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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ АБРЕВИАТУРИ И СЪКРАЩЕНИЯ
AДИ

Актуализиран документ (на общинския план)

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕК , EС

Европейска комисия , Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФМДР

Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗМСМА

Закон за местно самоуправление и местната администрация

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ИСУН

Инфo система за управлeние и наблюдение на Структурните инструменти

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

КФ

Кохезионен фонд (за сближаване)

МСП, МИГ

Малки и средни предприятия, Местна инициативна група по „ВОМР“

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МУ

Методически указания за разработване на общински планове за развитие

НПО, НСИ

Неправителствена организация, Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие (референтна рамка)

ОВОС

Оценка за въздействието върху околната среда

ОДЗ, OСЗ

Областна дирекция „Земеделие”, Общинска служба „Земеделие“

ОП

Оперативна програма

ОПР, ОС

Общински план за развитие, Общински съвет

ОСР, ОСтр

Областен съвет за развитие, Областна стратегия за развитие

ПРОПР

Програма за реализация на общинския план за развитие

ОП “РР”

Оперативна програма „Региони в растеж”

ОП “РЧР”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПУДООС

Предприятие за управление на дейности по опазване на околната реда

ПЧП

Публично-частно партньорство

РИОСВ

Регионална инспекция за околна среда и води

РПР, РСР

Регионален план за развитие, Регионален съвет за развитие

РЦВ

Район за целенасочено въздействие (подкрепа)

СП, СЦР

Стратегически приоритети, Северен централен (планов) район

SWOT

Силни страни, слаби страни, възможности, заплахи (анализ)

ТГС

Трансгранично сътрудничество

УДО

Управление на дейностите с отпадъци

УО

Управляващ орган (на Оперативна програма)

LAU 1

Местни административни единици от ниво 1 за статистически цели

NUTS

Класификация на териториалните единици за статистически цели
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ВЪВЕДЕНИЕ
Укрепването на стратегическия и интегриран подход за планиране и
прогнозиране на социално-икономическото развитие на регионите и общините в
България е изключително важно в съвременните условия на втори по ред програмен
период на членство в ЕС. Този подход и инструментариумът от цели, принципи,
правила и конкретни процедури за провеждане на регионалната политика на ЕС
в България имат решаващо значение за устойчивото балансирано развитие на
общините. Тяхната съвкупност от тук нататък ще обобщим като „стратегическа рамка
на регионалната политика“.1/
Рамката на регионалната политика се определя от правната рамка,
институционалната рамка и програмната рамка. Правната рамка е дефинирана основно
от Закон за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), който е пряко
свързан с обекта на въздействие на регионалната политика (общините) и Закон за
регионалното развитие (ЗРР), вкл. Правилника за прилагане на ЗРР. От своя страна ЗРР
предписва програмната рамка на регионалната политика на нива „региони“ (както
NUTS 2, така и административни области NUTS 3) и на ниво местно развитие
(общините).
Основните постановки на З Р Р (в сила от 31.08.2008 г., обн. ДВ. бр.50от 30 май
2008 г., и следващите изменения и допълнения до последното изменение от 7.02.2017
г.) са съобразени с целите и принципите на регионалната политика в ЕС и нейните
регламенти за координация и използване на Структурните фондове (СФ)
и на
земеделските фондове на ЕС (ЕЗФРСР и ЕФМДР) като ключов източник
на
финансиране на регионалното и местното развитие. Действието на закона води до
създаването на система от стратегически планови (програмни) документи, които са
координирани като обем, съдържание, времеви и териториален обхват от
Национална стратегия за регионално развитие, областни стратегии за развитие (2014 –
2020 г.), регионални планове за развитие (2014 – 2020 г.) и общински планове за
развитие (2014 – 2020 г.).
Програмната рамка на политиката за развитие на регионите и общините за
сегашния Втори програмен период, формулирана съобразно Стратегия „Европа 2020“
изисква постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически
растеж, който да осигури в крайна сметка адекватно на вътрешните и външните
фактори балансирано развитие на регионите и особено на общините чрез стратегии и
проекти за развитие на бизнеса, социалните общности и териториите.
Междинната оценка (МО) на плана за развитие на община Борово, област
Русе 2014 – 2020 г. е втората подред подобна оценка за Общината, след тази за
периода 2007 – 2013 г. Тя се базира на Общинския план за развитие от 2013 год. и
на предварителната оценка на този план.2

1/Методически

указания (МУ) за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Р България, регионални
планове за развитие, областни стратегии за развитие и общински планове за развитие (2014 – 2020), МРРБ, Заповед No РД-02-142402/22.11.2011.
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Общинските планове за развитие (ОПР) са съществен елементв системата от
програмни документи за регионално развитие, регламентирани от ЗРР. В същото време
те са основният документ за устойчиво интегрирано местно развитие, като се
регламентират в съответствие с чл. 13 (1) на ЗРР, (доп.- ДВ, бр. 82 от 2012 г.).От една
страна ОПР е инструмент за решаване на приоритетни местни проблеми и задачи, а от
друга - осигурява «вход» към проектното финансиране чрез националните и
европейски финансови ресурси. С тези планове се определят средносрочните цели и
приоритети за развитие на общините, в съответствие с целите и стратегиите на
плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики
и потенциала на съответните общини.
ОПР на Община Борово 2014 – 2020 г. е стратегически документ за развитие на
общината, приет с Решение на Общинския съвет (ОС) на община Борово. Планът за
развитие 2014 – 2020 год. е разработен от външен изпълнител (консултант) в
съответствие с Методическите указания на МРРБ.
Целта на междинната оценка е да се осигури независима експертна и актуална
информация за постигнатите в Община Борово първи резултати от прилагането и
изпълнението на плана, към момента на нейното извършване. Предмет на МО е
анализът и оценката на изпълнението на целите, приоритетите и мерките, заложени в
плана за развитие на Община Борово.
Потребността от извършването на МО се обуславя от следните обстоятелства:
 изисквания в стратегическите и програмни документи, съобразно ЗРР и
Правилника за неговото прилагане, както и МУ на МРРБ от края на 2011 г.;
 потребността от създаване на ефективни взаимодействия между местните
общности за усвояването на структурните и земеделските фондове на ЕС чрез
реализация на значими проекти за социално-икономическо развитие на
общината;
 формиране на съгласувана оценка за обхвата и съдържанието на местно
развитие за периода от МО до края на програмния период 2014 – 2020 година.
В конкретния случай съдържанието на МО се определя от т.нар. „Техническо
задание“, което е неразделна част от договора за изготвяне на Оценката.
1.2. ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА МЕТОДИКА ПРИ ОЦЕНКАТА НА О П Р
И НА ПОДХОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Съгласно методическите указания (МУ) на МРРБ, междинната оценка (МО) на
общинския план за развитие (ОПР),включва четири основни компонента:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността на използваните финансови ресурси и на
процедурите за управление и наблюдение;
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4. изводи и препоръки за необходимостта от актуализация на
документа.3
Методологията на МО се основава на структуриран и систематичен подход при
събиране, анализиране и представяне на информацията и може да се обобщи така:
1. Избор на логика на процедурата, съгласно МУ на МРРБ от 2011 г.;
2. Разработване на методика и методи на междинната оценка;
3. Събиране, анализ и оценка на първични количествени и качествени данни;
4. Събиране на допълнителна информация от местни заинтересовани страни;
5. Обобщаване на резултати и формулиране на изводи.
Доколкото е известно на консултанта, стандартна методика за проучване на
първоначалните резултати от изпълнението на плана (Подраздел 3.1), не съществува.
Поради това, използваната методики е до голяма степен плод на подготовката на самия
екип, изготвил междинната оценка, но също зависи от конкретни обстоятелства,
свързани с практиката на съставяне, изпълнение и контрол на ОПР в Общината.
Приложените по-долу стъпки на методиката могат да се формулират така:
1. уточняване на необходимите документи, от които ще се извлича първична
информация за изпълнението на мерките в ОПР. В случая това са документи, на
община Борово, посочени в табл. 1.1 на Оценката;
2. конкретизиране на сътрудниците на Общината и на специалисти от
извънобщински сектори и структури, от които при нужда може да се потърси
информация, допълваща тази от таблица 1.1.
3. подготовка на работна таблица от типа на таблица 3.1 в Подраздел 3.1 и
нанасяне на информацията за приоритети, специфични цели и мерки от самия ОПР;
4. детайлно проучване на всеки документ от табл. 1.1, извличане и попълване в
таблицата факти за изпълнението на ОПР, „сортирани“ по специфични цели и мерки;
5. комуникация и обсъждане с отговорните служители по точка (2) по-горе за
допълване и/или филтриране на първичната информация и нанасяне в Таблица 3.1.
6. окончателно обсъждане на резултатите в Таблица 3.1 от гледна точка на
формулирането на изводи по подраздел 3.1 и подготовка за анализа по подраздел 3.2.
Основните критерии, съгласно които е разработена МО са: обоснованост на
изводите и предложенията; ефективност на изразходване на средствата; ефикасност
на предложените изменения в плана; въздействие
на корекциите за постигане на
целите; устойчивост на резултатите от Оценката. За оценка на изпълнението на ОПР се
използват както документи (отчети) за първите три години на неговото изпълнение
(2014 – 2016 год.), така и информация за тенденциите на социално-икономическо
развитие на Общината, обсъждане със специалисти и др.
ОСНОВНИ (МЕТОДИ) ЕТАПИНА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА

ПРОУЧВАНЕ: През този етап бяха проучени основните планови и стратегически
документи – Общински план за развитие на община Борово 2014-2020 г.,
Предварителна оценка на Плана, годишните доклади на Кмета на общината за неговото
изпълнение, Областната стратегия за развитие на област Русе и Регионалния план за
развитие на Северен централен район 2014-2020 г. Проведени бяха и срещи и
консултации със специалисти от Община Борово, за което съставителите на настоящата
оценка благодарят на Ръководството на Общината.

3/виж.

Раздел 2.2.5 „Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана“ на стр. 124 в МУ на МРРБ от м.
Ноември 2011 г..
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: През този етап бяха обобщени и анализирани събраните
данни, факти и информация. Анализирани и оценени за периода до края на 2016 год. са:
първите резултати от изпълнението на плана; степента на постигане на съответните
цели;ефективността на използването на финансовите ресурси и процедурите в
Общината за управление и наблюдение; извършен е подробен анализ и оценка на
изпълнението на целите и приоритетите, доколко е подходящ ОПР и капацитетът за
координация на отговорните за неговото прилагане органи. Направени са изводи,
обобщения и препоръки за подобряване на работата по изпълнение на ОПР за
оставащия период до края на неговото действие (2020 г.).
СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ: Това е заключителният етап, свързан със
съгласуване на Доклада от МО с Общинската администрация - Борово. Направените
допълнения, коментари и забележки от страна на администрацията на Общината са
взети под внимание и са включени в доклада за междинната оценка.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА

За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:
1) Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
2) Проучване - на документи, информация и данни от различни източници;
3) Описание – описват се факти, данни, резултати, изводи и препоръки;
4) Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се
обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
5) Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на
заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;
6) Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати и на тази база се
правят изводи и препоръки;
7) Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и синхрон
в
действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОПР;
8) Оценка на SWOT анализа за силните и слабите страни, възможностите
и
заплахите, дали ще се осигури изпълнението на ОПР до края на програмния
период;
9) Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР
към неговото равнище в минал период или време, прието за база;
10) Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез
геометрически изображения и функционални зависимости.
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Основният методически подход в изготвянето на МО е съчетание от външна
експертна оценка и консултиране с администрацията. Основните източници на
информация за изготвяне на МО от община Борово са показани в табл. 1.1. Освен тях, на
Европейско и регионално равнище са ползвани:
1) Областна стратегия за развитие (ОСтР) на Област Русе (2014-2020 г.);
2) Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г.;
3) Стратегически документи от европейско и национално нива – Стратегия „Европа
2020”, Споразумение за сътрудничество на Р България за периода 2014 – 2020 г.,
Национална концепция за пространствено развитие 2012 – 2025 и др.;
4) Интернет сайтове и портали на: Областна администрация - Русе, НСИ, Агенция по
заетостта (АЗ), на ОД „Земеделие и гори“ и Общинска служба „Земеделие“- Борово.
Благодарение на отзивчивостта на администрацията на Общинa – Борово,
съществени трудности за осигуряване на необходимата информация по оценката
и при изготвяне на самата МО не бяха констатирани.
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таблица 1.1
Списък на документите, предоставени от Община Борово за
подготовка на междинната оценка на Плана
Наименование на документа

Валидност,
година

1. Програма за управление на Кмета ОбщинаБорово за 2015–2019 г.

2019 год.

2. Отчет на Програмата за управление на Кмета за 2011-2015 год.

2015 год.

3. Инвестиционни програми на Община Борово за 2014, 2015, 2016 г.

2016 год.

4. Годишни програми за изпълнение на ОПР - не са разработвани
5. Годишни доклади за наблюдение изпълнението на меркитепо
Общинския план за развитие на Община Борово- 2014, 2015, 2016 г.

2016 год.

6. Отчет за дейността на Общински съвет Борово и комисиите

2016 год.

7. Стратегии, приети от Общински съвет Борово за текущияпериод:

2020 год.

7.1. управление на общинската собственост за мандат 2015-2019 год.;
7.2. за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците;
7.3. развитие на социалните услуги в община Завет 2016 - 2020 г.;
7.4. за действие на Община Борово в изпълнение на областната стратегия
за интегриране на граждани от ромски произход 2015-2017г.
8. Справки проекти:
8.1. Информация за спечелени и реализирани проекти на територията на
Община Борово за периода от 20014-2016 г.;
8.2. Справка настоящи проекти, финансирани извън оперативните
програми;

Предходени
текущ планов
период

8.3. Справка бъдещи/неосъществени проекти за Община Борово
9. Програми за управление на отделни сектори и дейности:
9.1.Годишна програма за управление и разпореждане на имоти-общинска
собственост за 2014 год.;
9.2. Годишна програма за управление и разпореждане на имоти-общинска
собственост за 2016 год.;
9.3.Програма за опазване на околната среда за периода 2015-2020 г.;

2020 год.

9.4. Програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.;
9.5.Програма за енергийна ефективност на Общината за 2016-2020 год.
10. Годишни програми за развитие на читалищaтa за 2014,2015, 2016 г.

2016 год.
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2. ОЦЕНКА НА СЪГЛАСУВАНОСТТА НА О П Р – БОРОВО С ЕВРОПЕЙСКИ, НАЦИОНАЛНИ И
РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА Е С

Основният планов и стратегически документ на Европейско ниво, спрямо който
ОПР на община Боровоза периода 2014 – 2020 се оценява за съгласуваност и уместност
е стратегия „Европа 2020”. Това е стратегията за постигане на целта: „ЕС да се
превърне в една интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика“.
Чрез стратегията „Европа 2020“ се планира до 2020 г. да се постигнат пет
амбициозни цели – за заетост, иновации, образование, социално сближаване и
устойчив климат / енергия. Във връзка с това, всяка страна членка на ЕС прилага
свои собствени национални цели и действия във всяка от тези области.
Петте цели на ЕС към 2020 в детайлизирано изражение са:
 Заетост - 75% от икономически активното население (на възраст 20 - 64 г.) да
бъдат заети, което означава около 40% от населението да бъде заето;
 Научно-изследователска (и развойна)дейност (НИРД) / иновации – 3 % от
БВП на ЕС да бъде инвестиран в научно-изследователска дейност и иновации;
 Климатични промени и парникови емисии – да се намалят с 20% спрямо 1990
г., като 20% от енергията към 2020 г. е от възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ), а енергийната ефективност да нарасне с 20 % спрямо 2013 година;
 Образование – да се намали нивото на отпадане от училище под 10%,
 над 40 % от хората на 30 - 34 години да са завършили висше образование.
 Бедност/социална изолация – рязко да се намали броя на хората, които живеят
в бедност и социална изолация или в риск от това.
Горните цели дават обща представа за очакваните равнища на основните
параметри на ЕС през 2020 г. Те са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се, тъй
като: (1) подобряването на образованието подпомага намаляване на бедността и
повишаването на заетостта; (2) повечето научно-изследователска дейност / иновации,
правят регионите конкурентоспособни и създават работни места; (3) инвестициите в
екологични технологии са предпоставка за противодействие на нежелателни промени
в климата, като се създават нови работни места и бизнес.
ОПР –Борово 2014 - 2020 включва четири приоритетни области (ПО), на всяка от
които съответства една стратегическа цел (Стр Ц), т.е. има 4 стратегически цели:
1. Стр.Ц 1: „Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската
икономика“ – произтичаща от целта на ЕС за „НИРД и иновации“;
2. Стр.Ц 2: „Социална сигурност, достъпност, включване и перспективи“ –
свързана с целите на ЕС за „Заетост“, „Образование“, „Бедност/изолация“;
3. Стр.Ц 3: „Подобряване териториалната достъпност и свързаност ….“
подпомага постигане цели „НИРД/иновации“ и отчасти „Заетост“ на ЕС;
4. Стр.Ц 4: „Насърчаване опазването на околната среда и ….“ ще допринесе за
постигането на цел „Климатични промени и парникови емисии“ на ЕС.
Както се вижда, стратегическите цели и (естествено) свързаните с тях
специфични цели на ОПР - Борово са уместни и актуални за постигане целите за
развитие в европейски контекст. Заложени са инициативи за диверсификация на
производството в селските райони чрез развитие на преработвателни мощности и
селски (воден и риболовен) туризъм, за подобряване на образователното нивои
заетосттана човешките ресурси, за икономия на енергия, грижа за околната среда и
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подобряване качеството на живот, които съответстват
20/20.Включените в плана мерки и проекти за заетостта в Общината.

на

стратегия

СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Стратегията „Европа 2020“се конкретизира за РБългария чрез „Споразумение за
партньорство“ 2014–2020. То се основава на Националната програма „България 2020”,
според която към 2020 г. България трябва да стане: ДЪРЖАВА С
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА, С УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА,
ТВОРЧЕСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА С ИНТЕЛИГЕНТЕН,
УСТОЙЧИВ, ПРИОБЩАВАЩ И ТЕРИТОРИАЛНО БАЛАНСИРАН РАСТЕЖ.
Съгласно ЗРР, регионалното развитие на национално ниво се програмира чрез:
Национален план за развитие (НПР) БГ 2020 и Национална стратегия за регионално
развитие (НСРР) 2012 – 2020. Анализираното от нас съдържание на ОПР – Борово
показва, че стратегията за развитие на Общината съответства в общи линии на НПР 2020
и НСРР 2012-2020. Това се доказва от съдържанието на специфичните цели и мерки по
всяка от стратегическите цели в ОПР, посочени по-горе.
СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Съгласно ЗРР, в междинната оценка (МО) на ОПР на община Борово се
съпоставятуместността, съгласуваността и изпълнението на целите и приоритетите на
плана за развитие с тези на Регионалния план на Северен централен район (РПРСЦР) и
Стратегията за развитие на област Русе.
Визията на СЦР предвижда устойчиво и балансирано развитие с параметри на
европейски регион в Дунавското пространство с участието на млади инициативни
хора.Стратегическата рамкана РПРСЦР включва четири стратегически цели:
(1) Икономическо сближаване към Дунавските региони чрез подобрена заетост,
производителност на труда и иновации в икономиката;
(2) Социално сближаване чрез преодоляване на социалните различия и
намаляване риска от социална изолация и бедност:
(3) Териториално сближаване чрез свързаност и балансирано, интегрирано и
устойчиво развитие на територията и селищата;
(4) Опазване на околната среда, съобразно рисковете от климатични промени,
прилагане на добри практики за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта.
Основната стратегическа цел на област Русе за периода 2014 – 2020 г.
е:“Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на
използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически,
социален и територилен аспект. В стратегията за развитие на Областта са
формулирани четири стратегически цели (табл. 1.2), които съответстват на броя и
формулировките в Регионалния план за развитие на СЦР, посочени по-горе.
За да изследваме уместността и съгласуваността на ОПР – Борово за периода
2014 - 2020 год. са сравнени формулираните в областната стратегия на област Русе
стратегически цели (СЦ) и приоритети (П) за периода, със стратегическите цели (Стр
Ц), приоритетите (П), специфичните цели (СЦ) и мерките (М) в ОПР –Борово в Таблица
1.2. Както се вижда, налице е в голяма степен съответствие между
стратегическите цели и приоритети на областно равнище и формулираните
цели, приоритети и мерки в OПР на община Борово за периода 2014 – 2020 год.
Така например, на СтрЦ 1 в Областната стратегия „Икономическо сближаване …..
чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда“, в
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ОПР-Борово съответства СтрЦ 1„Развитие и повишаване конкурентоспособността на
общинската икономика“. На приоритет П1.1 за СтрЦ1 на областната стратегия
съответстват по дух и съдържание специфични цели СЦ 1.1.1, 1.1.3 и 1.1.4на ОПР. На
приоритет П 1.1.2 на Стр.Ц 1 в областната стратегия съответства СЦ 1.3.1 за
развитието на аграрния сектор в ОПР на община Борово.
На СтрЦ2 в Областната стратегия „Балансирано териториално развитие чрез ….,
подобряване на свързаността и качеството на средата“с един приоритет П2.1,
дублиращ наименованието на стратегическата цел,напълно съответства Стр.Ц 4на
ОПР- Борово със специфични цели и мерки за екологосъобразно управление на
водните ресурси и на отпадъците, запазване на природното и биологичното
разнообразие, използване на енергоспестяващи технологии и ВЕИ и др.
Сравнително близка по съдържание на СтрЦ 3в Областната стратегия на Русе
„Социално сближаване и ….. чрез условия за развитие на човешкия капитал“ са
формулираната в ОПР–Борово стратегическа цел СтрЦ 2 „Социална сигурност,
достъпност, включване и перспективи“. Характерно тук е включването на специфична
цел СЦ 2.4.1 за развитие на административен капацитет за стратегическо планиране на
планове и мерки местно развитие, който според нас е по-добре да бъде към следващата
четвърта стратегическа цел.
Дискусионно според нас е мястото за сравнение на Стр Ц 3 на ОПР „Подобряване
на териториалната достъпност и свързване в регионален, …, план“ със областната
стратегия на област Русе. По наименования на двете стратегически цели има много
добро съответствие, но специфичните цели в ОПР са сравнително разнообразни и няма
„консистентност“. Тук има цели за транспортна и комуникационна инфраструктура, за
интегрирано устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда, които би трябвало
да съответстват на Стр 2 в областната стратегия.
Единствено специфичната цел СЦ 3.3.1 за подкрепа на ТГС на община Борово с
Румъния съответства на наименованието на Стр 4 в областната стратегия.Известни
резерви обаче предизвикват мерките в ОПР, от които единствено М 2 съответства
реалистично на наименованието на стратегическата цел. Може да се предположи, че
идеята е да се осигури възможност за ТГС проекти с Румъния, но този приоритет в ОПР–
Борово е непълен и няма добро съответствие с областната стратегия.
Без да навлизаме в описание на местата в ОПР-Борово, където има нужда от подобро стиковане с областната стратегия ще отбележим, че те са видни чрез оцветяване
в жълт цвят на мерките, които може би са излишни и чрез червен цвят за мерките,
които не са достатъчно свързани (уместни) за конкретната специфична цел.
Въз основа на резултатите от Таблица 1.2 и направения анализ е обоснован и
формулиран изводът, че приоритетите и мерките на ОПР 2014–2020 г. на Община
Боровосав съответствие и кореспондират добре с областната стратегия за развитие на
Област Русе. Вижда се, че в ОПР има включен широк набор от мерки за подобряване на
професионалното обучение в перспективни сфери на развитие като алтернативно
земеделие и преработвателна индустрия за земеделски продукти и по този начин да се
повиши нивото на заетост на човешките ресурси в Общината. Включени са също мерки
за укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални
умения за програмен и проектен капацитет.
Тъй-като Областната стратегия за област Русе се съгласува по стратегически
цели и приоритети с Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район
(СЦР), може да се приеме, че целите и приоритетите на ОПР- Борово също са в
съответствие с плана за развитие на СЦР – Таблица 2.1.
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Таблица 2.1. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ (СТР Ц),
ПРИОРИТЕТИТЕ (П), СПЕЦИФИЧНИ
(КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ) СЦ И МЕРКИТЕ
(М) В ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ - РУСЕ
И ОПР - БОРОВО
Обл. стратегия-Русе

Общински план за развитие – Борово

Стр Ц 1: Икономическо сближаване
.... чрез развитие
собствения
потенциал на районите и опазване
на околната среда; (П 1.1: постигане
на устойчив и приобщаващ растеж
на икономиката чрез инвестиции в
иновации на базата на икономика
на знанието; П 1.2: устойчиво
развитие на високоефективен и
конкурентен аграрен сектор)

Стр Ц 1: Развитие и повишаване конкурентоспособността на
общинската икономика
П 1.1: Подкрепа повишаване конкурентоспособността на МСП
чрез развитие икономика на знанието и иновации
СЦ 1.1.1: Развитие на ефективна бизнес инфраструктура (М1:
подкрепа на общината за развитие на бизнеса; М2: осигуряване на
база и условия за растеж на субектите на НИРД; М3: подпомагане
развитието на бизнес инфраструктура)
СЦ 1.1.2: Стимулиране на партньорства между научни
институции, публичния и частния сектори (М1:създаване на
партньорски мрежи и стимулиране на публично-частни
партньорства; М2: създаване и развитие на изследователски
центрове,
програми
и
проекти
за
подпомагане
на
транснационалното сътрудничество между учебни заведения,
професионални училища и др.; М3: подкрепа за създаване на нови
местни фирми и съдействие за намаляване на административната
тежест и регулаторни режими за бизнес
СЦ 1.1.3: Повишаване конкурентоспособността на МСП чрез
стимулиране на нови технологии, иновативни практики и
създаване на клъстери (М1: стимулиране на бизнес
сътрудничество и развитие на МСП, разработване и изпълнение на
проекти от бизнеса; М2: развитие на инициативи за създаване на
пилотни клъстери; М3: организиране на форуми за споделяне на
опит при решаване на проблеми; М4: въвеждане на
енергоспестяващи и екологични технологии за повишаване
ефективността на производство
СЦ 1.1.4: Подобряване на условията за привличане на
чуждестранни инвестиции в икономиката (М1: реклама на
предимствата на община Борово като място подходящо за бизнес;М
2: работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото
развитие на национално, регионално и местно равнище;М 3:
подобряване на условията за бизнес с цел провокиране навлизането
на местни и чуждестранни компании)
П 1.2: Развитие на силен туристически сектор и стимулиране на
специфични за района видове туризъм
СЦ 1.2.1: Опазване и развитие на потенциала на природното и
културно-историческо наследства и осигуряване на условия за
достъпност и комфорт на туристическите обекти (М1:
възстановяване, реставрация и експониране на паметниците на
културното наследство и обекти от туристически интерес; М2:
социализация на обекти от туристически интерес и изграждане на
довеждаща и съпътстваща туристическа инфраструктура, вкл.
подходи за хората с увреждания)
СЦ 1.2.2: Стимулиране на туризма по р. Дунав в района на с.
Батин (М 1: промоция на интегрирани регионални проекти за
развитие на туризъм свързан с р. Дунав: М 2: развитие на селски
туризъм и спортен риболов; М 3: утвърждаване на зоните в района
на с. Батин като атрактивно място за речен туризъм ; М 3:
реализация на устойчиви партньорски инициативи по р. Дунав с
други региони в Европа)
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СЦ 1.2.3: Популяризиране на природните забележителности и
културно-историческо наследство чрез маркетинг и реклама на
туристическите дестинации (M 1: създаване на интегриран
туристически продукти и популяризирането му в национален и
международен план; М 2: Комуникационни кампании на
исторически, природни и културни атракции на община Борово; М 3:
експониране, оборудване и въвеждане на техники и програми за
интерпретация, анимация и др. на обекти от туристически интерес)
С Ц 1.2.4: Стимулиране на специфични за района видове туризъм
с фокус върху целостта и разнообразието на предлагания в
района туристически продукт ( М 1: създаване на туристически
продукти в областта на културния, религиозния, селския и рибарски
туризъм;М 2: осъществяване на интегрирани проекти с
трансграничен и транснационален характер; М 3: привличане на
туристи с интерес към различни културни източници
П 1.3: Насърчаване развитието на земеделския, горския и
рибарския сектори и диверсификация на икономическите
дейности чрез въвеждане на алтернативни производства и
услуги .
СЦ 1.3.1: Развитие на конкурентоспособни земеделски, горски и
рибарски сектори, използващи местния потенциал (М 1:
осигуряване на подкрепа за развитието на местни групи и
сдружения на производителите; М 2: прилагане на финансови
стимули за развитие на биологични земеделски производства; М 3:
осигуряване на пазарна инфраструктура за продукция на
земеделието и на промишлеността запреработване на земеделска
продукция; М 4: стимулиране на предприятия и на инвестиционни
намерения
в
преработвателната
и
хранително-вкусова
промишленост)
СЦ 2: Балансирано териториално
развитие чрез укрепване на
мрежата
от
градове-центрове,
подобряване
свързаността
в
районите и качеството на средата
в населените места (П 2.1:
обновяване
и
развитие
на
техническата инфраструктура и на
жизнената среда, подобряване
качеството на околната среда)

Стр Ц 4: Насърчаване опазването на околната среда и подкрепа
за екологосъобразна енергийна инфраструктура
П 4: Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на
здравословна околна среда и по-ефективно използване на
ресурсите
СЦ 4.1.1: Екологосъобразно управление на водните ресурси ( М 1:
реконструкция, подмяна и изграждане на водоснабдителната и
канализационна инфраструктура; М 2: екологосъобразно отвеждане,
пречистване и заустване на отпадъчни води и качествено
водоснабдяване)
СЦ 4.1.2: Екологосъобразно управление на отпадъците с
намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и
околната среда (М 1: подобряване на екологичния мениджмънт
чрез изграждане на инсталация за предварително третиране на
отпадъците; М 2: насърчаване на компостирането като начин на
третиране на отпадъците)
СЦ 4.1.3: Запазване на природното и биологичното разнообразие
и ограничаване и превенция на риска от замърсяване на
околната среда (М 1: внедряване и поддържане на системи за
мониторинг и контрол на елементите на околната среда;М 2:
намаляване на вредното въздействие върху водите чрез изграждане
на пречиствателни станции за отпадни води;
М 3: поддържане на защитените територии с цел намаляване
загубата на биоразнообразие и вредното въздействие върху
хабитатите; М 4: изграждане на информирано и отговорно
гражданско общество за опазване на околната среда)
П 4.2: Развитие на енергийно ефективна икономика с ниски
въглеродни емисии за устойчив икономически растеж
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СЦ 3: Социално сближаване и
намаляване
на
регионалните
диспропорции в социалната сфера
чрез създаване на условия за
развитие на човешкия капитал (П
2.1:
подкрепа
на
човешкия
капитал, социално приобщаване,
повишаване
на
жизнения
стандарт)

СЦ 4.2.1: Въвеждане енергоспестяващи и екологосъобразни
технологии и повишаване на енергийна ефективност (М 1:
ефективно прилагане на политики за повишаване на енергийната
ефективност; М 2: Подкрепа на инициативи за енергийна
ефективност и енергиен мениджмънт; М 3: стимулиране на
енергоспестяващи мерки в различни направления на публичния
сектор и и производството
СЦ 4.2.2: Насърчаване използването на ВЕИ и намаляване на
въглеродните емисии в атмосферния въздух(М 1: изготвяне на
оценка за ВЕИ потенциала в общината и възможности за неговото
оползотворяване; М 2: Разработване на програми за насърчаване на
използването на ВЕИ)
СЦ 4.2.3: Развитие на административен капацитет в сферата на
енергийната ефективност и ВЕИ и по-ефективно управление на
енергийните ресурси (М 1: повишаване капацитета на местните
власти за енергийна ефективност и ВЕИ и по-ефективно управление
на енергийните ресурси)
Стр. Ц 2: Социална сигурност, достъпност, включване и
перспективи
П 2.1: Изграждане на устойчив и развит пазар на труда.
СЦ 2.1.1: Създаване на по-добри възможности за трудова заетост
чрез координация между образователната система и пазара на
труда (М 1: активиране на продължително безработни и неактивни
лица; М 2: осъществяване на инициативи улесняващи прехода на
младежите от образование към заетост; М 3: прилагане на
специализирани мерки, програми и обучения към безработните в
неравностойно положение; М 4: повишаване на квалификацията и
уменията в съответствие с изискванията на пазара на труда; М 5:
подкрепа за самонаети и млади предприемачи чрез професионална
квалификация и обучение) СЦ 2.1.2: Подкрепа за разкриването на
работни места и преодоляване на диспропорциите на пазара на
труда (М 1: прилагане на финансови преференции за работодатели,
разкриващи работни места;М 2: подпомагане на МСП за запазване на
работните места; М 3: прилагане на стимули за икономически
субекти, наемащи служители на възраст над 55 год.;М 4:
насърчаване на географската мобилност на работната сила)
П 2.2: Устойчиво развитие на човешкия капитал чрез
подобряване достъпа до образователни, здравни и социални
услуги и развитие на спорта
СЦ 2.2.1: Развитие на образователната система във всички
степени и форми и хармонизиране с европейските и световните
стандарти (М 1: подобряване условията и програмите на
образователните институции и оптимизиране на тяхното
управление;М 2: подобряване на състоянието на материалната база
на образованието и комплексно интегриране в селищната среда; М
3: подобряване взаимодействието на професионалните училища и
университети с бизнеса за адаптиране на програмите на обучение;М
4: засилване на транснационалния изследователски и научен обмен;
М 5: адаптиране и разпространение на иновативни образователни
продукти за професионалното образование)
СЦ 2.2.2: Повишаване на образователното равнище на
населението и насърчаване ученето през целия живот
(М 1:
стимулиране на програми и курсове за квалификация на работната
ръка съобразно тенденциите на трудовия пазар; М 2: осигуряване на
равен достъп до образование на лица от уязвими групи и деца със
специални образователни потребности; М 3 – осигуряване
стипендии на ученици със значими постижения в …..“ М 4:
повишаване квалификацията на педагогическия персонал)
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СЦ 4: Териториално сближаване и
развитие на трансгра-ничното,
междурегио-налното
и
транснацио-нално сътрудничество
(П
4.1:
укрепване
институционалния капацитет за
ефек-тивна регионална политика)

СЦ 2.2.3: Осигуряване на висококачествени здравни и социални
услуги на населението (М 1: ремонт и обновяване с цел енергийна
ефективност на материалната база за здравни и социални услуги;М
2: осъвременяване на техническото оборудване на местата
предлагащи здравни услуги; М 3: повишаване здравната култура на
населението и прилагане на образователни системи за
профилактика и здравословен начин на живот; М 4: Активно
увличане на НПО в предоставянето на социални услуги; М 5:
доизграждане и поддържане на мрежата от социални услуги на
гражданите)
СЦ 2.2.4: Подобряване на условията за развитие на спорта (М
1:модернизиране, реконструкция и изграждане на нова спортна база
(М 2: изготвяне на програми за развитие на детско-юношеския и
ученически спорт)
П 2.3: Превръщане на културата във фактор за устойчиво и
интегрирано градско развитие
СЦ 2..3.1: Утвърждаване на културата като публичен ангажимент
и източник за интегрирано развитие на града и региона (М 1:
децентрализация в управлението на културните дейности и
укрепване на институционалната инфраструктура на културата; М 2:
повишаване дела на проектното финансиране в областта на
културата; М 3: подобряване на условията за развитие на
културното предприемачество; М 4: маркетинг и реклама на
културния ресурс на региона в национален и международен план)
СЦ 2.3.2: Изграждане на платформа за социално включване чрез
децентрализация на културата и трансформация на модела за
управление на културния сектор (М 1: разширяване на социалната
база на културния сектор;М 2: младите хора и младежките
организации – пряк участник и партньор в развитието на културата;
М 3: проактивна социална политика в областта на културата и
изкуствата)
П 2.4: Укрепване на институционалния капацитет за добро
управление и ефективно прилагане електронни услуги
СЦ 2.4.1: Развитие на административен капацитет за
стратегическо планиране при разработване, мониторинг и
оценка на планове и програми за местно развитие (М 1:
усъвършенстване на административния капацитет за разработване,
мониторинг и оценка на планове и програми за местно развитие;М 2:
подобряване на процеса по разработване, изпълнение и оценка на
политики; М 3: повишаване на капацитета за разработване,
управление и мониторинг на проекти)
СЦ
2.4.2:
Подобряване
взаимодействието
между
администрацията и структурите на гражданското общество (М 1:
подобряване на процеса по провеждане на обществени консултации;
М 2: повишаване информираността на гражданите за дейността и
резултатите от работата на администрацията)
СЦ 2.4.3: Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса
(М 1: въвеждане и утвърждаване на комплексно административно
обслужване за улесняване на предоставянето на услуги; М 2:
повишаване квалификацията)
Стр. Ц 3: Подобряване териториалната достъпност и свързаност
в регионален, национален и международен план
П 3.1: Развитие на транспортната и комуникационна
инфраструктура
П 3.2: Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на
селищната мрежа
СЦ 3.2.1: Интегрирано и устойчиво развитие на градската среда
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(М 1: подобряване транспортната и комуникационна свързаност със
селищата; М 2: рехабилитация и изграждане на обществени
пространства)
СЦ 3.2.2: Подобряване на жизнената среда в малките населени
места (М 1: подобряване и разнообразяване на предлагането на
основни социални услуги; М 2: разнообразяване на икономиката за
запазване заетостта на населението; М 3: изграждане на местната
инфраструктура, обновяване на селата и опазване на местното
културно и природно наследство- дублиране с мерки 1 и 2 на СЦ
4.1.1:;
М 4: разширяване, реконструкция и изграждане на
водостопанската инфраструктура и канализационна система; М 5 –
изграждане на широколентов достъп до Internet в малките населени
места
П 3: Разширяване на междурегионалното, трансграничното и
транснационалното сътрудничество
СЦ 3.3.1: Подкрепа на ТГС на община Борово с градове от
Румъния за използване възможностите на Дунавската стратегия
(М 1: развитие на устойчив социален и икономически капацитет; М
2: развитие на партньорски мрежи; М 3: развитие на трансгранична
инфраструктура; М 4: съхраняване на околната среда и борба с
промените в климата)

Целите и приоритетите на ОПР – Борово до голяма степен
съответстват на европейските, националните и регионалните планови и
стратегически документи.
Прегледът по наименования на мерките по всяка стратегическа цел на ОПР
показва, че са включени прекалено много мерки, част от които не са релевантни
към профила на общината или не биха могли директно да будат релизирани в
географския обхват на Борово.
Извод:

Формулираните цели и мерки, са твърде общи и неясни и не подпомагат процеса
на реализация на плана, тъй като някои от мерките се дублират в ОПР.
Възможна причина за това е, че консултантът, разработил ОПР 2014 – 2020 е
акцентирал предимно върху синхронизацията на плана по вертикала като е
пренебрегнал подхода на планиране „от долу-на горе” и е транспонирал директно
Областната стратегия за развитие.
В опит за постигане на по-голяма гъвкавост на плана при кандидатстване с
проект, финансирани от ЕСИФ в съдържателната струтура на плана са заложени
мерки, чиято реализуемост на общинско ниво (напр. Мерките за НИРД, мерките за
развитие на туризма и др.)може да компрометира цялостното изпълнение на Плана .
Подобен подход за началото на периода 2014 – 2020 е бил целесъобразен, но може да има
риск от неизпълнение на част от мерките и проектите поради липсата на финансиране
или на експертен капацитет.
Препоръка: приоритетните области, стратегическите цели, приоритетите,
специфичните цели и мерките да бъдат преразгледани от гледна точка на
реалистичността за реализиране и да бъдат преформулирани при евентуална
актуализация на Плана въз основа на изводите от междинната оценка. Съветваме
администрация да планира изготвянето на Актуализиран документ на ОПР след като
направи анализ на достъпните източници за финансиране и като вземе предвид
необходимостта от въвеждането на мониторингов механизъм за наблюдение и
докладване на изпълнението на мерките.
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РАЗДЕЛ 3. МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БОРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
3.1. МЕТОДИКА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА О П Р – БОРОВО
В следващите подраздели на МО е извършено обобщение, анализ и оценка на
събраните данни, факти и информация, необходими за оценка на изпълнението на
общинския план за развитие за изминалия период 2014 – 2016 г. На тази основа са
получени изложените по-долу резултати от МО. Извършен е задълбочен анализ и
оценка на изпълнението на целите и приоритетите, доколко ОПР съответства на
оценката на тенденциите и капацитета за организация и координация на
изпълнението на плана. Формулирани са адекватни изводи, обобщения и препоръки за
подобряване на работата по изпълнението на ОПР и за (евентуалното) актуализиране
на документа до края на програмния период 2014 – 2020.
Самата техническа оценка методически се базира на два до известна степен
вътрешни „технически“ документа – „Техническо задание за междинна оценка на
ОПР“ и „Методика за проучване на първоначалните резултати от изпълнението“.


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА

По-надолу представяме кратък коментар на Заданието от гледна точка на
изискванията за разработване на раздели 3.2, 4, 5, 6 и 7 на МО по-долу. Самото задание
е приложено към договора за разработване на междинната оценка.
Съгласно техническото задание, разработено по изискванията на ЗРР и
Правилника за неговото прилагане, същинската част на МО трябва да включва:
оценка на първоначални резултати от изпълнението на ОПР; степента на постигане на
съответните цели и приоритети съгласно тенденцията на развитие; оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси; оценка на координацията от
общинска администрация и взаимодействието с другите заинтересовани страни и
прилагането на партньорство при изпълнението на ОПР в община Иваново.
Очаквани резултати от МО за изпълнението на ОПР са: предложение (при
необходимост) за оптимизиране на мерки в ОПР и за постигане на по-висока
ефективност при изпълнението на ОПР; предложение (при необходимост) за
засилване на партньорството между
заинтересованите
страни в процеса на
изпълнение на ОПР и предложение за подобряване публичността на ОПР.
Основните критерии за качество на доклада за МО са както следва: оценката да е
адекватна на ползваната информация и на заданието; данните да са анализирани
съгласно методиката, да са пълни и достатъчни за оценката; резултатите да са лоrични
и обосновани, съобразно анализа на данните и интерпретацията на представените
обяснителни хипотези; изводите да са обективни и да са достатъчно детайлни за да се
прилагат; докладът да описва разбираемo контекста, целта, организацията на работа и
резултатите от междинната оценка на ОПР.
 МЕТОДИКА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Доколкото е известно на консултанта, стандартна методика за проучване на
първоначалните резултати от изпълнението на плана (Подраздел 3.2), не съществува.
Поради това, използваната по-долу методика е до голяма степен плод на капацитета на
самия екип, изготвил междинната оценка. Приложените основни стъпки на методиката
могат да се формулират така:
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1. уточняване на необходимите документи, от които ще се извлича първична
информация за изпълнението на мерките в ОПР. В случая това са документи на община
Иваново, посочени в табл. 1.1 на Оценката;
2. конкретизиране на сътрудниците на Общината и на специалисти от
извънобщински сектори и структури, от които при нужда може да се потърси
информация, допълваща тази от таблица 1.1.
3. подготовка на работна таблица от типа в Приложение 1 по-долу и нанасяне на
информацията за приоритети, специфични цели и мерки от самия ОПР;
4. детайлно проучване на всеки документ от табл. 1.1, извличане и попълване в
Приложение 1 факти за изпълнението на ОПР, „сортирани“ по приоритети, специфични
цели и мерки;
5. комуникация и обсъждане с отговорните служители по точка (2) по-горе за
допълване и филтриране на първичната информация и нанасяне в Приложение 1.
6. окончателно обсъждане на резултатите от гледна точка на формулирането на
изводи по подраздел 3.2 и подготовка за анализа по раздел 4.
3.2. АНАЛИЗ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ПО
ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И ИНДИКАТОРИ

В следващите подраздели на МО е извършено обобщение, анализ и оценка на
събраните данни, факти и информация, необходими за оценка на изпълнението на
общинския план за развитие за изминалия период 2014 – 2016 г. На тази основа са
получени изложените по-долу резултати от МО. Извършен е анализ за изпълнението на
целите и приоритетите, доколко ОПР съответства на оценката на тенденциите и
капацитета за организация и координация на изпълнението на плана. Формулирани са
адекватни изводи, обобщения и препоръки за подобряване на работата по
изпълнението на ОПР и за (евентуалното) актуализиране при необходимост на
документа до края на програмния период 2014 – 2020.
Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за
развитие (ОПР) дава представа за постигнатите значими резултати през изминалите
години от началото на плановия период (2014 год.) и за неизпълнените дейности по
приоритети, цели и мерки.
Евентуалното наличие на пропуски в доклада по отношение изпълнението на
мерките и дейностите се дължи основно на недостатъчната информация и данните, с
които е разполагал оценяващият екип. Независимо от това отчетните данни осигуряват
достатъчни възможности за качествена диагностика и ретроспективен анализ на
степента на изпълнение на заложените приоритети, цели и мерки.
В табличен вид (Приложение 1) е представена обобщена информация относно
първоначалните резултати от изпълнението на плана от 2014 година до края на 2016
година, за който период са налични отчетни данни. За изпълнението на заложените в
ОПРцели и мерки се дава количествена характеристика (а там, където е невъзможно качествена характеристика) на използваните в плана индикатор
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4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В О П Р

Както е видно от таблицата по-горе съществен проблем за детайлната оценка
на степента на постигане на целите е фактът, че Планът съдържа нереалистично много
мерки, които в голямата си част съдържателно се припокриват или са изкуствено
диверсифицирани. При разработването на плана не са поставени рестрикции, които да
дадат описателно границите на предвидените специфични цели и мерки, което от своя
страна води до тематичното смесване на специфични цели. Това особено затруднява
работата на администрацията по годишно планиране на реализацията на Плана.
Въпреки това от получените справки за реализираните проекти, както и за
изпълнението на решенията на Общински съвет Борово е видно, че в приложен план,
администрацията е положила всички усилия да прагматизира планирането и да го
сведе до логически свързани и надграждащи се проекти и инициативи, с които да
осигури устойчивото развитие на общината в посока на постигане на заявената Визия.
Съществен проблем за количественото отчитане на изпълнението на Плана
представлява липсата на индикаторна система към плана, която администрация да
използва като инструмен за неговото управление. Независимо от това по аналитичен
път са въведени в последствие целеви стойности, които да подпомогнат измерването
на степента на постигане чрез регистрираните продукти и резултати на годишна база и
чрез балансиране на бюджета между собствени и привлечени средства, които да
генерират добавена стойност по отношение на постигането на повече от една
специфични цели.
Разработването на множество секторни планове, програми и проекти, както и
стриктното годишно отчитане на мандатната програма определено подпопомага
реализацията на Плана, независимо от неговите недостатъци.
Очевидно общинските политики са осъществявани в съответствие с
европейските, националните, регионалните и местните планови документи в отговор
на основните нужди на общината в социално-икономически, екологичен, културен
аспекти така че да няма интервенции, които да водят до диспропорции в развитието на
общинската територия.
При декомпозицията на стратегическите цели и приоритети съзнателно
не е
бил спазен принципа за директна обвързаност между: специфичните цели
и
приоритети, с аргумента, че някои от приоритетите допринасят за постигането на
повече от една цел. Това прави преценката на степента на изпълнение на целите до
известна степен трудна и донякъде невъзможна.
Необходимо е да отбележим, че сред мерките има такива, които въобще не са
релевантни към възможностите, потенциала за развитие и нуждите на общината или
не са обект на общинска а на национална политика, което прави реализацията и
респективно отчитането им невъзможно. Такъв е примерът с мярката, отнасяща се до
климатичните промени, като за сметка на това при съставянето на плана са били
пренебрегнати мерки за превенция на риска, но пък от информацията за
реализираните инициативи е видно, че има осъществени дейности в това направление
(напр. Превенция на горски пожари). Това означава, че без оглед на
компроментираното планиране от страна на Консултанта, разработвал плана,
Администрацията не е подценила или игнорирала реалните потребности от
предприемането на подобни мерки.
Оценката на изпълнението на ОПР има и задачата да прецени, доколко
заложените в плана стратегически цели и съпъстващите ги мерки са реално изпълними
предвид потенциала и финансовите възможности на общината.
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В процеса на междинната оценка са използвани заложените в плана данни оф
индикативната финансова таблица, където са идентифицирани източниците на
финансиране при изготвяне на плана и данните събрани с помощта на Общинска
администрация за привлечено финансиране на проектен принцип в подкрепа на
изпълнението на плана за периода 2014, 2015 и 2016г. както и данните за касовото
изпълнение на бюджета на Общината.
Поради факта, че към Плана няма разработена индикаторна система и
съответно процедура за мониторинг, не са налице данни от частни субекти, които са
определящи за социално-икономическото развитие на общината. По тази причина
изводите относно степента на постигане на целите на ОПР са направени изцяло въз
основа на публичното финансиране и чрез прилагането на комплексен подход за
дедуктивно извеждане на количествени целеви стойности за да бъде оценен приноса
на реализираните проекти към планираните мерки.
Оценяващия екип приложи както качествен метод на оценка за степента на
изпълнение, посочен в „Коментар” на всяка мярка, така и извлече количествени данни
от отчетните документи, предоставени на от страна на общинската администрация.
Оценката технологично е изпълнена на 2 етапа:
1)
Етап 1: операционализиране на количествените и качествени оценки
като за оценка на степента на изпълнение на мерките е използвана
интервална скала в процентно изражение, релевантна към 5 степенна
рангова скала на качествените оценки, както следва:
Таблица 4.1.
Скала за оценка степента на изпълнение на мерките в ОПР
Изпълнение в проценти (%)
От 0 до 10%

Степен на изпълнение
Слабо изпълнение или липса на
изпълнение/данни/

От 11-20%

Незадоволително изпълнение

От 21 до30%

Добра степен на изпълнене

От 31 до 40%

Много добра степен на изпълнение

Над 41 %

Отлична степен на изпълнение

2)

Етап 2: агрегиране на количествените и качествени оценки до
комплексни оценки, както следва:
Изпълнение в проценти (%)

Степен на изпълнение

От 0 до 30

Ниска

От 31 до 75

Средна

От 76 до 100

Висока

Степента на измеримост (количествена и качествена характеристика) би
следвало да се изведе от заложените индикатори за наблюдение по всяка мярка.
Предвид липсата на такива, екипът е извел от частното към общото операционални
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стойности на приложими индикатори, за да може да извърши Междинната оценка, при
спазване на законовите изисквания за обхват и съдържание и при придържане към
максимално обективиране на резултатите от оценяването.
През изминалите години на плановия период не са разработвани годишни
програми за изпълнение на Плана за развитие, но това се компенсира от годишното
планиране на Мандатната програма, което е далеч по реалистично и прагматично от
планирането на целите и мерките в Плана.
Липсата на предварително разработени годишни програми за изпълнение, с
които да се конкретизират приоритетите и мерките по източници на финансиране и
времеви периоди, затруднява и субективира донякъде количествената
оценка за
постигане на ОПР.
При оценката са взети под внимание следните обстоятелства:
1)
мандатните програми не следват изцяло изпълнението на всички мерки
и цели по приоритетите и целите, заложени в ОПР. В същото времете
съдържат и други приоритети, цели и мерки, които не са обект на ОПР, а
в случая са и извън обсега на междинната оценка.
2)
мандатната програма и нейното годишно докладване са основен
източник на информация за настоящата оценка поради липса на
разработен към плана мониторингов механизъм с ясно разпределени
отговорности и периоди на докладване на избрани индикатори.
При анализа на изпълнението на приоритетите и целите, сме се позовавали на
данни, извлечени
от Отчетните доклади за изпълнение на мандатната
програма, само доколкото те покриват изпълнението на мерките от ОПР. Използвани
са също така и отчетите за изпълнение на бюджета на община Борово, както и справки
за реализираните проекти, предоставени от общинската администрация. Данните
обработени от тези документи са сравнени с индикативната финансова таблица и
програмата за реализация на ОПР, съставени при неговото изготвяне, където
планирания ресурс за изпълнение в рамките на програмния период е бил 297665
хил.лв, от които 7994 хил.лв. собствено финансиране т.е. съотношението на
привлечените към собствените средтсва е почти 97,32% привлечено финансиране
към 2,68%, собствено, което е крайно нереалистично и изначално компрометира
изпълнението на Плана, тъй като го прави зависим изцяло от външни източници
на финансиране. Обемът на собствените планирани в програмата за реализация
средства дори не обезпечават стандартния процент от собствено финансиране за
реализацията на проекти, финансирани чрез ЕСИФ, което поставя под съмнение
коректността на направеното финансово планиране при подготовката на ОПР.
Анализът на структурата на финансирането, извлечено въз основа на
информацията предоставена от Общинска администрация Борово, недвусмислено
показва доминацията на относителния дял на средствата от проекти по Оперативните
програми (ОП) на ЕС (приблизително 46 % от общия обем на финансиране) , което е
един реалистичен обем от привлечени средства от ЕСИФ, но следва да се има предвид,
че в оставащия период на реализация на ОПР този процент прогресивно ще
намалява за сметка на други източници и по специално финансови инструменти,
които не са взети под внимание при планирането на ОПР.
Това поставя сериозен проблем пред изпълнението на голяма част
от
планираните мерки при евентуална невъзможност от финансиране при наличието на
хипотеза за трудности при подготовкатаи защитата на достатъчен брой проекти. Освен
това, може да се наложи редуциране и/или видоизменяне на редица проекти от
сегашния ОПР в хода на неговото актуализиране в резултат от изводите от настоящата
междинна оценка.
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Съотношението на привлечените средтства (от ЕСИФ и от държавен бюджет)
надхвърлят 75% от ресурса на отчетените мерки, като не е отчетено частното и
заемообразното финансиране. Като се има предвид, че обема на общинските дългове
(краткосрочни и дългосрочни) е законово регламентиран, то от данните е видно, че
общината основно е комбинирала европейско с държавно финансиране на мерките при
спазване на изискуемия минимум от съфинансиране, който общо за реализираните
мерки представлява между 7 и 10% от средствата за реализация на ОПР. Предполага
се, че при детайлно отчитане на финансовото изпълнение на ОПР на годишна база тези
данни ще претърпят корекция, тъй като не е отчетено частното финансиране на мерки
от ОПР.
Предлагаме след изготвяне на актуализиран вариант на ОПР и система за
мониторинг, събраните данни за изпълнението на мерките да бъдат
актуализирани и коректно преизчислени за да послужат за планирането на
следващия програмен период, както и за вземане на оперативни решения,
гарантиращи ефективността и ефикасността на използваните за изпълнението на
ОПР ресурси.
Следва да се има предвид, че ресурсната осигуреност на ОПР не се свежда
единствено до финансовия ресурс и тук трябва да бъде отчетен факта, че капацитетът
на човешкия ресурс в общинската администрация, не е в състояние да поеме
организацията и управлението на изпълнението на планираните в ОПР мерки. По тази
причина при предприемане на актуализация на ОПР е необходимо да се отчете
възможността за привличане на външна експертиза и доброволчески труд при
изпълнението на ОПР както и степента, в която изпълнението на мерки от ОПР ще
бъдат делегирани за реализация от други заинтересовани страни, тъй като не са в
обхата от дейности, присъщи на общинските звена или други публични институции.
5. ОЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И НА
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Индикаторите за наблюдение и оценка са неразривна част от ОПР. За съжаление
настоящият план е изготвян преди встъпването в длъжност на сега действащия
експертен екип на общинска администрация и до голяма степен е формален. Към него
не е налична система от индикатори, нито разработен механизъл за наблюдение,
докладване и актуализация, както и годишен план за мониторинг, който представлява
основен инструмент за управление на изпълнението на ОПР.
Необходимо е да бъдат формулирани актуални индикатори за продукт на нивото
на мерките, за резултат на нивото на целите и за въздействие на нивото на
приоритетите и стратегическите цели, след което за тях да бъдат уточнени базовите и
целевите стойности и периода на наблюдение както и източника на информация и
отговрното за наблюдението звено.
Съгласно Методическите указания на МРРБ индикаторите следва да бъдат
обективно проверими показатели за степента на изпълнение на целите и мерките.и
биха могли да се систематизират в следните групи:
 Индикатори за финансови ресурси осигуряващи изпълнението на
съответния план /хил. лева, лева/;
 Физически /натурални/ индикатори измерващи количествено осигурения
продукт /километри, декари, брой/;
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 Индикатори за резултат – показатели за ефективността и ефикасността на
реализираните мерки.
 Индикатори за въздействие – за последиците от изпълнението на плана
извън непосредствените резултати, които се проявяват напред във
времето, но са пряко свързани с реализираните мерки.
Наличието на описаните аномалии и непълноти в плана за развитие не
позволява на екипа да извърши детайлна оценка на ефективността и ефикасността на
изпълнението на ОПР, което се отразява на качествата на междинната (респективно и
последваща) оценка на социалното и икономическото въздействие на плана за
развитие.
Препоръката на екипа е, в актуализирания вариант на плана системата от
индикатори да се разработи детайлно в съответствие с методическите указания и
необходимите изисквания.
ОЦЕНКА НА ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА И НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Индикативната финансова таблица представя финансовата рамка
на
поетите ангажименти за успешно изпълнение на ОПР. Логично е определените
финансови ресурси да са насочени към изпълнението на ключовите за общината
приоритети, мерки и проекти. Не е необходимо индикативната финансова таблица да
включва прогноза за пълният обем на необходимите финансови ресурси.
Нейното предназначение е да даде обобщена оценка както за необходимите за
изпълнението на плана парични ресурси, а така също и да дефинира източниците на
финансиране.
Индикативната финансова таблица, като структурен елемент на ОПР на Община
Борово съдържа обобщени данни за планираните финансови средства по приоритети и
източници и отделно за всеки приоритет с условно разпределени суми, които обаче не
са разпределени по години и формално е посочен период 2014-2020г. като период на
реализация.
Предвиденото ресурсно осигуряване за изпълнението на плана е видно от
индикативната финансова таблица, като документ изразяващ финансовите
възможности на общината. Естествено трябва да се има предвид, че всички общини в
Република България по принцип работят в режим на ограничен финансов ресурс. Това
ги принуждава усилено да търсят възможностите на външното финансиране, най –вече
чрез разработването на проекти по Европейските фондове и програми. Такъв е случаят
и с плана за развитие на Община Борово, което е видимо от анализа на относителния
дял на участие във финансирането на плана по отделните източници на средства.
Предвидените основни източници на финансиране са:

Общинският бюджет под формата на собствени бюджетни средства

Държавният бюджет под формата на целеви субсидии;

Финансови схеми по оперативните програми на Европейския съюз;

Частно финансиране;
Планът не отчита възможността за използване на финансови инструменти
на ЕС за реализиране на политики. Индикативното планиране на финансовите
средства за реализация на ОПР е нереалистично тъй като предпоставя 2,68%
собствено финансиране. Трябва да се има предвид, че насоките на ЕК за
финансовото изпълнение на политиките на Общността изрично подчертават, че
периодът 2014-2020 следва да се използва за плавен преход от безвъзмездно
финансиране към използване на финансови инструменти, тъй като целта е към
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2027г.използването на последните да бъде над 60% от общия обем на
финансирането на политиките на ЕС, а към 2034 да е достигнал 75%. В този
смисъл препоръчваме в актуализирания документ да се включи изработването на
реалстична индикативна финансова таблица за оставащия период на реализация
на ОПР.
Възможно е, в оставащите години от плановия период да възникне потребност
от търсенето и намирането на алтернативни източници на финансови ресурси (найвече чрез реализиране на проекти чрез публично – частни партньорства или чрез други
средства/ програми извън ЕС).
Необходим е реалистичен управленски подход при избора на програми
и проекти за минимизиране на риска, свързан с липсата на достатъчен опит. Тъй като
изпълнението на европейски проекти изисква и значително съфинансиране от страна
на общината трябва да се засили проектният капацитет на администрацията.
Като се има предвид, че общата сума на поетите финансови задължения,
включително и разбивката по отделни приоритети е индикативна, допустимо е
в актуализирания план да се нанесат корекции. Тези корекции биха могли
да произтичат от наличните и подходящи източници на финансиране,
от
новосъздадените възможности за реализация на проекти по европейски и национални
програми, както и от евентуално преподреждане на основните приоритети и
оптимизиране на мерките при евентуална промяна в конюнктурата.
Нашите констатации относно спазването на определени изсквания към
индикативната финансова таблица са следните:
1)
Не е спазена логиката на декомпозиране “Цели - Приоритети – МеркиПроекти”,
което прави планирането в плана за реализация на ОПР
формално;
2)
Не е налице информация за допълняемостта между отделните
източници на финансиране на мерките, както и няма яснота за конкретните
планирани проекти и техните индикативни източници;
3)
Не е ясно как е гарантирано избягването на двойно финансиране и как
е извършена демаркацията на мерките предвид факта, че част от тях са
взаимно застъпващи се, други касаят реализацията на повече от една
специфична цел, а трети се дублират като индикативен обхват и съдържание
поради некоректна формулировка.
6. ОЦЕНКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР осигурява
неговото ефективно изпълнение. Тя трябва да е изградена в съответствие с
нормативните изисквания и стандарти като включва формите и способите за събиране
на информация, органите за наблюдение, както и съответната организация на
работата. Тя успешно изпълнява и ролята за осигуряване на публичност при
изпълнение на ОПР. Системата също така включва и нормативното изискване за
провеждане на междинна и последваща оценка, като гаранция за осигуряване на
обективен и независим поглед върху процесите свързани с изпълнението на плана и
реализация на мерките.
Оценка на системата за начина на функциониране и степента на
ефективност по отделни компоненти, съгласно Механизма за наблюдение и
контрол на реализацията на общински политики. В плана няма разработен
механизъм за наблюдение и оценка и не са идентифицирани органите за
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наблюдение и оценка нито координацията между отделните участници в процеса
на наблюдение и отчитане на изпълнението на ОПР.
Не са разпределени функциите и правомощията на участниците в мониторинга и
контрола нито изискванията към докладването на изпълнението.
Следва да се има предвид, че Общинският съвет, като основен орган за наблюдение
в изпълнение на своите правомощия е необходимо да осигурява участието на
заинтересованите страни – администрация, организации, юридически лица и граждани
при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност. В ролята си на
наблюдател и коректив на изпълнението на плана, общинските съветници трябва да
поддържат активна позиция със разисквания, коментари, изводи и предложения.
Именно той следва да осигури корективният ефект, изразен чрез становища на
комисиите на Общинския съвет и/или техни предложения за изменения/допълнения.
Съгласно нормативните изисквания с оглед осъществяването на ефективен
граждански контрол от страна на външните заинтересовани страни и необходимо да се
конструира и да функционира Обществен съвет за наблюдение и контрол.
Общественият съвет в Общината е постоянно действащ консултативен и
контролен орган от представители на всички заинтересовани страни – бизнес
структури, гражданско общество, държавни институции и отделни експерти. ОПР не
дава информация за наличието на такъв орган. Публичността, прозрачността и
гражданският контрол са изключително формално застъпени в съдържанието на ОПР.
Препоръчваме, паралелно с разработването на актуализирания документ на
плана да се инициира създаване на обществен съвет, като функциите и правилата
за неговата работа се регламентират в правилник за неговата работа.
Общинската администрация изпълнява организационни и обслужващи
функции, с които подпомага действията на Кмета на общината, който организира
и ръководи процеса на наблюдение и контрол на Общинския план за развитие.
Осигуряването, подготовката и обработката на необходимата за наблюдение
отчетна информация и данни се осъществяват от длъжностни лица, чиито функции са
разписани в Устройствения правилник на администрацията и са възложени на
определени длъжностни лица.
Администрацията подготвя и разработва Годишните доклади за наблюдение и
изпълнение на Общинския план за развитие, представени от кмета за отчет пред
другите органи за наблюдение и пред обществеността. Тези доклади подпомагат и
външните експерти, които провеждат междинната и последващите оценки на плана за
развитие. Администрацията осигурява с необходимата информация и останалите
органи за наблюдение.
Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие са регулярно разработвани и внасяни за разглеждане и приемане от
Общинския съвет. Докладите са с ниско качество – тези за 2015 и 2016 години са
с
еднаква въвеждаща част, отчетната информация (в по – голямата си част) е предствена
общо, без необходимата конкретика, не е систематизирана по приоритети и мерки в
съответствие със сруктурата на ОПР, а е групирана по отделни сектори.
Препоръчваме, с оглед осигуряване на качествено текущо наблюдение за
изпълнение на плана за развитие, през следващите години от плановия период да
се разработват и годишни програми за реализация на заложените мерки – по
източници на финансиране и времеви периоди, което досега отсъства в
практиката на администрацията.
Използването на външна (независима) експертиза в процеса на наблюдение и
контрол на ОПР е нормативно определено по отношение изготвянето на
предварителна, междинна и последващи оценки. Това нормативно изискване
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включва субекта на външния оценител в процеса на оценяване с оглед осигуряването
на обективен неутрален поглед върху изпълнението на плана и върху факторите и
обстоятелствата, които му въздействат.
Практиката на Община Борово относно използването на външна експертиза за
изготвянето на нормативно регламентираните оценки по изпълнение на ОПР отговаря
на изискванията. Провеждана е предварителна оценка. Междинната оценки е
възложена чрез предварителен избор на външни оценители.
Нашата препоръка е, при избора на външни оценители да се следва
принципа за наличие на доказана експертиза, а не само на икономически найизгодната оферта. Противната практика обикновено води до ниско качество на
изпълнението и на съставените документи.
2. Регламентиращи документи и инструментариум
1)

Механизъм за наблюдение и контрол на изпълнение на общински
политики: документът е разработен по проект, финансиран по оперативна в
началото на новия програмен период. Чрез него се регламентират правилата и
технологията за провеждане на наблюдение и контрол по изпълнението на
общински политики и стратегически документи. Прилага се изключително
успешно и за ОПР;
2) Документи и информация: основните документи, като източник на отчетни
данни и като инструмент за наблюдение и контрол на изпълнението на плана са
годишните доклади на Кмета на общината. Съставят се и се предоставят пред
Общинския съвет за обсъждане и приемане редовно и в сроковете
регламентирани в Механизма за наблюдение и контрол. За информиране на
местната общност и гражданите се публикуват на Интернет – страницата на
общината. В съдържателен план са съставени систематизирани по приоритети,
стратегически цели и мерки, което прави проследяването на изпълнението
лесно и достъпно. Разработването на годишни инвестиционни програми е
добра управленска практика на администрацията и способства за доброто
информиране по отношение източниците на финансиране. Като неотменна част
от плана за развитие е разработена Програма за неговата реализация за целия
планов период. Разработена ебез да са конкретизирани проектите в съответните
мерки, техните прогнозни стойности и период на реализация а при
необходимост и на подготовка (в случаите в които проектите са мащабни и
изискват дълъг период на подготовка или използването на техническа помощ).
Препоръката ни е, тази програма да се конкретизира в годишни програми за
изпълнение на мерките, което би дало възможност за по лесна проследимост на
изпълнението във времето.
Предоставянето на информация на гражданите, с оглед осигуряване на
публичност и обратна връзка за въздействие с техни становища и предложения се
осъществява редовно и своевременно, чрез публикации, обществени обсъждания и
срещи. За ефективното наблюдение и оценка препоръчваме да се поддържа актуална
база от данни за проектите на общината с приблизителна систематизация:
 Реализирани проекти;
 Проекти, в процес на реализация;
 Проекти, в проектна готовност;
 Проекти, в процес на подготовка за реализация.
В заключение не е изграден механизъм за осигуряване на прозрачност и
възможности за информиране на всички заинтересовани страни в процеса на
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формирането и прилагането на местните политики дефинирани чрез ОПР. В
процеса на изпълнение на ОПР в периода 2014 – 2016 год. Планът се изпълнява в
условията на оскъдна информация за неговото планиране и при сериозни
дефиците, в следствие на формалното разработване на ОПР изначално.
Постигането на резултати, които са далеч по-реалистични, от самия план,
както и гарантирането на балансираното и устойчиво развитие на Общината
става единствено чрез реалистичното планиране на Мандатната програма на
годишна база и балансираното и добро управление на общинския бюджет, както и
благодарение на професионализма на общинските експерти, натоварени с
дейности по планиране. Това а не структурата на Плана е гарантирало липсата на
съществени отклонения от националните и регионалните секторни политики,
както и липсата на забавяния в развитието на общината в сравнение с общите
тенденции за областта и СЦРП.
7. ПРЕПОРЪКИ, ИЗВЕДЕНИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА И НАСОКИ ЗА ЕФЕКТИВНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ДО КРАЯ НА ПЕРИОДА

Въз основа на представените по-горе съставни елементи на междинната оценка
на ОПР на oбщина Борово, област Русе за периода 2014 – 2020 год.,
са направени
следните основни изводи и препоръки:
Първо, планът за развитие се изпълнява успешно, въпреки всички
констатирани несъответствия, произтичащи от формалното му изготвяне,
въз основа на прагматичното годишно планиране и отчитане на Мандатната
програма.
Стратегията на развитие на общината е в съответствие със стратегиите
и политиките на развитие на Област Русе и на Северен централен район и на
национално равнище, но има нужда от актуализация с оглед отстраняване на
пропуските, констатирани в настоящата междинна оценка. Въпреки това са
постигнати устойчиви начални резултати по изпълнение на ключовите специфични
цели, приоритети и мерки свързани с развитието на транспортната и екологичната
инфраструктура и с преодоляване на социално-икономическите диспропорции чрез
опазване и развитие на човешкия капитал. Общинската администрация е направила
необходимото да осигури гражданското участие в реализацията на ключовите
политики чрез партньорства в проекти и съвместни инициативи с местната общност.
От началните резултати на изпълнението съобразно наличната информация от
Общината за периода 2014 – 2020 год. е установено, че вземаните от Общинския съвет
решения, както и оперативния мениджмънт
на общинската администрация
компенсират недостатъците на Общинския план за развитие, до степен в която да
гарантират балансираното развитие на общината при спазването на принципите на
добро управление. Въпреки липсата на механизъм за наблюдение и контрол на ОПР,
неговото отчитане и оценяване е възможно, благодарение на Отчетните доклади на
Кмета за 2014, 2015 и 2016 год. внасяни за разглеждане в Общинския съвет по
надлежния ред. Необходимо е обаче, да се разработи и прилага в общината „Система за
събиране на информация за изпълнението на плана и на други обстоятелства свързани
с него“, „Създаване на банка от индикатори и дефиниране на нови такива“, „Справочник
за
взаимодействие между общинските звена и представителите на
експлоатационните ведомства, териториалните подразделения на националните
дирекции, неправителствения и частния сектор“; „Работна група за мониторинг и
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оценка на изпълнението на плана“; „Контактен списък на участвалите в изготвянето
на ОПР, въз основа на която да се организират постоянни дискусии“ и др.
Въпреки установените проблеми в изготвянето на ОПР 2014-2020, които
опосредстват проблемно изпълнение, е налице съществен напредък в реализиране на
формулираните приоритети за развитие и подобряване качеството на живот на
населението в територията на общината, особено от гледна точка на развитието на
територията, транспортната инфраструктура, както и по отношение на намаляване
на безработицата. Необходимо е обаче да се планират повече проекти за повишаване
на местната конкурентоспособност и привличането на инвестиции за развитие на
местни производства, както и на съпътстващи земеделието индустрии. Това би
позволило да се облекчат усилията в Общината за създаване на повече работни
места от несубсидирани мерки по заетостта.
Може да се обобщи, че в общи линии изпълнението на ОПР за изтеклите три
пълни години от програмния период 2014 – 2020 год. е сравнително успешно и
междинната оценка е добра. Все пак оценяващия екип силно препоръчва възлагането
на актуализация на общинския план за развитие за оставащия период на
изпълнение, разработването на механизъм за наблюдение и оценка и
разработването на индикативна финансова таблица и програма за реализация
на актуализирания документ. С това ще бъдат преодоляни констатираните
пропуски и несъвършенства, унаследени от етапа на планиране на ОПР. Още при
изготвянето на самия ОПР през 2013 год. не са били формулирани ясни и конкретни
цели и мерки, индикатори за изпълнение и резултат, както това се изисква в
Указанията на МРРБ, което затруднява оценката за резултатите от изпълнението на
мерките в ОПР. Поради това и/или липсата на конкретна информация за някои мерки, в
отчетите за 2014, 2015 и 2016 год., е трудно да се оцени достигнатата количествена
стойност на степента на изпълнение, което внася субективизъм в оценяването, но поважно не позволява мониторингът да бъде използван за целите на доброто управление.
В заключение ОПР на община Борово за оставащия период 2018 – 2020 (2022) год.
се нуждае от преформулиране на приоритетите, целите и мерките с оглед на тяхното
прецизиране, частични изменения в мерките по някои приоритети, за избягване на
дублиране на обхвата и правилна демаркация в случай на допълняемост на мерки, цели и
приоритети. ОПР ще запази основните линии на стратегията за развитие на
Общината до края на програмния период.
Целесъобразно е ОПР да се актуализира чрез кръстосана проверка „от горе на
долу” и „от долу на горе” като количеството на специфични цели и мерки се редуцира
чрез преформулиране, интегриране и/или елиминиране на нерелевантни мерки, което
следва да балансира структурата на ОПР и да гарантира успешната реализация до края
на периода. Актуализацията на ОПР е възможно да се осъществи и чрез
преразпределяне на „тежестта“ на мерките в рамките на всяка специфична цел като се
актуализира броят и видовете проекти по всяка мярка. Необходимо ще бъде да се
прецизират индикаторите и процедурата чрез която ще се осъществява наблюдение и
оценка на Плана, както и да се формулират отговорностите по докладване на
напредъка на годишна база на всички ключови заинтересовани страни. В противен
случай в края на периода ще бъде невъзможно обективирането на постигнатите
резултати и доказването на окончателното изпълнение на мерките и целите.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на извършената оценка и на основание констатациите в
представения доклад, експертите от оценяващия екип определят положителна
междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 на
община Борово, област Русе. Оценката се основава на информацията за изпълнението
на Плана за първите три години 2014 – 2016 на периода на действие на ОПР и на
общата оценка за изменение на социално-икономическата среда в Северен централен
район на Република България и в Област Русе.
Изведените основни насоки и препоръки могат да се използват при
евентуалното разработване на актуализирания вариант на плана, което е
функция от решението на възложителя на задачата.
Екипът изказва благодарност на ръководството и експертите на Общинска
администрация за кооперативността и подкрепата за набавяне на информация за
настоящата оценка и заявява готовността си при желание от страна на
Възложителя да продължи работа по актуализация на ОПР.
Експертен екип:
1. Проф.дтн. Николай Найденов;
2. Д-р Наталия Венелинова
3. Маг. Милко Балкански
Вътрешен екип на община Борово,, координирал междинната оценка
4. Зам.кмет Валерия Борисова;
5. Гл.експерт Ралица Страхилова
Л И Т Е Р А Т У Р А (по азбучен ред)
1. Закон за местната администрация и местното самоуправление …………………
2. Закон за регионално развитие. ДВ, бр. 50/2008, посл. изм. ДВ, бр. 13/2017
3. Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално
развитие на Р България, регионални планове за развитие, областни стратегии за
развитие и общински планове за развитие (2014 – 2020), МРРБ, Заповед No РД02-14-2402/22.11.2011.
4. Найденов, Н. и др., Устойчиво развитие на регионите, РУ, 1980 год.
5. Национална програма за демографско развитие на Р България (2006 – 2020)
6. Национална стратегия за регионално развитие на Р България (2012 – 2022)
7. Областна стратегия за развитие на област Русе за периода 2014 - 2022
8. Общински план за развитие на община Борово, Русенска област, 2014 – 2020.
9. Правилник за прилагането на Закона за регионалното развитие. ДВ,
бр. 80/2008, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 50 / 01.07.2016 г.
10. Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020.
11. Стратегия „Европа 2020“ на Европейския съюз.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОСЪЩЕСТВЕНИ
ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОД. ПО ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ
Доклад от междинна
оценка на1.ОПР
2014-2020 на
Община Борово
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
ПРИОРИТЕТ 1.1.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1.1.
РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА
БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА

М1 - Подкрепа на общината
за развитие на бизнеса

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИ ОБЩЕСТВА НА ЗНАНИЕТО
РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА
ПОДКРЕПА ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЕТО,
ИНОВАЦИИТЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
БАЗОВА
ЦЕЛЕВА
ДОСТИГНАТА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОЯСНЕНИЕ
ИНДИКАТОР
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

М3 – Подпомагане
развитието на бизнес
инфраструктура

СТОЙНОСТ
(2016Г.)

В%

Бр.административни услуги в улеснение на
бизнеса

Базовата стойност се отнася до въведените
административни услуги намаляващи бюрократичната
тежест в края на изпълнението на предходния планов
период

Бр. Разработени проекти за подобряване
на достъпа до административни услуги;

Изготвен проект за улесняване на достъпа до
административни услуги чрез дигитализация и
изграждане на информационна инфраструктура в
населените места от общината.

% на електронно достъпни услуги за
бизнеса

М2 - Осигуряване на база и
благоприятни условия за
растеж на субектите, заети с
НИРД

СТОЙНОСТ
(2020Г.)

0

1

1

1

0

0.2

0

0

Предстои кандидатсване с проекта, описан по горе.

КОМЕНТАР: общото изпълнение на мярката е без закъснение и във висока степен към междинния етап. Постигането на устойчив резултат зависи от
реализацията на проект/и в оставащия период
Бр. Проекти за продуктови и др. иновации
Няма данни, кои са субектите

Обем на инвестициите в НИРД в хил.лв

КОМЕНТАР: В ОПР не са идентифицирани нито субектите, занимаващи се с НИРД, нито тенденции за развитие на НИРД, нито значими предпоставки, които
да опосредстват наличието на такава мярка. Не са дефинирани конкретни проекти, нито източник на финансиране на научно-изследователска и развойна
дейност. Препоръчваме мярката да бъде преосмислена.
Бр. Реализирани проекти за технологична
Данните следва да се докладват от бизнес субектите
модернизация на МСП

Бр. осъществени ПЧП

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
обем на инвестиционните разходи за
новоизградена/преустоена/модернизирана
бизнес инфраструктура в хил.лв.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЦ 1.1.2.
СТИМУЛИРАНЕ НА
ПАРТНЬОРСТВА МЕЖДУ
НАУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,
ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ
СЕКТОР.

М1 Създаване на
партньорски мрежи и
стимулиране на публичночастните партньорства

КОМЕНТАР: мярката следва да се прецизира като конкретни проекти/идеи за проекти, по които е постигнат консенсус за ПЧП или ще бъдат инициирани от
бизнеса и подкрепени от публичната власт. Реализацията на подобна мярка трябва да е фазово и може да обхване два планови периода. Не са налице
данни за нейното изпълнение.
БАЗОВА
ЦЕЛЕВА
ДОСТИГНАТА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОЯСНЕНИЕ
ИНДИКАТОР
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

СТОЙНОСТ
(2016Г.)

В%

Обем на инвестициите в подкрепа на
партньорството между заинтересовани
страни в хил.лв

Проект: “Местна инициативна група –Бяла-Борово2016”
Дейности: Целта на проекта е да се разработи Стратегия
за местно развитие по подхода Водено от общностите
местно развитие (ВОМР) за територията на двете
общини, която да отговаря в пълна степен на нуждите и
приоритетите
на
заинтересованите
страни
(представителите на бизнеса, неправителствените
организации, земеделските производители, активни
граждани). стойност - 4 419 745 лева

0

M2- Създаване и развитие на

СТОЙНОСТ
(2020Г.)

500 000 лв.

4 419
лева

745
4.5

КОМЕНТАР: налице е преизпълнение на мярката от гледна точка на финансовия индикатор, които е формално определен в Програмата за реализация на
ОПР. Необходимо е да се дефинира обхвата на мярката за да се определят и други индикатори, които да доказват степента на постигане.
Мярката се дублира със М3/СЦ 4.2.1.

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
изследователски центрове,
програми и проекти за
подпомагане на
транснационалното
сътрудничество и научен
обмен между учебни
заведения, професионални
училища и други в
европейски контекст

Не е ясно какъв е източника на финансиране на
подобни изследователски центрове и каква е връзката
им с политиката по ТГС.

КОМЕНТАР:Мярката следва да се декомпозира и преформулира и прецизира. Към момента няма данни за нейното изпълнение.
M3- Подкрепа за създаване
на нови местни фирми и
съдействие на местната власт
за намаляване на
административната тежест и
регулаторните режими за
бизнеса

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1.3.
ПОВИШАВАНЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ
БИЗНЕС ЧРЕЗ СТИМУЛИРАНЕ
НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАТИВНИ
ПРАКТИКИ И СЪЗДАВАНЕТО
НА КЛЪСТЕРИ

М1 Стимулиране на бизнес
сътрудничеството и
развитието на МСП,

Проект:
“Местна инициативна група –БялаБорово2016”.Дейности: Целта на проекта е да се
разработи Стратегия за местно развитие по подхода
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за
територията на двете общини, която да отговаря в пълна
степен на нуждите и приоритетите на заинтересованите
страни
(представителите
на
бизнеса,
неправителствените
организации,
земеделските
производители, активни граждани). стойност - 4 419 745
лева
КОМЕНТАР: Мярката следва да се преформулира тъй като административната тежест и регулаторните режими за бизнеса се определят на национално ниво
и общината не разполага с директни механизми за въздействие
БАЗОВА
ЦЕЛЕВА
ДОСТИГНАТА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОЯСНЕНИЕ
ИНДИКАТОР
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

Бр. Активни членства в регионални,
национални,
транснационални
сдружения/мрежи в подкрепа на бизнеса,

0

СТОЙНОСТ
(2020Г.)

2

СТОЙНОСТ
(2016Г.)

1

В%

0.5

Борово е член на сдружение с нестопанска цел в
обществена полза с наименование „Асоциация за
регионално развитие на област Русе“.

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
разработване и изпълнение
на проекти от бизнеса

регионалната конкурентоспособност и т.н.

Асоциацията извършва стопанска дейност, свързана с
основния й предмет проектантска дейност,
консултантска дейност, издателска, информационна,
научно-изследователска и друга, разрешена от закона
експертна дейност.

КОМЕНТАР: Мярката следва да се преформулира и прецизира тъй като се препокрива като обхват с М3/СЦ 4.2.1.
М2- Развитие на инициативи
за създаване на пилотни
клъстери
КОМЕНТАР:
М3- Организиране на форуми
за споделяне на опит в
решаването на проблеми
КОМЕНТАР:
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1.4.
Подобряване на условията за
привличане на чуждестранни
инвестиции във всички
сектори на икономиката.

ИНДИКАТОР

М1- Реклама на
предимствата на община
БОРОВО като подходящо
място за правене на бизнес
КОМЕНТАР:
М2- Работа в мрежа с
организации, подкрепящи
икономическото развитие на
национално, регионално и
местно равнище
КОМЕНТАР:

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

ПОЯСНЕНИЕ

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
М3- Подобряване на
условията за бизнес, което да
провокира навлизането на
местни и чуждестранни
компании
КОМЕНТАР:
ПРИОРИТЕТ 1.2.

РАЗВИТИЕ НА СИЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕКТОР, ОСНОВАН НА БОГАТОТО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СТИМУЛИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ЗА РАЙОНА
ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ.
КОМЕНТАР:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2.1.
ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА НА
ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ И
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА
НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ
ЗА ДОСТЪПНОСТ И
КОМФОРТ НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

ИНДИКАТОР

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

М1- Възстановяване,
реставрация и съвременно
експониране на паметниците
на културното наследство и
обекти от туристически
интерес

ПОЯСНЕНИЕ

Текущо изпълнение.

Бр. Реализирани проекти
0

2

1
0.5

По ОПРСР , мярка 313 по проект „Експониране на
местното историческо, етнографско и културно
наследсво “ бе изработена реплика на прочутото

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
Бр.
Организирани
експозиции/обекти

посещения

на

Боровско тракийско сребърно съкровище от 4 в. пр. ХР.

Бр.
Експозиции
на
местното
историческо/културно/етнографско
наследство

0

2

1

КОМЕНТАР: мярката е с висока степен на изпълнение. Необходимо е да бъдат създадени условия за регистрация на туристическия интерес
М2- Социализация на обекти
от туристически интерес и
изграждане на довеждаща
транспортна и съпътстваща
туристическа
инфраструктура, както и
изграждане на подходи за
хора с увреждания

Бр. Реализирани проекти

През 2014 г. завърши изграждането на туристическа
инфраструктура в с.Батин по проект по мярка 313 по
ОПРСР 2007-2013 – „Изграждане на туристическа
инфраструктура – съоръжения и места за отдих в
Община Борово, област Русе“ на стойност 298 486 лв.

Бр. Новоизградени съоръжения

Бр. Обекти с осигурен достъп
Обем на инвестициите в развитие
туристическата инфраструктура

0

5

1

0

3850000 лв

298 486 лв.

на

9,8%

КОМЕНТАР: Предвид възможните източници на финансиране мярката е с добра степен на изпълнение. Необходимо е да се ревизира обема на
реализуемите проекти в оставащия срок на програмния период
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2.2.
СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО
НА ТУРИЗМА ПО РЕКА
ДУНАВ, СЕЛО БАТИН

ИНДИКАТОР

ПОЯСНЕНИЕ
БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
М1 - Промоция на
интегрирани териториални
проекти за развитие на
туризъм, свързан с
идентичността на реката
/речен туризъм с дестинация
река Дунав – село Батин/
0

КОМЕНТАР: М1 и М2 се препокриват и са ненужно разделени. Няма данни за реализация на мярката. Следва да се има предвид, че мярката трябва да се
докладва и изпълнява от предлагащите туристическата услуга. Функциите на администрация са свързани с режимите за ползване на териториите и
опазването на биологичното разнообразие
М2 - Развитие на селски
туризъм, спортен риболов

0

КОМЕНТАР: М1 и М2 се препокриват и са ненужно разделени. Няма данни за реализация на мярката.
М3 - Утвърждаване на тези
зони като атрактивно място
за провеждане на културни и
развлекателни събития
0

КОМЕНТАР:М1 и М3 се покриват вкл.и с М1, М2 и М3 на СЦ 1.2.3. Необходимо е окрупняване на мерките свързани с туризъм и обединяването им в една
специфична цел. СЦ 1.1.2, СЦ1.2.3. и СЦ 1.2.4. следва да се обединят в една специфична цел, като мерките в нея се прецизират под формата на конкретен
набор от проекти, който може да бъде реализиран в оставащия период на действие на ОПР. Към момента не са налични данни за реализацията на целия
приоритет
М4 - Реализация на
устойчиви партньорски
инициативи по река Дунав с
други региони в Европа

0

КОМЕНТАР: Следва да се прецизира демаркацията между тази мярка и мерките за ТГС

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2.3.
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
ПРИРОДНИТЕ
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И НА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО (МАТЕРИАЛНО
И НЕМАТЕРИАЛНО) ЧРЕЗ
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА НА
ТУРИСТИЧЕСКИ
ДЕСТИНАЦИИ

ИНДИКАТОР

ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

М1 -Създаване на интегриран
туристически продукт и
популяризирането му в
национален и международен
план
0

КОМЕНТАР:СЦ 1.1.2, СЦ1.2.3. и СЦ 1.2.4. следва да се обединят в една специфична цел, като мерките в нея се прецизират под формата на конкретен набор
от проекти, който може да бъде реализиран в оставащия период на действие на ОПР. Към момента не са налични данни за реализацията на целия
приоритет
М2 - Представяне чрез
комуникационни кампании
на исторически, природни и
културни атракции като
ценно наследство и
идентичност на община
Борово

0

КОМЕНТАР:СЦ 1.1.2, СЦ1.2.3. и СЦ 1.2.4. следва да се обединят в една специфична цел, като мерките в нея се прецизират под формата на конкретен набор
от проекти, който може да бъде реализиран в оставащия период на действие на ОПР. Към момента не са налични данни за реализацията на целия
приоритет. Необходимо е да се прибавят и всички инициативи в подкрепа на интегриран туристически продукт.
М3 - Eкспониране,
оборудване, въвеждане на
техники и програми за
интерпретация, анимация и
др. на обектите от
туристически интерес

0

КОМЕНТАР: мярката не е изпълнява. В известна степен тя дублира мярката за експониране и достъпност на културното и историческо наследство и следва да
се преосмислии прецизира

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2.4.
СТИМУЛИРАНЕ НА
СПЕЦИФИЧНИ ЗА РАЙОНА
ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ С ФОКУС
ВЪРХУ ЦЕЛОСТТА И
РАЗНООБРАЗИЕТО НА
ПРЕДЛАГАНИЯ В РАЙОНА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ.
М1 - Създаване на
туристически продукти в
областта на културния,
религиозния, селския и
рибарски туризъм

ИНДИКАТОР

ПОЯСНЕНИЕ

М2 - Осъществяване на
интегрирани проекти с
трансграничен и
транснационален характер

КОМЕНТАР: КОМЕНТАР:СЦ 1.1.2, СЦ1.2.3. и СЦ 1.2.4. следва да се обединят в една специфична цел, като мерките в нея се прецизират под формата на
конкретен набор от проекти, който може да бъде реализиран в оставащия период на действие на ОПР. Към момента не са налични данни за реализацията
на целия приоритет. Необходимо е да се прибавят и всички инициативи в подкрепа на интегриран туристически продукт.

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

М3 - Привличане на туристи,
проявяващи интерес към
различни културни
източници с цел обогатяване
на собствени културни
преживявания и потребности
ПРИОРИТЕТ 1.3
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3.1.
РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ГОРСКИ
И РИБАРСКИ СЕКТОРИ,
ИЗПОЛЗВАЩИ ЕФЕКТИВНО
МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

М1 Осигуряванеч на
подкрепа за развитие на
местни групи и сдружения на
производителите

НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ, ГОРСКИЯ И РИБАРСКИЯ СЕКТОРИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В МАЛКИТЕ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГИ
ИНДИКАТОР
ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Бр. Реализирани проекти

0

3

1

0.3

През 2014г. е сключен Договор за възлагане на услуга за
създаване и поддържане на горски култури от акация в
землището на Община Борово по проект 18/223/00281
„Създаване и поддържане на горски култури“, по Мярка

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
223 от ПРСР 2007-2013.
КОМЕНТАР: мярката е с ниска степен на реализация, поради забавянето на старта на мерки по ПРСР 2014-2020
М2 Прилагане на финансови
стимули за развитие на
биологични земеделски
производства

Мярката не е релевантна тъй като субсидиите за
земеделски производители не се управляват на
общинско ниво
КОМЕНТАР:Следва мярката да се преформулира или да отпадне.

М3 Осигуряване на
инфраструктура,
включително и тържища за
селскостопанска продукция и
продукция на
преработвателната
промишленост, ползваща за
суровини селскостопански
продукти

Няма данни за степента на реализация на мярката

0

М4 Осигуряване на стимули
за подкрепа на предприятия
и реализация на
инвестиционни намерения в
преработвателната и
хранително-вкусовата
промишленост

КОМЕНТАР:следва да се прецизират публичните, частните проекти и ПЧП (ако се планират такива) както и потенциалните източници на финансиране.
Изпълнението на мярката ще надхвърли периода на реализация на ОПР и трябва да се сведе до реалистичен обем от инитервенции или фазово изпълнение.
Няма данни за изпълнение на мярката

0

КОМЕНТАР: мярката е нерелевантна и не разполага с финансов ресурс за реализация.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3

РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, ДОСТЪПНОСТ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1.1.
СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРУДОВА
ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРА
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ

ИНДИКАТОР

ПОЯСНЕНИЕ
БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СИСТЕМА И ТРУДОВИЯ
ПАЗАР.
% намаление на безработицата в общината
0.4

Под 10%

0.144

84,6%

М1 – Активиране на
продължително безработни
и неактивни лица

2014г. НП „От социални помощи към заетост“ - наети 13
лица.
ОП „Пазвитие на човешки рисурси“ – наети 27
безработни лица.
НП „Сигурност“ наети 13 безработни лица
Равнище на безработица през 2014г. надхвърлиха 40%.

„Регионална програма за заетост” финансирана от
държавния бюджет. Отпуснати са 6 броя, от които за
Борово са 5 бр. и за Горно Абланово – 1 бр., които са
назначени на длъжността „Общ работник” за период от
17.10.2016г. до 31.03.2017г.Обща стойност на проекта 10
940 лв.
КОМЕНТАР:Мярката е с висока степен на реализация
М2 - Осъществяване на
инициативи, улесняващи
прехода на младежите от
образование към заетост

Бр. Разработени и релизирани проекти

Програма „Старт в кариерата“ наето 1 лице.(2014)
Програма „Старт в кариерата” – наето 1 лице(2015)
0

5

3

0.65

Бр. Подпомогнати лица

0

50

40

0.9

Проект „Обучения и заетост за младите хора”
финансиран от ОПРЧР чрез ЕСФ и Инициативата за
младежка заетост. Назначени са 40 младежи до 29
годишна възраст на длъжност „Работник поддръжка” за
период от 6 месеца.Обща стойност на проекта е 110 000
лв.

КОМЕНТАР: Мярката е с висока степен на реализация
М3 - Прилагане на
специализирани мерки,
програми и обучения,
насочени към безработните в
неравностойно положение

Бр. Реализирани проекти
0

3

1

0.35

0

5

2

0.45

Бр. Новоразкрити работни места
КОМЕНТАР: Мярката е с добра степен на реализация

2016г.-НП „Заетост и обучение на хора с трайни
увреждания ”финансирана от държавния бюджет.
Проекта се реализира в гр. Борово. Отпуснати са 2
бройка, която е назначена на длъжността „Общ
работник” за период от 01.08.2016г до 31.07.2018г. Обща
стойност на проекта е 26 600 лв

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
М4 - Повишаване на
квалификацията и уменията
на заети и безработни лица в
съответствие с изискванията
на пазара на труда

Бр. Реализирани проекти

0

3

1

0.45

2016г.-НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от
държавния бюджет. Проекта се реализира в гр. Борово.
Отпусната е 1 бройка, която е назначена на длъжността
„Общ работник” за период от 01.08.2016 г. до 22.03.2018
г.Обща стойност на проекта е 12 500 лв.

КОМЕНТАР: Мярката е с добра степен на реализация
М5 - Подкрепа за самонаети
лица и начинаещи
предприемачи чрез
професионална
квалификация и обучение на
безработни, вкл. и тези от
рискови групи

Проект:“Концепция за реализация на интегрирана
процедура за социално-икономическа интеграция на
уязвими групи“
Дейности: Община Борово изготви
концепция за
приобщаване на уязвими групи по интегрирана
процедура по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“, която е в
процес на оценяване. Целта на настоящата процедура,
за предварителен подбор, е стесняване на
териториалния обхват и избор на конкретни
бенефициенти по Компонент 1 на интегрираната
процедура. Концепцията е насочена към изпълнение на
мерки,
свързани
с
интегрирането
на
наймаргинализираните общности на територията на
община Борово.

Текущ етап: Подадено проектно предложение.
Проектното предложение се разглежда от Междинното
звено на ОПРР 2014-2020.
КОМЕНТАР: мярката може да бъде отчетена след приключване на проекта
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1.2
ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА
ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА
РАБОТНИ МЕСТА И
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ДИСПРОПОРЦИИТЕ НА
ПАЗАРА НА ТРУДА.

М1 - Прилагане на финансови

ИНДИКАТОР

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

ПОЯСНЕНИЕ

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
преференции за
работодателите, които
разкриват работни места
КОМЕНТАР: Мярката е неприложима на общинско ниво и следва да отпадне.
М2 - Подпомагане на МСП за
запазване на работните
места

0

КОМЕНТАР:Мярката следва да се прецизира или да отпадне
М3 - Прилагане на стимули за
икономически субекти, които
наемат служители на възраст
над 55 години

0

КОМЕНТАР: Мярката следва да се прецизира или да отпадне
М4 - Насърчаване на
географската мобилност на
работната сила
ПРИОРИТЕТ 2.2.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.1.
РАЗВИТИЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ВЪВ ВСИЧКИ СТЕПЕНИ И
ФОРМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И
ХАРМОНИЗИРАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ С
ЕВРОПЕЙСКИТЕ И
СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ
М1 - Подобряване на
условията и програмите на
образователните институции
и оптимизиране на тяхното
управление

ИНДИКАТОР

ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

ОДЗ „Славейче“- гр. Борово с филиали в с. Горно
Абланово и с .Обретеник. Записани деца за 2014 г. са
111. Персоналът се състои от 9 педагози и 14 души
обслужващ персонал. Осигурен е безплатен транспорт
от селата, в които няма детски заведения до гр. Борово.
През 2014 г., поради демографския срив особедно
уязвимо е училището в с. Горно Абланово с 51 ученика.
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За учебната 2016-2017г. предучилищното възпитание и
обучение се реализира от ОДЗ „Славейче” в град Борово
с филиали в селата Горно Абланово и Обретеник, където
се обучават деца 0 до 7 години. През изминалата
учебна 2015-2016 г., децата, записани в ОДЗ бяха 82.
Подлежащите
на
задължително
предучилищно
обучение деца на 5 и 6 години са обхванати напълно. В
ДГ „Славейче” работят 8 души педагози и 15 души
обслужващ персонал. Осигурен е безплатен транспорт
на децата от селата, в които няма детски заведения до
Детското заведение в Борово и до филиала в село Горно
Абланово

М2 - Реконструкция,
енергийна ефективност и
подобряване на състоянието
на материалната база на
образованието и
комплексното им
интегриране в селищната
среда

Проект
BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие
на
способностите на учениците и повишаване на
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (Твоят
час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове. Проектът е със
срок за реализация – две години.
КОМЕНТАР:За мярката трябва да се прецизират подходящи индикатори. От гледна точка на вида и качеството на осъществените мерки може да се каже, че
тя е с висока степен на изпълнение
Не са налични данни

КОМЕНТАР:мярката е некоректно формулирана и следва да се предефинира и прецизира като обхват
М3 - Подобряване на
взаимодействието с бизнеса
на професионалните
училища и университети за
адаптиране на програмите за
обучение към търсенето на

Не са налични данни

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
трудовия пазар

М4 - Засилване на
транснационалния
изследователски и научен
обмен

КОМЕНТАР: Мярката не е релевантна на общинско ниво. Следва да се преформулира и да се насочи главно към повишаване на квалификацията и
професионално образование
Не са налични данни

КОМЕНТАР: Мярката не е релевантна. Не са налице данни които да опосредтсват развитието на изследователска дейност в община Борово.
М5 - Адаптиране и
разпространение на
новаторски образователни
продукти за сферата на
професионалното
образование и обучение

Не са налични данни

КОМЕНТАР:
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.2.
ПОВИШАВАНЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНОТО
РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
И НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНЕТО
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ИНДИКАТОР

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

М1 - Стимулиране на
програми и курсове за
квалификация и
преквалификация на
работната ръка съобразно
тенденциите на трудовия
пазар

ПОЯСНЕНИЕ

Не са налице данни

КОМЕНТАР: мярката дублира М3 от предходната специфична цел, следва да се интегрира и прецизира като проекти
М2 - Осигуряване на равен
достъп на лица от уязвими
групи и децата със специални
образователни потребности
до качествено образование в
общообразователна среда,
както и за развиване на
адекватни социални умения

Брой обхванати лица

0

15

10

0.66

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА
ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“
Целта на проекта е създаване
на организационни възможности за учене през целия
живот, водещи до продължаване на образованието, до
включване в пазара на труда и до повишаване на
качеството на живот. Планираният брой участници за
страната е да се ограмотят 10 неграмотни и
слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
нямат статут на ученици. От град Борово 10 човека са
подали документи с желание да участват в проекта.
КОМЕНТАР: мярката е с висока степен на изпълнение
М3 - Осигуряване на
стипендии на ученици със
значими постижения в
областта на науката,
изкуствата и спорта

бр. стипендии
Бр. стипендианти

Няма данни мярката да е реализирна

КОМЕНТАР:мярката следва да се докладва и от НПО и частен бизнес ако имат инициативи за подпомагане чрез стипендии
М4 - Повишаване на
квалификацията на
педагогическия персонал

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.3.
ОСИГУРЯВАНЕ НА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
М1 - Ремонтиране,
обновяване и подобряване
на енергийната ефективност
на съществуващата
материална база за здравни
и социални услуги и
комплексното им
интегриране в градската
среда

Няма данни мярката да е реализирна

КОМЕНТАР: следва да се съберат данни за педагогическия персонал на всички нива на образованието и да се прецизират индикатори или мярката да се
елиминира
ИНДИКАТОР
ПОЯСНЕНИЕ
БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Към настоящия момент е доставено оборудване за АГкабинет в гр.Борово и за медицинска приемна. Предстои
избирането на училищен и здравен медиатор. Това е
постигнато, чрез реализацията на Проект: „Интегриран
подход на Община Русе за интеграция на ромите и други
уязвими групи на територията на общини от Област
Русе“, който се изпълнява в партньорство с общините
Иваново, Ветово и Борово и съвместно с РУ „Ангел
Кънчев”, МЦ „Медика-Експерт” ЕООД, Сдружение на
ОПЛ Русе, Сдружение „Център Динамика”, Сдружение
„Еквилибриум” и Сдружение „Българо-Румънски
трансграничен институт по медиация“

Периодът за изпълнение е 36 месеца, считано от
31.07.2015г.

М2 - Осъвременяване на

КОМЕНТАР: Следва да се прецизират подходящи индикатори и целеви стойности за да се отчете по подходящ начин постигнатия резултат в изпълнение на
мярката. В качествен план е видно, че мярката е с висока степен на реализация и добавена стойност заради реализираните партньорства.
Няма данни мярката да е реализирана
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техническото оборудване на
местата предлагащи здравни
грижи
КОМЕНТАР: Да се определят конкретни проекти в обхвата на мярката, индикатори и целева и базова стойност
М3 - Повишаване на
здравната култура на
населението и прилагане на
образователни системи за
профилактика и
здравословен начин на
живот
КОМЕНТАР: мярката е в обхвата на дейност на РЗИ
М4 - Активно въвличане на
неправителствения сектор в
предоставяне на социални
услуги

Бр. Реализирани проекти

Към настоящия момент е доставено оборудване за АГкабинет в гр.Борово и за медицинска приемна. Предстои
избирането на училищен и здравен медиатор. Това е
постигнато, чрез реализацията на 1. По обект:
Преустройство и ремонт на общинска обслужваща
сграда(автогара) в центъра за младежки и културни
дейности и спорт, намиращ се в гр. Борово- 149 962,82
лв.
0

2

1

0.5

2. По обект:Благоустрояване на терен около центъра за
младежки и културни дейности и спорт, намиращ се в гр.
Борово -91 949,92 лв.
Бр. НПО партньори
0

5

3

0.45

Периодът за изпълнение е 36 месеца, считано от
31.07.2015г.
Проект: „Интегриран подход на Община Русе за
интеграция на ромите и други уязвими групи на
територията на общини от Област Русе“, който се
изпълнява в партньорство с общините Иваново, Ветово и
Борово и съвместно с РУ „Ангел Кънчев”, МЦ „МедикаЕксперт” ЕООД, Сдружение на ОПЛ Русе, Сдружение
„Център Динамика”, Сдружение „Еквилибриум” и
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт
по медиация“

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
Обем на финансирането за предоставяне
на социални услуги

Периодът за изпълнение е 36 месеца, считано от
31.07.2015г.
0

149 962,82 лв
91 949,92 лв.

КОМЕНТАР: Мярката е добра степен на изпълнение
М5 – Доизграждане и
поддържане на изградената
мрежа от центрове,
предлагащи на гражданите
социални услуги

През 2014 г. на територията на Община Борово работят
11 социални услуги:
1.Услуги делигирани от държавна дейност:
- ЦСРИ „Детелина“ с капацитет 90 места;
- ЦОП гр. Борово с капацитет 40 места;
- Преходно жилище „Патиланци“ за деца от 14 до 18 г. –
с капацитет 10 места.
- ЦНСТЛУИ „Свети Мина“ – 12 места
- ЦНСТВХУИ „Света Екатерина“ -12 места капацитет;
- ЗЖХУИ „Бъдеще“- с капацитет 8 места.
2. Услуги по проекти:
-Личен асистент;
-Домашен помощник.
3.Соц.услуги на общинско финансиране:
- Домашен соц.патронаж;
- Домашен помощник
През 2015г. беше закрит Дом за деца лишени от
родителски грижи „Св. Иван Рилски” – с.Брестовица и се
откри нова социална услуга - Център за настаняване от
семеен тип „Св. Иван Рилски” - с капацитет 10 места.

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
Община Борово кандидаства и спечели финасиране на
Проект „Създаване на център за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда в община Борово”, № BG05M9OP0012.002.0163-C001Община Борово ще продължи да
кандидатства по всички възможни мерки, програми и
проекти в сферата на субсидираната заетост и през
2016г.

През 2016 година на територията на Обшина Борово се
предоставяха социални услуги за хора с увреждания,
социални услуги за деца с увреждания и социални
услуги за хора в надтрудоспособна възраст. През
изминалата година функционираха 10 социални услуги,
включително и Преходни жилище „Патиланци“ за деца
от 16 до 18 г. с капацитет 6 места – до 1 юли 2016
година.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.4.
ПОДОБРЯВАНЕ НА
УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СПОРТА В ОБЩИНАТА
М1 - Модернизиране,
реконструкция и изграждане
на нова спортна база

КОМЕНТАР: мярката е с постоянен характер, изпълнява се за целия период. Необходимо е да се подберат подходящи индикатори и базова и целева
стойност, които да показват нейното постигане в цялост в края на периода.
ИНДИКАТОР
ПОЯСНЕНИЕ
БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Бр. Реализирани проекти
0

5

4

0.95

СДоговор за СМР от 12.08.2014 г. са възложени
строителни дейности по 4 проекта:
1. По обект: Преустройство и ремонт на общинска
обслужваща сграда(автогара) в центъра за младежки и
културни дейности и спорт, намиращ се в гр. Борово149 962,82 лв.

Обем на финансирането за модернизация
в хил.лв

2. По обект:Благоустрояване на терен около центъра за
младежки и културни дейности и спорт, намиращ се в гр.
Борово -91 949,92 лв.
0

Бр. Новоизградени обекти

500 000

781778,25

1.43

3. Благоустрояване на свободен общински терен в гр.
Борово за обособяване на спортна зона – 219 965,74 лв.

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово

0

3

4

1.2

4. Преустройство и ремонт (с поставяне на платформа за
досъп на хора с увреждания) на общинска
административна сграда- 319 899,77 лв.
Всички дейности по проектите са отчетени
финансирани от Министерството на финансите.

и

КОМЕНТАР: мярката е преизпълнена
М2 - Изготвяне на програми
за развитие на детскоюношеския и ученически
спорт

Изготвена е и текущо се реализира общинска програма
за младежко-юношески спорт

КОМЕНТАР: мярката има текущ характер. Да се прецизират подходящи индикатори и период на наблюдение и отчитане
ПРИОРИТЕТ 2.3.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3.1.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА
КУЛТУРАТА КАТО ПУБЛИЧЕН
АНГАЖИМЕНТ И ИЗТОЧНИК
ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
НА ГРАДА И РЕГИОНА
М1 - Децентрализация в
управлението на културните
дейности и укрепване на
институционалната
инфраструктура в областта на
културата, в т.ч. повишаване
квалификацията на
работещите в културния
сектор

ПРЕВРЪЩАНЕ НА КУЛТУРАТА ВЪВ ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ
ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНИЦИАТИВАТА „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“
ИНДИКАТОР
ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Бр.на
организирани
културни
събития/чествания/изложения/фестивали
и др.

С Решение №39/30.04.2014г. на Обс- Борово в с. Горно
Абланово за 119 дни е изградена, обзаведена и открита
сградата на НЧ „Канев - Пробуда 1924“.

Бр. участници в организираните събития

През 2014 г. се отбеляза 30 годишния юбилей от
обявяването на Борово за град.

Бр.действащи формации

Състоя се седмо издание на ФФ „От Дунав до Балкана“.

Обем на финансирането от всички източни
за сектор „култура”

КОМЕНТАР: Следва да се дефинират подходящи базова и целева стойност на индикаторите с оглед на отчитане на степента на реализация на мярката към
2020г.

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
М2 - Повишаване дела на
проектното финансиране в
областта на културата

През 2014 г. Община Борово е партньор с Община
Иванова по ОП „Регионално развитие“ с проект „Реки на
времето“.
Община Борово печели проект „Експониране на
местното етнографско, историческо и природно
наследство“ на ОПРСР, мярка 313. Проектът цели
заснемане на 35 филма, чрез които ще се съхранят
местното етнографско и фолклорно наследсво.
КОМЕНТАР: Мярката следва да се обедини с М1 и да се преформулира, тъй като по настоящем е по-скоро индикатор

М3 - Подобряване на
условията за развитието на
културното
предприемачество

М4 Маркетинг, промоция и
реклама на културния ресурс
на региона в национален и
международен план

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3.2.
ИЗГРАЖДАНЕ НА
ПЛАТФОРМА ЗА СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА
КУЛТУРНАТА АКТИВНОСТ И
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА
МОДЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КУЛТУРНИЯ СЕКТОР
М1 - Разширяване
социалната база на
културния сектор
М2 - Младите хора и
младежките организации –
пряк участник и партньор в
развитието на културния

Няма данни

КОМЕНТАР:Мярката се препокрива в частта за децентрализация на управлението с М1 и е подходящо да се обединят и да се идентифицират конкретни
проекти за оставащия период
През 2014 г. Община Борово е партньор с Община
Иванова по ОП „Регионално развитие“ с проект „Реки на
времето“.
КОМЕНТАР:мярка М3 и М4 се дублират в обхвата свързан с маркетирането на културния ресурс. Предлагаме интеграция на М1, М2, М3, М4 в не повече от
две мерки в зависимо от конкретните проекти, които е реалистично да бъдат изпълнени до края на програмния период
ИНДИКАТОР
ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

КОМЕНТАР:СЦ2.3.2. има вид на мярта. Препоръчваме да бъде преформулирана. Частта за управлението на културния сектор дублира бредходната СЦ
2.3.1./М1

1. По обект: Преустройство и ремонт на общинска
обслужваща сграда(автогара) в центъра за младежки и
културни дейности и спорт, намиращ се в гр. Борово149 962,82 лв.

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
процес

2. По обект:Благоустрояване на терен около центъра за
младежки и културни дейности и спорт, намиращ се в гр.
Борово -91 949,92 лв.
КОМЕНТАР: Съветваме мерките на СЦ2.3.1. и СЦ 2.3.2 да бъда изцяло ревизирани, като след това въз основа на интеграцията бъде формулирана една СЦ за
култура, изкуства и творчески индустрии, която да има не повече от 3 мерки с набор от реализуеми проекти за оставащите 3 години и предвид възможните
източници на финансиране.

М3 - Проактивна социална
политика в областта на
културата и изкуствата
КОМЕНТАР: виж. Коментара по-горе
ПРИОРИТЕТ 2.4.

УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4.1.
РАЗВИТИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ ЗА
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ,
ПРОГРАМИРАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
ЕФЕКТИВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ

ИНДИКАТОР

М1 - Усъвършенстване на
административния капацитет
за стратегическо планиране
във връзка с разработване,
мониторинг и оценка на
планове и програми за
местно развитие

Бр. обучени служители

М2 – Подобряване на
процеса по разработване,
изпълнение, мониторинг и
оценка на политики

ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

За повишаване на клалификацията на служителите в
началото на 2014 г. е изготвен годишен план за
обучение, по които са обучени 53 служители от
общинска администрация. Обученията са проведени от
Института по публична администрация и НСОРБ.
0

55

53

98,7%

КОМЕНТАР: административният капацитет и неговото развитие са свързани не само с обучения на служители, но със трансфер на ноу-хау от партньорски
организации, формиране на смесени екипи между администрацията и други организации, както и обмена на добри практики. Тази мярка следва да е
обвързана и с повишаване на институционалния капацитет с оглед на подготовката на следващия планов период.
Не е разработван и въвеждан механизъм за
мониторинг на изпълнението на общинските политики

КОМЕНТАР: Мярката дублира М1 и следва да се елиминира
М3 - Повишаване на

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
капацитета за разработване,
управление и мониторинг на
проекти
КОМЕНТАР:Мярката дублира М1 и следва да се обединят и предефинират в една единствена мярка.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4.2.
ПОДОБРЯВАНЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЯТА
И СТРУКТУРИТЕ НА
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
М1 – Подобряване процеса
по провеждане на
обществени консултации

ИНДИКАТОР

М2 – Повишаване
информираността на
гражданите за дейността и
резултатите от работата на
администрацията

Бр.проведени консултации/обсъждания

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4.3.
ПОДОБРЯВАНЕ
ОБСЛУЖВАНЕТО НА
ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
М1 - Въвеждане и
утвърждаване на комплексно
административно
обслужване за намаляване
на усложнени процедури по
предоставянето на услуги

ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

КОМЕНТАР:

Бр. действащи съвместни консултативни
органи

КОМЕНТАР: М1 и М2 следва да се обединят в една мярка. В обхвата на СЦ 2.4.2. е добре да бъде включено взаимодействието с всички структури не само на
гражданското общество в т.ч. бизнес партньорства, икономически съвети и.т., това ще позволи СЦ 2.4.2. и СЦ 2.4.3. да бъдат обединени в една специфична
цел с не повече от 3 мерки, свързани със взаимодействие с НПО, взаимодействие с бизнес, взаимодействия с други публични администрации. Наличието на
две специфични цели и мерки с препокриващ се обхват е нецелесъобразно и няма да позволи коректното отчитане на степента на постигане на целта.
ИНДИКАТОР
ПОЯСНЕНИЕ
БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

КОМЕНТАР: виж коментара по горе

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
М2 - Повишаване на
квалификацията на
служителите по
административно
обслужване

За повишаване на клалификацията на служителите в
началото на 2014 г. е изготвен годишен план за
обучение, по които са обучени 53 служители от
общинска администрация. Обученията са проведени от
Института по публична администрация и НСОРБ.
КОМЕНТАР:мярката дублира мярка в СЦ 2.4.2.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ДОСТЪПНОСТ И СВЪРЗАНОСТ В РЕГИОНАЛЕН, НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

ПРИОРИТЕТ 3.1

РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА И КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИОРИТЕТ 3.2.

ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.1.
ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА
СРЕДА
М1 - Подобряване на
транспортната и
комуникационна свързаност
със селищата в общината

ИНДИКАТОР

ПОЯСНЕНИЕ
БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

Км. Рехабилитирана пътна мрежа

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

През 2014 г., е сключен Договор за възлагане на ОП за
строителство с предмет „Ремонт на пътната и уличната
мрежа на теритирията на Община Борово през 2014“.
Извършени са ремонтни дейности на участъци от
уличната мрежа в гр.Борово и селата Г.Абланово, Екз.
Йосиф. Обретеник и Батин, а от общинската пътна
мрежа на участъците: RSE 1001-50004/III-54002, ЦеновоОбретеник/ Обретеник- Г.Абланово- Батин от 0+000 до
17+800/17.800 км/; RSE 2002-50008/ I-5, Тръстеник-БялаЕкз.
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Км.новоизградена пътна мрежа

През м. юни 2015г. е сключен Договор за възлагане на
обществена поръчка за строителство с предмет: «Ремонт
на общински обекти през 2015г., съгласно Технически
спецификации и КСС».По обособена позиция №2 са
извършени са ремонтни дейности на участъци от
общинската пътна мрежа на участъците: RSE 1001-50004
/ІІІ-5402,
Ценово-Обретеник/
Обретеник-Горно
Абланово-Батин от 0+000 до 17+800 /17.800 км/; RSE
2002-50008
/І-5,Тръстеник-Бяла/-Екзарх
Йосиф/RSE1001/ от 0+000 до 8+000 /8.000 км/; RSE
1003/50012/3/
/І-5,Обретеник-Бяла/ВоловоБрестовица/Граница общ./Борово-Бяла/-Ботров-Бяла /І5/ от 0+000 до 6+400 /6.400 км/; RSЕ 1005-51021/3/ /І5,Обретеник-Бяла/-Граница общ./Борово-Две Могили/Батишница-Бъзовец-/RSE1082/ от 0+000 до 2+300 км
/2.300 км/; RSE 2006-51027 /Борово-Баниска/ от 0+000
до 5+600 /5,600 км/.

В изпълнение на капиталовата програма на Община
Борово за 2016 г. и след проведена процедура за
възлагане на обществена поръчка е сключен договор за
проектиране, изпълнение на строителството и авторски
надзор на общински обекти:
Обем на инвестициите за осигуряване на
транспортно-комуникационната
свързаност на общината и между
населените места в нея.

1.Основен ремонт на ул. “Даскал Димитър Косев” в
гр.Борово;

Проекти по ОПРСР:
Проект „Рехабилитация на участъци от общински
пътища в RSE 1001 и RSE2002 в община Борово“.
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Статус на проекта: Проект, очакващ финансиране
Текущ етап:Разглеждане и поставяне на оценка по
критерии на проекта в ДФЗ.
Стойост на проекта 5 862 945,74 лв.

М2 - Рехабилитация и
изграждане на обществени
пространства

КОМЕНТАР:мярката очаква финансиране и изпълнение до края на програмния период. Предвид забавянето на процедурите за кандидатстване по ОПРСР
забавянето на изпълнението не е по зависещи от Общината причини и не води до неизпълнене на мярката.
Бр.реализирани проекти
През м. юни 2015г. е сключен Договор за възлагане на
обществена поръчка за строителство с предмет: «Ремонт
на общински обекти през 2015г., съгласно Технически
Бр.рехабилитирани
публични
спецификации и КСС» с обособени позиции: 1. Об.
пространства/обекти
позиция №1 – Ремонт на сградата на пенсионерски клуб
«Бай Гатьо» - гр.Борово и 2.Об.позиция №2 - Ремонт на
Обем на инвестициите за рехабилитация
участъци от ОПМ.
на обществени пространства

Обект: „Благоустрояване на централна градска част на
Община Борово“С реализирането на проекта –озеленяване, поставяне на
нови
лампи
и
оформяне
на
парково
пространство.Финансиран със средства от общински
бюджет-21 000лв
Обект:„Изграждане на детска площадка за деца от 3 до
12 год.“ - гр. Борово
Проекът цели осигуряване на възможности за игра на
деца в подходяща естетическа среда. Плошадката е
тематична и обединява общи игрови функции: люлеене,
парзаляне и катерене.Финансиран със средства от
общински бюджет-11 800лв
Обект: “Основен ремонт на част от покрив на сградата на
НЧ „Христо Ботев 1928“ с. Обретеник“
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Ремонта включаваше: ремонт на дървена покривна
конструкция- частична подмяна на компроментирани
дървени елементи, цялостна подмяна в зоната за
основен ремонт на отводнителните улуци, водосточни
тръби , казанчета и обшивка около комините. Подмяна
на керемиди , ревизия на гръмоотводна инсталация ,
нови ламаринени обшивки, нови улуци и водосточни
тръби.Финансиран със средства от общински бюджет- 20
016,48 лв.

Проект „Реконструкция на улици в община Борово“,
който включва:
Обект 1: Реконструкция на улици в гр. Борово”;
Обект 2: Реконструкция на улици в с.Обретеник;
Обект 3: Реконструкция на улици в с.Батин.
Статус на проекта: Проект, очакващ финансиране
Текущ етап:Разглеждане и поставяне на оценка по
критерии на проекта в ДФЗ.
Стойност на проекта: 1 947 829,96 лв.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.2.
ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
М1 - Подобряване и
разнообразяване на
предлагането на основни
социални услуги

КОМЕНТАР: мярката е изключително съществена за развитието на градската среда затова нейното изпълнение следва да бъде коректно отчетено след
определяне на подходящи индикатои и техните базови и целеви стойности. Към отчетния период е на лице висока степен на постигане на специфичната
цел, въз основа на направените качествени оценки.
ИНДИКАТОР
ПОЯСНЕНИЕ
БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Обект:
През м. юни 2015г., след проведен избор на изпълнител
по реда на ЗОП, е сключен Договор за възлагане на
обществена поръчка за строителство с предмет: «Ремонт
на общински обекти през 2015г., съгласно Технически
спецификации и КСС» с обособени позиции: 1. Об.
позиция №1 – Ремонт на сградата на пенсионерски клуб
«Бай Гатьо» - гр.Борово
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КОМЕНТАР: предстои мярката да бъде реализирана. Необходимо е да бъдат избрани подходящи индикатори за нейното наблюдение.
М2 Разнообразяване на
икономиката с цел запазване
на заетостта на местното
население

М3 Изграждане на местната
инфраструктура, обновяване
на селата от общината и
опазване на местното
културно и природно
наследство

М4 , реконструкция и
изграждане на
водостопанската
инфраструктура и
канализационната мрежа за
отпадни води

КОМЕНТАР:мярката е несъстоятелна и неподходяща в структурата на тази специфична цел, а също и дублира мерки свързани със социални услуги и
развитие на човешкия капитал в предходни специфични цели. Препоръчваме да бъде елиминирана от обхвата на ОПР.
През 2014 г. е извършен текущ ремонт на ул. „3 март“ гр.
Борово, ул.“Вела Пискова“ с.Екзарх Йосиф, ул. „Средна
гора“ с. Г.Абланово, ул. Ангел Кънчев“ с. Обретеник и ул.
„Васил Левски“ с. Батин на обща стойност 9 990,38 лв.
Извършените разходи по обекти за 2014 год. са на обща
стойност 133 260,50лв.
КОМЕНТАР: дублира мерки от приоритетна област 2 и и СЦ.4.1.1. Препоръчваме ревизия и онтегриране в един и същи приоритет и специфична цел на
различните аспекти на опазването на местното културно наследство, идентичността и свързана с нея местна инфраструктура.
„Проект
„Реконструкция
и
рехабилитация
на
водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел
подобряване качеството на предоставената услуга и
намаляване загубите на вода“ по ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2”. Стойност на проекта3 415 403,79
технически проекти за водоснабдяване на гробищни
паркове за населените места: гр.Борово - юг; гр.Борово север; с.Волово; с.Брестовица; с.Обретеник -1;
с.Обретеник -2; с. Екзарх Йосиф; с.Горно Абланово;
с.Батин-1 и с.Батин-2.

М5 Изграждане на
широколентов достъп до
Интернет в малките населени
места на общината

ПРИОРИТЕТ 3.3.

КОМЕНТАР: Мярката принадлежи към политиките в сектор води, които са застъпени в приоритетна област 4. Следва всички мерки за ВиК да бъдат събрани в
един и същи приоритет. Препоръчванеме един приоритет, свързан с опазване на околната среда с три специфични цели, насочени към сектор „води”, сектор
„отпадъци”, опазване на биологичното разнообразие,екосистемни услуги, климатични промени, борба с ерозия и горски пожари и въобще полититиките за
опазване на компонентите на околната среда.
Тук следва да се набавят данни от доставчиците на
интернет услуги за степента на свързаност . Самата
мярка не е обект на общинска политика извън достъпа
необходим за развитие на електронно управление на
администрацията
и
достъп
до
електронни
административни услуги.
РАЗШИРЯВАНЕ НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНОТО, ТРАНСГРАНИЧНОТО И ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3.1
ПОДКРЕПА НА
ПАРТНЬОРСТВОТО ЗА
ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ И
НАДГРАЖДАЩ ЕФЕКТ В
ТРАНСГРАНИЧНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО БОРОВО И
ГРАДОВЕ ОТ СЪСЕДНА
РУМЪНИЯ, ВЪЗПОЛЗВАНЕ ОТ
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ

ИНДИКАТОР

ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

КОМЕНТАР:
М2 - Развитие на
партньорски мрежи

Проект: „Интегриран подход на Община Русе за
интеграция на ромите и други уязвими групи на
територията на общини от Област Русе“, който се
изпълнява в партньорство с общините Иваново, Ветово и
Борово и съвместно с РУ „Ангел Кънчев”, МЦ „МедикаЕксперт” ЕООД, Сдружение на ОПЛ Русе, Сдружение
„Център Динамика”, Сдружение „Еквилибриум” и
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт
по медиация“
Периодът за изпълнение е 36 месеца, считано от
31.07.2015г.
КОМЕНТАР:

М3 - Изграждане на
трансгранична
инфраструктура

„„Рехабилитация и модернизация на достъпната
инфраструктура в трансграничната зона Гюргево-Русе
(R.O.A.D. 2) с бенефициент Окръжен Съвет Гюргево и
партньори община Борово и община Гогошари с № 2
(4i)-1.1-7 MIS-ETC Code: 313.”.
Периодът за изпълнение на проекта беше от месец
август 2014 г. до декември 2015 г. с Договор №58376/
04.08.2014.
Проектът беше успешно проключен и разходите по
проекта, от страна на Партньора (Община Борово), бяха
верифицирани.
Стойност на проекта 5 055 138,44 евроучастие на
Община Борово:
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5 579 евро
КОМЕНТАР:
М4 - Съхраняване на
околната среда и борба с
промените в климата

Договор за СМР от 31.07.2015г. В изпълнение на
договора с изградена система за откриване на горски
пожари в начален стадий в село Обретеник, в ПИ №
000131, която е въведена в експлоатация на
14.10.2015г.Целта на този проект е да се реализира
система за мониторинг на горския фон в определената
рискова зона.
През 2014г. Община Борово печели проект
№18/226/00423 „Устойчиво управление на горите и
опазване на околната среда чрез създаване на система
за откриване на горски пожари в начален стадий и
мониторинг на околната среда“ по мярка 226 по ПРСР
2007-2013. Обектът остава преходен за 2015г.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4:

КОМЕНТАР: мярката е твърде обща и следва да бъде конкретизирана и предефинира с оглед на коректното и отчитане. Нейното място не е в тази
специфична цел и трябва да бъде в рамките на приоритетите , целите мерките за околна среда.
ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И ТЕРИТОРИЯТА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:

НАСЪРЧАВАНЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИОРИТЕТ 4.1

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА И ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1.1
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ
РЕСУРСИ

ИНДИКАТОР

М1 – Реконструкция,
подмяна и изграждане на
водоснабдителната и
канализационна
инфраструктура

ПОЯСНЕНИЕ
БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

„Проект
„Реконструкция
и
рехабилитация
на
водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел
подобряване качеството на предоставената услуга и
намаляване загубите на вода“ по ПРСР 2014-2020 г.,
подмярка 7.2”. Стойност на проекта3 415 403,79
Проекти:
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1. Реконструкция на част от водопроводната мрежа на
село
Горно
Абланово,
мярка
321.
Договор
№18/321/00515 -11.05.2010г. със срок на изпълнение
2010-2014 г. Цел- Подобряване състоянието на
водопроводната мрежа.Въведен в екплоатация на
10.10.2014 г. Стойност на проекта 1 721 947,83 лв.
2. Реконструкция на част от водопроводната мрежа на
село Батин, мярка 321. Договор №18/321/00516 11.05.2010г. със срок на изпълнение 2010-2014 г. ЦелПодобряване състоянието на водопроводната мрежа.
Въведен в екплоатация на 10.10.2014 г. Стойност на
проекта 1 537 258,39 лв.
3. Реконструкция на част от водопроводната мрежа на
село Екзарх Йосиф, мярка 321. Договор №18/321/00516 11.05.2010г. със срок на изпълнение 2010-2014 г. ЦелПодобряване състоянието на водопроводната мрежа.
Въведен в екплоатация на 10.10.2014 г. Стойност на
проекта 1 400 802,17 лв.

М2 – Екологосъобразно
отвеждане, пречистване и
заустване на битовите
отпадъчни води и качествено
водоснабдяване с питейна
вода

КОМЕНТАР:Мярката принадлежи към политиките в сектор води, които са застъпени в приоритетна област 4. Следва всички мерки за ВиК да бъдат събрани в
един и същи приоритет. Препоръчванеме един приоритет, свързан с опазване на околната среда с три специфични цели, насочени към сектор „води”, сектор
„отпадъци”, опазване на биологичното разнообразие,екосистемни услуги, климатични промени, борба с ерозия и горски пожари и въобще полититиките за
опазване на компонентите на околната среда. Независимо от всичко предвид предоставената качествена информация за степента на изпълнение на мярката
може да се каже, че тя е в напреднал стадий на изпълнение.
Не са предоставени данни

КОМЕНТАР:Мярката принадлежи към политиките в сектор води, които са застъпени в приоритетна област 4. Следва всички мерки за ВиК да бъдат събрани в
един и същи приоритет. Препоръчванеме един приоритет, свързан с опазване на околната среда с три специфични цели, насочени към сектор „води”, сектор
„отпадъци”, опазване на биологичното разнообразие,екосистемни услуги, климатични промени, борба с ерозия и горски пожари и въобще полититиките за
опазване на компонентите на околната среда
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1.2
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО
УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ С ЦЕЛ
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,
НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ
ОГРАНИЧАВАНЕ ВРЕДНОТО
ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И
ОКОЛНАТА СРЕДА

М1 – Подобряване на
екологичния мениджмънт
чрез изграждане на
инсталация за
предварително третиране на
отпадъците

ИНДИКАТОР

ПОЯСНЕНИЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

Важен етап на подобряване на екологичната визияна
общината е проект „Закриване и рекултивация на
общинско депо за неопасни отпадъци в град
Борово”,Целта на проекта е закриване и рекултивация
на сметището, намиращо се в гр.Борово, в м. Кайджика,
в землището на гр. Борово. Площта на целия имот е
30,797дка, като сметището не заема цялата площ на
имота. Разположено е югозападно от населеното място.
стойността на проекта е 409061,94 лв.

Закупени са 30 броя пластмасови кофи за смет 120 л.,
като стойността им възлиза на 1392 лв., закупен е и
сметосъбирач марка Мерцедес на стойност 34 200 лв.
През 2015 година сметоизвозването отново се
осъществявадо депото на град Бяла. За тази услуга ОП
„ГФЧ” заплаща на община Бяла по 13.40 лв. на тон. Като
допълнение и отчисленията по ЗУО се увеличиха до
30.05 лв. на тон.
Финансовата рамка на дейността за битови отпадъци за
2015 г. по първооначален план е зададена в размерна
600 507 лв.
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В изпълнение на Договора за СМР от 16.10.2014г. през
2015 година завърши и беше отчетена техническата
рекултивация на депото, която беше приета от Комисия
за приемане на техническата рекултивация. През
м.октомври 2015г. се изпълни и беше отчетена и
биологичната рекултивация (първа година).
През 2016 г. Община Борово сключи договор с
„ЕКОКОЛЕКТ” АД – София за организиране на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на Община Борово.

М2 – Насърчаване на
компостирането като начин
на третиране на
биоразградими отпадъци

КОМЕНТАР: М1 и М2 както и всички други планирани интервенции в сектор „отпадъци” трябва да бъдат обединени в една мярка с няколко конкретни
проекта в нея. Добре би било да се предвидят и „меки” дейности свързани с поощтряване на екологосъобразно поведение на гражданите, формиране на
устойчиви навици за разделно събиране, компостиране, рециклиране и т.н.
През 2015 година сметоизвозването отново се
осъществявадо депото на град Бяла. За тази услуга ОП
„ГФЧ” заплаща на община Бяла по 13.40 лв. на тон. Като
допълнение и отчисленията по ЗУО се увеличиха до
30.05 лв. на тон.
Финансовата рамка на дейността за битови отпадъци за
2015 г. по първооначален план е зададена в
размерна600 507 лв.
В изпълнение на Договора за СМР от 16.10.2014г. през
2015 година завърши и беше отчетена техническата
рекултивация на депото, която беше приета от Комисия
за приемане на техническата рекултивация. През
м.октомври 2015г. се изпълни и беше отчетена и
биологичната рекултивация (първа година).
КОМЕНТАР: виж кометара на М1

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1.3

ИНДИКАТОР

БАЗОВА

ЦЕЛЕВА

ДОСТИГНАТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПОЯСНЕНИЕ
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НАСЪРЧАВАНЕ ОПАЗВАНЕТО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА,
ЗАПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО
И БИОЛОГИЧНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ И
НАМАЛЯВАНЕ,
ОГРАНИЧАВАНЕ И
ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

М1 – Внедряване,
поддържане и
усъвършенстване на
системите за управление,
мониторинг и контрол на
елементите на околната
среда

СТОЙНОСТ
(2014Г.)

СТОЙНОСТ
(2020Г.)

СТОЙНОСТ
(2016Г.)

В%

Договор за СМР от 31.07.2015г. В изпълнение на
договора с изградена система за откриване на горски
пожари в начален стадий в село Обретеник, в ПИ №
000131, която е въведена в експлоатация на
14.10.2015г.Целта на този проект е да се реализира
система за мониторинг на горския фон в определената
рискова зона.
КОМЕНТАР: Мярката трябва да бъде съобразена със заложеното в НПРД 2014-2023 за Натура 2000 както и с НИКС

М2 – Намаляване вредното
въздействие върху водите
чрез изграждане на
пречиствателни станции за
отпадни води

М3 – Поддържане на
защитените територии с цел
намаляване загубата на
биоразнообразие и
негативното въздействие
върху хабитатите

КОМЕНТАР:Мярката е неподходящо позиционирана и следва да бъде преместена в специфичната цел, свързана със сектор „води”. Тук е добре да бъде
отбелязана необходимостта от опазване на влажните зани и свързаното с тях биологично разнообразие край с. Батин.
Договор за СМР от 31.07.2015г. В изпълнение на
договора с изградена система за откриване на горски
пожари в начален стадий в село Обретеник, в ПИ №
000131, която е въведена в експлоатация на
14.10.2015г.Целта на този проект е да се реализира
система за мониторинг на горския фон в определената
рискова зона.
КОМЕНТАР:Необходимо е да се отчете не само намалената загуба на видове и хабитати, но и възстановяването и консервацията както и развитието на
екосистемни услуги. Мярката трябва да съответства на заложените цели и мерки в НПРД, а индикаторите да са от системата за наблюдение и докладване на
НПРД като се вземат предвид целите за биоразнообразието в Стратегията Европа 2020 и Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие, както и
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ангажиментите за докладване на изпълнението на НПРД от страна на бенефициенти в т.ч. и общини.
М4 – Изграждане на
информирано и отговорно
гражданско общество във
връзка с опазването на
околната среда

Договор за СМР от 31.07.2015г. В изпълнение на
договора с изградена система за откриване на горски
пожари в начален стадий в село Обретеник, в ПИ №
000131, която е въведена в експлоатация на
14.10.2015г.Целта на този проект е да се реализира
система за мониторинг на горския фон в определената
рискова зона.
През 2015 година сметоизвозването отново се
осъществявадо депото на град Бяла. За тази услуга ОП
„ГФЧ” заплаща на община Бяла по 13.40 лв. на тон. Като
допълнение и отчисленията по ЗУО се увеличиха до
30.05 лв. на тон.
Финансовата рамка на дейността за битови отпадъци за
2015 г. по първооначален план е зададена в
размерна600 507 лв.
В средата на август в мероприятията по почистване и
боядисване на бордюрите по тротоарите на бул. „Шести
септември” се включиха и служители на общинска
администрация,
ОДЗ,
читалище
„Искра”,
пенсионерските клубове, социалните услуги и др.
Сметосъбирането и сметоизвозването след тази акция
също се осъществи от служители на ОП „ГФЧ”.

В кампанията „Да почистим България“ се включиха 74
доброволци само в гр.Борово и над 100 в цялата
община.

ПРИОРИТЕТ 4.2

КОМЕНТАР: Мярката е некоректно формулирана и следва да се преформулира, като бъде съобразена с мерките заложени в НИКС, както и с индикаторите
посочени в Националната информационно-комуникационна стратегия (налична на сайта на МОСВ). Мярката по същността си е свързана с работата с
граждансткото общество, бизнеса и други местни заинтересовани страни и следва да бъде прехвърлена в подходящата за това по-горе специфична цел.
РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА С НИСКИ НИВА НА ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2.1

ИНДИКАТОР

БАЗОВА

ЦЕЛЕВА

ДОСТИГНАТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПОЯСНЕНИЕ
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СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ВЪВЕЖДАНЕ НА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ И
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ
ТЕХНОЛОГИИ И
ПОВИШАВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

СТОЙНОСТ
(2020Г.)

СТОЙНОСТ
(2016Г.)

В%

М1 – Ефективно прилагане на
политики за повишаване на
енергийната ефективност

В бюджета на Община Борово за 2015 г. бяха
предвидени 14 000 лв за закупуване и подмяна на
осветителните тела от системата за уличното
осветление. Изразходените към 31.12.2015г. средства са
в размер на 7000лв.
КОМЕНТАР: виж коментара под последната мярка

М2 – Подкрепа на
инициативи свързани с
енергийна ефективност и
енергиен мениджмънт
КОМЕНТАР: виж коментара под последната мярка
М3 – Стимулиране
въвеждането на
енергоспестяващи мерки в
различни направления на
публичния сектор и
производствени и
промишлени предприятия

Няма данни за изпълнението на мярката

КОМЕНТАР: виж коментара под последната мярка
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2.2
НАСЪРЧАВАНЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ
ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ИЗТОЧНИЦИ И
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ОТ
ВЕИ И БИОГОРИВА И
НАМАЛЯВАНЕ НА
ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ В
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ИНДИКАТОР

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

ПОЯСНЕНИЕ

Доклад от междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Борово
М1 – Изготвяне на оценка на
ВЕИ потенциала в Община
Борово и възможности за
неговото оползотворяване
КОМЕНТАР: виж коментара под последната мярка
М2 – Прилагане на
инструменти за
осъществяване на
националната политика за
развитие на енергийния
сектор чрез разработването
на програми за насърчаване
използването на ВЕИ

Разработена и приета Общинска програма за ЕЕ

КОМЕНТАР: виж. Коментара под последната мярка
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2.3
РАЗВИТИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ,
ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЕИ И
ЕНЕРГИЙНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
И МОНИТОРИНГ
М1 – Повишаване на
капацитета на местните
власти в сферата на
енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни
източници и по-ефективното
управление на енергийните
ресурси.

ИНДИКАТОР

БАЗОВА
СТОЙНОСТ
(2014Г.)

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ
(2020Г.)

ДОСТИГНАТА
СТОЙНОСТ
(2016Г.)

ИЗПЪЛНЕНИЕ
В%

ПОЯСНЕНИЕ

КОМЕНТАР: Би било добре всички мерки свързани със ЕЕ, както и специфичните цели да бъдат интегрирани в една специфична цел с няколко мерки.
Подобно изкуствено раздребняване възпрпятства отчитането на реално изпълнените дейности и напредъка по постигане на специфичните цели.
Необходимо е при определяне на индикатори за изпълнение на политика за ЕЕ да бъдат включени индустриални субекти, както и всички сгради публична
собственост в общината, за които има действащи регламентации за срок за прилагане на мерки на ЕЕ или за мерки за технологично обновление на МСП,
които водят до енергоспестяване.
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