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УВОД
Настоящият документ представя резюме на резултатите от оценката на социалноикономическото въздействие на ОПР на община Априлци 2014-2020 г.. Изготвена е от
„Институт за управление на програми и проекти” съгласно изискванията предварителната
оценка да се разработва от независим консултант успоредно с подготовката на проекта на
Общинския план за развитие. В съответствие с чл. 32 на ЗРР при разработването на ОПР
задължително се извършва предварителна оценка.
Общинският план за развитие на община Априлци за периода 2014–2020 г. е
основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при
формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената
територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално,
инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.
Основната цел на предварителната оценка е да допринесе за подобряване
качеството на ОПР и да способства за бъдещото му ефективно и ефикасно изпълнение.
Предварителната оценка на социално-икономическото въздействие следва да послужи
като база за сравнение и ориентир за извършване на надеждна междинна и последваща
оценка за резултатите от изпълнението на ОПР за периода 2014–2020 година.
Специфичните цели са следните:
• Да се гарантира съгласуваност на ОПР и заложените в него стратегически цели
и приоритети с документите, които са от значение за подготовката на плановете
на национално и европейско ниво, секторните стратегии, Регионалния план за
развитие, Областна стратегия за развитие и други;
• Да се гарантира съгласуваност на ОПР, като се оцени социално-икономическия
анализ и SWOT-анализа, реалистичността и адекватността на заложените цели
и приоритети за местно развитие, предвидената система за наблюдение, оценка
и актуализация, включително предложените индикатори, необходимите
действия за осигуряване на информация и публичност и прилагане на принципа
на партньорство и програмата за реализация;
• Да се гарантира спазване на принципа на съфинансиране и допълняемост на
местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния
бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници;
• Да се гарантира правилното прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в
областта на равните възможности, равен достъп, недискриминация, устойчиво
развитие и др.;
• Да се прецени адекватността на общата оценка на необходимите ресурси за
реализация на ОПР за периода 2014–2020 г.;
• Да се оценят дейностите, предложени за прилагането на принципа на
партньорство и осигуряване на информация и публичност;
• Да се оцени съответствието, целесъобразността и ефективността на Програмата
за реализация на ОПР за периода 2014-2020 г.
За постигането на тези цели са изпълнени следните задачи:
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•

Извършена оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и
процеси, проблеми и потенциали на икономическото, социалното,
инфраструктурното и екологичното развитие на община Априлци;
• Извършена оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със
социално–икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за
развитие на общината;
• Извършена оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и
приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 г.,
интегрираността и взаимодействието между отделните приоритети и
стратегически цели, както и тяхното съответствие и обвързаност с релевантните
стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско
ниво;
• Извършена преценка на обема и ефективността на предвидените финансови
ресурси за постигането на целите на Общинския план за развитие за периода
2014-2020 г. и обосноваността на разпределението им спрямо заложените цели
и приоритети;
• Извършен анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за
наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР за периода до 2020 г.,
включително по отношение на информационното му осигуряване;
• Извършена оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и
актуализация на ОПР, включване на партньорите в процеса на тяхното
разработване и изпълнение, както и дейностите за информационно осигуряване
и публичност на плана;
• Извършена оценка на съответствието, целесъобразността и ефективността на
Програмата за реализация на ОПР за периода 2014-2020 г.
При изготвянето на предварителната оценка Изпълнителят е взел предвид и
съблюдавал изискванията на Закона за регионалното развитие и на Правилника за
неговото прилагане. Изпълнителят също е координирал разработването на
предварителната оценка с Възложителя.
Основните критерии, които са използвани при предварителната оценка са
критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и
устойчивост.
ОСНОВНИ ИЗВОДИ
Общинският план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020 г. е
разработен съгласно препоръките, изведени в „Методически указания за разработване
на национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), регионални планове за
развитие на районите ниво 2 (2014-2020 г.), областни стратегии за развитие (2014-2020 г.),
общински планове за развитие (2014-2020 г.) на Министерството на регионалното
развитие“:
• Спазена е общата структура за изготвяне на анализ за икономическото и
социално развитие;
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• SWOT-анализът съответства напълно на анализа на икономическото и
социалното развитие и приложената стратегическа рамка;
• Стратегическата част е структурирана ясно и в съответствие с изискванията на
европейските, националните, регионалните и областните стратегически документи. ОПР
на община Априлци е хармонизиран с националните секторни стратегии, които обхващат
периода 2014–2020 г. и които са изготвени към момента на разработването на плана;
• Планираната „визия“ е завършена в смислово отношение и отговаря на
поставената стратегическа рамка;
• Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с предвидените
проекти за изпълнение, от което може да се съди и за ефективността и ефикасността за
постигане на целите на ОПР на община Априлци. Във финансовата индикативна таблица е
спазен изцяло принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени
финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и
други публични и частни източници;
• Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие на община Априлци включва ясни, уместни, с достатъчен брой и възможности
за информационно осигуряване индикатори, което позволява да се изготвят качествени
междинна и последваща оценки на плана и да се определи социално-икономическото му
въздействие;
• Действията и механизмите за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР,
включват партньорите в процеса на тяхното разработване и изпълнение и е предвиден
конкретен механизъм за информационно осигуряване и публичност на плана. Системата
за наблюдение е съобразена с изискванията на нормативната уредба, а механизмът за
осигуряване на публичност - с препоръките от структурите на гражданското общество;
• Програмата за реализация е в частично съответствие с МУР. Очакваните
резултатите при изпълнението на индикативните проекти са целесъобразни съгласно
заложените специфични цели и биха били ефективни относно заложените финансови
параметри на проектите;
• Успешното изпълнение на ОПР ще доведе до икономически ръст и съществено
подобрение на качеството на живот в община Априлци в края на плановия период;
•
ОПР на община Априлци гарантира правилното прилагане на хоризонталните
принципи на ЕС в областта на равните възможности - равен достъп, недискриминация,
устойчиво развитие, добро управление, партньорство.
Изготвянето на Общинския план за развитие на община Априлци е
хармонизирано със затвърдени принципи на стратегическо планиране на местното
развитие, основни от които са:
• обвързаност на планираните специфични цели помежду си за съвместно
подобряване на местното развитие;
• съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните
инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;
• координация и съгласуваност с европейските, националните и местните
политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности;
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• информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране,
финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално
и местно развитие;
• съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за
развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни
източници;
• концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за
осъществяване на набелязаните в стратегията цели;
• отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към
бързо променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията;
• партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на
гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения.
С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел
насърчаване устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната
среда, като ще се създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции,
туризъм, екологично селско стопанство и модерна инфраструктура. Разгледани са
въпроси, свързани с решаването на екологични проблеми, създадени с времето, и от
значение за екологосъобразното развитие на територията на община Априлци.
С прилагането на плана ще се постигнат и следните цели:
• насърчаване и развитие на регионалната идентичност и разнообразие;
• насърчаване на европейска интеграция и на социална и икономическа кохезия
чрез политиката за териториално развитие;
• генериране на дълговременни (устойчиви от гледна точка на растежа)
икономики чрез подходящо териториално развитие;
• поддържане и усилване на равновесието на селищните системи;
• поддържане на икономическата жизненост и социалната кохезия на
разглеждания район;
• възстановяване на засегнатата територия, ограничаване и намаляване на
увреждания и отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда.
За подобряване качеството, реалистичността и изпълнимостта на документа
екипът, изготвил ПО, има следните по-общи препоръки:
• ОПР да се съгласува с Оперативните програми и ПРСР за новия програмен
период 2014-2020 г. след тяхното окончателно одобрение и при необходимост да се
актуализира;
• Бизнесът и НПО също да предоставят и отчитат пред Община Априлци своите
проекти и инвестиционни дейности и намерения, за да бъдат отразявани в отчетите и
програмите за изпълнение на ОПР.
В резултат на проведената предварителна оценка на Общинския план за
развитие на община Априлци за периода 2014-2020 г., екипът, изготвил оценката,
препоръчва приемането на документа от Общински съвет.
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