна България;
− Минно геоложки университет – Филиал Кърджали - е акредитиран да подготвя студенти в
образователно-квалификационната степен “Бакалавър”;
− Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана официален член на Алианса на
централно-източните европейски университети.Целта е насърчаване на взаимодействието между
академичните общности и студентското приятелство, обмен на експертен опит на преподаване и
трансфер на административните практики предимно в областта на икономиката, маркетинга,
мениджмънта, финансите, туризма, екологията, опазването на околната среда и информационните
технологии.
В областта на висшето образование се наблюдава устойчива тенденция на повишение на броя на
студентите, които се обучават на територията на община Кърджали. В рамките на периода е налице
значително нарастване от близо 51,5% на студентите от 664 души (учебна 2005/2006 г.) до 1003 души
през учебната 2012/2013 г. Тези положителни тенденции се отразяват и върху подобряване на
образователния статус на човешките ресурси и създаване на специализирани кадри в местната
икономика.
При анализиране на ситуацията по отношение на предоставяне на образователни услуги в община
Кърджали като основни проблеми се открояват: намаляване броя на децата в училищна възраст;
оптимизиране на училищната мрежа; съществуване на паралелки под определения минимален праг и
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сформирането на слети паралелки, което води до спад в качеството на образованието особено в
малките населени места. Съществуването на маломерни паралелки не позволява провеждането на
нормален учебно-възпитателен процес, не отговаря на интересите на децата и противоречи на
основните приоритети за гарантиране на равен достъп до съизмеримо по качество образование.
Внимание заслужава да се обърне на тенденцията за запазване на сравнително високия брой на деца,
които са отпаднали от училище или не са обхванати от образователната система, като това изисква
допълнителна работа с деца и техните родители. Съществуват редица причини за отпадане на децата
от училищата – икономически, социални, културни стереотипи и личностни.

3.4.

Социални услуги и защита

В началото на периода са услуги, които са предоставяни на общността от дълги години – социалния
патронаж, дом за стари хора, докато в края на периода социалните услуги се увеличават многократно,
обхващайки както деца и възрастни с увреждания, с изградените дневни центрове, така и социално
слабите чрез обществената трапезария, без да изключваме и възможностите, които са създадени за
лечения на хора с психични проблеми.В съответствие с националната политика през 2005 – 2012 г.
общинска администрация Кърджали е реализирала редица успешни инициативи и проекти със социална
насоченост, свързани с предоставяне на услуги в общността, както за деца и за възрастни хора, така
също и за лица с увреждания. В рамките на периода с външни източници бяха създадени Център за
социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Орфей”, Дневен център за деца с
увреждания „Надежда“, Център за настаняване от семеен тип „Детска мечта“ и др.
Основната част от предлаганите социални услуги са концентрирани в общинския център – гр. Кърджали.
До 2009 година само услугата „личен асистент” и отчасти Домашен социален патронаж се предоставяше
в селата. През 2009 година по селата започна предоставянето на услугата „домашен помощник”, която
беше приета добре от общността. Ако се направи сравнение между услугите в социалната сфера, които
са предоставяни през 2005 г. и тези предоставяни през 2012 г. е видимо значително развитие на сектора
в полза на различни социални групи.
3.4.1. Лица с увреждания
Данните от последното преброяване на населението показват, че към 2011 г. призната трайно намалена
работоспособност или степен на увреждане имат общо 2 418 души, което представлява над 4,27% от
населението отговорило доброволно на поставения въпрос. Сред лицата на 16 и повече навършени
години с увреждания най-голям е делът на лицата със загубена работоспособност или степен на
увреждане от 71 до 90% - 41,94%, а с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане от 50
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до 70% са 24,23% от общия брой лица трайно намалена работоспособност или степен на увреждане.
Най-нисък е делът на лицата с намалена работоспособност до 50% - 281 души, или 11,62%9.
В момента близо 1/3 от лицата с увреждане в общината са на възраст над 75 и повече години. Това ще
изисква специализирани грижи за тях и отделяне на повече средства от страна на техните деца и
публични власти. Проблемът още повече се изостря, ако се направи връзка с равнището на безработица
сред населението на възраст над 50 г., т.е това са децата на възрастните хора над 75 г.
В отговор на възникналите потребности на територията на община Кърджали се предоставят различни
социални услуги насочени към лицата с различна степен на увреждане, в т. ч. лица с психични
проблеми.
Таблица 6 – Социални услуги предоставяни в община Кърждали на лица с увреждания

Наименование

Предоставяни социални услуги и Капацитет Персонал
обслужвани лица
Домашен социален патронаж и Предоставяне на храна на тежко
200
28
детска млечна кухня
болни, самотно живеещи възрастни възрастни;
лица и социално слаби семейства; 50 деца от 6
приготвяне на храна за малки деца месеца до 3
години
Дневен център за деца с Социална услуга за провеждане на
5
Обслужва се от
увреждания от 0 до 6 години към процедури на деца с увреждания
специалистите в
ДМСГД
ДМСГД
Дневен център за деца с Комплекс от социални услуги за
30
12
увреждания „Надежда”
деца с тежки физически увреждания
Дневен център за възрастни хора Комплекс от социални услуги за
30
12
с увреждания„Надежда”
лица над 18 години с тежки
физически увреждания
„Личен асистент” по Оперативна Социална услуга за обгрижване на
52
3
програма „Развитие на човешките лица с тежки увреждания
ресурси” – проект „Подкрепа за
достоен живот”
„Личен асистент” по Национална Социална услуга за обгрижване на Неограничен
Изпълнява се от
програма „Асистенти на хора с лица с тежки увреждания с решения за
хора, Дирекция „Социално
увреждания”
от ТЕЛК
отговарящи
подпомагане”
на
условията
Клуб на инвалида
Предоставяне на условия за хора с над
1000
2
увреждания, членове на СИБ и ССБ, годишно
за общуване и осъществяване на

9

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., Справочник област Кърджали
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Наименование

Предоставяни социални услуги и Капацитет Персонал
обслужвани лица
Домашен социален патронаж и Предоставяне на храна на тежко
200
детска млечна кухня
болни, самотно живеещи възрастни възрастни;
28
лица и социално слаби семейства; 50 деца от 6
приготвяне на храна за малки деца месеца до 3
години
социални контакти и възможности
за активен живот
Център за социална
Комплекс от социални услуги за
30
9
рехабилитация и интеграция на
лица с психични проблеми
хора с психични проблеми
„Орфей”
Център за социална
Социална услуга за лица със
20
2
рехабилитация и интеграция на
зрителни увреждания
лица със зрителни увреждания
„Недялка Камбурова”
Източник: Общинска администрация Кърджали, карта на социалните услуги, предоставяни на територията на община
Кърджали 2013 г.

Услугите за деца с увреждане са съсредоточени изцяло в гр. Кърджали. На настоящия етап не се
използва изцяло техният капацитетпоради проблеми с транспорта, въпреки наличието на потенциални
ползватели. Извън подкрепа остават деца с увреждания в селските райони.
3.4.2. Социални услуги в общността
В община Кърджали се предоставят социални услуги, като държавно-делегирана дейност, финансирани
от републиканския бюджет, общински социални услуги и социални услуги по проекти финансирани от
МТСП и ОП РЧР чрез ЕСФ.Усилията на общината за развитие на социалните услуги и в рамките на
изпълнение на националната политика за децентрализация тече реализацията на проект „Дом за всяко
дете“, който е свързан с изграждане и оборудване на 3 центъра за настаняване от семеен тип, с общ с
капацитет 36 места и 1 защитено жилище с капацитет 8 възрастни хора.Не се наблюдават изкуствено
съществуващи услуги, които да не посрещат конкретни нужди в общността.
Социални услуги за възрастни хора
Понастоящем грижите за възрастни хора с крехко здраве се предоставят в много голяма степен
неофициално от роднини. Промените в структурите на семействата, все по-голямото участие на жените
на пазара на труда и все по-голямата географска мобилност могат да доведат до намаляване на
неофициалните грижи. За общината, може да се очаква постепенно увеличение на разходи за
дългосрочни грижи вследствие на вероятната потребност от повече официално предоставяне на грижи.
През последните години усилено се развиват услугите в общността за възрастни с увреждания, особено
в града, където тази рискова група е голяма.
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Към момента вобщина Кърджали функционира 1 специализирана институция за възрастни хора - Дом за
стари хора – Кърджали с капацитет от 30 места и числеността на персонала 13,5 щатни бройки.
Тенденция през последните три години за пълно използване капацитета на Дома за стари хора дава
основания да се смята, че е необходимо разширяване на дейността.
На територията на общината функционират и 3 клуба на Пенсионира, чиято задача е да предоставят
условия за хората от третата възраст за общуване и осъществяване на социални контакти и
възможности за активен живот.
Социални услуги за деца
На национално ниво, един от основните резултати , които се очаква да се постигнат в дългосрочен план
е преминавайки през намаляване на броя на децата в институциите, да се достигне до пълното
закриване на класическия тип специализирани държавни институции, като същевременно се прекрати
настаняването в тях на деца от 0 до 3 годишна възраст. В оперативен план, деинституционализацията
протича според разпоредбите на Закона за социално подпомагане (ЗСП) и правилника за неговото
приложение (ППЗСП). Правилникът определя и видовете социални услуги в общността, които
включват:личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж, дневен
център и център за социална рехабилитация и интеграция. Центровете за временно настаняванеи от
семеен тип, преходното, защитеното и наблюдаваното жилище са поставени в категорията „социални
услуги – резидентен тип“.
Социалните услуги насочени към деца са развити единствено в гр. Кърджали, поради най-големият брой
детско население. В община Кърджали услугите, свързани с оказване подкрепа на родители и деца
(напр. училище за родители, училищна подкрепа, информиране на децата за техните права и
отговорности, услуги за свободното време на деца) са ограничени. В тази връзка е необходимо да се
направи проучване и да се предвидят нови видове социални услуги за деца и за подкрепа на техните
родители.
Услугите, които започват да се предлагат в общината съответстват на съвременните разбирания за
социални дейности и интеграция, както е и центъра за настаняване от семеен тип „Детска мечта“, където
децата се отглеждат в среда близка до семейната.Центърът е отворен през 2011 г.и е с капацитет 15
места и персонал от 12 души. Услугата се предоставят в среда близка до семейната за деца от 3 до 7
години, лишени от родителски грижи.
В последната година стартира и развитието на услугата приемна грижа. Към момента има 4 деца,
настанени в 4 приемни семейства в зависимост от изведените потребности. В общината не са развити
услугите: приемна грижа, подкрепа на деца и младежи с отклоняващо се поведение.В това направление
е създаден единственоПревантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични
вещества, чиято задача е да промотира здравословен начин на живот сред учениците Наблюдаваната
тенденция за запазване на сравнително високия брой на деца, които са в училищна възраст и не са
обхванати от образователната система изисква подкрепа на деца в риск за отпадане от училище и
необхванати от образователната система.
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Положителна черта в предоставяните услуги е, че в община Кърджали функционират услуги за деца и
младежи, които посрещат конкретни нужди на общността, насочени към здравна и психосоциална
подкрепа и имат капацитет за работа в мрежа.
Най-развитата услуга в общността е Домашният социален патронаж с капацитет от 200 възрастни. През
последните беше разширен обхвата на ДСП, като предоставя допълните услуги за възрастни, социално
слаби лица и деца. Услугите включиха „Детска млечна кухня“ с капацитет от 50 деца на възраст от 6
месеца до 3 години и „Обществена трапезария“ за социално слаби лица, с капацитет от 91 лица, които
получават безплатен обяд. Реализацията на проект „Чрез подкрепа към промяна” услугите предоставяни
чрез ДСП ще нараснат, като ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда за предоставяне на
услуги, насочени към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване
на лицата с трайни увреждания.Към храм „Успение Богодородично” също е създадена обществена
трапезария, финансирана от Фонд „Социална закрила” с капацитет 80 лица.
В общината има изградени структури за предоставяне на социални услуги, но е необходимо да бъдат
поддържани във времето по отношение на ремонтни дейности на материално – техническата им база,
подобряване на услугите чрез разширението им, усъвършенстване и развитие уменията на персонала.
Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ имат нужда от изграждане на сензорна стая за нуждите
на потребителите си. Центърът има дворно място съвместно с Дом за стари хора, което може да бъде
използвано от двете институции – детска площадка за децата от центъра и място за разходки за
възрастните хора. Голяма част от институциите имат нужда от ремонтни дейности, обезопасяване на
центровете чрез охранителна система, закупуване на допълнително оборудване за потребителите на
услугите си.Повечето от съществуващите услуги за деца и възрастни лица в община Кърджали имат
нужда от разширяване на достъпа до тях и за населението извън градския център. Това ще обезпечи не
само пълния капацитет на услугата, но ще подобри значително качеството на предлаганите дейности в
тях. Препоръките са свързани с увеличаване на видовете социални услуги и техния капацитет и
продължителността на предоставянето им. Персоналът от действащите социални услуги се нуждае от
методическа подкрепа и периодични обучения.

3.5.

Здравеопазване

Здравните лечебни заведения, които се намират в гр. Кърджали обслужват цялата област и имат важно
значение за населението на общината. Общината разполага с добри специалисти, болници, медицински
центрове и специализирани здравни заведения, които е необходимо да се поддържат в добро
състояние, за да посрещат нуждите на населението на общината.Град Кърджали е определен за район с
повишен здравен риск. Основни източници на замърсяване на околната среда са „ОЦК”АД – Кърджали,
„Бентонит”АД и „Горубсо - Кърджали”АД–(емисионно прахово замърсяване от хвостохранилище
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Кърджали - ІІ)10.Като цяло, статистическите данни за здравеопазването на регионално ниво са
представени в таблицата по-долу.
Таблица 7 - Индикатори за здравеопазването в община Кърджали, 2005-2012 г.

Здравни индикатори

2005 г.

Лекари на 10 000 души
в т.ч.
общопрактикуващи
Стоматолози на 10 000 души
Медицински специалисти по
здравни грижи на 10 000 души

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

42,59

43,11

44,36

41,85

44,79

44,00

45,80

43,87

5,96

5,83

5,82

5,38

0,00

5,12

5,19

5,06

7,56

8,30

9,16

8,86

9,92

9,50

10,08

10,56

95,36

94,80

100,50

103,90

102,28

105,25

103,77

106,03

Източник: НСИ

Всички индикатори са над средните за страната и отразяват цялостните демографски и икономически
предимства на община Кърджали.
Първична извънболнична помощ
По данни на РЗИ към юли 2012 г. на територията на Община Кърджали има незаети 4 градски и 6 селски
амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ: с.Царевец, с. Бели пласт, с. Звиница, с.
Широко поле, с. Скалище и с. Миладиново.Индивидуалните практики за първична извънболнична помощ
в Община Кърджали са разположени в сгради публична общинска собственост, сгради, в които общината
е в съсобственост с трети лица и собствени сгради или помещения. В периода 2008 г. – 2011 г. общината
е извършила основен ремонт на 5 здравни служби на обща стойност 96 хил. лева, което е добра
практика за стимулиране на лекари, които да бъдат привлечени на работа в тези населени
места.Оборудването на кабинетите в селските индивидуални практики за първична извънболнична
медицинска помощ е по линия на Световната банка и е предоставено за безвъзмездно ползване на
лекарите.
Специализирана доболнична медицинска помощ
В района на община Кърджали доболничната медицинска помощ се изпълнява от:ДКЦ № 1 ООД и 4
Медицински центъра.ДКЦ № 1 ООД предлага на населението на община Кърджали диагностика,
лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по различни
специалности.Медицинските центрове разполагат със специализирани кабинети в различни области:
Болнична медицинска помощ

10

Съгласно Решение на МС № 822/19.12.2008 г.
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Три са лечебните заведения, които предлагат болнична медицинска помощ на територията на община
Кърджали, но обслужват и цялата област, тъй като Кърджали е областен град.
Общо двете болници - МБАЛ ”д-р Атанас Дафовски” АД – гр.Кърджали и МБАЛ „Кърджали“ ООД
разполагат с 400 легла, но при епидемия могат да покрият над 600 легла. Болниците предлагат
болнична медицинска помощ и спешна медицинска помощ, но само в нейния стационарен етап. В
болница МБАЛ ”д-р Атанас Дафовски” АД се извършват на месец по 2877 прегледа, а на година около
34000 бр., като месечно това са около 1400 пациента. За последните години средния годишен прием е
нараснал с около 500 човека/годишно. Около 15 % от пациентите не са здравно осигурени.
Най-често заболели са възрастни над 50 г. или във възрастовата група 50 – 75 г., като болестите по
подреждане са:Сърдечносъдови заболявания;Заболявания на дихателната система;Заболявания на
храносмилателната система;Инфекциозни заболявания;Травми и отравяния.
Държавна психиатрична болница гр. Кърджали е водещо лечебно заведение в Южна България за
профилактика, диагностика и цялостно лечение на пациенти с тежки психични разстройства.Болницата
има няколко отделения: мъжки и женско отделения, консултативно диагностичен блок, отделение за
гранични състояния и геронтопсихиатрично отделение. Капацитетът на Държавна психиатрична болница
е 320 легла.
Болниците имат нужда от необходима подкрепа по отношение на модернизиране на оборудването си,
повишаване на квалификацията на медицинския персонал и ремонтни дейности за подобряване на
материалната си база. Тук съвместните усилия с общинската администрация е да се търсят
възможности за финансиране от различни източници. Използване на чуждия опит е друга възможност, в
която болниците могат да бъдат подкрепени от общината.
Извънболнична медицинска помощ
Община Кърджали има два хосписа, които обслужват населението на общината:
−

Хоспис „Червен кръст“ - извънболнично лечебно заведение, създадено с намерение да отговори
на нуждите на хора с хронични и инвалидизиращи заболявания, терминални състояния и медикосоциални проблеми. Капацитетът на хосписа е 20 човека, с персонал 13 души.

−

Хоспис „Добролюбие“ - хосписът е дъщерно дружество на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД,
изграден по проект на Програма ФАР, през 2008 г., намира се на 3 етаж в старата сграда на
болницата и е функционално свързан с всички структури на болницата. През 2012 г. хосписът
разкри втора леглова база.Общият брой легла в двете бази е 40 легла. Персоналът ангажиран в
хосписа е 27 души.

Дом за медико-социални грижи за деца – гр.Кърджали е лечебно заведение, в което медицински и други
специалисти осъществяват наблюдение и специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико социални проблеми. В дома се извършват: диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с
хронични заболявания и медико-социални проблеми; специфични грижи за деца с хронични заболявания
и медико-социални проблеми: отглеждане, възпитание и обучение; подготовка за интеграция в
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обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейството, подготовка за
осиновяване. Към момента в дома се предоставят основно институционална грижа.
Спешна медицинска помощ
В регион Кърджали има един ЦСМП, който е с осем филиала - Кърджали, Момчилград, Крумовград,
Ардино, Джебел, Черноочене, Кирково, Чорбаджийско. Тази организация дава възможност за покриване
на нуждите на областта. Осигуреността с щат е достатъчна, но квалификацията на висшия и среден
медицински персонал е недостатъчна. Има голямо текучество сред лекарите. Основната тежест,
особено във филиалите, се поема от средния медицински персонал. За подобряване качеството на
оказваната спешна медицинска помощ е необходимо ресурсно осигуряване, повишаване
квалификацията на персонала, готовност за бързо реагиране при аварии, бедствия и катастрофи в
съответствие с европейските стандарти.
Основните проблеми в здравеопазването на община Кърджали са свързани с общите проблеми на
сектора в национален мащаб. Средствата за модернизиране на болничната техника са крайно
недостатъчни, както и средствата за медицинския персонал, който да бъде мотивиран да остане да
работи в община Кърджали. В някои болници има политика, която цели увеличаване броят на лекарите и
професионалисти „Здравни грижи“, за сметка на намаляване броя на другия персонал. В същото време
се отчита застаряване на квалифицирания медицински персонал, с тенденция на задълбочаване
недостига на общо практикуващи лекари в индивидуалните практики в селата; големият брой лица без
здравни осигуровки. Окрупняването на лекарските практики в общината води до затруднен достъп на
живеещите в отдалечените и труднодостъпни населени места и махали до лекарска помощ и понижава
качеството на здравното обслужване на населението.
Освен за закупуване на нова техника, болниците имат нужда и от ремонт, тъй като ремонтите се правят
частично и има материална база, която има нужда от подобрение. Няма целенасочени кампании, които
да се организират за превенция на здравето, както и липсват сътрудничество с неправителствения
сектор, с който могат да се създават инициативи за информиране на населението как да се предпазват
от масови заболявания и да водят здравословен начин на живот. Необходимо е провеждане на
постоянен диалог с общината и проследяване на заболяемостта на местното население чрез регулярни
здравни проучвания, с цел да се взимат превантивни мерки и предварително да се търсят начини за
предпазване на населението, напр. организиране на съвместни мероприятия за вреда от тютюнопушене,
заседнал начин на живот и т.н. Превенцията на здравето е най – важната стъпка, за което е необходимо
да се извършват кампании и семинари на отделни теми с уязвими групи от населението.

3.6.

Култура и културно наследство

На територията на общината се намират33 различни културни институции съсредоточени главно в град
Кърджали - музей, театър, библиотеки и читалища, галерии и др.Община Кърджали е богата с културни
институции и мероприятия, които се организират – концерти и фестивали, които са залегнали в
културния й календар. Основните културни институции на територията на общината са:
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−

Регионален исторически музей –създаден е през 1965 г. Основният фонд съдържа над 45 хиляди
експонати, проследяващи живота в Източните Родопи от най-дълбока древност до началото на 20
век. Музеят обитава представителна култова сграда от 1920 г., архитектурен паметник на
културата. Броят на посетители варира от 34 678 през 2007 г. до 54 055 през 2008 г. Музеят се
нуждае от подобряване на материално – техническата база, тъй като не е ремонтиран през
последните 20 г. Има нужда от охранителна система, противопожарна охрана и др. Нуждаят се от
подкрепата на общинската администрация по отношение на популяризиране на музея като
интересно място за посещение в гр. Кърджали чрез информационни брошури и представяне на
изложения в чужбина. Развиват собствени инициативи в организиране на гостуващи изложби,
концерти, нощ на музеите.

−

ДКТ „Д. Димов“– създаден през 1960 г. с три творчески формации - естрада, драма и кукли. От
1980 г. кукленият състав се обособява като самостоятелна формация. Средно месечните
посещения са около 3000 зрители. Имат нужда от подобряване на материално – техническата си
база – декори, осветление, ремонт на гримьорни и др. За да повишат зрителите си е необходимо
да се организират повече постановки с гост актьори, работа в различни жанрове.

−

Регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров“- създадена през април 1959 г. През годините в различни
населени места в общината се създават филиали на библиотеката, тя се разширява, променя се
сградата, създава се Детски отдел и т.н. В периода 2005 до 2007 г. , библиотека “Н. Вапцаров”
Кърджали обнови и обогати фондовете си с 2 500 тома научна и справочна литература, с едни от
значимите произведения на класическата и съвременна българска и чужда художествена
литература. Имат около 1000 посещения на месец без броя на читателите. Имат необходимост от
оборудване на зала за провеждане на срещи и литературни четения. Имат информационен
център, който организира професионални курсове за библиотекари в региона и по компютърни
умения.

−

Общинска художествена галерия „Ст. Димитрова“- създадена през 1961 г. и е утвърден водещ
културен институт в Южна България.Художествената галерия е един от най-старите културни
институти в Кърджали. Тя заема историческа сграда, строена в средата на ХХ век. Това е третата
по богатство в страната художествена галерия. Имат над 1000 платна, и още скуптури, икони и
пластики - над 5000 експоната, като достъпа до галерията е безплатен. Имат нужда от
подобряване на базата, популяризиране дейността на институцията чрез разпространение на
дипляни и брошури с информация за галерията сред ученици и туристи. Необходимо е да има
партньорство между музея и галерията, за да насочват своите посетители към галерията като
място, което е интересно да бъде посетено. Липсата на средства за реставрация на картини и
експонати, както и възможности за разнообразяване на изложбите са основни слабости в
дейността на галерията.

В общината съществуват две Арт – Галерии разположени в гр. Кърджали и с. Дъждовница изградени от
Арт движение „КРЪГ“. Галериите поддържа богат културен календар и програми за млади творци от 2002
г. Освен, презентации на автори от страната и чужбина, галерията показва произведения, създадени по
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време на пленерите в с. Дъждовница и действа като част от „мрежа” заедно с Арт къщата в селото.
Артгалерията представя своите артистични концепции и автори и зад граница –Към галерията е
създаден клас по визуални изкуства за деца, които също участват в календара от културни събития.
На територията на Община Кърджали съществуват 26 Народни читалища, които са реални културни
центрове с добре организирана и систематизирана дейност. В тях се развива богата културна дейност.
Всяка година съставите участват в различни културни прояви на територията на общината, страната.
В Общинския център за култура и младежки дейности се развива богата културна дейност. Всяка година
съставите честват в различни културни прояви на територията на общината, страната. Общинския
център за култура и младежки дейности е с широк обхват на дейности - Школа по изкуство с курсове по
китара, пиано, акордеон; Групи по народни песни, класически и характерни танци, спортни танци;
Оперетен театър; Народен оркестър; Школа за народни танци и др.
Културно – историческо наследство
В продължение на три хилядолетия в района на Кърджали са живели различни цивилизации и култури:
траки, елини и римляни; славяни и прабългари, византийци, латинци и турци.Районът на Кърджали е
добре известен с многобройните крепости и храмове, датиращи от древността. В съчетание с богатото,
разнообразно и добре опазено природно наследство районът има шанс при добро управление на
ресурсите, професионален подход към оформяне на предлагането и адекватен и ефективен маркетинг
на продукта, в кратки срокове да стане основен конкурент на вече утвърдени български дестинации с
подобни ресурси.Основните обекти получили популярност през последните години и привличащи
туристически поток са:
−

Археологически комплекс „Перперикон“ – антична и средновековна крепост от VІ – ХІV век,
разположен на 15 км. североизточно от гр. Кърджали. Перперикон се извисява на скален връх с
кота 470 м. Това е една от най-големите родопски крепости (12 000 кв.м). Комплексът включва
дворец - светилище от VI - V в. пр. н. е., укрепена тракийска крепост, селище и кръгъл храм прорицалище. Смята се, че тук е била една от столиците - резиденции на тракийските царе. От
2000 г. са започнати мащабни археологически проучвания. За развитието на обекта, община
Кърджали е реализирала различни инициативи, като към момента изпълнява проект финансиран
от ОПРР „Перперикон –дом на богове и хора”, който е свързан с опазване и експониране на
Археологически комплекс.

−

Пещера „Утробата“ - Невероятно съоръжение от времето на траките, открито през април 2001г.
То се намира на 20 км. от гр. Кърджали, в безлюдно място високо в планината над хижа
"Боровица", в скалистата местност Тангардък кая. В близката околност се развиват едни от найголемите комплекси на скални тракийски ниши в Източните Родопи.

−

Средновековен манастир „Св. Йоан Продом“ - Основан през 6 – 8 век той е бил средище на една
от големите средновековни епархии – Ахридос и е с типично атонски стил. В него през 1998 г. се
открива уникална гробница, съхранила мощите на високопоставен епископ от 13 – 14 век. При
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проучването са намерени части от златовезания текстил на епископските одежди.
Забележителното в този комплекс са трите храма и двете гробници.
−

Тракийска и средновековна крепост „Вишеград“ -Съвсем близо до Кърджали се намира най-добре
запазеният средновековен замък в Родопите. Крепостта Вишеград е разположена на висок връх,
на десния бряг на река Арда, в местността Харман кая. Това е древна тракийска крепост от ІV – Ів.

3.7.

Спорт и младежки дейности

Политиката на община Кърджали по отношение на физическото възпитание и спортът е отразена в
Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на община Кърджали, която обхваща
периода 2009 – 2011 г. Към края на 2012 г. в община Кърджали функционират 25 клуба в 15 вида спорт.
12 от спортните клубове са учредени и регистрирани през периода 2005 – 2010 г., което дава основание
да се смята, че спортните дейности са се развивали активно в община Кърджали през последните 5-7
години, защото това са близо половината от всички клубове в общината.
Необходимата подкрепа, от която се нуждаят спортните клубове е осигуряване на добра и подходяща
материална база, в която да изпълняват спортните си дейности. Развитието на сектора трябва да е
насочен към осигуряване на бази, модернизиране на стари или създаване на нови – като например
изграждане на закрит плувен басейн и спортна зала. Паралелно с осъвременяване на базите е
необходимо насърчаване на спортни прояви и дейности, които да бъдат регулярно организирани, така,
че да се превърнат в традиция за общината.
Обединен детски комплекс и Общински център за култура и младежки дейности са институциите, които
обединяват младежите в общината. В тези институции се извършва многобройни културно –
образователни дейности, има изградени различни школи. Има създаден Детски и младежки парламент с
идея да бъде включен в създаване на политики в областта на младежите в общината. Той изпълнява
успешно доброволни инициативи съвместно с Обединен детски комплекс. Активни младежи има и в
Български младежки червен кръст, който също изпълнява редица доброволни инициативи в подкрепа на
младежите в региона.
Има няколко младежки инициативи, които са доста активни в своите доброволни начинания, но всяко от
тях действа самостоятелно и не си взаимодействат помежду си. Необходимо е младежките инициативи
да бъдат обединени, за да могат да бъдат по – силни и устойчиви.
През 2012 г. се учредява организация „Омега“, чиито основни цели са подпомагане на младежите в
района на община Кърджали. Инициативите свързани с младежите са предимно доброволни. Има
необходимост от средства за повишаване на капацитета на младежките организации и осигуряване на
финанси за реализиране на младежките идеи. В този смисъл е нужна информация за текущи и
предстоящи проекти в областта на младежта на национално и международно ниво.
Необходимо е насърчаване на младежката инициативност в региона по отношение на развитието на
младежки дейности. Има редица национални, Европейски и международни програми, които са насочени
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към младежите, които могат да бъдат използвани за реализиране идеите на местните младежи. За тази
цел е препоръчително обединяване и насочване на младежите от лидери или структура.
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4. ИНФРАСТРУКТУРНО
РАЗВИТИЕ,
ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
4.1.

СВЪРЗАНОСТ

И

Транспортна инфраструктура и достъпност

4.1.1. Състояние на пътната инфраструктура
Пътната мрежа на община Кърджали включва пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, с
дължина от 368,615 км – Фигура 23 - Дължина на пътната мрежа по видове в община Кърджали, в км.. Гъстотата е
31 км / 100 км2, като пътната мрежа в общината е развита под средното равнище за страната. Основната
пътна артерия е Път 1-5 Русе -Бяла - Полски Тръмбеш - В.Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово Шипка -Казанлък - о.п. Стара Загора Фигура 23 - Дължина на пътната мрежа по видове в община Кърджали, в км.
Средец - Димитровград - о.п.
Хасково-Конуш
-Черноочене
Кърджали - Момчилград - Маказа граница Гърция" и новоизграденото
трасе на подходен път „Подкова ГКПП "Маказа", като час от
международните пътища (E- мрежа Е-85). Пътят е част от ще премине
трансевропейски
транспортен
коридор
N
9
Хелзинки
Александруполис.
Третокласната пътна мрежа е близо
95 км., като най-значими са: III – 507 – Кърджали – Жинзивово – Мост – област Хасково; III – 865 –
Кърджали – Ардино – област Смолян;път III-508 "/Кърджали – Момчилград /- Джебел – Рогозче –
Фотиново - /Бенковски-Подкова/
Основната част от пътната мрежа на общината е съставена от общински пътища с обща дължина от над
258,7 км. През периода 2007-2012 г. са ремонтирани 177,252 км. на стойност над 3,182 млн. лв.
Независимо от предприетите мерки от страна на общината, състоянието на пътната настилка, като цяло
е незадоволително. В следствие дългогодишната експлоатация и атмосферните влияния, тя е износена
и амортизирана. През годините са извършвани частични изкърпвания, което не е достатъчно да се
подобри експлоатационното им състояние. Състоянието на пътищата е лошо, особено в направление
към по-малките населени места (махали). Според експертни оценки е необходимо е да се извършат
основни ремонти, реконструкция и рехабилитация на над 50% от общинските пътища.
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Фигура 24 – Състояние на общинската пътна мреа (%) и дължина на ремонтираната общинска пътна мрежа, 2007-2012 г. (км)

Източник: Общинска администрация Кърждали

4.1.2. Железопътна инфраструктура
Територията на община Кърджали се обслужва от участъка на ІV главна жп линия “Русе – Димитровград
– Подкова”. На територията на общината общата дължина на жп мрежата е от 26 км. Линията не е
електрифицирана и е с незначителен пътнически и товарен поток. Средните скорости на движение са
60-70 км/ч, доста под европейските изисквания за международните железопътни линии със смесен
трафик. На територията на общината функционират 3 ж.п. гари за пътнически превози: Мост, Широко
поле, и Кърджали. От 2009 г. гара Перперек бива закрита и се превръща в жп спирка. От 2011 г. за
товарни превози функционират само 1 ж.п. гара в гр. Кърджали.В конкуренция с автобусните превози,
пътническата дейност намалява през последните години.Намаление се отчита и при обема на товарните
превози в периода 2006 - 2010 г. е в резултат на намалялата или спряла дейност на редица големи
промишлени фирми с товароемки производства, а също и от увеличеният брой на автомобилни фирми в
сферата на товарните превози.
Тупиковото окончание на линията към южната граница не дава възможност за ефективно използване на
цялото железопътно направление, осигуряващо от една страна директна връзка на р.Дунав (ОЕТК № 7)
с Бяло море и от друга връзки на север с Русия, Украйна, Беларус, Балтийско море и главните
паралелни европейски направления, обвързващи Западна, Централна и Източна Европа.
Продължаването на жп линията и обвързването й с жп. мрежата на Р. Гърция ще обезпечи достъпа до
беломорските пристанища – Александруполис, Солун и Кавала.
4.1.3. Въздушна инфраструктура
Община Кърджали разполага с летище, изградено в източната част на гр. Кърджали. Площта на
бетоновата писта е с размери 440/30 метра и може да обслужва въздухоплавателни средства с
максимална излетна маса до 5700 кг. В момента летището не функционира, поради липса на средства за
експлоатация.
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4.2.

Електроенергийна инфраструктура и енергийна ефективност

Електроенергийната мрежа в общината е много добре развита и оразмерявана за товари, по-големи от
настоящите като има възможност за допълнително натоварване при необходимост. Състоянието в общи
линии е добро, като най-често се налагат ремонти на мрежата НН в селата и кабели 20 кв в град
Кърджали.Общината получава захранване с електроенергия посредством четири трансформаторни
подстанции 110/20 кв в град Кърджали -“Веселчане”, “Гледка”, “Арпезос” и “ОЦК”.
Четири електропровода с работно напрежение 110 кв. свързват подстанциите на община Кърджали с
подстанциите, захранващи съседните общини – Хасково, Момчилград и Ардино, а също и с ВЕЦ “Ст.
Кладенец”, изградена на едноименния язовир.
Отчита се необходимост от подобряване на състоянието на енергийната инфраструктура с цел
повишаване на качеството на електрозахранване и намаляване на технологичните загуби, посредством
подмяна на кабелни линии с изтичащ срок на експлоатация, подмяна на въздушни кабелни линии с
подземни такива, изграждане на автоматизирани възлови станции
В поречието на река Арда и притоците от изградените и в експлоатация хидроенергийни съоръжения е
каскада “Долна Арда“, като на територията на общината се състои от два от трите язовира, а именно
“Кърджали”, “Студен кладенец”. На територията на общината се намира един ВЕЦ под язовир
„Кърджали. ВЕЦ "Кърджали" – изграден на кота 232,5м, до язовирната стена на яз. "Кърджали",над гр.
Кърджали с инсталирана мощност106 400 кВт и нетен напор 85,0 м.
Таблица 8 – Параметри на изградените енергийни обекти

Водохранилище
Общ
Хидровъзел
Кърджали

Полезен

ВЕЦ
Многогодишен обем

Wпрераб

Обем(m3х106) Обем(m3х106) (m3х106)

N(Мвт)

E(GWh)

(m3х106)

533

106,4

165

881,4

416

270

До закриване на ОЦК – Кърджали, предприятието е най-големият консуматор на електрическа енергия
не само в общината, но и в областта .
Един от принципите за енергийна ефективност, енергоспестяване и екологична ефективност е
преминаването към природен газ. В област Кърджали към края на 2010 г. няма изградена газопреносна и
газоразпределителна мрежа. През 2010 г. е изработена и одобрена План-схема за газификация към
Подробен устройствен план на град Кърджали. Със свои решения ДКВЕР е определила „Ситигаз
България” АД за лицензиант разпределение на природен газ и краен снабдител за община Кърджали
като част от регион Тракия. Общата дължина на газоразпределителната мрежа на гр. Кърджали,
включена в разработената План-схема на газификация на града, без отклоненията към потребителите е
в размер на 93 900 м.
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В съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност, общината е разработила и
изпълнява Програма за енергийна ефективност. Основните инвестиции са насочени към подобряване на
енергийните характеристики на публичните сгради – училища, детски градини, социални заведения,
сгради на общинската администрация. Инвестираните средства са в размер на 1357 787 лв., като
реализираните икономии на горива и енергии възлиза на 254,24 МWh/ годишно. Резултатите от
изпълнението на програмата са показани на фигурата по-долу.
Фигура 25 – Резултати и вложени инвестиции за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност в община Кърджали, 20082012 г.

Източник: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ

През периода основните инвестиции за подобряване на енергийната ефективност са свързани с
подмяна на дограма, изолация на покриви, подове и фасади, енергоспестяващо осветление, смяна на
отоплителни инсталации и др.

4.3.

Информационно-комуникационна инфраструктура

На територията на общината покритие имат и трите мобилни оператора Виваком, Глобул и М-ТЕЛ (с
покритие от приблизително 100 %). Те предлагат като услуга достъп до безжичен интернет.
На територията на общината има изградени ретранслатори, осигуряващи цифрова ефирна връзка по
трасета за предаване на телевизионен и радио сигнал, както и на компютърни комуникационни канали. В
Община Кърджали се поддържа местното радио „Кърджали” и регионална телевизия „Родопи“.
Данните за наличие на компютър и достъп до интернет в община Кърджали показват, че относителния
дял на обитаваните жилища с наличиена компютър са 45,6%, а с достъп до интернет 41,7%. Данните са
значително по-високи от средните за областта (35,3% с компютър и 31,7 с достъп до интернет) и близки
до средните за страната – съответно 43.9 % и 46.6 %.
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4.4. Водоснабдяване и канализация
Община Кърджали се обслужва от „ВиК“ ООД–Кърджали, като са обхванати 69 населени места с
население от 63 879 души (94,69% от населението в общината).
4.4.1. Водоснабдителна инфраструктура
Питейно-битовото водоснабдяване на селищата в община Кърджали се осъществява чрез повърхностни
(яз. „Боровец“) и 22 подземни водоизточници -8 шахтови кладенеца, 2 тръбни кладенеца, 11 каптажи и 1
дренаж.Река Арда е основен източник на повърхностни води на територията на община Кърджали.
Водата се събира в язовир „Боровица” и след пречистване в ПСПВ „Енчец” отива за водоснабдяване на
гр. Кърджали и северната част на гр. Момчилград.
Водоснабдителната система на община Кърджали е сложна и комплексна, изградена от 25 системи с
гравитачно (8 ВС, обслужвано население 48 473 жители) и помпено захранване (17 ВС, обслужвано
население 9 984 жители), доставяща водни количества, задоволяващи нуждите на бита и
промишлеността.Най-висока загуба на вода е отчетена в с. Черешица (87%), с. Люлюково (82%), с. Три
могили (79%). Загубите на вода в град Кърджали е 52%. Списък на водоснабдителните системи е даден
в приложение 1 .
Най – голямата водоснабдителната система е „ВС Кърджали“, която обслужва 14 населени места, като
са обхванати 47 370 жители от общината.
Водоснабдяването на гр. Кърджали се осъществява гравитачно от язовир „Боровица” с пречиствателна
станция за питейни води, разположена край с. Енчец, на около 6 км от гр.Кърджали, изградена и пусната
в експлоатация през 1989-90 г.
Водата, постъпваща от яз. „Боровица”, периодически е със силно завишена мътност, която варира
широки граници, като постига стойности, доближаващи и надхвърлящи 100 мг/л.Обезлесяването на
скатовете на язовир „Боровица” води до активизиране на ерозията и при интензивни валежи
количеството на наносите в язовира силно се завишава, а това означава многократно увеличаване на
мътността.Онова, което е притеснително за район, богат на полезни изкопаеми - все тежки метали, и
действащ преработвателен завод на оловно-цинков концентрат, замърсяващ околното пространство със
съответните емисии е, че при такова разкритие, вследствие на ерозията, е твърде вероятно да започне
да се излужват и вредни съставки, за които пречиствателната станция не е пригодена.
Макар и сравнително нова станция, състоянието на тръбите и повечето спирателни кранове в
инсталационното подфилтърно пространство не е добро. Корозията е в напреднал стадий и създава
проблем по време на изпълнение на технологичните операции. Всички довеждащи водопроводи,
изградени от стомана и етернит са рискови поради множеството аварии, които претърпяват. Тяхната
подмяна е належаща за постигане на сигурност при обезпечаването с питейна вода на гр.
Кърджали.Сериозен проблем по отношение непрекъснатост и сигурност на водоподаването създава
водопроводът от яз. ”Боровица” до ПСПВ „Енчец“, тъй като трасето му от 26,5 км минава през силно
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пресечени и трудно достъпни местности, което го прави труден за експлоатация. Тръбопроводът е
изграден от стоманени тръби и е в лошо експлоатационно състояние.
Вътрешната разпределителна мрежа на гр. Кърджали е изградена от етернитови тръби, стоманени
тръби и тръби от полиетилен. Общата дължина на водопроводите е около 88,3 км и са изградени
предимно през 50-60-те години на миналия век.81 % от съществуващата водопроводна мрежа е
изградена от етернит и стомана, което е предпоставка за високо ниво на течове и чести аварии. Голяма
част от сградните отклонения са изградени от поцинковани тръби, които са силно корозирали и са
основната причина за загубите на вода в града.Сградните водопроводни отклонения са в лошо
състояние и са източник на аварии и загуби на вода.
Поради спецификата на релефа (предимно планински) малките населени места се снабдяват предимно
чрез помпените водоснабдителни системи. Материалът, от който са изградени водопроводните тръби и
тяхното състояние влияят на риска от постъпване на външни замърсители при течове. Тяхната подмяна
е належаща за постигане на сигурност при обезпечаването с питейна вода на населените места. Около
85-90% от довеждащите водопроводи са изградени от силно амортизирани етернитови и стоманени
тръби, което налага тяхната своевременна реконструкция и подмяна с нови съвременни материали. За
останалите водопроводи е нужна по - добра експлоатация и поддръжка и поетапна подмяна с цел
постигане на по-добра обезпеченост на захранването на съответната водоснабдителна система. За
осигуряване на качествено водоснабдяване за малките населени места е нужно е да се рехабилитират
както инсталациите, така и строителната част към напорните водоеми и помпените
станции.Резервоарите се нуждаят от по-добра текуща поддръжка – борба с външната корозия по тръби
и арматури, подмяна на стари СК, тръби, парапети, стълби. Освен в гр. Кърджали, в останалите
населени места от общината няма изградени пречиствателни съоръжения за пречистване на природни
води. Единственото третиране е обеззаразяването на водата е чрез хлориране.
4.4.2. Канализационна инфраструктура
На територията на община Кърджали е изградена канализационна мрежа единствено в гр. Кърджали.
Населението на града наброява 43 880 жители. От тях 97% са включени към канализация.
Канализационната система на града е смесена. Битовите, дъждовните и промишлени водни количества
се отвеждат съвместно в една тръба. Съгласно канализационната схема от 2003 г., гръбнакът на
канализацията се състои от 18 главни колектора. Неизградени главни колектори са тези в кварталите:
„Възрожденци-Тераса”, „Гледка” и „Горна Гледка”. Неизградена е канализационната мрежа в част от
квартал „Възрожденци”, част от квартал „Прилепци”, цялата канализационна мрежа на кварталите
„Терасите”, „Гледка” и „Горна Гледка”.Главен колектор І, довеждащ отпадъчните водни количества от
десния бряг на река Арда до площадката на ПСОВ, не е изграден. Дължината му е 2,970 км.Главен
колектор ІІ довежда отпадъчните водни количества от левия бряг на река Арда до площадката на ПСОВ.
Дължината му е 4,150 км.
Към момента община Кърджали изпълнява проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане
на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна
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мрежа"11, подписан на 18.01.2013 г. със срок на изпълнение до 2015 г. Проектът е на стойност 30 674 584
лв. и обхваща дейности в сектор водоснабдяване и отпадъчни води. Включени за изграждане е ПСОВ
(за 58 525 ЕЖ.), изграждане на нова канализационна мрежа 17 707 м. и рехабилитация на 5 529 м. По
този начин ще бъде обхванато 100 % от населението на общината, ще бъдат намалено директното
заустване на непречистени отпадъчни води във водните басейни, ще се намали инфилтрацията в
канализационната система и други подобрения на канализационната мрежа.
В сектор „Водоснабдяване“ е предвидено изграждане на нова водоснабдителна мрежа с дължина 7 272
м. и реконструкция на 6 958 м. Инвестициите ще допринесат за намаляване на водните загуби в
разпределителните мрежи; Свързване на възможно най-голям процент от населението чрез
рехабилитация и усъвършенстване на съществуващите водоснабдителни съоръжения и изграждане на
нови такива.

11

По процедура №BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации над 10 000 е.ж.” на Община Кърджали е предоставена безвъзмездна финансова помощ с № DIR- 51011116-С001
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5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
5.1.

Анализ на компонентите на околната среда

Основен принос в замърсяването на въздуха, водите и почвите имат:
−

промишлените предприятия в населените места, в които не се спазват изискванията на
екологичното законодателство;

−

дейностите в земеделието и животновъдството при неприлагане на добрата производствена
практика;

−

изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища;

−

нерегламентираното складиране и съхранение на торови маси от животновъдните ферми;

−

проблеми на складове за пестициди;

−

лошото състояние на канализационните мрежи и съоръженията към тях - липсваща канализация
или такава с изтекъл амортизационен срок, липса на съвременни високо ефективни
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от промишлените предприятия и населените
места.

5.1.1. Качество на атмосферен въздух
Състоянието на атмосферния въздух в община Кърджали се следи от АИС “Студен кладенец” разположен в застроената част на гр. Кърджали, отчитащ влияние на емисии от производствени
дейности и емисии от битовия сектор. Резултатите от пробовземането (автоматично) се извеждат
ежечасно. Общината има разработена Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ).
Потенциалните замърсители на въздуха са големите промишлени предприятия, разположени в град
Кърджали и в някои други населени места, но при строг контрол и ефективно управление много от
вредните емисии могат да се сведат до стойности, съобразени с изискванията на действащото
законодателство. В района на гр. Кърджали по-големи замърсители са ”Ес енд Би Индастриъл
Минералс“АД, “ОЦК”АД (при извършване на дейности). При определени метеорологични условия
/продължително безветрие, мъгла, ниска облачност/ се натрупват замърсители в приземния слой от
фини прахови частици /ФПЧ/ - ФПЧ1012, серен диоксид, олово и кадмий, превишаващи

12

ФПЧ10 - Фини прахови частици, с размер до 10 микрона
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пределнодопустимите норми. През 2011 г. регистрирания брой превишения на ФПЧ10 е 12313 над
допустимата норма от 50 µg/m3 или 33,7% от общия брой средноденонощни стойности. През 2012 г. са
регистрирани по-малко превишенията над допустистимата норма. Основните превишения се
регистрират през зимните месеци- януари, февруари, ноември и декември. Измерените високи нива по
този показател са резултат от все по-масовото използване на твърди горива за отопление в бита през
зимния период на годината, интензивния автомобилен трафик, състоянието на пътната и прилежаща
инфраструктура и съвсем малък дял има промишлеността.
Замърсяването на Кърджали със серен диоксид е с тенденция за сериозно намаляване през 2012 г., в
резултат от спряната производствената дейност на “ОЦК”АД. Община Кърджали осъществява контрол
по изпълнение на програмите за привеждане на дейността на “S&B Индастриъл Минералс”АД и ”Горубсо
- Кърджали”АД в съответствие с нормативните изисквания по околна и работна среда. “S&B Индастриъл
Минералс” АД изпълнява програма за поддържане в изправност на прахоуловителните съоръжения и
спазване на нормите за емисии. С цел предотвратяване на запрашаването в районите на промишлените
фабрики през летните месеци системно се оросяват вътрешнозаводските пътища. “Горубсо – Кърджали”
АД изпълнява предвидените мероприятия за предотвратяване на замърсяването с прах, като поддържа
в изправност оросителната инсталация на хвостохранилище „Кърджали 2”, извършва почистване
(измиване) на работната площадка на завода и ул.”Заводска”. Спряната производствената дейност на
“ОЦК”АД – гр. Кърджали се отразява и върху регистрираните превишения на средногодишните норми по
показателите олово, кадмий и арсен, като за 2012 г. няма отчетени превишения на средногодишните
норми (СГН).
От значение за разпространението и разсейването на замърсителите на атмосферния въздух са
особеностите на релефа и надморската височина, наклон и изложение на скатовете, които определят
разпределението на топлината, светлината, количеството на валежите и влагата, ветровата картина.
Наличието на локален приземен пренос на въздушни маси по поречието на р.Арда в посоките изтокзапад също съдейства за натрупване на замърсители в атмосферния басейн през някои периоди от
годината.
Допълнителен фактор за влошеното качество на атмосферния въздух в населените места са: емисиите
от транспорта, локални горивни източници, битовото отопление, както и вторично замърсяване на
въздуха с прах, поради нередовно почистване и миене на уличната мрежа. Усилията на местните власти
са насочени към рехабилитация на пътната мрежа и подобряване организацията на движение. В
общините в област Кърджали са разработени програми за намаляване на емисиите и достигане на
установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на КАВ (РОУКАВ).

Превишаващите стойности през 2011 г., надхвърля допустимия брой превишения за една календарна година /35/,
регламентирани в Наредба № 12/ 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
13

страница63

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ

5.1.2. Почви и поземлен ресурс
На територия на община Кърджали най-силно е замърсяването на почвите в района около „ОЦК” гр.
Кърджали и “S&B Индъстриъл Минералс”АД, гр. Кърджали, при което е установено, че поземленият
фонд е увреден в различна степен. Засегнатите земи са около 6000 дка, включително и около старото и
сега действащо хвостохранилище. Замърсяването на тези площи е предимно с тежки метали.
Регистрирано е замърсяване на почвите в с. Широко поле, Община Кърджали с метални йони над
пределно допустимите концентрации – ПДК (Zn-1,69 пъти над ПДК и Pb -1,19 пъти над ПДК).
Потенциални източници на замърсяване на почвите в обособената територия са транспорта,
РЗД(/растително защитната дейност), сметищата, промишлеността и щети от стари замърсявания.При
малките животновъдни ферми често се наблюдава нерегламентирано складиране и съхранение на
оборски тор и неговото последващо използване, което е предпоставка за дифузно замърсяване на
повърхностните и подземни води. Необходимо е животновъдните ферми да изпълняват правилата за
добра земеделска практика за опазване на водите и почвите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници.
През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и
почвите. Пестеливото използване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично
земеделие и животновъдство, въведения контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по
отношение на въздуха и водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в
производствените процеси са дейности, които водят до намаляване на деградацията на земите и
почвите. До настоящия момент не е констатиран риск от замърсяване на водоизточници за питейно
водоснабдяване, за водопой на животни, на водни обекти и чувствителни екосистеми. Съществува
евентуален риск от замърсяване на почвите от незаконни сметища на територията на общината. Като
цяло почвите в общината са в добро екологично състояние поради отсъствието на “активна”
промишлена дейност, както и интензивна селскостопанска дейност. При сегашната структура и принос на
основните икономически дейности не се очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите.
Въпреки това, при планиране на икономическото развитие на общината- земеделско и горското
стопанство, добивна промишленост трябва да се отчита възможността за проявление на подобни
процеси.
5.1.3. Води и водни ресурси
Водните ресурси в общината се формират от подземни и повърхностни източници.
Повърхностни води
Водните тела на територията на община Кърджали се отнасят към две категории повърхностни води –
“река” и “езеро”. Повърхностните води в общината се използват за водоснабдяване с питейна вода на
населението, използва се вода за технически нужди, за напояване, за рекреация. и водните тела са
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приемник на отпадъчните води от промишлеността и населението в района.Основните източници на
замърсяване на повърхностните води са:
-

точкови източници на замърсяване - промишлени предприятия, които не пречистват до
необходимите изисквания генерираните отпадъчни води, директно заустване на битови отпадъчни
води от населените места в приемниците;

-

дифузни източници на замърсяване - нерегламентирано торене на земеделските площи,
натрупване на торови маси от животновъдството, нерегламентирано натрупване на твърди битови
отпадъци, депа за отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, използване на
септични и изгребни ями от голяма част от населението, поради липса на канализация.

Качеството на използваните повърхностни води за определени цели трябва да отговарят на съответни
нормативни изисквания. Наднормено замърсените води създават условия за здравен риск за
населението.
Територии, обявени за защита на повърхностните водни тела от замърсяване с биогенни елементи са
„чувствителни зони”. Всички водни обекти във водосбора на р. Арда са в списъка на „Чувствителни
зони”14. Повърхностните водни тела, използвани за питейно-битови нужди в на територията на община
Кърджали е яз. „Боровица”, който е с добро качество и отговарят на нормативните изисквания.
Състоянието на водите в яз. ”Студен кладенец” e лошо, като се дължи на заустване на промишлени и
битови отпадъчни води от гр. Кърджали и производствено замърсени води от ОЦК-Кърджали. При
извършваните анализи за химично състояние се констатират периодични отклонения от стандартите за
качество на околната среда са регистрирани отклонения в съдържание на цинк (Zn), БПК5, общ азот ( Nt)
и общ фосфор (Pt), както и периодични отклонения - олово (Pb) и кадмий (Cd) над пределно допустимите
концентрации (ПДК). В този участък има количество утайки с високо съдържание на тежки метали и
органични вещества, натрупани през последните десетилетия. В Плана за управление на речните
басейни 2010-2015 г. е предвидена мярка за построяване на ГПСОВ за отпадъчни води от гр.Кърджали15,
модернизация на промишлени ПСОВ, доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо
пречистване, подобряване стопанисването на хвостохранилище “Кърджали 2”.
Язовир ”Кърджали” също е в лошо състояние - замърсяването с тежки метали (кадмий Cd, олово Pb и
никел Ni) се причинява от р. Маданска (извън границите на общината).
Основно водните тела се замърсяват в момента с отпадъчни непречистени води от населението и
промишлените предприятия. Лимитиращ е замърсителният товар, заустван директно в р. Арда и

14

Съгласно Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на основание на чл.12 от Наредба №6 / 09.11.2000 г. за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
15
Предвидена за изграждане в изпълнявания от община Кърджали проект „„Интегриран воден проект за Кърджали:
Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа"
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притоците й, от отпадъчните води от населението и промишлените предприятия, като към момента
отпадните води от гр. Кърджали се заустват без пречистване в р. Арда. В по малките населени места без
изградени канализационни мрежи отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове и са
предпоставка за замърсяване на почви, подземни и повърхностни води и създаване на условия за
здравен риск в района

Подземни води
Подземните води са уязвими на замърсяване в райони с интензивно земеделие и урбанизация, каквито
се идентифицират в границите на обособената територия. Принос към наблюдаваните негативни
тенденции има и масовото изсичане на гори във вододайните зони и непосредствено около
водоизточниците. Химичното състояние на всички подземни води на територията на община Кърджали
използвани за питейно – битово водоснабдяване се характиризира като добро.
5.1.4. Шумово замърсяване
Дял в акустичния режим заема шума, генериран от големите промишлени предприятия, които са
разположени в отдалечени от жилищните райони промишлени зони на гр. Кърджали, като се
предприемат мерки за обезшумяване на производствата и съоръженията – „Горубсо–Кърджали”АД,
гр.Кърджали, ”Пневматика Серта”АД, ”Ес Енд Би Индастриъл Минералс”АД, фабрика “Бентонит и зеолит”
гр.Кърджали, ”Устра-Бетон”АД, гр.Кърджали. Емитери на шум са рудодобива, транспортният шум в
градовете и населените места, разположени в близост до пътните участъци с натоварен трафик.
Завишава се шумовото натоварване при извършване на строителни работи.
5.1.5. Управление на отпадъците
Община Кърджали има разработена и съгласувана с компетентните органи Програма за управление на
отпадъците. За утайките от ГПСОВ е изготвенаи Програма за управление на утайките, като е
необходимо те периодично да се актуализират, като се конкретизират възможностите за
оползотворяването им.
В изпълнение на Националната програмата за управление на дейностите с отпадъци за прилагане на
Директива 1999/31/ЕС на територията на община Кърджали се изгражда „Регионален център за
управление на отпадъците – Кърджали“. Към момента образуваните битови отпадъци се извозват към
площадката на старото депо на общината Кърджали, до изграждането и въвеждане в експлоатация на
първа клетка на РЦУО-Кърджали.В РЦУО ще се третират инертни, неопасни и опасни отпадъци,
генерирани на територията на община Кърджали и на останалите общини от областта. Към момента на
територията на общината няма изградени специализирани депа за строителни отпадъци, които да
отговарят на нормативните изисквания.На територията на общината съществуват депа за
производствени и опасни отпадъци на фирми от секторите енергетика, химическа промишленост и
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цветна металургия (основен дял заема пепелта от изгаряне на въглища, оловни шлаки и утайки от
пречистване на производствени отпадъчни води.В община Кърджали има изградено депо за
обезвреждане на отпадъци от преработка на руди (хвостохранилище „Кърджали“ 2), в което се депонира
максимално 80 000 т. отпадъчен хвост.По–голяма част от лечебните заведения предават болничните
отпадъци за предварително третиране чрез микровълново обеззаразяване на МБАЛ „Д-р Атанас
Дафовски”АД гр. Кърджали. Третираните по този начин болнични отпадъци се предават за
обезвреждане на Регионално депо с. Вишеград. ДПБ гр.Кърджали, предава болничните си отпадъци за
третиране чрез автоклавиране на „МЛ-България”АД. Генерираните отпадъци от лечебната дейност на
болничните заведения на територията на общината, с код 180202, се транспортират до инсинератора за
изгаряне на болнични отпадъци в Александровска болница, гр.София

5.2.

Биоразнообразие, защитени територии

Територията на община Кърджали се характеризира с относително богато биологично разнообразие.
Защитените природни зони в териториалния обхват на обособената територия в границите на
землищата на общините са: Защитени територии и Защитени зони на територията, контролирана от
РИОСВ-Хасково.В Таблица 10 са дадени общия дял ЗТ и зони по Натура 2000 и техния дял територията
на общината. Налице е туристически интерес, което позволява развитие на различни форми на
познавателен туризъм и въвличане на местни бизнес.
Таблица 9 – Дял на ЗТ и зоните по НАТУРА 2000

Тип
Общо защитени територии
Натура местообитания
Натура птици
Натура общо
Общо Натура и ЗТ

Площ
780
11563,7
10260,3
11642
11642

% от територията на общината
1%
13,54%
12,01%
13,63%
13,63%

С 14% Община Кърджали е една от общините в България със сравнително ниско покритие от Натура
2000 и защитени територии. Независимо от това наличието на разнообразни и интересни видове,
местообитания и други природни забележителности дава много възможности за развитие, както и
отговорности свързани с ползването на земите и горите в тези райони и съобразяването на проектите за
местно развитие с тях. Устойчивото
управление на водите и горите в
общината са сред най-важните
фактори за дългосрочното опазване
на биологичното разнообразие на
територията на общината.
Няма
направена
инвентаризация
на

точна
видовото
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многообразие на територията на община Кърджали, но съществуват множество данни за находища и
изследвания на различни части от нея. Безспорно най-интересни от природозащитна гледна точка са
птици и по-специално грабливите птици като белоглавия, черния и египетския лешояди, царския орел,
далматинския сокол и др. заради които са обявени и повечето защитени обекти и зони на територията на
общината. От растенията безспорен интерес са находищата на Родопската горска майка, Родопския
силивряк, венериния косъм, както и както и на няколкото вида орхидеи.
Едни от най-интересните райони на общината с все още добре запазено биоразнообразие са поречието
на р. Боровица и р. Арда особено в района на яз. „Кърджали” и яз. „Студен Кладенец”, където са и найголемите защитени територии в общината. Тези райони са и едни от най-често посещаваните
туристически дестинации за познавателен туризъм.Водни обекти, определени като води за рекреация,
включително определените за питейни водоизточници от подземните води за ПБН в басейна на р. Арда,
които са под защита на качеството на водата, се осигуряват чрез учредяване на санитарно-охранителни
зони. Зони за къпане, съгласно Директива 76/160/ЕИО.
Таблица 10 – Зони за къпане, обявени в басейна на р. Арда

Код на зоната
BG3BATHAR01
BG3BATHAR02
BG3BATHAR03

Име на зоната
яз. ”Кърджали”, Плаж 1
яз. ”Кърджали”, Плаж 2
яз. ”Студен кладенец”

Населено място
с. Брош
с. Главатарци
с. Гняздово

Име на водното тяло
яз.”Кърджали”
яз.”Кърджали”
яз.”Студен кладенец”

Към настоящият момент на територията на общината по Закона за защитените територии са обявени 9
защитени територии (табл.12). С изключение на ЗМ “Юмрук скала” и “Средна Арда”, останалите
територии са с малка площ и са обявени основно за опазване на находища на редки растителни видове
и не могат да осигурят адекватно опазване на местобитанията и видовете като цяло. Две от природните
забележителности са обявени за опазване на елементи на неживата природа. С изключение на ЗМ
"Находище на венерин косъм", река Кьошдере, попадаща изцяло в селскостопански фонд и
стопанисвана от Община Кърджали, всички останали територии са в държавен горски фонд и се
управляват от ДГФ / ДЛ Кърджали. Към настоящият момент няма разработени планове за управление на
ЗТ на територията на общината както и туристическа инфраструктура за интерпретация на биологичното
разнообразие в района.
Таблица11 – Защитени територии в община Кърджали

№

Статут и име на ЗТ

Землище

Площ ха

Фонд/ стопанисване

1

ПЗ "Каменните гъби"

с.Бели пласт

3ха

ДГФ/ ДЛ Кърджали

2.

ПЗ„Скални гъби" (Каменната сватба)

с.Зимзелен

5 ха.

ДГФ/ ДЛ Кърджали

3

ПЗ "Находище на родопски силивряк"

с.Прилепци

3,4 ха

ДГФ/ ДЛ Кърджали

1,7 ха

ДГФ/ ДЛ Кърджали

(Крайно село)
4

ПЗ "Находище на родопска горска
майка

с.Перперек
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5

ПЗ“Реджеб тарла”

с.Чилик

0,1 ха

ДГФ/ ДЛ Кърджали

6

ПЗ“Скален прозорец ЗМ "

с.Костино

0,2 ха

ДГФ/ ДЛ Кърджали

7

ЗМ "Находище на венерин косъм" - река
Кьошдере

гр.Кърджали

1,5 ха

ССФ/ Общ. Кърджали

8

ЗМ“Юмрук скала”

с.Калоянци

346 ха

ДГФ/ ДЛ Кърджали

9

ЗМ“Средна Арда”

с.Звезделина,

420 ха

ДГФ/ ДЛ Кърджали

с.Висока поляна.

На територията на общината попадат части от четири Натура 2000 зони, като две от тях са обявени по
Директивата за птиците и две по Директивата за местообитанията (табл.13). И за двата типа части на
Натура са определени съответните зони, в които се ограничава водоползването на повърхностни и/или
подземни води с цел опазване на местообитанията, при които поддръжката или подобряване
състоянието на водите е важен фактор за опазването им, включително съответните обекти по «Натура
2000», определени съгласно Директива 92/43/ЕИО за местообитанията и Директива 79/409/ЕИО за
птиците.
Таблица 12 – Защитени зони от мрежата „Натура 2000“:ЗЗ Родопи Източни BG0001032

№

Наименование/код

Площ ха

Териториален обхват oбласт,oбщина,населено
място

Защитени зони за опазване на дивите птици
1.2

ЗЗ Студен каладенец BG0002013

15 995,61

част от землища в обл.Кърджали, общините
Кърджали, Крумовград и Момчилград и обл.Хасково:

1.5

ЗЗ Добростан BG0002073

83 615,52

обл.
Кърджали,
общини
Кърджали,Ардино,
Черноочене и oбл. Пловдив и обл. Смолян

Защитени зони за опазване на местообитанията
2.1

ЗЗ Родопи Средни BG0001031

154 845,53

обл.
Кърджали,
общини
Кърджали,Ардино,
Черноочене и обл. oбл.Хасково, обл. Смолян и
Пловдив.

2.2

ЗЗ Родопи Източни BG0001032

217 352,95

обл. Кърджали, общини Кърджали,Кирково,Крумов
град Момчилград ,. oбл.Хасково и обл.Смолян.

5.3.

Екологични рискове

5.3.1. Влияние на измененията на климата
Изменението на климата представлява промяна на обичайните атмосферни условия или на
климатичните процеси, протичащи в продължение на десетилетия или на по-дълъг период от
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време.Наблюденията през последните години свидетелстват за бързи темпове на климатичните
промени. Съществуват все повече доказателства, че затоплянето на земната атмосфера е тенденция,
тясно свързана с изменението на климата. Промяната на климатичните условия засяга по различен
начин всички естествени ресурси.
То води до интензивни промени в хидроложкия цикъл, в резултат на които в глобален мащаб сухите
сезони стават още по-сухи, а дъждовните сезони – още по-влажни, а впоследствие рискът от по-големи и
по-чести наводнения и суши се увеличава.Освен това то оказва огромно влияние върху наличните водни
ресурси, както и върху качеството и количеството на наличните и достъпни водни ресурси.
Прогнозите за изменението на средногодишното количество валежи16 при съпоставка на настоящите и
бъдеще условия се очаква до 2030 г., да намаление от 616 мм до 572 мм, което съответства на
намаление от 7,1%. Независимо от общото годишно намаляване на валежите, динамиката им се движи в
зависимост от сезоните, като ясно се разграничават два периода:
−

От януари до април се очаква увеличаване на месечното количество валежи, главно през
март – с повече от 5% и свързано с проливни валежи, водещи до наводнения;

−

От май до декември, главно през юли и септември се очаква значително намаляване (повече
от 20% през август), което може да доведе до сериозни засушавания и свързаните с тях
проблеми по отношение на количеството и качеството на водните ресурси;

Поради увеличените атмосферни изпарения наблюдаваното затопляне може да се очаква валежите да
бъдат концентрирани в по-интензивни дъждове, следвани от по-дълги периоди с ниско количество
валежи. Тенденцията е към по-чести поройни дъждове. Очаква се интензивността на валежите също да
се увеличи. Тези две противоположни тенденции водят след себе си опасност от наводнения и
засушавания в рамките на територията на общината Кърджали. Допълнителен фактор е очакваното
повишение на температурите с близо 1,4-1,6 градуса до 2030 г.17, което ще засили рисковете от
непредвидени събития на територията на общината. Прогнозите показват два периода, които следва да
бъдат взети предвид:
−

От октомври до май – определено постоянно увеличение на средномесечните температури
между 0,9 и 1,3°C;

−

От юни до септември се очаква значително увеличение (от 1,3 до 2,0°C), което може да
доведе до сериозни засушавания и свързаните с тях проблеми по отношение на земеделската
продукция, количеството и качеството на водните ресурси и здравни рискове;

16

Средномесечни и средногодишни количества на валежите през 2030г. – Сценарий A1B – Източник: IPCC 4 – CIAT –
http://www.ccafs-climate.org/data/
17
Средномесечни и средногодишни температури през 2030г. – Сценарий A1B – Източник: IPCC 4 – CIAT – http://www.ccafsclimate.org/data/
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Очакваните климатични промени ще окажат най-сериозно влияние върху:
−

обекти от земеделието, поради: очаквано редуциране на валежите, особено на тези през топлото
полугодие; очаквано затопляне, при което се скъсява реалният вегетационен период най-вече на
сегашните пролетни земеделски култури; поява на нови болести и вредители, поради промени в
климата;

−

обекти от горското стопанство, поради: очаквано затопляне и засушаване; нарастване на риска
от увеличаване броя на горските пожари вследствие на по-сухия и по-топъл климат;

−

рискове за човешкото здраве: увеличаване броя на топлинните удари, поради затопляне; поява
на нови болести и/или промяна в честотата на другите болести.

−

върху системите за водоснабдяване (питейно – битово и за напояване) - промяна на
количествата и режима на водите. Намаленията в количествата на валежите и увеличението на
температурите, се очаква да доведат до намаляване на оттока на реките в общината. Това може
да доведе до търсене на допълнително снабдяване. Очакваните промени не само ще повлияят
върху количеството на оттока, но също и в неговия режим, който ще се измени в съответствие с
промените в режима на валежите и топенето на снеговете. Проливните дъждове и цялостното
увеличаване на количеството на валежите ще предизвикат необходимост от усъвършенстване
на програмите за действие при проливни дъждове. Необходимо е да се приложат адаптивни
мерки за предпазване от наводнения, като например диги или преливни зони, с цел справяне с
наводненията, свързани с увеличаването на проливните дъждове и оттоците.
От друга страна, промените в максималните температури може да доведе до увеличаване на
цъфтежа на водата, които да предизвикат проблеми свързани с токсичност, вкус и мирис. Освен
това, намаляването на летния отток на реките, в резултат от намаляването на летните валежи,
води до увеличаване на процента отпадъчни води в общия отток на приемниците и може стане
причина за въвеждане на по-строги изисквания за качеството на отпадъчните води, по
отношение на съставки като разтворен кислород, общо количество на разтворените твърди и
хранителни вещества.

5.3.2. Ерозионни и свлачищни процеси на територията на община Кърджали
Съществено развитие на територията на общината имат ерозионно-акумулационните и гравитационните
процеси и явления, обусловени от геолого-тектонски, климатични, хидроложки, инженерно-геоложки и
други фактори. Ерозионно-акумулационните процеси включват повърхностна денудация и руслова
ерозия. В по-голяма степен от нея са засегнати по-слабите теригенни седименти в откритите незалесени
и незатревени участъци.Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава
хумусния слой, което води до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. Значителна част от
територията на общината (15%) е с “умерен до висок действителен риск на почвена ерозия, 4% - с “висок
действителен риск”,а развитието на ерозия допринасят относително голямото вертикално разчленение
на релефа, интензивността на валежите и начина на ползване на земите.
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Общината е със среден риск от появата на площна водна ерозия на почвите на земеделските земи, със
среден прогнозен интензитет от 10-12 т/ха/г. Данните за водоплощната ерозия са предствани в
следващата таблица.
Таблица13 – Водоплощна ерозия на територията на община
Кърджали

Клас на действителен риск от площна
водна ерозия

Площ (ха)

Почвени загуби
(т/ха/г)

Почвени загуби (т)

Населени места, води и земи с н.в. над
1
Много слаб действителен риск

5 276

0,00

0

13 358

34

869

Слаб риск

12 397

766

21 944

Слаб до умерен действителен риск

7 557

2 501

58 608

Умерен риск
Умерен до висок действителен риск

7805
8 540

5 060
8 347

105 956
199 327

Висок действителен риск
Общо

2 474
57 407

20 535

185 126
571 830

Гравитационните процеси и явления (свлачища, срутища) имат широко развитие на територията на
общината. Според “Карта на свлачищата в Република България” в М 1 : 500 000 (МРРБ, ГИ при БАН,
2006) на територията на община Кърджали са регистрирани множество стабилизирани и активни
свлачища предимно по републиканската пътна мрежа. Сред тях е и голямо старо свлачище, обхващащо
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участък от склон западно от кв. Боровец на гр. Кърджали в обсега на пътя Кърджали-Енчец-БленикаДъждовница-Пъдарци18, отделни участъци, от което периодически се активизират. Свлачищата са
основно от делапсивен тип, плитки до дълбоки с обем на свлечените земни маси до милион м3. Общо са
регистрирани 17 свлачища, от който 3 са активни, 1 е потенциално, и 13 са стабилизирани. В същото
време се отчита, че 10 от свлачищата не са достатъчно добро проучени. В резултата на свлачищните
процеси са засегнати близо 227 дка земеделски земи и горски фондове.
5.3.3. Промишлени рискове
Община Кърджали е с добре развита добивна индустрия, металургия (олово, кадмий, цинк),
машиностроене. На територията на общината (в землището на с. Глухар) се намира и флотационна
фабрика с хвостохранилище („Кърджали 2“),в което се извършва утаяване на оборотни промишлени
води, съдържащи, освен механични примеси и силно токсични вещества. Пробиви в стените могат да
причинят заливане на населени места и замърсяване на площи и водоизточници.През 2012 г. по данни
на РИОСВ – Хаскове е установен пробив на хвостопровода на ,,Горубсо-Кърджали“ АД, Кърджали, който
е довел до изтичане на отпадъчен пулп, формиран от цианидната инсталация. През същата година при
строителни дейности върху рекултивирано хвостохранилище значителни количества хвост са изнесени
от тялото и стената на хвостохранилището и са отложени в яз.“Студен кладенец“ и прилежащите му
земи.
Разположенията на част от производствените мощности в близост до жилищните квартали поставя под
сериозен риск населението на град Кърджали.
При възникване на авария ще са необходими силите и средствата на всички институции и голяма част от
фирмите притежаващи необходимата механизация и специални средства с цел локализиране на района,
евакуация на работещите и пребиваващите в застрашените зони, осигуряване на обходни пътища,
осигуряване на защитни средства, дезактивация, дегазация и др.
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Свлачището е стабилизирано след осъществяване на проект „Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /I-5/ КърджалиЕнчец-Бленика- Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали“, финансиран по Оперативна
програма Регионално развитие
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6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
6.1.

Институционален капацитет

Анализът на функциите на звената в администрацията на Община Кърджали според текстовете на
устройствения правилник изцяло обезпечават осъществяването на общите и специализирани
правомощията на органа на власт - кмет на общината в качеството му на ръководител на
администрацията, от една страна, и като орган със специални правомощия, от друга страна в
съответствие със ЗА и ЗМСМА.
За подобряване на капацитета на администрацията, професионалното развитие и компетенции на
експертния и ръководния състав, общината използва както собствени средства за обучение, така и
външно финансиране за реализация на по-мащабни проекти свързани с подобряване на цялостната
работа на общинска администрация. През месец октомври 2013 г. приключи проект „Подобряване на
ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали” финансиран
по програма ОПАК за „Изготвен функционален анализ на администрацията“. Беше извършен цялостен
преглед на действащата вътрешна нормативна уредба на организационната структура и работните
процеси в община Кърджали.Изследвани са нормативно установените правила при предоставянето на
административни услуги в общината, изготвени и др. В резултата на проекта, беше оптимизирана
структура на общинска администрация с цел по-ефективно и ефикасно управление. Новата структурата
включва дирекция, отдели, сектори и звена. Обособен е самостоятелен Отдел „Стратегическо планиране
и управление на проекти“, което подсказва за въвеждане на стратегически елемент в управлението на
общината, подчинено на обща логика и съгласуваност в нейното развитие.В същото време, изготвения
функционален анализ на администрацията на община Кърджали, констатира необходимост от
целенасочени обучения за ръководители в областта на целеполагането, за да се гарантира качествен
процес на стратегическо планиране в общината.
За подобряване на знанията и професионалната компетентност на служителите се реализира проект
„Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали” по програма ОПАК, ще
обхване 120 служители в общинска администрация – Кърджали чрез участие в обучения.
В рамките на периода 2005-2013 г. общината е реализирала общо 8 проекта по действащите Оперативни
програми на обща стойност 13 004 886,60 лв. и 4 проекта по Предприсъединителни фондове САПАРД и
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PHARE – CBC BG на обща стойност 6 515 519 лв19. Освен реализацията на проекти финансирани чрез
средства от ЕС, общината е осъществила различни проекти през периода от национални програми и
други международни донори. Към момента общината изпълнява още 10 проекта със срок на изпълнение
2014-2015 г. на възлизащи на обща стойност от приблизително 86 млн. лв. – 6 проекта по ОПРР и по 1
проект по ОП РЧР, ОПОС, ОПАК и ОПТП20. Проектите са насочени към различни сфери свързани с
развитие на територията (благоустрояване, транспортна, образователна, социална, ВиК, туристическа и
др. инфраструктура), подобряване на човешките ресурси, развитие на връзките с различни
заинтересовани страни и др.
Това нарежда общината на едно от водещите места в България по реализирани проекти и усвоени
външни средства за реализация на местните политики. Изпълнението на проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз и други финансови инструменти през последните години доведе до
положителни страни, като:
−

натрупан опит, който ще бъде ползван в следващи периоди;

−

добър диалог с икономическите и социални партньори на местно, общинско ниво;

−

прилагане на добри практики в областта на планирането и подготовката и реализирането на
проекти,

Посочените положителни страни ще благоприятстват усвояването на безвъзмездни средства в рамките
на следващия планов период 2014-2020 г. За да се повиши качеството на административния капацитет,
модернизира управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и
бизнеса е необходимо да се използват възможностите, които ще се предоставят по Оперативна
програма „Добро управление” 2014-2020 г. в три главни направления: повишаване на институционалния
капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация; предоставяне на качествени
услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление; ефективно и ефикасно
усвояване на средствата от ЕС.
Проектна готовност
Освен реализираните и в процес на изпълнение проекти, общината полага усилия за подготовка на
технически и работни проекти с оглед индентифицираните нужди и за подобряване на местната
инфраструктура. Към края на 2013 г. разполага с 24 одобрени работни проекти за подобряване на ВиК
инфраструктурата на малките населени места от общината на обща стойност над 140 млн. лв. и още 15
проекта на стойност близо 71 млн. лв. за подобряване на бизнес инфраструктурата, въвеждане на мерки
за енергийна ефективност, транспортна и туристическа инфраструктура.
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Източник: Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Кърджали 2007-2013 г.
Източник: ИСУН, Данни на общинска администрация
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6.2.

Финансов капацитет

През последните три години се наблюдава тенденция на значително намаление на собствените приходи
с близо 24% от 19,363 млн. лв. (2010 г.) до 14,649 млн. лв. през 2012 г. Основните причини се крият в
неизпълнение на плана за собствените приходи, нереалното планиране на собствените приходи и
завишаване на прогнозите за приходите от доходи от собственост, събиране на глоби, санкции и
неустойки, такси и др. Това показва, че към момента общината има проблем с реализиране на
заложената политика за събиране на местните приходи.
Традиционно, най-много разходи има в областта на образованието и жилищното строителство,
благоустройство и околна среда. Като цяло разходите за образование са намалели през 2012 г. в
сравнение с 2011 г. Забелязва се, че се планира нарастване на разходите за здравеопазване и
икономически дейности и услуги. Очертана е тенденция към планирано намаление на разходите за общи
държавни служби. Най-малко средства общината е изразходвала за покриване на функциите
“Здравеопазване” и „Отбрана и сигурност“, което произхожда от по-малките преки отговорности в тези
области на местно ниво.
С оглед намалението на собствените приходи се отчита и намаление на капиталовите разходи с близо
34% - от близо 5,642 млн. лв (2010 г.) достигат до 3,708 млн. лв. В разходите по икономически елементи
техният относителен дял достига 10,7% през последната отчетна година, спрямо 13 % през 2011 г. При
тях също се наблюдава тенденция да не са реализират напълно, като част от причините са свързани с
получени по-ниски цени за извършване на СМР, неразплатени разходи, прекратени процедури и др.
По принцип инвестициите в базова структура се възприемат като показател по отношение на
сравнителните конкурентни предимства на една икономика. В същото време се отчита подобряване на
ефикасността на местните приходи за покриване на капиталовите разходи. В края на 2012 г. общината е
разполагала с близо 4 пъти повече собствени средства за реализацията на 1 лв. капиталов разход.
Независимо от наблюдаваните тенденции, общината е инвестирала над 35 млн. лв. през последните 7 г.
за подобряване на инфраструктурата на общината. В същото време, проектите реализирани чрез
капиталовата програма на общината обикновено са изпълнявани в рамките на година, като това се
обяснява и с механизмите при съставяне на бюджета на общината. Това до голяма степен води до
намалявана на възможностите за планиране и осигуряване на средства от бюджета на общината за
проекти, които изискват по-дългосрочна реализация.
До голяма степен намаляването на размера на капиталови разходи се компенсира от активната
политика на общината в търсене на външни източници на финансиране. Това позволи изпълнение на
мащабни проекти, които реално със собствени средства не биха се реализирали в пълен обем.
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7. SWOT - Анализ
Резултатите от SWOT - анализа имат за цел по - точно формулиране на приоритетите и целите за
развитие на община Кърджали при разработване на стратегическата част на Общинския план за
развитие на община за периода 2014-2020 г.и да спомогне за определяне на текущата стратегическа
позиция и изборът на стратегия. Задачата на анализа е даде своеобразна оценка на позицията и
възможност да се предприемат корективни мерки за подобряване на отделните сектори в общината.
Между елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала и проблемите, за които
предстои да бъде намерено решение през следващия програмен период.Чрез SWOT – анализът се
цели:
−

синтезирано представяне на състоянието на община Кърджали;

−

насочване към приоритетни сфери за постигане на устойчиво развитие;

−

насочване към приоритетни проблеми за решаване.

SWOT – анализ и включва четири квадранта, които имат за задача да спомогнат процеса на планиране,
като изисквания, които са съблюдавани са:
−

Силните и слабите страни са вътрешни “неща” за общината, върху които можем да влияем пряко
и да контролираме.

−

Възможностите и заплахите пред общината са външни “неща”, които следва да бъдат отчетени,
но не може директно да се влияе и остават извън контрола на общината. Възможностите и
заплахите пред общината са свързани с нейната външна среда.
Таблица 14 - SWOT анализ

Силни страни
−
−
−
−
−

−

Наличие на свободни общински терени и сгради и
обособена индустриална зона;
Развита добивна индустрия и традиции в шивашкото
производство и строителен сектор;
Традиции
в
тютюнопроизводство,
зеленчукопроизводство и животновъдство;
Наличие на квалифицирани кадри в основните сектори
от икономиката на общината;
Наличие на културно – исторически паметници в
региона и природни забележителности с национално и
регионално значение;
Наличие на бази за настаняване – хотели, мотели и
къщи за настаняване;

Слаби страни
−
−
−

−

−
−

Недоизградена
довеждаща
инфраструктура
в
индустриалната зона;
Ограничен брой незастроени терени за развитие на
икономически дейности – в града и селата;
Усложнени и дълги административни процедури за
отдаване под наем и продажба на терени за
осъществяване на инвестиционни намерения, произтичат
до голяма степен от законодателството;
Маломерни и разпокъсани площи земеделска земя,
наличие на пустеещи земи, което определя и липсата на
пазар на земята;
Високи нива на безработица в малките населени места;
Лоша довеждаща инфраструктура и не социализирани
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−
−

Наличие на квалифицирани кадри в сферата на
образованието и професионални гимназии с различни
професии в общината;
Въведени интерактивни методи за обучение с
интерактивни инструменти в училища в гр. Кърджали;
Развити социални услуги в общината – за хора с
увреждане, възрастни хора и деца;
Активно взаимодействие между социалните институции
в общината;
Наличие на регистрирани клубове за разнообразни
спортни дейности финансово подкрепени от общината;
Наличие на неформални доброволчески младежки
организации и НПО за младежки дейности;
Голям брой и разнообразие от културни институции на
територията на общината;
Богат културен календар, който се съставлява от голям
брой културни мероприятия;
Добре развита пътна мрежа;
Отваряне на прохода Маказа;

−

Подобрени компонентите на околната среда;

−

−
−
−
−
−
−
−

−

−

−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−

−

туристически обекти;
Неизяснен статус на културно-историческите обекти,
липса на актове за собственост и невъзможност за
допълнителни инвестиции и развитие от страна на
общината;
Недобра комуникация между заинтересованите страни по
отношение прилагане на единна политика в сферата на
туризма;
Липса на подготвени кадри притежаващи нужните
компетенции в сферата на туризма;
Остаряла материално – техническа база и оборудване в
училища в опорните центрове и малките населени места
и на култур културните институции;
Финансова затрудненост на детските градини и
извънучилищните обслужващи звена;
Слаб достъп до социални услуги на населението извън
гр. Кърджали;
Липса на интерес от страна на НПО и други структури за
работа в социалните дейности;
Липса на възможности за практикуване на организиран
спорт от деца и младежи, живеещи извън гр. Кърджали;
Липса на заинтересованост и ниска мотивация сред
младежите да участват в доброволни инициативи и при
изпълнение на проекти;
Слаб интерес за работа в културните институции поради
ниското заплащане;
Липса на средства за организиране на културни
мероприятия в малките населени места;
Слаб интерес на местното население към културните
мероприятия;
Лошо състояние на общинската пътна мрежа;
Липса на канализационни мрежи в малките населени
места и пречиствателни съоръжения;

−
Възможности
−

−
−

Активен маркетинг за популяризиране на икономическия
и туристически потенциал и участие в бизнес форуми,
борси и панаири и др.;
Създаване на публично-частни партньорства в
различни икономически сектори;
Подобряване на материално-техническата база на

Заплахи
−
−
−
−

Продължаване на икономическата стагнация в страната и
ЕС;
Затваряне на предприятия в града и малките населени
места, което ще доведе до нарастване на безработицата;
Политическа нестабилност в страната;
Климатични промени и свързаните с тях рискове, в т.ч
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−

−
−

−

−

−

−
−

учебните заведения в общината;
Подобряване на взаимодействието между училищата и −
общината за инвестиционни проекти чрез регулярни
срещи;
Разработване на програми за извънучилищни и
предучилищни дейности;
Активизиране на партньорството между структурите на
НПО, институции за предоставяне на социални услуги и
общината чрез провеждане на регулярни срещи;
Организиране на информационно – образователни
кампании сред малцинствата и уязвимите групи
(превенция на здравето, наркомания, превенция от ХИВ
и др.;
Използване
на
национални,
европейски
и
международни програми за насърчаване на младежки
дейности;
Подобряване на сътрудничеството и взаимодействието
на институции в сферата на културата и туризма чрез
създаване на ПЧП;

влошаване параметрите на околната среда;
Демографски срив – квалифицираните кадри напускат
община Кърджали и процесите на застаряване на
трудоспособното население, особено в малките населени
места от общината се задълбочават

Подобряване на техническата инфраструктурата, в т.ч и
дейностите за управление на отпадъците;
Привличане на средства от структурните фондове на
ЕС и други донори за проекти в разлечни сфери;
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8. Стратегическа рамка за развитие на община Кърджали
Общинският план за развитие като средносрочен стратегически документ обвързва сравнителните
предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за
постигане, свързани подобряване на качеството на живот на местното население.
Използването на интегрирания подход за планиране изисква целите и приоритетите на общинския план
за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с
факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от
населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм,
аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на
територията.Стратегическата част на плана е разработена като част от общата система за стратегическо
планиране и програмиране, установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната
политика за регионално развитие. В структурно отношение, определената посока за развитие в
стратегическата част съответстват на постановките в ЗРР, ППЗРР и одобрените методическите указания
и не противоречат на законодателството в сферите на устройство на територията, опазване на околната
среда и културното наследство и др.
Стратегическата рамка на плана, адаптира на местно ниво ключови теми за развитие от Кохезионната
политика на ЕС, като е постигнато съгласуваност и общите цели на Стратегията Европа 2020,
Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020.
Общинският план за развитие на община Кърджали е част от националната система за планиране на
регионалното развитие. Ето защо при разработване на стратегията са отразени предвижданията на
Националната програма за развитие „България 2020 г.“, Национална стратегия за регионално развитие
(2012-2022 г.) и Националната концепция за пространствено развитие на Р. България 2013-2025 г.
Регионалният план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. се явявасъществен елемент в
йерархичната система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано
и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешно регионалните и
междурегионалните различия в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Общинският план за развитие на община Кърджали
отразява стратегическите насоки залегнали в РПР, като цели да допринесе към икономическото,
социално и териториално сближаване и балансирано развитие на територията.
Областна стратегия за развитие на област Кърджали (2013-2020 г.) идентифицира общи проблеми и
потребности и определя общи цели и приоритети за балансирано и устойчиво развитие на територията
на областта. В същото време, стратегията очертава и стратегическите насоки при разработване на
общинските планови посочвайки няколко приоритетни области и препоръки за развитие на общините.
Главната цел, която е поставена пред областта е свързана със “Запазване и диверсификация на
съществуващия бизнес, привличане на нови инвеститори и подобравяне на техническата
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инфраструктура за превръщането на област Кърджали в бързо развиващ се регион в България“.
Планираното развитие на общината до 2020 г. е съобразено с целта на областта, като приоритети са
насочени към развитие на бизнес средата, чрез привличане на нови инвеститори, подобряване на
обслужването на населението, развитие и поддръжка на инфраструктурата. В същото време общината
оценява и осъзнава своята роля в борбата с изменения на климата и в плана са предвидени дейности
насочени към намаляване негативното влияние върху околната среда.
При определянето на целите и приоритетите за развитие на района са взети предвид и препоръките от
Междинната оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Кърджали за периода
2007-2013 г. Докладът за резултатите от междинната оценка формулира препоръки относно
изпълнението на ОПР 2007-2013 г. както и разработване на общинския план за развитие на община
Кърджали за новия програмен период21.
Важен момент в стратегията на общинския план за развитие е отразяването на стратегическите цели
залегнали в Интегрирания план за градско развитие и възстановяване на Кърждали 2014-2020 г.Той
определя начина, по който в рамките на общата визия за развитието на град Кърджали се планира
преодоляването на несъответствията и изоставането на определени градски територии и подсистеми,
включително такива със социални проблеми, както и реализирането на местните ресурси с потенциал за
удовлетворяване на потребностите от общоградско значение за постигане на тази визия. Целите, а
именно:
ускорено социално-икономическо развитие;
повишаване на инвестиционната и туристическа атрактивност
смекчаване на социалните различия
подобряване интегрираността на урбанизираната територия и достъпността до основни
административни и социални услуги на гражданите и бизнеса
са застъпени в общинския план за развитие, който ги интегрира в цялостното развитие на територията
на общината.

21Източник:

„Доклад за междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2010 г.“,

БЕФТ ООД, http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=175
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В същото време, заложените цели и приоритети в общинския план за развитие отчитат и
пространствените перспективи на територията на общината на основата на икономическите и
социалните фактори на развитието, като се отчитат възможностите за развитие на селските територии и
се създадат предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския център, който играе
все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на
общината.

8.1.

Визия за развитие

Визията на общината се разглежда като желано състояние в бъдещето, вплитайки в себе си и
традициите на настоящето. В този контекст, визията на общината е дефинирана като:
Община Кърджали да се утвърди като регионален икономически и обществен център,
задържащ човешкия капитал с подобрена жизнена среда, и възможности за професионална и
лична реализация
В посока реализиране на визията, община ще работи за изграждане на едно устойчиво бъдеще, което да
гарантира, че възможностите днес ще продължат да присъстват и за бъдещетите поколения.
Следователно, общинския план за развитие на община Кърджали насочен към желание за постигане
устойчив модел за развитие на населението в общината.
Ангажиментът за постигане на визията зависи от отговорното управление, което е насочено към
отчитане на интересите на жителите в града и по-малките населени места.Основните съображения
включват оптимално използване на съществуващата инфраструктура чрез интензификация,
концентриране на развитие, развитие на ефективни транспортни системи и насърчаване на ефективното
обслужване. Това означава също, минимизиране въздействие върху околната среда. В община
Кърджали, управлението трябва да бъде адресирано на различни нива: в общи линии на общинско ниво,
както и по-конкретно в областта на градските и селските общности.

8.2.

Цели и приоритети за развитие на община Кърджали

Стратегическата платформа се гради върху стремежа за баланс в икономическата, екологична, културна
и социална система, които да се развиват в рамките на техните естествени граници. Подобряването на
икономическия потенциал, здравословната и съхранена околна среда, богатата култура и наследство и
социалния капитал, заедно трябва да образуват стълбовете на устойчивост и да допринесат за
качеството на живот и благополучие. Решението се базира на тяхната взаимозависимост и с мисъл за
дългосрочното развитие, което трябва да гарантира, че днешните действия и средства са устойчиви в
бъдеще.В този контекст, общата цел на общинския план за развитие е:
Развитие на конкуретноспособна икономика и подобряване на качеството на живот
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Основните условия за постигане на стратегическата цел се явява формирането на социалноикономическа среда, благоприятстваща постигане на устойчив растеж и жизнен стандарт, способни да
обезпечат качество на живот задържащ населението в общината.
Въз основа на главната цел са дефинирани три стратегически цели. Целите имат ясен фокус, като се
отчита възможностите за концентриране и ефективно разпределение на ресурсите по време.
Измерването на степента на тяхното постигане се осъществява чрез системите и механизмите за
наблюдение и оценка. Дефинираните цели са взаимосвързани и подкрепящите се.
1. Насърчаването на инвестиционната активност и създаване на условия за осигуряване на
заетост
Постигането на икономически растеж като цяло ще спомогне за подобряване на икономическото
благосъстояние на местните жители, които ще имат по-висока покупателна способност. Общината
ще полага необходимите усилия за постигане на устойчив икономически растеж, свързан с
насърчаване на местния потенциал и предприемачеството и отварянето на пазара за стоки и услуги.
Колкото по-просперираща е местната икономика, толкова повече възможности ще имат жителите на
общината да получават по-високи доходи. В същото време, стимулирайки икономическата активност,
общината ще се стреми да създаде условия за нарастване на заетостта, което е основен фактор,
определящ личните приходи и определя способността на домакинствата да закупуват стоки и услуги.
Увеличаването на броя на хората, участващи на пазара на труда, е най-добрият начин за
съхраняване на икономическата, социалната и териториалната устойчивост на общината. Като цяло,
това води до по-голяма социална свързаност, образователен напредък, по-широки възможности за
заетост и повишаване на продължителността на живота.
2. Осигуряване на качествена среда на живот на местното население
Отговорното управление изисква интегриран подход за използване на земята, транспорта и
предоставяне на инфраструктура свеждаща до минимум въздействието върху природната среда.
Развитието на базовите елементи на инфраструктурата, в т. ч зелените системи са ориентирани към
развитие, което ще осигури безопасна, сигурна и здравословна околна среда. Само така ще бъде
гарантирано блогополучието на местната общност.Качеството на природната среда е пряко
свързано с качеството на живот на населението. Икономическото развитие може да окаже натиск
върху устойчивостта на природната среда, като ще се търсят възможности за ефективно
използването на ресурсите, управление на отпадъците във всичките им форми и опазване на
наследството като способ за преодоляване на дефицитите в развитието и постигането на ускорен
растеж и заетост в общината.
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3. Укрепване и развитие на социалната сфера
Социалната система е от съществено значение за цялостното качеството на живот и чувството на
принадлежност на хората. Формалните и неформални мрежи и това как хората се свързват помежду
си улеснява участието в обществото, насърчава чувството за принадлежност и подпомага
социалното сближаване. Създаване на една уверена и свързана общност в общината ще
подпомогне социалното и икономическо развитие и ще бъде по-приспособима към промените.
Образованието е от съществено значение за ефектвното участие в обществото. Икономиката
базирана на знанието изисква иновативни решения, за да се отговори на пазарните изисквания.
Способността на жителите на общината да развиват своите умения и знания по време на трудовия
си живот е важно за по-лесната адаптация в променящата се работна среда. В същото време, в
общината се преплитат различни култури и начин на живот. Многообразието въздейства върху
начина на общуване, чувството за свързаност и принадлежност. Развитието на изкуството има
съществен принос към създаване и поддържане на една общността идентичност и все по-често
улеснява общуването на всички социални, икономически, културни и етнически групи в общината.
Разбирането на състоянието и очакваните промени сред населението в общината гарантира, че
социалните съоръжения и услуги ще срещнат нуждите на различните общности.
Логическата обвързаност между визия, цели и приоритети е показана на следващата схема.
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Всяка конструкция за степенуване на целите и приоритетите е условна, поради тясната
взаимовръзка между тях и дори взаимното им преплитане. При формулиране на стратегическите
цели, приоритетите и специфичните цели за развитие на община Кърджали се търси
синергитичен ефект, т.е постигане на по-висок потенциал в резултат на взаимодействието на
факторите за развитие.

8.3.

Приоритети за развитие на община Кърджали

Основните приоритети открояват основната посока за развитие на общината в периода 20142020 г. Те концентрират вниманието на общината, на частния сектор и на обществото.
Дефинираните приоритети и специфични цели се разглеждат като единна система за комплексно
въздействие върху основните сектори на развитие – икономика, екология и социално развитие
(образование, здравеопазване, социални дейности, спорт и култура).
Въз основа на извършения анализ, като и на информацията от проведените тематични фокус
групи, структурата на стратегическата част на ОПР на община Кърджали е базирана на 5
приоритета, насочени към подобряване условията за развитие на бизнеса, подобряване на
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техническата инфраструктура, инвестиции в социална, образователна, културна и спортна
сфера, повишаване на административния капацитет на администрацията.
Идентифицираните приоритети, които фокусират политика на общината в областта на
регионалното развитие са:
−

Приоритет 1 –"Създаване на жизнена и устойчива икономическа среда за развитие на
бизнес";

−

Приоритет 2 – "Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и градската среда";

−

Приоритет 3 - „Инвестиции в образование, култура, социални дейности, спорт и младежки
дейности“;

−

Приоритет 4 – „Управление на околната среда“;

−

Приоритет 5 – „Повишаване на капацитета и обслужването на гражданите и бизнеса“;

Приоритет 1 - "Създаване на жизнена и устойчива икономическа среда за развитие на
бизнес"
Специфична цел 1 -"Подобряване на бизнес
инфраструктурата и бизнес климата на
територията на община Кърджали"
Специфична цел 2 - "Подкрепа за развитие на
туристическите обекти и атракции"
Ключова роля за постигане на икономическа стабилност еподкрепа на отговорното развитие
напромишлеността, като общината ще съдейства за създаването наусловия, които ще генерират нови
знания итехнологични иновации. Приоритетът е насочен към подкрепа на местната икономика,
независимо от ограничените възможности, с които общината разполага. Нейната роля се разглежда в
две посоки – от една страна в предоставянето на съдействие на потенциални инвеститори, в т.ч. и
продажба на общински имоти, а от друга страна - създаване на условия за по-бързо изграждане на
производствени и логистични бази. Общината ще разгледа необходимостта от повече свободни терени,
които от своя страна да стимулират развитието на различни икономически сектори.Планове за нови и
съществуващи зони на растеж ще бъде координирано със стратегически транспорт и планиране на
инфраструктурата. Развитието и изпълнение на инфраструктурни дейности (в т.ч. инфраструктурата за
отпадъците) ще помогне да се гарантира дългосрочна устойчиво развитие и увеличаване на заетостта.
Много от селските общини (особено опорните центрове) имат потенциал развитието на местните малки
предприятия. Общината ще работи съвместно с тези общности, за да гарантира, че уникалните нужди и
разумни очаквания, на всяка сакоректно адресирани. По-специално, Община ще търси възможности в
рамките на законите, за намаляване на някои бюрократични трудности пред развитието на бизнеса в помалките населени места. Също така, наличието на свободни и изоставени терени и чрез изграждане на
подкрепяща инфраструктура може да стимулира икономическата активност в селските общности.
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Икономическото развитие, подкрепяно от общината също така следва да се разглежда и като един
постоянен ангажимент към представянето на Кърджали като подходящо място за правене на бизнес, и
свързаните с това участия в инвестиционни форуми, създаване и разпространение на материали,
насочени към привличане на инвеститори, както и за популяризирането на Кърджали като туристическа
дестинация.
В сферата на туризма ангажиментите се допълват и от изграждане и поддържане на довеждащата до
туристическите обекти инфраструктура, както и за уреждане правата на собственост и ползване на
обекти, с потенциал за туристическо предлагане.
Специфична цел 1 -"Подобряване на бизнес инфраструктурата и бизнес климата на
територията на община Кърджали"
Общината ще се стреми да има адекватно предлагане на земя за развитие на индустриално
производство и търговия и ще работи за привличане и задържане на фирми, които ще стимулират
икономическата активност.Новите строежи ще бъдат планирани по начин, който прави оптимално
използване на съществуващия инфраструктурен капацитет или се основава на икономичнно и логично
продължение на инфраструктура.
Местни фирми и малкия бизнес в частност, играят важна роля в икономиката на региона. Общината
приоритетно ще подкрепя местния малък и среден бизнес и ще се гарантира, че търговски площи са
достъпни и на разположение и ще подпомога бизнесав достъпа до средства идващи по линия на
оперативните програми.
С оглед на развитието на селското стопанство в общината, подкрепата следва да се изразява в
предоставяне на информация за земеделските стопани (независимо, и в допълнение на тази,
предоставяна от другите публични институции), както и при разглеждане на въпросите, свързани с
използването на общинските микроязовири, и тяхното отдаване на концесия.
За да се реализират напълно възможностите, произтичащи от икономическата развитие в региона, е
необходимо наличие на квалифицирани хора, притежаващи необходимите умения и знания, който да
бъдат на разположение на бизнеса в цялата територия на общината.
Мярка
1.1.1:
"Развитие
инфраструктура"

на

бизнес

За да се управлява ефективно и да се стимулира
икономическия растеж и привличане на инвестиции
е необходимо ефективно управление на земите.
Общината ще се стреми да осигури необходимите
терени за частните инвеститори предварително,
когато това се изисква и в координация с
предоставяне на основната инфраструктура и
транспорт. В градския център това се свърза
основно с изграждане на индустриална зона ЮГ

Мярка 1.1.2 : "Подобряване на бизнес климата“
Общината, местния бизнес и браншовите
организации имат съществени роли при
провеждане на целенасочени маркетингови
инициативи, които могат да помогнат за
попълване идентифицирани пропуски. Ще се
търсят съвместни възможности за съвместно
участие в инвестиционни и бизнес форуми, и
привличане на инвеститори
Общината ще подкрепи усилията за намаляване
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(280 дка) и възстановяване на източна
индустриална зона, чрез които да се стимулират
инвестициите и заетостта.В същото време ще
се търси и възможност за икономически и
обществено обосновани публично – частни
партньорство ( ПЧП).

на дефицитите на пазара на труда в
сътрудничество със заинтересованите страни,
като
ще
подпомага
подобряване
на
професионално-квалификационнитеумения
в
съответствие с правомощията си.

В малките населени места, при наличието на
свободни и изоставени терени и чрез изграждане
на подкрепяща инфраструктура, общината ще се
стреми да стимулира икономическата активност
в тези общности.

Специфична цел 2 - "Подкрепа за развитие на туристическите обекти и атракции"
Анализът на туристическото развитие показа, че качеството и разнообразието на предлаганите стоки и
услуги все още не е достигнало нивото на изискванията на туристите. Това определя и нагласите на
туристите към региона като район за кратко / или ваканционно пътуване. Преодоляването на тези
схващания изискват сериозни и активни действия не само по промотиране на региона, но и осигуряване
на възможност за по-дълъг престой чрез предлагане на допълнителни атракции и създаване на нови
маршрути, информация за потенциала на региона и не на последно място, възможност за осигуряване
на достъп и безопасност на туристическите обекти. Тези елементи могат да се окажат ключови за
развитието на местно предприемачество в обслужващата сфера и възможности за доход и заетост в
малките населени места.
Общината има ключови правомощия свързани с подобряване на логистичните дейности и техническата
инфраструктура. Потенциалът за увеличаване на туристическите посещения се крият в развитието на
културно-исторически дейности и форми на еко-туризма. Общината ще работи с туристическата
индустрия, както и с други партньори, които насърчават създаването на нови туристически съоръжения и
услуги и разширяване на съществуващите зони за отдих. Това ще бъде съобразено и ще отчита
интересите на туристическия бизнес, на местната общност, на институциите по съхранение на
екологичните и културни паметници и на местните образователни и обучителни институции.
Мярка 1.2.1: „Инвестиции в туристическа
инфраструктура“

Мярка 1.2.2: „Маркетингови действия
промоциране на туризма в общината“

за

Към момента, туризмът в общината в значителна
степен се развива под въздействието на
Перперикон – обект, набрал широка популярност и
генериращ значим приток на туристи. В тази
посока е задължително изграждането на
подходяща посетителска инфраструктура на

Провеждането на активна маркетингова политика за
популяризиране на потенциала и дейности за
налагане на имидж и марка на региона ще бъдат
реализирани и чрез съдействие и включване на
местните заинтересовани страни. Ще се търси
ефективно партньорство с институциите и
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обекта, която да го превърне в най - предпочитан
за посещение туристически обект в региона.
В допълнение към Перперикон е подходящо да се
обвържат в предлагането и другите по-значими
туристически обекти. За целта е необходимо да
се реализират мерки по социализация и
популяризиране на обектите. Проблемът със
собствеността (правото за стопанисване) на
недвижими паметници на културата (основно
държавни, някои попадащи и в държавен горски
фонд) следва да се разглежда като необходима
предпоставка, която трябва да се осигури за
последващата реализация на инвестиционните
намерения, свързани със социализацията на
конкретните обекти.

организации имащи отношение към туристическия
сектор при участие в промоционални събития –
туристически борси, панаири, проучвания и т.н.По
този начин може да се постигне разнообразяване на
формите на туризъм, постигане на устойчивост и
осигуряване на качествен и атрактивен туристически
продукт.
Туристическият информационен център ще
координира и изпълнява ролята на медиатор между
интересите и възможностите на общината и
местните заинтересовани страни в областта на
популяризирането на туризма в общината.

Приоритет 2 - "Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и градската среда"
Специфична цел 1 - "Развитие на общинската
транспортна система"
Специфична цел 2 - "Подобряване на условията
на жизнената среда"
Едно от основните задълженията на общината е да развива и поддържа техническата инфраструктура в
услуга и в полза на общността. Общината се ангажира да насърчава среда, която е благоприятна за
икономическото развитие и развитие на населените места. Ще бъде използван цялостен подход, които
да балансира тези интереси със сълна ангажираност към най-добрите устойчиви практики и гарантира,
че социалните и екологичните цели не са изложени на риск. Това включва провеждане на политики и
процедури, които улесняват процесите за развитие, като същевременно се гарантира, че общинските
изисквания и очаквания за по-здравословна и качествена среда за живот са изпълнени. Устойчивите
транспортни системи и планираната благоустройствена инфраструктура са от решаващо значение, тъй
като определят средата на живот по начин, който е икономически ефективен и финансово отговорен.
Обществените пространства ще бъдат проектирани и изпълнени по начин осигуряващ равен достъп за
лица от всички възрасти и лица с увреждане. По този начин ще се осигури безопасност, мобилност и
социално включване на жителите на общината.
Съществена пречка пред реализацията на инвестиционите намерения на общината са многото на брой
населени места, с по-бърз темп на намаление на население. Именно поради тази причина, фокуса е
насочен към решаване на съществените проблеми, имащи отражение върху максимално голям брой
население.
Специфична цел 1 - "Развитие на общинската транспортна система"
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Развитието на общинката транспортна мрежа е необходимо условие за улеснение на ефективното
движение на хора и стоки в целия регион, и за да се свърже към външните пазари. Това може да
стимулира икономическия растеж, да намали времето за пътуване, както и да подкрепи желаното
развитие.
Пътната инфраструктура изисква постоянна поддръжка, както и инвестиции в осъвременяването й.
Планът за развитие е ориентиран към решаване на най-значимите проблеми – осигуряване на нормална
достъпност до населените места.
Общината ще насърчава интеграцията на вътрешните транспортни системи (градски и селски)
наблягайки на удобство, комфорт и ефективност. Това изисква подобряване на възможностите за
придвижване в рамките на градските зони и в малките населени места. Предвижда се и реализация на
дейности по подобряване състоянието на уличната мрежа в населените места от общината, в т.ч. и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност чрез подмяна на уличното осветление, ремонт на
тротоари и др.
Общинското ръководство ще работи с местните общности, за да установи приоритетни за финансиране
проекти и зони в съответствие с тези цели.
Мярка 2.1.1: „Поддържане на общинската пътна
мрежа"

Мярка 2.1.2: „Насърчаване интеграцията на
градската транспортна система“

Общинската пътна мрежа възлиза на близо 258,7
км., от които е необходимо е да се извършат
основни ремонти, реконструкция и рехабилитация
на над 50% от общинските пътища. С оглед
дължината на общинската пътна мрежа, акцента
се поставя върху ремонта на основните пътни
отсечки, както е отчетена нуждата от детайлно
обследване на състоянието на пътната
инфраструктура. Акцентът ще бъде върху
връзките между общинския център и опорните
центрове, както и между опорните центрове и
селата, включени в ареала им.

Действията ще съчетават интегриран подход за
подобряване
на
градската
транспортна
инфраструктура даваща възможност на жителите да
избират алтернативни начини на придвижване. Това
включва изграждане и ремонт на уличната мрежа,
тротоарите и осветлението и светофарни уредби в
централната част и кварталите на гр. Кърджали.
Активния транспорт (ходени, колоездене) ще се
насърчават във всички квартали, което изисква
определени улици и тротоари да бъдат проектирани
с възможност за използване на различните форми
на придвижване и да се създаде допълнителна
пътна мрежа.
С увеличаване на избора на мобилност идва
отговорността да се гарантира, че улици и тротоари са
безопасни за различни потребители. Общината ще
осъществява мерки свързани с ясно обозначени
пешеходни пътеки и училищни зони, добре осветени
улици, и навременна поддръжка на улиците.

Мярка 2.1.3: „Рехабилитация и реконструкция
на улична мрежа в останалите населени места
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Мярка 2.1.1: „Поддържане на общинската пътна
мрежа"

Мярка 2.1.2: „Насърчаване интеграцията на
градската транспортна система“

на община Кърджали“
Множеството на брой малки населени места
изключително много затруднява поддръжката и
развтието на уличната инфраструктура. Това
поставя необходимостта от приоритизация на
инвестициите, което се налага от ограничените
финансови ресурси и от възможността за
концентрация на инвестициите. За да се
гарантира мобилността на населението,
безопасността
и
ефективността
на
инфраструктура, общината ще работи за
подобряване на учичната мрежа и връзката с
общинската, осветлението и тротоарите с фокус
върху по-големите села.

Специфична цел 2 - "Подобряване на условията на жизнената среда"
Управлението на растежа по устойчив начин изисква баланс между икономическото, социалното и
екологично развитие на територията на община Кърджали.Ангажиментът към устойчивост е пряко
свързан с изграждането на привлекателни, здравословни места за живеене, работа и посещение на
общината. Основните съображения включват развитие на градските и селски райони за решаване на
обществени и социални нужди, като се отчита влиянието на елементите на физическата и околната
среда, и специфичните нужди на хората в неравностойно положение – малцинствени групи и хора с
увреждания, живеещи в среда на относителна обществена изолираност.
Това означава също опазване на природна среда, разширяване и запазване на откритите пространство,
и предлагане на повече удобства за отдих. В същото време, дейностите свързани с енергийна
ефективност ще спомогнат за положително въздействие върху околната среда като допринасят за
нейното съхранение и опазване в безопасна и чиста среда, респективно в борбата за забавяне на
негативните климатични промени.
Тъй като интегрирания план обхваща само част от градската зона, то останалите части на гр. Кърджали
както и всички останали населени места биха останали извън обхвата на общинския план, е изведена и
специфична цел 2.2.3., която е насочена към територията, останала извън ИГПВР.

Мярка

2.2.1:

Изпълнение

на

мерки

за

Мярка 2.2.2: Ремонт и реконструкция на
жилищни сгради и публични сгради с
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благоустройство на градската среда

обществени функции в гр. Кърджали

Насочена основно към благоустройство и
облагородяване на градската среда, тази цел
подкрепя предвидените в ИГПВР22 дейности.
Неусвоените и запустели терени (паркове и
междублокови
пространства)
ще
бъдат
постепенно
облагородени
включени
в
урбанистичната система на града. Изградените и
обновени пространства ще включват различни
опции и активен и пасивен отдих (ходене,
колоездене и др.) при осигуряване на безопасен
достъп за всички жители на града.

Енергийните характеристики на жилищните и
публични сгради са влошение, което освен всичко
друго дава отражение и върху неефективното
разходване на ресурси.Именно поради тази причина,
се акцентира върху обновяване на тези сгради и
внедряване на мерки за енергийна ефективност. По
този начин освен чисто икономическия ефект
(намалени комунални разходи) ще бъдат създадени
по-добри и комфортни условия за посетителите и
потребителите на различни видове услуги и също
така за живущите в жилищните граждани.

Мярка 2.2.3: Облагородяване на пространства в
жилищни райони на град Кърджали и
населените места в общината
Общината ще разработи връзки между и в
рамките на отделните зони за въздействие и
останалата част от град Кърджали чрез зелена
мрежа от пътеки иоблагородяване на отделните
квартали.
Общината ще насърчава създаването на площади,
паркови зони, детски площадки, улични зони и др.
предлагайки възможности хората да се събират и
общуват, като същевременно допринася за
създаване на общността идентичност.

Приоритет 3 – „Инвестиции в образование, култура, социални дейности, спорт и младежки
дейности“
Специфична цел 1 - "Подобряване на
образователна инфраструктура и повишаване на
качеството на образователната услуги"
Специфична цел 2 - "Подобряване на достъпа до
социални услуги"

22ИПГВР

– Интегриран план за градско възстановяване и развитие.
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Специфична цел 3 - "Модернизация
спортната база и съоръжения"

на

Специфична цел 4 - "Развитие на културния
живот в община Кърджали"
Инвестициите в социалната сфера са основна отговорност на общината. Подкрепата за подобряване
условията в училищата, разширяване кръга на предоставяните социални услуги, както и развитието на
спортните, младежки и културни дейности са от ключово значение за задържането на местното
население, и намалението на въздействието на миграционните процеси. В тази посока общината има
грижа освен чрез финансиране на делегираните от държавата дейности да осигури тяхното
предоставяне, така и да поддържа материално-техническата база, както и да изгражда нова,
съответстваща на нуждите.
Достъпът до образование, социални услуги, културна и спортна инфраструктура е най-сериозния фактор
за промяна на мястото на живеене, след този, касаещ професионалната реализация. Ето защо
действията в плановия период се насочват в посока изграждане или осъвременяване на
инфраструктура, която да се използва от възможно най-голям брой хора, и така да повлияе на тяхната
мотивация да останат и да се развиват в община Кърджали.
Специфична цел 1 - "Подобряване на образователна инфраструктура и повишаване на
качеството на образователната услуги"
Образователният статус на населението има важно значение за развитие на територията. Подобряване
на материално-техническата база, в т.ч и въвеждане на енергийно ефективни мерки в предучилищното,
общото и професионално образование са ключ към подобряване на образователния статус на
населението и последващата реализация на пазара на труда. Общината осъзнава, че единствено
подобряване на материално-техническата база, не може да бъде предпоставка за подобряване на
знанията и уменията на учениците. Ето защо,инвестициите в подобряване на компетенциите и уменията
на педагогическия персонал се разглеждат, като допълнителен фактор спомагащ за задържане на
децата и учениците в образователната система.
Общината ще работи за повишаване на качеството на предучилищното образавание, като база
продължаване на обучение и превенцията на отпадането от училище и за повишаване на нивото
грамотност на 15-годишните ученици. Осигуряването на възможност за целодневната организация
учебния процес е насочен към провокиране на интерес и желание за развитие и продължаване
образование, като база за бъдеща професионална реализация.

за
на
на
на

Актовното съструдничество с училищните ръководства, ще бъде насочено към подобряване на
ефективността при използване на делегирани бюджети, но най-вече да се възползват от възможностите,
които предлагат различните програми в сферата на образованието, за да финансират развитието на
предоставяните образователни услуги.
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Мярка
3.1.1:
„Подобряванеи
образователна инфраструктура“

развитиена

Мярка 3.1.2: „Подобряване на знанията и
уменията за работа с деца и ученици“

Общината осъзнава нуждате от подобряване на
материално – техническата база на детските
градини и училищата за осигуряване на равен
достъп до образование на младото поколение.
В това направление, освен подкрепа за решаване
на проблемите с материалната база на
образователните заведения, включени в ИПГВР,
усилията се насочват и към останалите детски и
учебни заведения от територията на общината.
Ще бъдат положени своевременни и адекватни
усилия за създаване на предпоставки за
качествено образование в населените места извън
гр. Кърджали, посредством подобряване на
материално – техническата база и внедряване на
съвременни методи за обучение базирани на
информационно-комуникационните технологии.
Строителството и ремонта на занимални, места
за спорт и отдих, за занимания по интереси и др.
ще накара младежите да прекарват повече време в
училищата. В същото време ще бъдат подобрени
условията за достъп на деца с увреждания за
пълната им социална интеграция.Влошените
енергийни характеристи на част от учебните
заведения дават своето негативно отношение
към нарастване на разходите и условията за
провеждане на учебно-възпитателния процес. В
тази посока общината ще работи целенасочена
като част от ангажиментите си свързани с
доброто управление.

Демографският профил на общината, предполага
педагогическите специалисти да работят ежедневно
в мултикултурна среда. Тези изисквания налагат
постоянно развитие на компетенциите и повишаване
на капацитета на педагогическите специалисти,
екипната работа и прилагане на гъвкави форми на
обучение.
Общината, съвместно с училищните настоятелства и
персонал ще работи за личностното развитие на
децата и учениците.
Подобряването на материално-техническата база и
внедряването
на
модерни
технологии
в
образователния процес ще съдейства за
подобряване на ключовите компетентности на
учениците, повишаване на грамотността, уменията
за общуване на чужд език, дигиталната
компетентност,
социалните
и
гражданските
компетентности.
Общината осъзнава, че образаванието един от
факторите влияещ върху социалната изолация и
маргинализиране на определени групи от
обществото. Именно поради това, ще бъдат
предприети действия за осигуряване на подходяща
образователна среда за включване на децата и
учениците от ромски произход чрез поетапен прием
в детски градини и училища извън ромските
квартали
Общината ще съдейства за развитие на
партньорството между образователните институции,
бизнеса и НПО с оглед намаляване на различията
между изискванията на работодателите и
образователно-квалификационните характеристики
на учениците завършващи средно образование.

Специфична цел 2 - "Подобряване на достъпа до социални услуги"
Социалните услуги в общината са концентрирани основно в градски център. С оглед на демографските
процеси, през следващите години може да се очаква постепенно увеличение на разходи за дългосрочни
грижи вследствие на вероятната потребност от повече официално предоставяне на грижи. Тук общината
може да въздейства върху пазара на труда: тя не само носи основната отговорност за социалните
услуги, но и познава най-добре потребностите и рамковите условия по места. Най-големият проблем се
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състои обаче във финансовите ограничения и липсата на достатъчно ресурси в местния бюджет за
предоставяне на нужните услуги.
Инициативи в дейностите с нестопанска цел, особено в социалната икономика, също са от значение. Ще
се насърчават дейности, имащи за цел популяризирането на социалната икономика и социалното
предприемачество. Общината ще работи за разширяване партньорските взаимоотношение с
неправителствения сектор за предоставяне на социални услуги с грижа в семейна или близка до
семейната среда в общността и социална интеграция на маргинализирани общности. В същото време
съвместните усилия ще бъдат насочени и към превенция изоставянето на деца в специализирани
институции.
Предвидените дейности в ИПГВР ще осигурят пълен спектър на предлаганите социални услуги в
общината. Предвидена е обновяване на материалната база, като дейности по обучение, подготовка на
кадри, и други, подкрепящи основната дейност на институциите.
Мярка3.2.1: „Подобряване на социалната
инфраструктура и разширяване на обхвата на
предоставяни социални услуги“

Мярка3.2.2:
„Подобряване
насоциалните структури“

на

капацитета

Общината ще продължи да следва последователна
политика в областта на социалните услуги. Ще
бъде спазван ангажимента към поддържане на
предлаганите към момента услуги. В също, време
осъзнавайки своята роля, общината ще работи за
тяхното разширяване и създаване на нови, които
да обхванат целеви групи непокрити до момента.
Това включва изграждане на център за социална
рехабилитация и интеграция на наркозависими,
център за обществена подкрепа и др.Фокусът ще
бъде насочен къмсъздаване на мрежа от социални
услуги в семейна среда или в среда, близка до
семейната.
Общината ще подкрепи на социалната икономика
чрез осигуряване на подходящи помещения за
развитие на социалното предприемачество, като
стимулира процеса на тяхното социално
включване и пълноценната интеграция в
обществото на хората с увреждания.

Общината, съвместно с доставчиците на социални
услуги и неправителствения сектор ще работят в
посока повишаване на капацитета на социалните
работници в посока подобряване на услуги. Само по
този начин, може да се гарантира предоставянето на
адекватни грижи съобразени с индивидуалните
потребности на деца и възрастни. Ще се работи към
постигане на високи нива на прозрачност и
отговорност пред обществото с гъвкави структури,
мотивирани и динамични служители и предоставящи
услуги с високо качество.
Съвместните усилия ще бъдат насочени и към
организирани и провеждане на информационни
кампании, които да обхващат уязвими групи сред
местното население, подкрепа за социалната
интеграция на маргинализираните общности.

Специфична цел 3 - "Модернизация на спортната база и съоръжения"
Спортът има своето важно значение в обществения живот, създавайки възможности за общуване,
преодоляване на изолацията, и не на последно място за възпитание на децата и подобряване на
техните двигателни умения.
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В общината се развиват 16 вида спорт, спортната инфраструктура в града и в още по-голяма степен в
селата се характеризира с морално остарели съоръжения, лоша поддръжка и единични опити за ново
строителство на спортни площадки и зали. Изграждането на спортни площадки, и осъвременяването на
съществуващата спортна база в общината е от съществено значение за осигуряването на качествена
жизнена среда и задържане на младите хора на територията на общината. За реконструкция, поддържка
на по-големите спортни съоръжения ще се търси реализация и на публично-частно партньорство.
Общината ще работи за обособяване на терени в кварталите на града и в селата за изграждане на
целогодишни спортни площадки, насърчавайки активния спорт сред младежта. При изграждането и
обновяването на спортната инфраструктура ще бъдат осигурени и достъп на лица с увреждания, като ще
бъде създаде и условия за ползване на съоръженията.В тази връзка осигуряването на достъпна
архитектурна среда за тази група от населението ще допринесе за справяне с проблема на социалната
изолация и по-активното включване на хората с увреждания в обществото.
Общината ще продължи съвместната си работа със спортните клубове и заинтересованите страни, за да
подкрепи програми за развитие на спорта и мотивиране на младежите за участие в спортни прояви и
тяхното ангажиране в свободното време. В тази връзка, освен инфраструктурните действия, ще се
провеждат и информационни кампании с дългосрочно въздействие за промотиране на ползите от
спортните занимания и постигане на устойчиво развитие.

Мярка 3.3.1: Подобряване на
инфраструктура в гр. Кърджали

спортната

Мярка 3.3.2: Подобряване на спортната
инфраструктура в останалите населени
места в общината

В града са разположение по-голяма част от
спортната инфраструктура на общината –
плувни басейни, стадиони и зали. Акцентът ще
падне върху големите съоръжения залегнали в
ИПГВР, осигуряващи условия за развитие на
професионалните направления на спорта и
клубовете.
За практикуването на активен спорт в градските
квартали ще бъдат изградени спортни площадки
осигуряващи възможности и условия за ползване
през цялата година.

Спортната база и съоръжения в селата се
характеризират с морално остарели съоръжения,
незадоволителна
поддръжка
и
липса
на
възможности за активен спорт. Поради тази причина,
общината ще се стреми да осигури съоръжения за
целогодишно използване от местното население и
по-специално от младото поколение.

Специфична цел 4 - "Развитие на културния живот в община Кърджали"
Културният живот е един от факторите за задържане на местното население. Подкрепата за културното
развитие на общината подобрява качеството на живот на всички жители и гости и генерира
икономически ползи. Това започва с изкуството и културна инфраструктура, включваща разнообразие от
съоръжения, програми и услуги.
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Инвестициите в областта на културната инфраструктура и изкуствата, е насочено към засилване на
регионалната идентичност и насърчаване на местните изкуства и културния сектор, както и
интегрирането на културата и културното наследство в рамките на града и малките населени места в
града.
Все повече внимание се обръща към културното многообразие, като стратегия за привличане и
задържане на квалифицирани работници и техните семейства. В тази връзка, общината ще насърчава
многообразието като си партнира с други огранизации за подкрепа на мултикултурни програми, услуги и
събития.
Общината ще продължи да зачита традициите и историческото наследство като основен елемент на
културната идентичност на региона. Ангажимент към публичното изкуство, което отразява идентичността
на дадено място, дава допълнителна подкрепа в областта на изкуството в региона и културната
инфраструктура.

Мярка3.4.1:
Поддържане на изкуствата,
културните програми, услуги и съоръжения

Мярка 3.4.2: Популяризиране на обществени
събития и фестивали

Развитието на изкуствата и културата в региона
ще зависи от сътрудничеството между
общината,
неправителствения
сектор
и
държавните институции.
Общината ще се стреми да запази и разшири
постоянни институции в региона, като
художествени галерии, театри, музеи и др. Освен
това, общината ще продължи политиката си за
поддържане и развитие на културната
инфраструктура и съоръжения, включително
читалища и библиотеки, които ще бъдат
запазени, подобрени и разширени, като ще бъде
осигурен и достъп за лица с увреждане.
Общината ще си партнира с училища,
институции, обществени групи, и частния сектор
за разработване на културни програми и събития
в целия регион. В същото време ще се търсят
възможности за партньорство с други общини от
страната и извън нея за реализацията на
инициативи и проекти стимулиращи културното
многообразие.

Обществените събития и фестивали повишават
експозицията на изкуствата и културата сред
жителите и посетителите на общината, и внушават
чувство за общност.
Чрез сътрудничество с редица заинтересовани
страни, в региона общината ще се стреми да бъде
домакин на национални и международни събития,
които стимулират местното икономическо развитие и
подобряват имиджа на община Кърждали.
В малките населени места общината ще подкрепи
местни традиционни събития, които стимулират
социалното взаимодействие и сближаване.
Насърчаване на инициативи за публично изкуство
дава възможност за представяне на богатото
културно
наследство,
идентичноста
и
многообразието на общината.
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Приоритет 4 – „Управление на околната среда“
Специфична цел 1 - "Опазване и възстановяване
на околната среда"
Специфична
цел
2
подобряване
на
водоснабдителна
и
инфраструктура"

-"Разширяване
и
съществуващата
канализационна

Защитата и управлението на природната среда, както и свеждането до минимум на негативното
въздействие е от основно значение за постигане на устойчиво бъдеще за общината. Действията за
защита и съхранение на околната среда изискват координация и сътрудничество на различни нива на
управление, общината, бизнеса и различни институции, за да се гарантира правилното управление и
защитата на чувствителните природни зони, включително вододайните и крайречните зони. Общината
ще даде пример със собствената си практика по отношение на опазването на околната среда,
потреблението на енергия, управлението на отпадъците и др. За да се гарантира, че общината и
нейните жители могат ефективно да отговорят на потенциалните въздействия от измененията на
климата, община ще си сътрудничи със заинтересованите страни за ефективно наблюдение на
промените. Това ще бъде използвано за идентифициране и намаляване на рискове свързани с
изменението на климата
Една част от територията на общината е с нарушени екологични характеристики в резултата на
промишлената дейности и стари замърсявания. Опазването на чувствителните зони и рекултивация на
нарушените индустриална земя ще помогне за защита и опазване на екологично разнообразие на
територията на общината. Здрави и добре функциониращи екосистеми, поддържат богато биологично
разнообразие, спомагат за икономическо развитие, дават възможност за открит и безопасен начин на
живот, както и повишават общото благосъстояние на жителите.
Придържайте се към отговорни практики за управление на околната среда, общината ще се стреми да
защитава природните екосистеми и да се грижи за създаването на здравословна околна среда за
жителите на общината.
Ефективното справяне с отпадъците в различните им форми (твърди битови отпадъци и отпадъчни
води) изисква разширяване на капацитета на изградената инфраструктура и свеждане на минимум на
въздействието върху околната среда. Това може да бъде направено по щадящ околната среда и
разходо-ефективен начин.
Специфична цел 1 - "Опазване и възстановяване на околната среда"
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Една ефективна програма за управление на отпадъци ще бъде от полза за здравето на жителите, ще
доведе до намаление на разходите и не на последно място до намаляване на замърсяването на въздух,
води и почви. Опасните отпадъци, генерирани в региона от промишлени, търговски и битови източници
могат да представляват заплаха за хората и околната среда. Община Кърджали и общините от областта
ще си сътрудничат, за да намерят цялостно решение за отвеждане и обезвреждане на отпадъците
Очакваните промени на климата могат да доведат до нараствани на рисковете свързани с количеството
и качеството на водните ресурси, увеличаване на пожари и активизираните на свлачищни процеси на
територията на община. В резултат на това, безопасността на жителите се явява критична грижа на
общината. Рисковете от тези опасности могат да бъдат смекчени и управлява чрез внимателно
планиране, проектиране и строителство. Това включва и гарантиране, че има безопасен достъп не само
за жителите, но също така и за персонала в отговор на възникнали извънредни ситуации.

Мярка 4.1.1:
отпадъците

Отговорно

управление

на

Съвместно с другите общини от областта ще се
търсят финансови решения за завършване на
изграждане на регионалното депо за твърди
битови отпадъци, заедно с инсталации за
сортиране и компостиране.
Заедно,
Общината,
индустрията
и
заинтересованите институции и организации ще
си сътрудничат, за да намерят решения за
генерираните опасните отпадъции тяхното
обезвреждане.
Общината ще се стреми да увеличи достъпа до
разделно събиране на отпадъците, ограничаване
на възможностите за незаконно изхвърляне на
отпадъци на нерегламентирани сметища на
своята територия. В същото време ще се
насърчава санирането и рекултивация на
замърсени терени, включително извеждане от
експлоатация на депа и промишлени зони.

Мярка 4.2.2: Управление на
наводнения, пожари, свлачища

рисковете

-

Общината обръща внимание на потенциалните
рискове от бедствия, и особено от такива, които
могат да бъдат предвидени, и са резултат от
лошо състояние на съответната инфраструктура.
Общината ще работи заподдържането на
крайречните зони с цел за намаляване на
рискове от наводнения, активизиране на
свлачищни ерозионни процеси и опазването на
качеството на водата. В същото време за
идентифицираните опасни микроязовири ще
бъдат предприети конкретни действия за
намаляване на рисковете от наводнение.
За да се минимизират и управляват рисковете,
общината ще съблюдава стриктно нормите
запланиране, проектиране и строителство. Това
включва гарантиране, че има безопасен достъп
не само за жителите, но също така и за лицата
грижещи се за възникналите извънредни
ситуации.За тази цел общината ще осъществява
непрекъснат мониринг на рисковете зони и
обекти, като същевременно подготви и
необходимите планове за действия за реакция
при възникване на бедствия и аварии на
територията на общината.

Специфична цел 2 -"Разширяване и подобряване на съществуващата водоснабдителна и
канализационна инфраструктура"
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Осигуряване на ВиК инфраструктура е от основно значение за изграждането на общности и за здравето
и качеството на живот на жителите общината. Независимо, че техническата инфраструктура е
собственост на ВиК – Кърджали, общината е има отговорност към изграждането на нова
инфраструктура.
На територията на община се обслужват близо 60% от населените места, като от водоснабдителните
услуги се възползват 94,7%23 от населението на общината24. В същото време, достъпът до вода е от
жизненоважно значение за поддържане на всички дейности в рамките на Общината. Това включва
осигуряване на вода за нуждите на всички жители на общината, нуждите на индустрията,
развлекателнатите нужди и екологичните нужди включително водните местообитания.
В този контекст, целта е свързана с подобряване на водоснабдителните и канализационните системи в
общината и покриване на Европейските директиви и Националната стратегия за околна среда на
България, чиято основна задача е да „предостави достатъчно количество вода с добро качество за
различни цели“.
Защита на ограничените водни ресурси на община може да се постигне чрез, контрол и управление на
заустването на отпадъчните води от битовите и небитовите потребилите и контролиране на
замърсяването във водните тела чрез пречистване на отпадните води. В същото време, общината ще
проучи възможни подходи за управление на утайките и повторната употреба на пречистени води от
ПСОВ.
Всички действия ще бъдат в рамките на отговорностите и задълженията на общината свързани с
реализацията на политиката във водния сектор на местно ниво.

Мярка 4.2.1: „Подобряване на питейно - битово
водоснабдяване“

Мярка 4.2.2: „Изграждане, разширяване
ремонт на канализационните мрежи“

Балансиране на конкурентни нужди за вода изисква
правилното управление на ограничените водни
ресурси.
В тази посока, ще бъдат положени усилия да се
подобри надеждността и качеството на
подаваната вода в определените населени места
на територията на общината, респективно да
населението да бъде снабдено с питейна вода с
добро качество и достатъчно количество.

Защитата на водните ресурси може да се
постигне чрез управление на заустваните
отпадни води, както и контролиране на
замърсяването във водните тела. Това ще
спомогне и за намаляване на здравните рискове
за население
Действайки в рамките на своите отговорностите,
общината ще работи за намаляване на директно
заустваните непречистени отпадъчни води25 (в

23

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г.
генерален план за „Водоснабдяване и канализация”ООД – Кърджали
В съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и българското законодателство

24Регионален
25

страница100

и

Стратегическа рамка за развитие на община Кърджали

Мярка 4.2.1: „Подобряване на питейно - битово
водоснабдяване“
В тази посока чрез изграждане на нови и
подмяната на водопроводните мрежи и
амортизираното пречиствателно оборудване ще
се
осигури
оптимална
дезинфекция
и
разпределение на питейните води за местното
население и ще намалеят загубите на вода.

Мярка 4.2.2: „Изграждане, разширяване и
ремонт на канализационните мрежи“
малките населени места), намаляване на
инфилтрацията, в резултат на което ще се
оптимизира ефективността на изградената
канализационната система в града.
В същото време, с грижа към околната среда, ще
бъдат предприети проучвания за ефективно
управление на утайки, за тяхното последващо
използване и депониране.
Община ще насърчи информираността на
обществото за предотвратяване изхвърлянето на
замърсители във водните обекти.

Приоритет 5 – „Повишаване на капацитета и обслужванетона гражданите и бизнеса“
Специфична
цел
1
-"Подобрение
на
обслужването на гражданите и бизнеса и
капацитета на администрацията“
Специфична цел 2 -"Ефективно партньорство за
изпълнение на политики"
Успешното управление и поетите ангажименти зависи от възможността всички заинтересованите страни
да работят заедно, за да се постигнат целите и да се подобри качеството на живот на всички жители в
общината.
В партньорство с неправителнствения сектор, браншови организации и местни фирми, следва да се
изграждат силни връзки, които да бъда от взаимен интерес. В крайна сметка, общината е доставчик на
различни услуги, от които се възползват жителите и бизнеса. Работейки заедно, ще се насърчи
въвеждането на устойчиви практики и ще бъде гарантирано, че гражданските и бизнес интереси са
осигурени с необходимите качествени услуги.
Действията на администрацията ще са насочени към предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса,
съобразени с техните нужди, и отговарящи на нивото на технологична модернизация. Ето защо
подготовката на кадрите е от съществено значение за функционирането на администрацията, като то
може да се разглежда в две посоки – професионални компетенции и развитие на общи умения, имащи
отношение към служебните отговорности и задължения на служителите.
Специфична цел 1 -"Подобрение на обслужването на гражданите и бизнесаи капацитета
на администрацията“
Ефективността и ефикасността са крайъгълните камъни за предоставяне на административните услуги.
Услугите могат да се считат за целесъобразни, въз основа на разбирането на нуждите, необходимите
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ресурси (финасови, материални и човешки) и да генерират удовлетвореност от страна на
потребителите. Работата с различни потребителски групи и с общността като цяло ще гарантира, че
услугите ще отговарят на високите стандарти и нуждите и ще улесняват обслужването на хора в
неравностойно положение, повишавайки достъпа им до администрацията и по този начин намалявайки
тяхната социална изолация. Променящите се нужди на бизнеса и населението изисква компетентна и
отворена администрация, способна да адаптира предлаганите услуги по начин, който непрекъснато да
генерира стойност. Стремежът ще бъде насочен към стандартизиране и унифициране на процедурите по
предоставяне на общински услуги. За да се стимулира бизнес активността ще бъде намалена
административно-бюрократичните дейности, времето и изискванията за информация.
За въвеждане на новите услуги и подобряване на обслужването, служителите ще подобрят своите
професионални и общи компетенции, а от там ще бъде осигурено по-ефективно предоставяне на услуги
и изпълнение на служебните задължения.

Мярка 5.1.2:„Въвеждане на електронни услуги“

Мярка5.1.2:–„Повишаване на професионалните
компетенции на общинските служители“

Общинската администрация е отговорна за
осигуряване на широка гама от услуги. Жителите
на общината трябва да получават необходимите
им услуги на удобно за тях място и време. За
идентифициране на услугите, общината ще
провежда редовни оценки на потребностите, ще
наблюдава показателите за ефективността на
обслужване и ще извършва преглед на
съществуващите процедури, за да отговори на
променящите се нужди, и да се осигури тяхното
привеждането
в
съответствие
с
идентифицираните инициативи и приоритети.
За по-голяма прозрачност и по-бързи процедури,
общината ще работи за въвеждане на
електронните обществени поръчки, предимно в
частта осигуряване на изцяло електронна
комуникация до и включително етапа на подаване
на електронна оферта.

Управление на развитието на територията
изисква подготвени и компететни служители,
чиято професионална подготовка да бъде
адресирана към нуждите и интересите на
общината. В тази насока, служителите в
общинска администрация ще повишават
непрекъснато професионалните и общите си
компетенции.
Това
ще
постигне
чрез
целенасочени обучения, свързани с: провеждане
на оценки на въздействието, развитие и
усъвършенстване на, лидерските умения на
ръководителите, работа с хора в неравностойно
положение, стратегическо планиране и прилагане
на политики, информационни технологии, други
специализирани в рамките на конкретните
функции и правомощия на служителите
Ще се акцентира и върху повишаване капацитета
на общинска администрация за управление и
превенция на риска, с акцент върху аварии,
природни бедствия и катастрофи за борба с
последиците от изменението на климата.

Специфична цел 2 - "Ефективно партньорство за изпълнение на политики"
Широка гама от инструменти за планиране ще бъде използвана, когато е уместно, за да помогне за
постигане на устойчивия растеж. Ще се балансира необходимостта от ефективно и ефикасно
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управление на собствеността, социално, икономическо, институционално и развлекателно развитие на
територията.
Бъдещият успех на общината зависи от заинтересованите страни да работят ефективно в партньорство
за да постигнат общата визия за общината. Това означава създаване на съвместни и всеобхватни
отношения, изградени върху доверие и уважение. Общината носи отговорност за балансиране на
интересите в региона и различните заинтересовани страни. Администрацията е длъжна да взима важни
решения на регулярна база. Прозрачността при вземане на решения помага също така да се гарантира,
че причините за тях са разбрани от всички засегнати страни. Общината ще се стреми също така да се
гарантира, че решенията се вземат в открити форуми, където заинтересованите страни могат да изразят
своите становища.
Общината ще се стреми да подобри механизмите за отчитане на изпълнението, както и на действията,
които предприема на територията на общината. Ще бъдат използвани способи за събиране и публично
предоставяне на първични данни и информация на заинтересованите страни, като по този начин ще
намалеят разходи за набавяне на вече съществуваща информация от страна на бизнеса и гражданите.
Мярка5.2.1: „Планова и проектна осигуреност“

Мярка 5.2.2: „Ефективно партньорство“

Общината ще разработва и изпълнява цялостна
интегрирана и придвидима политика за развитие
на територията.
Тя също така ще разработва в партньорство
конкретни целенасочени планове и проучвания за
осъществяване на секторното развитие при
отчитане на нуждите, интересите и очакванията
на
всички
заинтересовани
страни.
Разработваните и прилаганите съвместни
политики ще бъдат резултатно ориентирани.
В подкрепа на тези политики общината
своевременно
ще
подготвя
проектна
документация за успешната реализация на
инвестиционните намерения и за изпълнение на
приетата посока за развитие.
Също така, общината ще предприеме стъпки за
методическото и информационно осигуряване на
процеса на въвеждане на резултатно –
ориентиран бюджет, привеждайки в действие
принципите на предсказуемост, стабилност, и
прозрачност.

Община ще се застъпи и за стимулиране на
партньорството между всички заинтересовани
страни. Тя ще демонстрира открито отчитане на
резултати, взетите решения и предприетите
действия за отчетност.
Постепенно, ще бъдат отваряни информационните
източници и ще бъде предоставен достъп до
структурирана информация (демографска и
социално-икономическа),
за
събирането
и
генерирането на която са използвани публични
средства („open data”).
Общината ще координира с външни заинтересовани
страни, предоставяне на услуги и ще насърчи
споделянето на ресурси за доставката напрограми,
услуги и експлоатация на съоръженията,
включителнопублично-частни партньорства. Тези
партньорства ще се използват в развитиетона
големи
инфраструктурни,
транспортни,
и
общинскисъоръжения.
Общината ще продължи успешната практика за
съвместна работа със съседни общини и общини
партньори на национално, трангранично и
транснационално ниво при реализацията на
различни проекти и споделяне на добри управленски
практики.
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9. Индикативна финансова таблица
Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на Общинския
план за развитие на община Кърджали през периода 2014-2020 г., показва необходимите финансови
ресурси за реализация на плана и дава финансовата рамка на поетите ангажименти по неговото
изпълнение от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на
местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.
Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за реализацията на
ключовите за развитието на общината проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и
мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. В този смисъл, индикативната
финансова таблица не включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и
привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии
(трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на
територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2020 г.
Важно при планирането на бъдещите действия и фокусиране върху решаването на конкретни проблеми
е да се приеме една реалистична изходна база за разполагаемия финансов ресурс. При ограничените
финансови ресурси ефективното и ефикасно разпределение на ресурсите са от критично значение за
успешното изпълнение на плана. Общинското ръководство осъзнава, че ще се конкурира за осигуряване
на необходимите средства за осигуряване на качествен живот, работа и услуги, които да привличат и
задържат бизнеса и хората на територията на общината. Всяко значително отклонение може да доведе
до надценяване / подценяване на заложените в плана цели, съответно да рефлектира в неизпълнение
или преизпълнение. Освен това, стратегическата рамка на общинския план включва финансиране на
общински проекти чрез собствени източници, национално финансиране или финансиране от ЕС. Ето
защо ние предлагаме плана да се ограничи до следното индикативно финансиране за целия период:
Източник на финансиране

Сума ( в млн.
Разяснение относно размера на заложената сума
лв.) за целия
планов период
2014 – 2020 г.
1. Собствени бюджетни 28,000 млн. лева За периода 2007 – 2011 г. капиталовите разходи на общината са
приходи за капиталови
в размер на около 3 800 000 лв. средно годишно. Приемаме
разходи
запазването им на същите нива, или дори леко нарастване.
2. ОП Региони в растеж 47,000 млн. лева ПО 1– Устойчиво и интегрирано градско развитие
2014-2020
От които:
Съгласно приетия ИПГВР за град Кърджали, за финансиране по
− ПО 1 – 35,000 ОП Региони в растеж ще бъдат предложени проекти на обща
стойност 99,360 млн. лева, като те всички са отразени и
− ПО 2, ПО 3,
включени в ОПР.
ПО 4, ПО 5 и
Въпреки това се очаква ОПРР да не може да осигури цялото
ПО 7 – 12,000
предвидено в ИПГВР финансиране, и да наложи праг на
Прогнозата е
отделните групи общини. Предвидените средства са в размер на
направена според
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последната
налична версия
на ОПРР, при
допускане, че
ОПРР ще
подкрепя основно
39 общини.

3. ОП Околна среда 2014
- 2020

4. ОП
Развитие
на
човешките
ресурси
2014 - 2020
5. Национален план за
действие по заетостта
2014
6. ОП Добро управление

7. Заемни средства

Те могат да се използват за финансиране на проекти по групи
дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“,
„Социална инфраструктура“, както и общинска образователна
инфраструктура извън зоните за въздействие на ИПГВР, в
рамките на общинската територия.
Наличен ресурс – 852,231 млн. евро
ПО 2 - Регионална образователна инфраструктура
Насочен е към подобряване на образователната
инфраструктура от национално и регионално значение, чрез
подкрепа за общообразователни, специални и професионални
училища държавна собственост с национално и регионално
значение в управление на общини, МОН и други министерства.
Наличен ресурс – 77, 375 млн. евро
ПО 3 - Регионална здравна инфраструктура
Наличен ресурс – 55, 071 млн. евро
ПО 4 - Регионална социална инфраструктура
Наличен ресурс – 44, 057 млн. евро
ПО 5 – Регионален туризъм
Наличен ресурс – 110, 143 млн. евро
ПО 7 – Превенция на риска
Наличен ресурс – 17, 072 млн. евро
73,837 млн. лева Според актуалната работна версия на ОП Околна среда 2014 –
2020 ще се финансират проекти, заложени в Регионален
Генерален План на ВиК - Кърджали ООД 2014 -2038, както и
такива в областта на биоразнообразието.
7,353 млн. лева Общините са идентифицирани като потенциални бенефициенти
по всички мерки, които ще бъдат предвидени в подкрепа на
работодателите, както и по мерките, насочени към подобряване
достъпа до услуги.
1,950 млн. лева Предвиждат се около 140 млн. лева за активни мерки на пазара
на труда през 2014 г. Допускаме, че подобни параметри за
подкрепа на заетостта ще има и през следващите години.
1,690 млн. лева Насочена към повишаване на институционалния капацитет,
ефективността и ефикасността на публичната администрация,
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и
развитие на електронното управление, ефективно и ефикасно
усвояване на средствата от ЕС.
0,000 млн. лева Към етапа на разработване на плана се разглежда като
нереалистично да се ползва заеми за финансиране на плана,
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поради висока текуща задлъжнялост.
(това не включва средства по ФЛАГ които се ползват за
оборотно финансиране)
8. Фонда за "Растеж и 24,206 млн.лв При осигуряването на 500 млн. на година, и с допустимостта на
устойчиво развитие на
кандидатите (министерства, агенции, общини), може да се
регионите"
допусне, че общините ще имат ограничен достъп до
финансиране по този инструмент, или по-скоро само за
приоритетни проекти.
9. Оперативни програми 81,363 млн. лева Текущите, незавършени проекти от настоящия планов период
за периода 2007 - 2013
10. Централен
бюджет, 50,004 млн. лева национални програми
и фондове
11. ОП
Наука
и 0,370млн. лева Меки проекти на училища от общината
образование
12. ОП
„Иновации
и
конкурентоспособност
“

1,500 млн лв.

13. ТГС България - Гърция 1,000 млн. лева
ОБЩО
318,273 млн. лв.

Програмата
е
насочена
къмповишаване
на
конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на
ефективността и производителността на технологиите и
управлението в предприятията и засилване на иновационния
капацитет на фирмите.
-

Индикативното разпределение на средства по източници на финансиране е показано в следващата
фигура
Фигура 26 – Относителен дял на индикативните средства за реализация на ОПР на община Кърджали, в %

Общата сума на финансовия ангажимент, по отделните приоритети, е индикативен и може да претърпи
корекция в зависимост от приетия подход и степента на изпълнение на приоритетите, промените в
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социално-икономическата обстановка (в т.ч. в пазарните условия) и оптимизиране на предвидените
средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в
предвидените мерки и проекти.
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА В МЛН. ЛВ.
Общински план за развитие на община Кърджали 2014 -2020 г.

Период 2014 - 2020 г.

Местно публично
финансиране
Местни
Общински
публични
бюджет
фондове

Приоритет 1 – "Създаване на
жизнена и устойчива
икономическа среда за
развитие на бизнес"

1644,632

Специфична цел 1 "Подобряване на бизнес
инфраструктурата и бизнес
климата на територията на
община Кърджали"
Специфична цел 2 "Подкрепа за развитие на
туристическите обекти и
атракции"
Приоритет 2 – "Подобряване
състоянието на пътната
инфраструктура и градската
среда"

Общ дял Централен
%
бюджет

Общ
Фондове на Общ
Други
дял % ЕС
дял % източници

Общ
дял
%

Фондове,
фирми

Общ
дял %

ОБЩО

8,51%

500,000

2,59%

15414,447 79,79%

0,000

0,00%

1760,000

9,11%

19319,079

1410,000

11,07%

0,000

0,00%

9565,000 75,11%

0,000

0,00%

1760,000 13,82%

12735,000

234,632

3,56%

500,000

7,59%

5849,447 88,84%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

6584,079

13668,000 20,16%

49901,806 73,61%

0,000

0,00%

1140,000

1,68%

67796,748

3086,942

0,000

Частно
финансиране

Външно публично финансиране

0,000

4,55%
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Специфична цел 1 "Развитие на общинската
транспортна система"

1695,000

3,95%

Специфична цел 2 "Подобряване на условията
на жизнената среда"

1391,942

5,59%

Приоритет 3 - „Инвестиции в
образование, култура,
социални дейности, спорт и
младежки дейности“

4549,754

Специфична цел 1 "Подобряване на
образователна
инфраструктура и
повишаване на качеството
на образователната услуги"

28025,000 65,30%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

42918,000

1,89%

21876,806 87,93%

0,000

0,00%

1140,000

4,58%

24878,748

9,34%

5750,000 11,80%

32315,068 66,31%

0,000

0,00%

6120,000 12,56%

48734,822

2392,254

11,68%

2450,000 11,96%

15642,184 76,36%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

20484,438

Специфична цел 2 "Подобряване на достъпа до
социални услуги"

737,500

5,04%

0,00%

13902,885 94,96%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

14640,385

Специфична цел 3 "Модернизация на спортната
база и съоръжения"

700,000

6,69%

2400,000 22,94%

1240,000 11,85%

0,000

0,00%

6120,000 58,51%

10460,000

Специфична цел 4 "Развитие на културния
живот в община Кърджали"

720,000

22,86%

900,000 28,57%

1530,000 48,57%

0,000

0,00%

0,000

13198,000 30,75%

470,000

0,000

0,000

0,00%

3150,000
0,000
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Приоритет 4 – „Управление на
околната среда“
Специфична цел 1 "Опазване и възстановяване
на околната среда"
Специфична цел 2 "Разширяване и
подобряване на
съществуващата
водоснабдителна и
канализационна
инфраструктура"
Приоритет 5 – „Повишаване на
капацитета и обслужването на
гражданите и бизнеса“

17871,815

8,23%

56093,607 25,84%

143103,209 65,93%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

217068,632

102,262

1,11%

7561,267 82,16%

1539,433 16,73%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

9202,962

17769,553

8,55%

48532,340 23,35%

141563,776 68,10%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

207865,669

1823,000

0,000

0,000

25,77%

150,000

2,12%

5100,551 72,11%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

7073,551

Специфична цел 1 "Подобрение на
обслужването на гражданите
и бизнеса и капацитета на
администрацията“

120,000

6,70%

150,000

8,37%

1521,217 84,93%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

1791,217

Специфична цел 2 "Ефективно партньорство за
изпълнение на политики"

1703,000

32,24%

0,000

0,00%

3579,334 67,76%

0,000

0,00%

0,000

0,00%

5282,334

76161,607 21,16%

245835,081 68,29%

0,000

0,00%

9020,000

2,51%

359992,831

ОБЩ РАЗМЕР НА
ИНДИКАТИВНИТЕ
СРЕДСТВА

28976,143

0,000

8,05%
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Индикатори за наблюдение и оценка на плана

Степента на изпълнение на Общинския план за развитие на община Кърджали се извършва чрез
система от индикатори за наблюдение. Чрез нея се отчита напредъка и степента на постигане на целите
и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. Съгласно новите
насоки при определяне на индикатори, акцентът през настоящия програмен период, акцентът се поставя
върху резултатите от реализацията на плана, т.е водещият момент при идентифициране на
показателите е възможността да улови ефекта от изпълнението на общинския план за развитие. Новият
подход базиран на концентрацията, води до използването на сравнително ограничен брой индикатори,
но насочени именно към оценка на промяната. Предложената система от индикатори включва основно
два типа – индикатор за резултат и индикатор за въздействие. Те обхващат както физически
параметри, така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за
развитие, като стойностите им са абсолютни или относителни.
В разработената система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнените на общинския план за
развитие на община Кърджали са взети предвид и общите индикатори в областта на регионалната
политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. и
стратегическите индикатори за степента на интегриране и изпълнение на глобалните цели, свързани с
опазване на околната среда, в регионалната политика и планиране.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението са посочени в матрица на индикаторите
съгласно одобрените методическите указания26. Всеки изведен индикатор е с посочени мерни
единици, източници на информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност
за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде
достигната до края на периода на действие на общинския план за развитие.
Индикаторите за въздействие са насочени към отчитане на стратегическите цели и имат ключово
значение при последващата оценка на ефективността на изпълнените интервенции. Степента на
въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими показатели.

26

Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (20122022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (20142020),Общински планове за развитие (2014-2020), Одобрени със заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г.на Министъра на
регионалното развитие и благоустройствотоСофия, 2011 г.
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Стратегически цели

Стратегическа цел 1:
„Насърчаването
на
инвестиционната
активност и създаване
на
условия
за
осигуряване на заетост“

Стратегическа цел 2:
„Осигуряване
на
качествена среда на
живот на местното
население“

Индикатор за въздействие

Мярка

Източник на
информация

Период
Базова
на
стойност
отчитане

Междинна Целева
стойност стойност
2020 г.
2017г.

Индекс на нарастване на нетните приходи от
продажби

%

ТСБ - Кърджали

Два пъти 100%
в периода

112,5%

120,4%

%

ДБТ – Кърджали
АЗ

Годишно

8,8%

8,2%

%

АЗ
ТСБ - Кърджали

Два пъти
в периода

51,67%

54,77%

60,25%

%

НСИ

Два пъти
в периода

100%

104%

110%

(база 2010 г. = 100% (688 731хил. лв.)
Дефиниция: Индексът показва ръста на нетните приходи
от продажба в края на годината спрямо предходната година
Index=Pt/Pt-1

Намаление на безработицата
(база 2012 г.)

Увеличение на на коефициента на заетост (20 – 64
навършени години)
(база 2011 г.)

Индекс на нарастване на приходите от нощувки
(база 2012 г.= 100% (1 036,771 хил. лв)
Дефиниция: Индексът показва ръста на нарастване на
приходитe от нощувка в края на периода спрямо предходния
период
Index=Pt/Pt-1

Спестени горива и енергии
Стратегическа цел 3:
„Укрепване и развитие база: 2012 г. = 254,24 т/г
Показателя се изчислява с натрупване през годините.
на социалната сфера“
Намаляване средногодшния темп на отрицателния
миграционен поток

9,1%

т/г

Община Кърджали, Два пъти 254,24
Отчет за изпълнение в периода
на плановете за ЕЕ

269,49

301,83

‰

НСИ

-2,00

-1,72

Два пъти
в периода

-2,23

(база – средногодишен темп на механичния прираст за
периода 2005-2012 г.)
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Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на отделните приоритети и
специфични цели. Преобладаващата част от индикаторите са количеството измерими и осигуряват
обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите и специфичните цели и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикатори за продукт–Индикаторите за продукт се отнасят до отделните мерки. Произхождат от
директното изпълнение на проекти. Показателите са количествено измерими.
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Приоритет / специфична цел / мярка

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Мярка

Източник на
информация

Приоритет 1 – "Създаване на жизнена и устойчива икономическа среда за развитие на бизнес";
%
НСИ
Специфична цел 1 -"Подобряване на Индекс
на
нарастване
на
бизнес инфраструктурата и бизнес чуждестранните инвестици
климата на територията на община база 2011 г. = 100% (87 006,07 хил. лв.)
Кърджали"
Дефиниция: Индексът показва ръста на

Период на
отчитане

Един път в
периода

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

100%

-

110%

нарастване
на
чуждестранните
инвестиции в края на периода спрямо
предходната година Invindex =Pt/Pt-1

Мярка 1.1.1: "Развитие на бизнес
инфраструктура"

Мярка 1.1.2: "Подобряване на
бизнес климата“

Брой
новосъздадени
индустриални зони

брой

Община Кърджали Един път в
периода

0

-

1

Брой логистични центрове

брой

Община Кърджали Един път в
периода

0

-

1

Брой предприятия получили
подкрепа за модернизация
и обучение

брой

НСИ, ИСУН, ДБТ - Два пъти в
Кърджали
периода

0

2

8

база 2010 г. = 0

Специфична цел 2 - "Подкрепа за Увеличение на средния престой
развитие на туристическите обекти и на 1 лице
атракции"
база 2012 г.

дни

НСИ

Два пъти в
периода

1,58

1,62

1,71

брой

Община
Кърджали, ИСУН

Два пъти в
периода

0

2

7

Дефиниция: Изразява съотношение между
реализираните
нощувки
и
броя
пренощували лица

Мярка 1.2.1: „Инвестиции
туристическа инфраструктура“

в

Брой
социализирани
туристически обекти
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Приоритет / специфична цел / мярка

Мярка
1.2.2:
„Маркетингови
действия за промоциране на
туризма в общината“

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Мярка

Брой
участие
в брой
туристически инициативи

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

Община
Кърджали, тур
оператори

Два пъти в 0
периода

8

14

Приоритет 2 – "Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и градската среда"
Специфична цел 1 - "Развитие на Население
общинската транспортна система"
подобрената
инфраструктура

ползващото
пътна

%

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

70,88%

78,4%

%

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

8,12%

23,85%

км

Община
Кърджали, ИСУН

Два пъти в
периода

0

23,1

51,33

км

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

2,100

2,600

база = 0
Дефиниция: броя населени места и
население в тях, които ще бъдат с
подобрени условия за придвижване спрямо
общото
население,
редуциран
с
прогнозата за развитие на населението
до 2020 г.

Мярка 2.1.1: „Поддържане на
общинската пътна мрежа"

Процент
на
обновена
общинска пътна мрежа
база =0
Дефиниция: Относителният дял на
подобрена общинска пътна мрежа спрямо
общия размер (258,69 км)

Мярка
2.1.2:
„Насърчаване
интеграцията
на
градската
транспортна система“
Мярка 2.1.3: „Рехабилитация и
реконструкция на улична мрежа в
останалите населени места на
община Кърджали“

Км рехабилитирана улична
мрежа
база =0

Км рехабилитирана улична
мрежа в селата от
общината
база =0
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Приоритет / специфична цел / мярка

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Специфична цел 2 - "Подобряване на Обхванато население ползващо
условията на жизнената среда"
се от подобрената жизнена среда

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

%

НСИ, Община
Кърджали

Един път в
периода

0

Община
Кърджали, ИСУН

Един път в
периода

0

-

309,163

64,9

(база 2012)
Дефиниция: броя населени места, които
ще бъдат обхванати от подобрените
жизнени условия и броя на населението в
тях спрямо общото население, редуциран
с прогнозата за развитие на населението
до 2020 г.

Мярка 2.2.1: Изпълнение на мерки
за благоустройство на градската
среда

Обновени
пространства

детски

брой

Община
Кърджали, ИСУН

Два пъти в
периода

0

25

66

Мярка
2.2.2:
Ремонт
и
реконструкция на жилищни сгради
и публични сгради с обществени
функции в гр. Кърджали

Брой
рехабилитирани
многофамилни
жилищни
сгради

брой

Община
Кърджали,
ИСУНСобственици
на имоти

Един
период

0

-

28

Брой обновени сгради с
публични функции

брой

Община
Кърджали, ИСУН,
обществени
институции

Два пъти в
периода

0

2

8

Брой изградени
площадки

брой

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

9

20

Мярка 2.2.3: Облагородяване на
пространства в жилищни райони
на град Кърджали и населените
места в общината

Брой обновени
площадки

паркови хил. кв.м

74,02
(48266
души)

детски

База = 0

Приоритет 3 - „Инвестиции в образование, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности“
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Приоритет / специфична цел / мярка

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Специфична цел 1 - "Подобряване на Намаление
на
учениците,
образователна
инфраструктура
и преждевременно
напуснали
повишаване
на
качеството
на образователната система
образователната услуги"
(база: учебна 2009/2010)

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

%

РИО, община
Кърджали

Два пъти в
периода

2,46

2,00

1,85

Мярка 3.1.1: „Подобряване и
развитие
на
образователна
инфраструктура“

Брой
ремонтирани
образователни заведения

брой

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

10

33

Мярка 3.1.2: „Подобряване на
знанията и уменията за работа с
деца и ученици“

Брой обучен педагогически
и непедагогически състав

брой

Община Кърджали
РИО

Два пъти в
периода

0

60

150

база=0
Показателя
натрупване

се

изчислява

с

Специфична цел 2 - "Подобряване на Увеличение на процента на
достъпа до социални услуги"
потребители, ползващи социални
центрове от резидентен тип

%

Община Кърджали Два пъти в
периода

27,58%

34,2%

37,9%

5

13

18

(база 2013 г. =27,58% (115 души ползващи
услуги от резидентен тип)
Дефиниция: Дял на потребителите, които
се възползват от нови и подобрени услуги,
предоставяни в поддържани центрове от
резидентен спрямо общия брой на
потребителите
на
социалната
инфраструктура

Мярка 3.2.1: „Подобряване на
социалната инфраструктура и
разширяваен на обхвата на

Брой
въведени
социални
услуги
резидентен тип

нови
от

брой

Два пъти в
периода
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Приоритет / специфична цел / мярка

предоставяни социални услуги“

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

брой

Община Кърджали

Два пъти в
периода

417

597

776

брой

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

50

120

%

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

65,97

72,21

брой

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

3

8

брой

Община Кърджали Два пъти в
периода

0

4

9

База: 2012 =5

Брой
потребители
ползващи социални услуги
База: 2012 г. = 417

Мярка 3.2.2: „Подобряване на
капацитета
на
социалните
структури“

Брой обучени
работници

социални

База = 0

Специфична цел 3 - "Модернизация на Облагодетелствено население от
спортната база и съоръжения"
подобрените
спортни
съоръжения
база = 0
Дефиниция: броя населени места и
население в тях, чиито спортни
съоръжения ще бъдат обновени спрямо
общия брой на населението в общината,
редуциран с прогнозата за развитие на
населението до 2020 г.

Мярка 3.3.1: Подобряване на
спортната инфраструктура в гр.
Кърджали

Брой рехабилитирани и
изградени
спортни
съоръжения в гр. Кърджали
База = 0 (2013 г.)

Мярка 3.3.2: Подобряване на
спортната инфраструктура в
останалите населени места в
общината

Брой рехабилитирани и
изградени
спортни
съоръжения в гр. Кърджали
База = 0 (2013 г.)
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Приоритет / специфична цел / мярка

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Специфична цел 4 - "Развитие на Нарастване на посещенията в
културния живот в община Кърджали"
общински културни обекти и
събития

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

%

Община
Кърджали,
културни
институции

Два пъти в
периода

100%

Брой

Община
Кърджали,
културни
институции

Два пъти в
периода

0

4

14

Брой

Община Кърджали

Два пъти в
периода

7

7

7

6,2

6,2

6,3

База = 100 % (2013 г.)

Мярка 3.4.1: Поддържане на
изкуствата,
културните
програми, услуги и съоръжения

Брой обновени културни
институции
База = 0 (2013 г.)

Мярка 3.4.2: Популяризиране на
обществени
събития
и
фестивали“

Запазвавене на
брой
проведени международни и
национални фестивали и
събития

105%

112%

База = 7 (2013 г.)

Приоритет 4 – „Управление на околната среда“
Специфична цел 1 - "Опазване и Запазване на относителния дял
възстановяване на околната среда"
на антропогенно натоварените
територии
(инфраструктура,
селища, промишлени обекти)

%

Община
Един път в
Кърджали, ИАОС периода

База = 6,2% (2011 г.)
Дефиниция:
индикаторът
показва
относителния
дял/
процента
на
антропогенно натоварените територии
от общата площ на община Кърджали
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Приоритет / специфична цел / мярка

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

Брой жители ползващи се от
мерките за превенция на риска

брой

Община Кърджали

Един път в
периода

0

-

4 977

брой

Община
Кърджали, МОСВ

Два пъти в
периода

1

1

2

брой

Община Кърджали

Два пъти в
периода

0

10

18

%

ВиК Кърджали,
община Кърджали

Два пъти в
периода

47,03

41,2

38%

%

ВиК Кърджали
Община Кърджали

Два пъти в
периода

94,69

94,69

96,98

база 2012 г.
Дефиниция: броя населени места, които
ще бъдат обхванати от мерки за
превенция на риска и броя на населението
спрямо общото население, редуциран с
прогнозата за развитие на населението
до 2020 г.

Мярка
4.1.1:
Отговорно
управление на отпадъците

Брой изградени клетки на
регионалното депо за ТБО
База = 1 (2013 г.)

Мярка 4.2.2: Управление на
рисковете - наводнения, пожари,
свлачища

Брой обезопасени обекти
База = 0 (2013 г.)

Специфична цел 2 - "Разширяване и Намалени загуби на питейна вода
подобряване на съществуващата ВиК база 2011 г.
инфраструктура"
Дефиниция: Загубата на вода се изчислява
като
разлика
между
общото
водопотребление със загуби и общото
водопотребление без загуби в % (линейна
интерполация)

Процент на
население

свързаност

на
към
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Приоритет / специфична цел / мярка

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

%

ВиК Кърджали

Два пъти в
периода

65,04

64,89

76,40

Метра
реконструирана
водопроводна мрежа

Метра

Община
Кърджали, ВиК
Кърджали

Два пъти в
периода

0

9 777

75 709

Метра
новоизградена
водопроводна мрежа

Метра

Община
Кърджали, ВиК
Кърджали

Два пъти в
периода

0

7 272

42 673

Брой
реконструирани
пречиствателни станции

брой

Община
Кърджали, ВиК
Кърджали

Два пъти в
периода

0

1

1

Брой
изградени
пречиствателни

брой

Община
Кърджали, ВиК

Два пъти в
периода

0

1

8

водоснабдителната мрежа
база = 94,69% (2011 г.)
Дефиниция: Населени места и население в
тях
свързани
с
изградена
водоснабдителна мрежа спрямо общото
население на общината редуциран с
прогнозата за развитие на населението
до 2020 г.

Население
свързано
канализационните мрежи

с

База = 65,04% (2011)
Дефиниция: Населени места и население в
тях свързани с изградени канализационна
мрежа спрямо общото население на
общината редуциран с прогнозата за
развитие на населението до 2020 г.

Мярка 4.2.1: „Подобряване на
питейно - битово водоснабдяване“

Мярка
4.2.2:
разширяване и

„Изграждане,
ремонт на

нови
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Приоритет / специфична цел / мярка

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

канализационните мрежи“

Мярка

съоръжения за отпадъчни
води

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

Кърджали

Метра
реконструирана
канализационна мрежа

Метра

Община
Кърджали, ВиК
Кърджали
Община
Кърджали, ВиК
Кърджали

Два пъти в
периода

0

5 529

16 649

Метра
новоизградена
канализационна мрежа

Метра

Два пъти в
периода

0

17 707

83 352

%

Общинска
администрация

Два пъти в
периода

0

2%

10%

брой

Общинска
администрация

Два пъти в
периода

0

3

10

брой

Общинска
администрация

Два пъти в
периода

0

180

320

лв /
жител

Общинска
администрация

Два пъти в
периода

1 437

1 464

3 516

Приоритет 5 – „Повишаване на капацитета и обслужването на гражданите и бизнеса“
Специфична цел 1 - "Подобрение на Дял на населението ползващо
обслужването на гражданите и бизнеса и нововъведени електронни
капацитета на администрацията“
административни услуги
База = 0 (2013 г.)

Мярка 5.1.2: „Въвеждане
електронни услуги“

на

Брой
въведени
нови
административни услуги
База = 0

Мярка 5.1.2: – „Повишаване на
професионалните компетенции на
общинските служители“

Брой
служители
с
подобрена квалификация и
компетенция
База = 0
Показателя
натрупване

се

изчислява

с

Специфична цел 2 - "Ефективно Привлечени средства на 1 жител
партньорство за изпълнение на политики" от общината
(база 20 11г.)
Дефиниция:Индикатора показва размера
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Приоритет / специфична цел / мярка

Индикатор за резултат (към
специфична цел) / продукт (към
отделна мярка)

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
Междинна Целева
стойност стойност стойност

на привлечени средства извън местните
бюджет, даренията и целевите средтва
от републиканския бюджет спрямо
прогнозата за развитие на населението
до 2020 г.(с натрупване от предходния
период)

Мярка 5.2.1: „Планова и проектна
осигуреност“

Брой проекти с изготвена
техническа документация

Брой

Общинска
администрация

Два пъти в
периода

0

15

27

Мярка
5.2.2:
партньорство“

Брой реализирани проекти
в партньорство

Брой

Общинска
администрация

Два пъти в
периода

0

3

6

„Ефективно

Забележка: Използвана е базовата стойност за последната година, за която има налични данни. В зависимост от индикаторите тя е 2011 г., 2012 г. или
2013 г.
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11.
Действия по наблюдението, оценката и актуализацията
на плана
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за
развитие на община Кърджали за периода 2014-2020 г., на основата на резултатите от подготовката и
изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.
Успешното изпълнение на общинския план за развитие се свързва с превръщане на визията в действия
и резултати. Това се постига чрез непрекъснат процес на изпълнение, който идентифицира ключови
действия, които са свързани с отговорности, срокове, бюджет и човешки ресурси. Подходът за
изпълнение следва един непрекъснат процес на осигуряване на възможност за действия, иницииране,
мониторинг на тези действия и обсъждане на постигнатите резултати.
Процесът на изпълнение е показан в следващата диаграма:
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Осигуряване на възможности
Компонентът определя какво ще се прави. Общинският съвет, администрацията и обществеността
определят текущите приоритети, действия и цели. Също така спомага за адаптиране на плана или
подхода на изпълнение, за да се отговори на нови и възникващи възможности и предизвикателствата.
Изпълнението ще се ръководи от правила, стимули, партньорство и политика, които допринасят за
постигане на желаните резултати.
Иницииране
Иницииращият компонент на процеса определя как ще се извършат определените действия, кога и от
кого. Стратечиското планиране ще гарантира, че действията, отговорностите и решенията са приведени
в съответствие с общинския план. Инициираните партньорства и ОПР на общината, очертава действия,
бюджет, отговорности и усилия за координация в съответствие с плана.
Наблюдение
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Наблюдението измерва напредъка за постигане на желаните резултати. Разработени са серия от
индикатори, които да отразят промените в общността по време на изпълнението на плана и да оцени
дали и до каква степен са постигнати заложените цели. Събраната база с данни е използвана за
подпомагане на разработването на индиаторите и ще спомогне за тяхното проследяване.
Комуникация
Комуникацията изисква изнасяне и запознаване с резултатите от напредъка на изпълнението на плана
на всички заинтересовани страни. Планът изисква общината открито да споделя информация за своите
решения и да бъде отговорна за действията и целите. Комуникацията със заинтересованите страни и
обществеността ще бъде от съществено значение за постигане на набелязаните цели.
Система за наблюдение на общинския план
Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на общината Кърджали ще се извършва
при условията и реда, определени с Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
(ППЗРР). Предмет на наблюдение са изпълнението на целите и приоритетите за развитие на общината
съгласно определените в раздел 10 „Индикатори за наблюдение и оценка на ОПР“, организацията и
методите на изпълнение, които се прилагат от общинска администрация Кърджали, както и мерките за
осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на общинския план за
развитие.
Съгласно закона, Кметът на община Кърджали организира наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие. Орган за наблюдение на общинския план за развитие на община Кърджали е
общинският съвет, като в процеса на наблюдение на изпълнението на плана общинският съвет следва
да осигури участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при
спазване на принципите за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския
план за развитие.
Системата за наблюдение на ОПР на община Кърджали се базира на разработения „Модел за
мониторниг на изпълнението на общински политики“27, целящ въвеждане на общ подход за наблюдение.
Наблюдението на плана обхващаща: източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализиране на информация; индикаторите за наблюдение (т 10); системата на докладване и
осигуряване на информация и публичност (т 12).
−

Информационно осигуряване на процеса на наблюдение

27

„Модел за мониторинг на изпълнението на общински политики“, изпълнител БЕФТ ООД, 2012 г., проект „Ефективно
взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински
политики”, финансиран по Оперативна програма„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския социален фонд,
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Информационното осигуряване се осигурява от координатор на информационното осигуряване (КИО),
като функцията ще се изпълнява от отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти“. В този
контекст, основните задачи са свързани с:
Разясняване необходимостта от текущо събиране на информация към останалите
структури на общинската администрация, и външните организации;
Събиране и обработка на данните;
Информацията се събира от КИО съгласно разработената информационна справка (ИС).
Информацията, която ще се събира от КИО включва:
Дирекции и отдели от общинска администрация – за всички свои проекти и
дейности, имащи обособен, проектен характер, респективно инвестиционни дейности и
проекти от инвестиционен характер (строителство и доставки, придобиване на ДМА и
ДНА) и дейности и проекти без инвестиционен елемент (обучения, кампании, културни и
образователни мероприятия и инициативи, изследвания, проектиране за осигуряване на
проектна готовност);
Социални, образователни и културни институции от общината, които самостоятелно
и/или в партньорство изпълняват проекти. Аналогично на действията при изпълнение
на общински проекти;

Структури на гражданското общество (СГО) – за своите проекти и инициативи в
изпълнение, които имат значима обществена полза.Информацията се подава след
приключване на инициативити и проектите като организациите запазват правото си да не
подават информация, която считат за конфиденциална. Въпреки това, считаме, че с
оглед източниците на финансиране на подобни дейности (най-вече чрез фондовете на
ЕС), то подобна информация би била публично достъпна, и съответно няма да има
причина да не бъде предоставена и на общината;
Частни компании, които осъществяват проекти с поне 50% външно финансиране.
Подаването на информацията следва да се осъществява, след като проекта е
приключил, като организациите запазват правото си да не подават информация, която
считат за конфиденциална.
Групата на заинтересованите организации за събиране може да бъде разширявана с оглед на
различните нужди от наблюдение на плана за развитие на общината.
Постъпилата информация от ИС подадена от заинтересованите страни се обработва от КИО в нарочно
създадена база с данни обслужваща процесите на наблюдение и оценка на плана. Създадената база
данни следва да осигурява текуща и надеждна информация за:
Секторно разпределение на проекти, финансиране, резултати;
Източници на финансиране;
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Финансови показатели, съответно възможност за сравнение на постигнати единични цени
за сходни дейности;
Степен на постигане на заложените цели - на проектно и на планово ниво;
Възможност за филтриране при търсене на информацията;
Създаване на справки за нуждите на управленски решения, информираност на
ръководството на общината, общински съвет, местна общественост.
Следвайки описания ред на предоставяне на информация, алгоритъма на действие на модела за
наблюдение се описва по следния начин:

При провеждане на проверки, оценки за напредъка, одити, служителите на КИО сътрудничат в хода на
дейностите на извършващите проверките, одитите, или оценките.
Служителите от КИО обработват, анализират и генерират информация с цел подпомагане вземането на
стратегически или корективни решения, изготвяне на доклади за дейността на общината и т.н.
−

Система за отчетност

Откритото докладване на резултатите показва, отчетността за взетите решения и предприетите
действия. Общината постоянно ще се стреми да подобрява механизмите за отчитане за изпълнение на
плана, както и на действията, които предприема в целия регион. Общината ще осигури също така
финансовата информация за изпълнението, когато е уместно.
За постигнатите резултати от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се
разработва годишен доклад. Този доклад се изготвя по определен от кмета на общината ред и се
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одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР
годишните доклади следва да съдържат:
1. Общите условия за изпълнение на ОПР на община Кърджали и промените в социалноикономическите условия в общината;
2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на община на база на
идентифицираните индикатори за наблюдение и оценка в раздел IV;
3. Предприетите действия от общинска администрация с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението в т.ч.:
− Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни;
− Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
− Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие;
− Мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със
секторните политики, планове и програми на територията на общината;
− Резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Докладът се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка
следваща година. Копие от годишните доклади се изпраща на председателя на областния съвет за
развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
Оценка на общинския план за развитие
В рамките на действие на Общинския план за развитие се планира провеждане на три оценки –
предварителна, междинна и последващата оценка.
Предварителната оценка се извършва в рамките на подготовката на проекта на общинския план за
развитие от Екорис .... Тя съдържа прогноза за оценка на въздействиието на плана върху процесите на
социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка. Екологичният компонент в оценката
оценява доколко стратегията за развитие на общината, определена с плана, съответства на стратегията
за опазване на околната среда и на критериите за ефективност на политиката за опазване на околната
среда. Оценката подпомогна определянето на целите, средствата, инструментите и ресурсите за
реализация на общинския план за развитие. По този начин се постигна по-високо ниво реалистичност,
адекватност, съгласуваност и сближаване между отделните политики провеждани от общинска
администрация. Оценката спомогна за формулирането на ясни и измерими цели и критерии за оценка.
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Междинната оценка ще се извърши в средата на настоящия програмен период, но не по-късно от 4
години от неговото начало. Съгласно закона, обхватът на междинната оценка ще включва:
−

оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

−

оценка на степента на постигане на съответните цели;

−

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

−

изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

Междинната оценка се извършва от външни (независими) оценители, като чрез сравнение с изходната
ситуация ще се оцени дали предвидените действия и интервенции са релевантни на променящите се
социално-икономически и/или правни условия.
Последващата оценка ще се изпълни в съответствие с чл.34 от ЗРР след приключване действието на
общинския план за развитие на община Кърджали, но не по-късно от една година след изтичането на
периода на действие на плана. Нейната задача е да изследва въздействието върху територията от
изпълнените действия и интервенции. Обхватът на последващата оценка ще включва:
−

оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;

−

оценка на общото въздействие;

−

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

−

изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

График за провеждане
Вид оценка

Етап на провеждане

Период

Изпълнител

Предварителна (ex-ante)

Разработване

2014 г.

Външен

Междинна (mid – term)

Изпълнение

2017-2018 г

Външен

Последващата (Term)

Приключване

2020 г

външен

За осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на общинска администрация Кърджали,
резултатите от извършените оценки ще бъдат официално публикувани на интернет страницата на
община Кърджали.
Актуализация на общинския план за развитие
Актуализацията на общинския план за развитие се организира от кмета на общината, и е
регламентирана в Чл. 38 от ППЗРР. При актуализацията на общинския план за развитие следва да се
анализира и оцени въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социалностраница131
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икономическите характеристики на развитието на община Кърджали и качеството на околната среда,
като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за
управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период. Съгласно нормативните
изисквания, актуализацията се извършва при настъпване на следните условия :
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на
ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на
общинския план за развитие;
5. на основата на резултатите от междинната оценка.
Актуализираният документ за изпълнение се разработва за остатъка от периода на неговото действие.
Документът се приема от общинския съвет по предложение на кмета на община Кърджали.
За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата за неговата
реализация може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение
на кмета на общината.
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12.
Действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност
Партньорство в процеса на разработване и изпълнение на общинския план за развитие
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава
провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство,
публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането,
финансирането, наблюдението и оценката.
Общината носи отговорност за балансиране на множество интереси в общината и различните общности.
Прозрачността при вземане на решения помага да се гарантира, че мотивите за тези решения са ясно
разбрани от всички заинтересовани страни.
Участието на гражданите сами или чрез граждански групи и други формирования /вкл. представители на
бизнеса/ и/или чрез НПО в управлението, консултирането и партнирането при разработване на
приоритети за развитие, програми, планове и стратегии, както и тяхното прозрачно изпълнение и
граждански контрол се оказват както белег за демократичност на дадено общество, така и ключов
елемент на доброто управление. Чрез използването на различните форми на гражданско участие,
общината постига добро управление, защото става по - прозрачна, по - отчетна, получава по - голяма
легитимност, подобрява качеството и ефективността на приетите решения.
При разработване на общинския план за развитие на община Кърджали, водещ е „принципа на
партньорство“, като основните причини се крият в постигането на:
−

По-голяма ефективност на плана за развитие чрез предоставяне на информация, идеи и знания;

−

По-добро изпълнение на плана чрез по-прозрачен процес на наблюдение;

−

По-ефективен подбор на проекти;

−

По-голяма легитимност и прозрачност при вземането на решения;

−

По-голяма ангажираност и активно участие на стратегическите партньори;

−

Възможности за засилване на иновациите и ученето;

−

Развитие на институционален капацитет.

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване и обсъждане, контрол на
изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Общинския план
за развитие на общината.
Принципът на партньорство в процеса на разработване на плана се приложи чрез два основни
механизма протичащи успоредно, а именно:
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1. Пряко участие28- консултиране и активно участие -анкетно проучване сред 100 местни фирми;
интервюта с представители на общинска администрация, браншовите организации,
образователни заведения, спортни клубове, културни и социални институции; 15 фокус групи – 7
тематични групи със заинтересованите страни в гр. Кърджали и 8 в опорните центрове на
общината; публични прояви – обсъждания, дискусии и кръгли маси
2. Непряко участие –информиране чрез публикуване на информация в интернет сайта на
общината
(http://www.kardjali.bg/)
и
портала
за
обществени
консултации
(http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=175) и местните електронни
и печатни издания;
Процеса на изпълнение на общинския план за развитие се базира на разработения модел за
консултиране на изпълнението на политики със заинтересованите страни в община
Кърджали29.Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси на общината за
изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за успешно прилагане на политиката за
местно интегрирано развитие между всички основни участници – местни власти, социални партньори,
неправителствени организации, частен бизнес, областен управител и областна администрация.
Отговорни за провеждане на процеса на консултиране на изпълнението на общинския план е отдел
„Стратегическо планиране и управление на проекти“, който ще бъде подпомогнат от останалите
дирекции и отдели в съответствие с техните отговорности при реализацията на плана. Отделът ще има
отговорност да изготвя план за провеждане на консултации, тяхната форма и заинтересованите страни,
които ще участват. Финансирането на дейностите ще бъде осигурено чрез средства от местния бюджет и
в рамките изпълнение на отделни проекти финансирани чрез външно финансиране. Финансово
осигуряване ще бъде съобразно предварително изготвен план за консултиране.
Основно място в процеса на консултирането заемат представителите на гражданското общество и
представители на институциите в общината, чрез изградените консултативните съвети. За да се
обхванат всички политики залегнали в общинския план за развитие се предвижда и създаване на нови
съвети, които да се включат в процеса на изпълнение.
Формите на консултиране в хода на изпълнение на общинския план включват:

28Проект

„Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и
мониторинг на общински политики“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А-10-13-22 финансиран
от ОП „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 2012 г.
29Разработване и тестване на модела за консултиране на изпълнението на политики със заинтересованите страни в община
Кърджали, прооект „Извършване на междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на община Кърджали за периода
2007-2013 г., разработване на модел за мониторинг на изпълнението на общински политики и модел за консултиране на
политики, организиране и провеждане на 1 обществено обсъждане, 3 кръгли маси и конференция на тема „Формиране на
политики““, БЕФТ ООД, 2012 г.
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−

Масови обсъждания - изследване на общественото мнение(анкетни проучвания, фокус групи) и
публични обсъждания;

−

Експертни обсъждания – работни срещи, кръгли маси и семинари;

−

Интернет консултиране.

Методите за консултиране могат да бъдат допълнени и актуализирани в процеса на изпълнение на
общинския план.
Обобщените резултати от процеса на консултиране могат да доведат до последваща актуализация на
плана съобразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието на общината.
Основните участници в процеса на консултация включа представители на различни организации,
институции, фирми и граждани, като списък с основните заинтересовани страни по теми е даден в
приложение 3 .
За реализация на принципа на партньорство при изпълнението на общинския план за развитие, отдел
„Стратегическо планиране и управление на проекти“ ще поддържа актуален списък със активни
структури на гражданското общество и ще поддържа постоянна връзка с тях.
По този начин, обществото ще бъде регулярно информирано за дейността на администрацията,
постигнатите резултати и предстоящите инициативи при съобразяване с мнението на гражданите, по
проблеми, които касаят заложените в плана за развитие приоритети и цели.
Информация и публичност
В съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
(ППЗРР), решението на Общинския съвет за приемане на Общинския план за развитие на община
Кърджали. Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския
план за развитие в съответствие с техните компетенции.
В своите задължения, ръководните органи в общината ще бъдат подпомагани от отдел „Стратегическо
планиране и управление на проекти“ и сектор „Канцелария, връзки с обществеността и протокол“
съгласно действащия устройствен правилник на общината.
Основно предизвикателството пред общинската администрация и екипа за управление, е да бъдат
осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличането на социалноикономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и
оценката на ОПР.
Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на правомощията си по
изпълнението на Общинския план за развитие ще осигуряват своевременна информация за
постигнатите резултати, която ще бъде систематизирана от отдел „Стратегическо планиране и
управление на проекти“ и ще бъде публикувана в сайта на общината и ще се предоставя на
заинтересованите страни в процеса на изпълнение.Освен това, заинтересованите страни ще бъдат
информирани за характера и същността на предпритите действия, за необходимостта и потенциалните
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ползи от извършването им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати включително
относно помощта, предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет
Годишните доклади за изпълнение на плана и неговите актуализации ще се публикуват на интернет
страницата на общината, което ще бъде своевременно изпълнявано от страна на отговорните служители
в общинска администрация Кърджали.
На ниво индивидуален проект задължително ще се залагат действия по информиране на
обществеността, като ще бъдат съобразени и с изискванията на финансиращите програми. Тези мерки
включват публикации в пресата, поставяне на билбордове и информационни табели, провеждане на
публични мероприятия за популяризиране на постигнатите резултати.
В допълнение на тези проектни дейности общината ще провежда и целенасочена политика към
информиране на гражданите за текущите събития и изпълнение на Плана на развитие. Интернет
страницата на община Кърджали ще се актуализира регулярно, като предоставяната информация ще
осигурява прозрачност и откритост за действията по изпълнение на ОПР. Ще се провеждат редовни
срещи с медиите, където ще се предоставя текуща информация за напредъка по изпълнение на
определени проекти, респективно Плана за развитие.
Информацията е насочена към:
−

широката общественост;

−

потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти;

−

лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални проекти;

−

осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата.

Изпълнението на Общинския план за развитие ще изисква дългосрочни усилия, но той може да се
изпълни успешно, само ако обществеността е своевременно информирана. Само по този начин ще
бъдат спазени и основните принципи на доброто управление - ефективност и ефикасност, прозрачност,
отчетност, отговорност, възможност за сравняване на постигнатите резултати и стабилност.
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13.
Програма за реализация на общинския план за
развитие
Програмата за реализация има оперативен характер и конкретизира мерките и приложимите
интервенции за постигане на набелязаните цели за развитие на територията на община Кърджали.
Осигурена е вътрешна и външна съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация
на плана, в т. ч. финансовата и институционална подкрепа за изпълнение на плана.
Чрез програмата се онагледяват съответните проекти и инициативи, финансовите ресурси,
административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за
цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на общинския план за развитие, действията за
осигуряване на комуникация, информация и публичност при осъществяването на мерките и проектите,
включени в програмата.
Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер (7-годишен
период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите
за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие
За да може плана да бъде реално работещ инструмент, е въведено понятието приоритетен проект. Това
са проекти и инициативи, чието изпълнение се очаква да има най-голяма въздействие върху
територията на общината и подготовката за тяхната реализация следва да стартира още в началото на
периода. Тези проекти са изнесени извън общия списък и могат да се разглеждат занапред като „план в
плана“ и всяка бъдеща оценка на изпълнението на ОПР да ги изследва отделно, както и като част от
общия пакет проекти.
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СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ
Общински план за развитие на община
Кърджали 2014 -2020 г.
Период 2014 - 2020 г.
Индикативна стойност, в хил. лв
ОБЩО
Местен бюджет Външни източници
Приоритет 1 – "Създаване на жизнена и устойчива икономическа среда за развитие на бизнес"

Заемни средства

Отговорна институция

Специфична цел 1 - "Подобряване на бизнес инфраструктурата и бизнес
климата на територията на община Кърджали"
Мярка 1.1.1: "Развитие на бизнес инфраструктура"
Изграждане на индустриална зона Юг

5 940,000

1 000,000

4 940,000

Община Кърджали,
0,000 частни инвеститори

2800,000

0,000 Община Кърджали

Специфична цел 2 - "Подкрепа за развитие на туристическите обекти и
атракции"
Мярка 1.2.1: „Инвестиции в туристическа инфраструктура“
Изграждане на посетителски център на
2800,000
Перперикон

0,000
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Приоритет 2 – "Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и градската среда"

Специфична цел 2 - "Подобряване на условията на жизнената среда"
Мярка 2.2.1: Изпълнение на мерки за благоустройство на градската среда
Изграждане на Парк Арпезос - север III
етап и рехабилитация и реконструкция на
тротоари в град Кърджали
Актуализиране на проект и изграждане
на Парк Арпезос –юг
Доизграждане на парк „Арпезос –север
етап 3 А, 4 и 5“

5 012,248

499,942

4 512,306

0,000 Община Кърджали

1 200,000

60,000

1 140,000

0,000 Община Кърджали

3 000,000

150,000

2 850,000

0,000 Община Кърджали

0,000

6000,000

Община Кърджали, в
0,000 партньорство

0,000

500,000

723,657

6 512,914

Приоритет 4 – „Управление на околната среда“
Специфична цел 1 - "Опазване и възстановяване на околната среда"
Мярка 4.1.1: Отговорно управление на отпадъците
Изграждане на 2-ра клетка на
регионалното депо и инсталация за
сортиране и компостиране
6 000,000
Закриване на съществуващи складове с
опасни отпадъци (пестициди)

500,000

0,000 община Кърджали

Специфична цел 2 -"Разширяване и подобряване на съществуващата
водоснабдителна и канализационна инфраструктура"
Мярка 4.2.1: „Подобряване на питейно - битово водоснабдяване“
Рехабилитация и модернизация на ПСПВ
" Енчец"
7 236,571

0,000 Община Кърджали
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Реконструкция, модернизация и
доизграждане на водопроводната мрежа
на гр. Кърджали – ІІ етап Воден сектор на
гр. Кърджали /извън обхвата на І етап/

10 000,000

1 000,000

Мярка 4.2.2: „Изграждане, разширяване и ремонт на канализационните мрежи“
Интегриран воден проект за Кърджали:
изградждане на ПСОВ и довеждащ
колектор, разширение и реконструкция
на водоснабдителна и канализационна
мрежа
69 970,080
2 099,712
Реконструкция, модернизация и
доизграждане на канализационната
мрежа на гр. Кърджали – ІІ етап Воден
сектор на гр. Кърджали /извън обхвата на
І етап/
6 115,650
611,565
Реконструкция канализационен колектор
по ул."Е.Йосиф" и канализационни
клонове по ул. "Ст.Караджа", "Тутракан",
"Г.Кондолов" и "Дедеагач"-гр.Кърджали
500,000
50,000

9 000,000

0,000 Община Кърджали

67 870,368

0,000 Община Кърджали

5 504,085

0,000 Община Кърджали

450,000

0,000 Община Кърджали

Пълен списък на индикативните проекти е даден в отделно приложение
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Информационни източници

1. Закон за регионалното развитие, в сила от 31.08.2008 г.,Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ.
бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември
2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.
2. Правилник за прилагане на закона за регионално развитие
3. Статистически данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро
– Кърджали;
4. Справка от Информационната система за управление и наблюдение;
5. Проучване сред местния бизнес в община Кърджали, Прайм Консултинг, 2012.
6. Отчети за енергийна ефективност, община Кърджали
7. Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на
Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2
(2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие
(2014-2020), Одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството;
8. „Доклад за междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на община Кърджали за
периода 2007 – 2010 г.“, БЕФТ ООД, по проект „Ефективно взаимодействие между
заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на
общински политики“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А-10-1322 финансиран от ОП „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз
чрез
Европейския
социален
фонд,
2012
г.,
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=175
9. „Изследване и анализ на икономическото развитие в община Кърджали за периода 20052010 г.“, Прайм Консултинг ООД, по проектЕфективно взаимодействие между
заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на
общински политики“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А-10-1322 финансиран от ОП „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд 2012 г.;
10. „Изследване и анализ на състоянието на социалната, образователната и културната
сфера на община Кърджали за периода 2005 – 2010 година“, Прайм Консултинг ООД, по
проект Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за
формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“, Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №А-10-13-22 финансиран от ОП „Административен
капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 2012 г.;
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11. „Анализ на демографските процеси в община Кърджали за периода 2005-2010 г.“, Прайм
Консултинг ООД, по проект Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в
Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“, Договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А-10-13-22 финансиран от ОП
„Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, 2012 г.;
12. „SWOT Анализ на община Кърджали“, Прайм Консултинг ООД, по проект Ефективно
взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране,
изпълнение и мониторинг на общински политики“, Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №А-10-13-22 финансиран от ОП „Административен капацитет”
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 2012 г.;
13. „Доклад за извършен функционален анализ в администрацията на община Кърджали“,
ДЗЗД „Организационно развитие - Кърджали”, по проект проект „Подобряване на
ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали”,
осъществяван с безвъзмездната подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 2013 г.;
14. Устройствен правилник на общинска адмнистрация Кърджали, 01.10.2013 г.
15. Население 2005, Национален статистичеки институт, Дирекция „Демографска и социална
статистика“, София 2006;
16. Население 2006, Национален статистичеки институт, Дирекция „Демографска и социална
статистика“, София 2007;
17. Население 2007, Национален статистичеки институт, Дирекция „Демографска и социална
статистика“, София 2008;
18. Население и демографски процеси 2007, Национален статистичеки институт, Дирекция
„Демографска и социална статистика“, София 2008;
19. Становище на Европейската икономически и социален комитет относно „Бъдещото на пазара на
труда в Европа – в търсене на ефикасен отговор на демографските промени“, Брюксел, 13
юли 2011 г.;
20. „Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2011 г. и 2012 г.“,
Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и
водите- гр. Хасково;
21. „Регионални Генерални Планове за водоснабдяване и канализация на Централен Регион,
предварителен регионален план за „Водоснабдяване и канализация”ООД – Кърджали“,
Консорциумът Сьорека, СЦЕ, Аркадия Инженеринг и Хидропроект, 2013 г.
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22. „Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014 – 2020 г.“, „Юропиън
Дивелъпмънт Консултинг” ЕООД – София, 2013 г.
23. „Стратегия за управление на общинската собственост на община Кърджали“, 2012 –
2015 г., община Кърджали;
24. „Стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012 – 2015 г.”, по
проект "Съвместна туристическа инициатива/JTI‐TARGET", одобрензафинансиранепо
оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „ Гърция‐България
2007‐2013” съгласно сключен Договор № B2.12.01/20.03.2012, Програма за европейско
териториално сътрудничество „Гърция – България 2007‐2013” Програмата е съфинансирана
от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави,
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Приложение 1 – Реалистичен вариант за растежа на населението в община Кърджали в периода 2011 – 2021, по населени места
BG ID

Населено

ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ
00148
Айрово
02124
Багра
03006
Бащино
03499
Бели пласт
04409
Бленика
05325
Болярци
05205
Бойно
04902
Божак
06567
Брош
07658
Бяла
07764
Бялка
80248
Чеганци
80594
Черешица
80844 Черна скала
81267
Черньовци
81462
Чифлик
81362
Чилик

Средно
годишен
темп на
растеж

Чуствителност
към
регионалната
промяна

2012

Година
2013
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

67460

Темп
на
растеж
2011 /
2001
-3,40%

-0,3%

49,71%

67195

66931

66666

66402

66162

65922

65682

65442

65202

64940

617
66
238
367
190
118
348
37
170
110
28
19
276
126
91
371
208

-1,59%
-25,84%
-17,07%
-17,16%
-2,56%
-17,48%
-6,95%
-38,33%
-16,67%
-13,39%
-34,88%
-57,78%
-7,69%
-7,35%
-20,18%
-0,80%
0,97%

-0,2%
-2,6%
-1,7%
-1,7%
-0,3%
-1,7%
-0,7%
-3,8%
-1,7%
-1,3%
-3,5%
-5,8%
-0,8%
-0,7%
-2,0%
-0,1%
0,1%

23,33%
378,08%
249,78%
250,99%
37,51%
255,77%
101,71%
560,82%
243,84%
195,84%
510,36%
845,30%
112,54%
107,57%
295,17%
11,74%
-14,20%

616
64
234
360
189
116
345
35
167
108
27
18
274
125
89
371
208

615
62
229
353
189
113
343
34
164
107
26
17
271
124
87
370
208

614
60
225
346
188
111
340
32
161
105
25
15
269
123
85
370
209

613
59
220
339
188
109
337
31
158
104
24
14
267
122
83
370
209

612
57
216
333
187
107
335
30
155
102
23
13
265
121
81
369
209

611
55
212
327
187
105
333
28
152
101
22
12
262
120
79
369
209

610
54
209
321
186
103
330
27
149
99
21
12
260
119
78
369
210

609
52
205
315
186
101
328
26
147
98
20
11
258
118
76
368
210

608
51
201
309
185
99
325
25
144
96
19
10
256
117
74
368
210

606
49
197
303
185
97
323
24
141
95
19
9
254
116
73
368
210

2001

2011

69833
627
89
287
443
195
143
374
60
204
127
43
45
299
136
114
374
206
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24596
24445
24462
21511
21991
22134
27512
18410
15000
15216
15268
15641
16267
77339
32679
32161
35403
35540
35732
40909
37438
37928
37962
38282
38981
39342
39894
40169
40186
41085
44361

Дънгово
Дъждино
Дъждовница
Добриново
Долище
Долна
Енчец
Гъсково
Главатарци
Глухар
Гняздово
Голяма
Горна
Ходжовци
Илиница
Иванци
Калинка
Калоянци
Каменарци
Кърджали
Кобиляне
Кокиче
Кокошане
Конево
Костино
Крайно село
Крин
Крушевска
Крушка
Кьосево
Лъвово

21
300
148
13
92
140
296
93
5
991
79
50
259
46
30
155
188
384
33
45659
386
129
42
277
240
132
171
159
34
197
7

18
346
136
11
77
148
341
102
11
922
54
52
241
29
29
146
180
347
27
43880
278
106
26
259
256
169
127
129
29
141
5

-14,29%
15,33%
-8,11%
-15,38%
-16,30%
5,71%
15,20%
9,68%
120,00
-6,96%
-31,65%
4,00%
-6,95%
-36,96%
-3,33%
-5,81%
-4,26%
-9,64%
-18,18%
-3,90%
-27,98%
-17,83%
-38,10%
-6,50%
6,67%
28,03%
-25,73%
-18,87%
-14,71%
-28,43%
-28,57%

-1,4%
1,5%
-0,8%
-1,5%
-1,6%
0,6%
1,5%
1,0%
12,0%
-0,7%
-3,2%
0,4%
-0,7%
-3,7%
-0,3%
-0,6%
-0,4%
-1,0%
-1,8%
-0,4%
-2,8%
-1,8%
-3,8%
-0,6%
0,7%
2,8%
-2,6%
-1,9%
-1,5%
-2,8%
-2,9%

209,00%
-224,33%
118,62%
225,08%
238,54%
-83,60%
-222,42%
-141,58%
-1755,62%
101,87%
462,98%
-58,52%
101,68%
540,68%
48,77%
84,95%
62,26%
140,97%
266,00%
57,00%
409,34%
260,85%
557,34%
95,07%
-97,53%
-410,09%
376,45%
276,04%
215,15%
415,88%
418,01%

18
352
135
11
76
149
347
103
11
915
52
52
239
28
29
145
179
343
26
43693
269
104
25
257
258
173
123
126
29
137
5

17
358
134
11
74
150
352
104
11
908
50
52
237
27
29
144
178
340
26
43505
261
102
24
255
260
177
120
124
28
132
5

17
363
132
10
73
151
358
105
11
901
48
53
235
25
29
143
177
336
25
43318
252
100
23
253
262
181
116
121
28
128
5

17
369
131
10
71
152
364
106
11
894
47
53
234
24
29
142
177
332
25
43131
244
98
22
252
263
185
113
118
27
123
4

17
375
130
10
70
153
365
107
10
887
45
53
232
23
28
141
176
329
24
42957
237
96
21
250
265
186
110
116
27
120
4

16
381
129
10
69
153
366
108
9
881
43
53
230
22
28
141
175
326
24
42783
230
94
20
248
267
187
107
114
26
116
4

16
387
128
10
68
154
367
110
9
875
42
54
229
22
28
140
174
322
23
42610
223
92
19
247
269
189
104
111
26
113
4

16
393
127
10
67
155
369
111
8
868
40
54
227
21
28
139
174
319
23
42436
216
91
18
245
271
190
101
109
25
109
4

16
398
126
9
65
156
370
112
7
862
39
54
225
20
28
138
173
316
23
42263
209
89
17
243
273
191
98
107
25
105
4

15
406
124
9
64
157
371
113
7
855
37
54
223
19
28
137
172
312
22
42065
202
87
17
241
275
193
95
104
25
102
4
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43856
44700
49521
46214
47342
46139
48074
49120
49343
51442
35136
54479
53638
53816
54403
58997
55422
55823
55840

Лисиците
Люляково
Мъдрец
Македонци
Мартино
Майсторово
Миладиново
Мост
Мургово
Ненково
Невестино
Охлювец
Опълченско
Орешница
Островица
Пъдарци
Панчево
Пеньово
Пепелище

43
281
129
123
8
1
483
698
338
154
114
211
854
189
281
98
237
172
203

33
305
125
124
8
1
457
697
301
129
116
222
937
168
285
78
236
177
270

-23,26%
8,54%
-3,10%
0,81%
0,00%
0,00%
-5,38%
-0,14%
-10,95%
-16,23%
1,75%
5,21%
9,72%
-11,11%
1,42%
-20,41%
-0,42%
2,91%
33,00%

-2,3%
0,9%
-0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
-0,5%
0,0%
-1,1%
-1,6%
0,2%
0,5%
1,0%
-1,1%
0,1%
-2,0%
0,0%
0,3%
3,3%

340,24%
-124,96%
45,36%
-11,89%
0,00%
0,00%
78,75%
2,10%
160,15%
237,50%
-25,67%
-76,27%
-142,19%
162,56%
-20,83%
298,58%
6,17%
-42,53%
-482,87%

32
306
125
124
7
1
454
697
297
127
116
222
938
166
285
76
236
178
271

31
308
124
124
7
1
452
697
294
124
116
222
939
164
286
75
236
178
272

30
309
124
124
6
0
449
697
290
122
117
222
939
162
286
73
236
179
273

30
310
123
124
5
0
446
697
287
120
117
222
940
160
287
71
236
179
274

29
313
123
125
4
0
444
696
283
118
117
223
941
158
287
70
235
180
275

28
315
123
125
4
0
441
696
280
116
117
224
943
156
288
68
235
180
276

28
318
122
125
3
0
439
696
277
114
118
224
944
154
288
67
235
181
276

27
321
122
125
3
0
436
696
274
112
118
225
946
152
288
65
235
181
277

26
324
121
125
2
0
434
696
270
110
118
226
947
151
289
64
235
182
278

25
327
121
125
2
0
431
696
267
108
118
225
949
149
289
62
235
183
279

55885
56054
56928
58342
58623
62195
62445
62668
63170
65975
66336

Перперек
Петлино
Повет
Прилепци
Пропаст
Рани лист
Резбарци
Ридово
Рудина
Седловина
Сестринско

593
306
82
299
132
764
605
18
158
279
87

706
298
101
317
101
714
696
15
173
295
96

19,06%
-2,61%
23,17%
6,02%
-23,48%
-6,54%
15,04%
-16,67%
9,49%
5,73%
10,34%

1,9%
-0,3%
2,3%
0,6%
-2,3%
-0,7%
1,5%
-1,7%
0,9%
0,6%
1,0%

-278,79%
38,25%
-338,99%
-88,07%
343,59%
95,75%
-220,06%
243,84%
-138,89%
-83,90%
-151,35%

706
297
102
319
98
709
707
15
175
297
97

706
296
103
321
96
704
719
14
177
299
98

706
295
103
323
93
699
730
14
178
301
99

706
295
104
325
91
694
742
14
180
302
100

707
294
106
327
88
689
753
14
182
304
101

708
293
108
329
86
684
765
13
184
306
102

708
292
110
331
84
679
776
13
186
308
104

709
291
112
333
82
675
788
13
187
310
105

710
291
114
335
80
670
800
13
189
311
106

712
290
113
338
77
665
814
12
191
314
107
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65890
83315
66603
66740
66754
66929
67742
67979
67982
68014
68336
68984
69715
69612
69849
69852
65512
72120
72802
73136
78149
12694
10358
11346
11226
11243
12053
87494

Севдалина
Широко
поле
Сипей
Скалище
Скална
Скърбино
Снежинка
Соколско
Соколяне
Солище
Срединка
Старо място
Страхил
войвода
Стражевци
Стремово
Стремци
Сватбаре
Татково
Тополчане
Три могили
Царевец
Върбенци
Велешани
Вишеград
Висока
Висока
поляна
Воловарци
Яребица

51
736

44
756

-13,73%
2,72%

-1,4%
0,3%

200,81%
-39,76%

43
758

43
761

42
763

41
765

41
767

40
769

40
771

39
774

38
776

38
778

437
268
129
138
13
8
305
267
206
10
123

444
266
128
118
15
6
266
279
218
5
104

1,60%
-0,75%
-0,78%
-14,49%
15,38%
-25,00%
-12,79%
4,49%
5,83%
-50,00%
-15,45%

0,2%
-0,1%
-0,1%
-1,4%
1,5%
-2,5%
-1,3%
0,4%
0,6%
-5,0%
-1,5%

-23,44%
10,92%
11,34%
212,03%
-225,08%
365,75%
187,07%
-65,75%
-85,22%
731,51%
225,99%

445
266
128
116
15
6
262
280
219
5
102

446
266
128
114
16
6
259
282
221
4
100

446
265
128
112
16
6
255
283
222
4
99

447
265
128
111
16
5
251
284
224
4
97

448
265
127
109
16
5
248
286
225
4
95

449
265
127
107
16
5
244
287
226
4
94

449
265
127
106
15
5
241
288
228
3
92

450
264
127
104
15
5
238
290
229
3
91

451
264
127
102
15
5
235
291
230
3
89

452
264
127
100
15
5
231
293
232
2
88

45
196
635
66
75
6
295
237
58
139
280
4
224

43
192
603
60
58
5
315
223
59
130
372
2
274

-4,44%
-2,04%
-5,04%
-9,09%
-22,67%
-16,67%
6,78%
-5,91%
1,72%
-6,47%
32,86%
-50,00%
22,32%

-0,4%
-0,2%
-0,5%
-0,9%
-2,3%
-1,7%
0,7%
-0,6%
0,2%
-0,6%
3,3%
-5,0%
2,2%

65,02%
29,86%
73,73%
133,00%
331,62%
243,84%
-99,19%
86,42%
-25,22%
94,73%
-480,71%
731,51%
-326,57%

43
192
600
59
57
5
316
222
59
129
374
2
276

43
191
596
59
55
5
318
220
59
128
376
2
278

42
191
593
58
54
5
319
219
59
127
378
2
279

42
190
590
58
52
5
320
217
59
126
380
2
281

42
190
587
57
51
5
320
216
60
125
381
1
283

42
189
584
57
50
4
321
215
60
125
383
1
285

42
189
580
56
49
4
321
213
60
124
384
1
286

41
189
577
55
47
4
322
212
60
123
386
1
288

41
188
574
55
46
4
322
211
60
122
387
1
290

41
188
571
54
45
4
324
209
60
121
388
1
292

50
13

62
7

24,00%
-46,15%

2,4%
-4,6%

-351,12%
675,24%

63
7

64
6

64
6

65
6

65
5

65
5

65
5

65
5

65
4

66
4
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87672
30260
30747
29407
29413
30867
31348
30586
30569
30466
30475
30524

Ястреб
Зайчино
Зелениково
Жинзифово
Житарник
Зимзелен
Зорница
Звънче
Звъника
Звезделина
Звезден
Звиница

329
33
330
359
9
116
0
63
0
403
156
559

354
32
322
367
3
110
0
40
0
392
130
473

7,60%
-3,03%
-2,42%
2,23%
-66,67%
-5,17%
0,00%
-36,51%
0,00%
-2,73%
-16,67%
-15,38%

0,8%
-0,3%
-0,2%
0,2%
-6,7%
-0,5%
0,0%
-3,7%
0,0%
-0,3%
-1,7%
-1,5%

-111,17%
44,33%
35,47%
-32,60%
975,35%
75,67%
0,00%
534,12%
0,00%
39,93%
243,84%
225,08%

357
32
321
368
3
109
0
38
0
391
128
465

360
32
320
369
3
109
0
37
0
390
125
457

363
32
319
370
2
108
0
35
0
388
123
449

366
32
319
371
2
108
0
34
0
387
121
441

369
31
318
371
2
107
0
32
0
386
118
434

372
31
317
372
2
106
0
31
0
385
116
427

374
31
316
373
2
106
0
30
0
384
114
420

377
31
315
374
2
105
0
29
0
383
112
413

380
31
315
375
1
105
0
27
0
382
110
406

384
31
314
376
1
104
0
26
0
381
108
399
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Приложение 2 Водоснабдителни системи

Помпени водоснабдителни системи
ВС „БЕЛИ ПЛАСТ

Населено място
с.Бели пласт

Брой жители
367

Произведено количество вода
19590

ВС „БОЙНО”

с.Бойно

348

22250

с.Кокошане

26

2640

с.Воловарци
с.Горна крепост

62
241

2000
32748

м.Долна крепост

148

12142

с.Люляково
с.Кобиляне

305
278

42309
3896

ВС „ОХЛЮВЕЦ”

с.Охлювец
с.Чилик

222
208

9069
8296

ВС „РАНИ ЛИСТ”

с.Рани лист

714

34170

ВС „СКАЛНА ГЛАВА”

с.Скална глава

128

7635

ВС „СТРЕМЦИ”

с.Стремово
с.Стремци

192
603

14406
66579

с.Три могили

315

18045

с.Соколяне

266

20569

с.Широко поле
с.Бяла поляна

756
110

77948
3855

с.Конево
с.Долище

259
77

8440
1665

с.Чифлик

371

34221

с.Висока поляна

274

15420

с.Перперек
с.Гняздово

706
54

47160
4004

с.Калоянци
с.Миладиново

347
457

40549
23060

ВС „МОСТ”

с.Мост
с.Черешица

697
276

7625
55380

ВС „МУРГОВО”
ВС „ЯСТРЕБ”

с.Мургово
с.Ястреб

301
354

21438
12540

с. Костино

256

5800

с. Скалище

266

6500

ВС „ВОЛОВАРЦИ”
ВС „ГОРНА КРЕПОСТ

ВС „КОБИЛЯНЕ”

ВС „ШИРОКО ПОЛЕ”
ВС „КОНЕВО

ВС „ЧИФЛИК”
ВС „ПЕРЕПЕРЕК

ВС „МИЛАДИНОВО”
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Гравитачни водоснабдителни
системи
ВС "КЪРДЖАЛИ"

Населени места

Население

гр.Кърджали

43880

Производено количество
вода 2011г., /м3/
4148265

с.Вишеград

372

8000

с.Глухар

922

50000

с.Крайно село

169

5000

с. Ненково
с.Островица

129
285

4500
8000

с.Пепелище
с.Пропаст

270
101

10000
4000

с.Резбарци

696

30000

с.Прилепци

317

36000

с.Главатарци
с.Срединка

11
218

8000
5000

ВС „ГЪСКОВО”
ВС „КОСТИНО”

с.Гъсково
с.Костино

102
256

2000
5800

ВС „СКАЛИЩЕ”

с.Скалище

266

6500

ВС „КОКИЧЕ”

с.Кокиче

106

500

ВС „РУДИНА”
ВС „СЕСТРИНСКО”

с.Рудина
с.Сестринско

173
96

6000
2800

ВС „СТРАХИЛ ВОЙВОДА”

с.Страхил
войвода

104

0
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Приложение 3 Участници в процеса на консултиране по теми

Ключови теми

Участници

Селско
стопанство

Експерти от ОС „Земеделие и гори,
Експерти от общинска
администрация, представители на НПО, браншови организации,
кооперации, земеделски производители, граждани

Икономика

Представители на Бизнес организации и асоциации, частен сектор,
Експерти от отдел „Стопанска политики и контрол на общински дейности
и фирми“ от общинска администрация, представители на НПО, граждани

Образование

Представители на образователни институции – училища, ЦПО и др.,
Представители на отдел „Образование, култура и младежки дейности“ от
общинска администрация , НПО

Инфраструктура Представители на ВиК, енергоснабдяване и др., Представители на отдел
„Архитектура и устройство на територията“ от общинска администрация,
НПО, частен бизнес
Култура

Представители на отдел „Образование, култура и младежки дейности“ от
общинска администрация, Представители на читалища, училища и др.
културни институции, НПО

Екология

Представители на отдел „ Строителство и екология“ от общинска
администрация , НПО, представители на еко-организации, граждани
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