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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ

Агенция по заетостта

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДБ

Държавен бюджет

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕС

Европейски съюз

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕК

Европейска комисия

ИСИС

Иновационна стратегия за интелигентна специализация

ИСУН

Информационна система за управление
структурните инструменти на ЕС в България

ИПИ

Институт за пазарни изследвания

МЗХ

Министерство на земеделието и горите

МОН

Министерство на образованието и науката

МС

Министерски съвет

ИФТ

Индикативна финансова таблица

МО

Междинна оценка

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НП

Национална програма

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020

ОПИК

Оперативна

програма

„Иновации
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управление“ 2014-2020
ОПНОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растежа“

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда“

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“

ОПРР 20072013

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

ОПРР 20142020

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОПР

Общински план за развитие

ОПТТИ

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУ

Основно училище

ПО

Последваща оценка

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично-частно партньорство

РПР на СЦР

Регионален план за развитие на Северен централен район

РСР

Регионален съвет за развитие

СУ

Средно училище

СЦР

Северен централен район

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ЦДГ

Целодневна детска градина
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Междинна оценка1 е разработена от екип на СНЦ „Национална
асоциация по прогнозиране и планиране” в изпълнение на Договор № ДУ-54/26.10.2017
г. с предмет: “Междинна оценка на общински план за развитие 2014-2020 на
община Полски Тръмбеш“2. Оценката следва структурата и логиката на
техническото задание за извършване на независима междинна оценка на Общински
план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., при отчитане
изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на закона
за регионално развитие.3 Оценката, така както е регламентирана в чл. 33, ал. 1 и 2 от
ЗРР, включва четири основни елемента:
 оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
 оценка на степента на постигане на съответните цели;
 оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за
управление и наблюдение;
 изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.
Времевият обхват на междинната оценка касае периода от началото на
изпълнението на ОПР до края на 2016 г., т.е. 2014-2016 г. и разглежда всички
приоритети и цели на Общинския план за развитие на Община Полски Тръмбеш за
периода 2014-2020 г. (ОПР). В някои от случаите поради невъзможност за извеждане на
годишна статистика или информация за проекти, данни и индикатори са обхванати и
периоди извън посочените – например за проекти договорени преди началото на 2014
г., но реализирани в рамките на разглеждания период или за такива, които продължават
своята реализация в 2017 г.
Междинната оценка се разработва към средата на програмен период 2014-2020 г.
и нейната задача е да оцени постигнатия напредък по изпълнението на целите и

В Доклада с МО има и актуални данни към 2017 г. поради отсъствие на исторически данни към края на
2016 г. По този начин се постига и по-висока степен на актуалност на оценката, тъй като показва
изпълнението на ОПР в развитие.
2
Всички становища и мнения представени в настоящия документ са единствено на авторите и не
отразяват непременно тези на Общинска администрация Полски Тръмбеш.
3
чл. 33, ал. 1 и ал. от Закон за регионално развитие, Обн. ДВ. бр50 от 30 Май 2008г., посл. доп. ДВ. бр13
от 7 Февруари 2017г.; Раздел V Общински план за развитие от Правилник за прилагане на Закона за
регионално развитие, Обн. ДВ. бр80 от 12 Септември 2008г., посл. изм. и доп. ДВ. бр50 от 1 Юли 2016г.
1
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приоритетите на ОПР на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., да очертае
прилаганите механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските
политики, да оцени мерките за постигане на съответствие на стратегическия планов
документ за общинско развитие със секторните политики, планове и програми,
реализирани на територията на общината, както и да предложи насоки за подобряване
на ефективността и ефикасността от изпълнението на целите за общинско развитие.
Съгласно чл. 8 от ЗРР4, стратегическото планиране на регионалното развитие
обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на
трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Тези
документи са основата за програмиране на регионалното развитие. В чл. 9, ал. 1 на ЗРР
се посочва обхвата на Общинският план за развитие, съгласно националното
законодателство попада в обхвата на системата от документи за стратегическо
планиране на регионалното развитие.5
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и общия
устройствен план на общината.
Според чл. 9, ал. 2 на ЗРР Общинският план за развитие съдържа:
1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана;
4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на
плана;
6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност;
7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и
звената за изпълнение на проектите;
8. предварителната оценка на плана;
Пак там.
чл. 9, ал. 1, Закон за регионално развитие, Обн. ДВ. бр50 от 30 Май 2008г., посл. доп. ДВ. бр13 от 7
Февруари 2017г.
4
5
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9. мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени (в сила от 11.03.2014 г.).
Общинският план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020
г. е разработен в съответствие с действащата нормативна база – ЗРР и ППЗРР и при
отчитане на съществуващите методическите указания6 за разработване на документи от
системата за стратегическо планиране на регионалното развитие. Документът отчита
резултатите от провежданата в предходния програмен период 2007 – 2013 г. политика
за развитие и в стратегическата част на настоящия планов документ се поставя акцент
върху надграждане на постигнатото.
Общинският план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020
г. е приет с Решение № 402/09.10.2013 г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш. В
рамките на периода на неговото изпълнение е предприета една актуализация на
документа, която е одобрена с Решение №23/08.12.2015 г. на Общински съвет – Полски
Тръмбеш. Актуализацията има допълващ характер и се основава на установена
обществена потребност, която остава извън обсега на действащия ОПР

в

стратегическата част. По-конкретно се допълва Общинския план за развитие на община
Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г. с Мярка 3. Изграждане на умения за бизнес
активност чрез създаване на МИГ Полски Тръмбеш

към Цел 1.2. Подкрепа за

повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и развитие на
икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии към Приоритет 1.
Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската икономика и създаване
на добра бизнес среда. Актуализацията се налага поради решението на местната власт
за участие в Местна инициативна група съвместно с община Павликени и достъп до
финансовите инструменти на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, Подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“.
Планът е бил обект на обществено обсъждане и предварителна оценка, която
дава положително становище по отношение приемането на първоначалния вариант на
разработеният документ. В самият план не е описано проведеното обществено
обсъждане на ОПР, което може да се посочи като пропуск на документа. В тази връзка

Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република
България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни
стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020). МРРБ, С., 2011.
6
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при следваща актуализация е необходимо да се предостави резюмирана информация в
увода на самия документ за проведеното обсъждане и направените предложения.
Настоящата оценка е втория вид оценка, след предварителната, на който е
подложен ОПР на Община Полски Тръмбеш. По своята същност междинната (midterm) оценка проследява напредъка на осъществяваните чрез ОПР политики и
качеството на тяхното изпълнение. Междинната оценка се осъществи след
приключване реализацията на дадена фаза на плана, за да се оцени неговия ход до този
момент и да се внесат корекции за следващия етап. В зависимост от направените
изводи при оценката е възможно да се предложат промени в изпълнението на плана.
Чрез сравнение с изходната ситуация се извършва преценка дали предвидените
действия и интервенции са релевантни на променящите се социално-икономически
условия в общината. Това позволява, при необходимост, да се предложат адекватни
промени в целите, съдържанието, мерките, сроковете и ресурсите на плана и на
програмата за неговата реализация. Междинната оценка играе ролята на надеждна
обратна връзка към управляващите и изпълнителите, като създава условия за по-добро
управление, усъвършенстване и развитие на публичните политики и програми. 7
Междинната оценка на изпълнението на ОПР се извършва, за да се осигури
независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана.
Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в
Общински план за развитие на община Полски Тръмбеш.
Междинната оценка за реализацията на ОПР на Община Полски Тръмбеш се
разработва в съответствие с изискванията на ЗРР, ППЗРР и с препоръчаната от МРРБ
„Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие”.
Оценката отчита изискванията на заданието за възлагане на междинната оценка от
страна на Община Полски Тръмбеш.
В обхвата на МО попада осигуряването на надеждна, качествена и обективна
информация за:
 оценка на съгласуваността на плана с общинските, областни и регионални
планови стратегически документи за развитие;
 оценка на адекватността на целите спрямо профила на общината, в т.ч. обзор
на социално икономическото развитие на Община Полски Тръмбеш в
Адаптирано по Център за изследване на демокрацията. Мониторинг и оценка на публични политики и
програми. С., 2009, с. 19
7
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периода на действие на ОПР и оценка на съответствие на целите с
потребностите на общината;
 оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
 оценка на степента на постигане на съответните цели;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 оценка на функционирането на системата за наблюдение на ОПР;
 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ за остатъка от
периода на неговото действие или за бъдещ период.
Докладът с междинната оценка ще подпомогне цялостното управление на ОПР,
неговото актуализиране, ако е необходимо, ще спомогне процесът по мониторинг,
координация и субординация на планови документи.
Докладът с междинната оценка има за цел да допринесе за:
 повишаване качеството на изпълнение на ОПР;
 подобряване на мониторинга и отчетността от изпълнението на програмата
за реализация на ОПР;
 подобряване процеса на финансово управление на изпълнението на ОПР;
 въвеждане на механизми, осигуряващи публичност и широк обществен
достъп до информация относно постигнатите от изпълнението на ОПР
резултати;
 изработване на информирани управленски решения относно прилаганите
инструменти за провеждане на политика за местно и регионално развитие в
община Полски Тръмбеш.
Междинната оценка отчита натрупаният досега опит на община Полски
Тръмбеш изготвянето и реализацията на планови документи с различен времеви
хоризонт, като взима под внимание ОСР на област Велико Търново за периода 20142020 г., РПР на Северен централен район за планиране за периода 2014-2020 г., както и
други секторни документи с общинско, областно и регионално значение.
В резултат на извършената оценка в средата на програмен период 2014-2020 г. са
изготвени препоръки относно актуализирането на действащия ОПР с оглед адаптиране
към някои важни промени в макро средата (политическа, икономическа, социална) и
повишаване на ефективността от реализацията на ОПР. Оценката предлага и механизми
за подобряване на отчетността и контрола по изпълнение на ОПР, подобряване на
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информираността на обществеността за напредъка по реализираните инициативи за
постигане на приоритетите и целите на ОПР.
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II. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕЖДИННАТА
ОЦЕНКА
1. Нормативно основание за разработване на междинната оценка
Докладът с резултатите от междинната оценка на ОПР на община Полски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г. се изготвя в съответствие с изискванията на ЗРР и
ППЗРР.
Съгласно чл. 33 от ЗРР, документите за стратегическо планиране, в т.ч. и ОПР
подлежи междинна оценка към средата на периода на тяхното действие.
Нормативните изисквания към оценката са относно нейното съдържание, което
включва:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.
Съгласно чл. 42 от ППЗРР Кметът на общината внася за обсъждане и
одобряване от Общинския съвет доклада за резултатите от междинната оценка на
изпълнението на Общинския план за развитие. Докладът е обществено достъпен и се
публикува на страницата на общината в интернет и на портала за обществени
консултации на Министерския съвет.
В разпоредбите на чл. 83, ал. 1 са уточнени изискванията към експертите,
участващи в извършването на оценки на документите за стратегическо планиране на
регионалното и местното развитие. Експертният екип, изготвил оценката отговаря на
всички изисквания на нормативната база.
При възлагане и извършване на междинната оценка са спазени всички
изисквания на националната нормативна база, като е използван и утвърден набор от
методологични разработки за оценка на стратегически планови документи за
регионално развитие.

14

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

2. Методологично съответствие на процеса по разработване на междинната
оценка на ОПР

МО се разработва в съответствие с общите условия, принципи, способи и
практически решения, заложени в насоките в следните методически инструменти:
o

Насоките на EК, описани в Инструмент за оценка на социалноикономическото развитие EVALSED8;

o

Насоки на ЕК за мониторинг и оценка за програмен период 2014-2020 г.;9

o

Ръководство на ЕК за планове за оценки за програмен период 2014-2020 г.10;

o

Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите за
оценка: оценка по време на програмния период”11;

o

Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за
развитие. Примерно техническо задание за провеждане на междинна оценка
на областните стратегии за развитие на МРРБ.12

3. Прилагани методи на изследване13
В действащата нормативна уредба липсва официално утвърдена методика за
изработване на междинни оценки на изпълнението на ОПР. При разработване на
8

European Commission. The resource for the evaluation of Socio Economic Development (EVALSED).
September, 2013.
9
European Commission. Guidance Document on Monitoring and Evaluation. The programming period 20142020. March 2014. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
10
European Commission. Guidance Document on Evaluation Plans. Terms of Reference for Impact Evaluations
Guidance on Quality Management of External Evaluations. The programming period 2014-2020. February 2015.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf
11
European Commission. Indicative guidelines on evaluation methods: Evaluation during the programming
period. Working Document No.5. April 2007. http://www.esf.ie/en/ImageLibrary/Repository/Info-and-Pub/EUEvaluation-Guidelines-11-10.pdf
12
Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие. Примерно
техническо задание за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие. МРРБ, С.,
2010.
13
Предложената тук методология е апробирана и в други разработки на членове на експертния екип,
където са били избрани за оценители. По-конкретно методологията е адаптирана по Доклада с
резултатите от ПО на ОСР на област Ловеч за периода 2007-2013 г. и Доклада с резултатите от МО на
ОПР на община Силистра за периода 2007 - 2013 г., Доклада за резултатите от МО на ОПР на община
Ловеч за периода 2014 - 2020 г., Доклада за резултатите от МО на ОПР на община Бяла, област Варна за
периода 2014 - 2020 г.; Доклада за резултатите от МО на ОПР на община Кубрат за периода 2014 - 2020
г.
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Междинната оценка за изпълнение на ОПР на община Полски Тръмбеш за периода
2014-2020 г. е използван широк набор от методи. Екипът, изработващ оценката, е
използвал и своя специфичен практически опит, натрупан при разработване и оценка на
други стратегически планови документи.
В процеса на изготвяне на оценката са съблюдавани следните основни
принципи:



Доказателствено подкрепени и методологически коректни анализ на
резултати и изводи от оценката;



Обективност и безпристрастност на оценъчния процес и на направените
изводи и препоръки;



Участие на общинска администрация Полски Тръмбеш в процеса на
информационно обезпечаване на оценката;



Осигурен механизъм за обратна връзка и интегриране на коментарите и
мненията на заинтересованите страни относно изпълнението на ОПР към
средата на периода;



Съответствие на техническото изпълнение със спецификата на поръчката,
изискванията на общинска администрация Полски Тръмбеш и стандартите
на ЕС за извършване на оценка на планови документи;



Съблюдаване хоризонталните принципи на политиките на ЕС.

Освен тези общи принципи, експертите-оценители са следвали и принципите за
етично поведение на оценителя, а именно:



Данните и информацията, получена за нуждите на оценъчния процес да се
използват единствено и само за целите на оценката, като експертите нямат
право да ги разпространяват публично;



Резултатите от оценката да се предоставят единствено на общинска
администрация Полски Тръмбеш, която да ги използва по предназначение.

Приложената от екипа методология за оценка на ОПР на община Полски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г. е набор от свързани помежду си методи и оценъчни
техники. В своята съвкупност те осигуряват:
 структуриране

на

оценъчния

взаимосвързани етапи;

16

процес

като

последователност

от

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

 събиране на информация, релевантна към поставените въпроси и търсените
резултати от оценката;
 анализиране на първичната и вторична информация;
 подпомагане на формулирането на оценъчните съждения.
Изборът и прилагането на различните методи и техники в процеса на междинно
оценяване се предопределя от:


въпросите, на които трябва да даде отговор извършваната оценка;



спецификата на източниците за информация;



ресурсите, с които разполага оценителят.

Използваните при изготвянето на Доклада с Междинната оценка на общински
план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г. методи са:
Експертен метод – той е водещ метод за оценка на изпълнението на
стратегическия документ в областта на регионалното развитие. Тъй като този метод до
голяма степен е свързан с експертизата и опита на екипа от оценители, т.е. той се
характеризира с висока субективност са използвани и други методи и аналитични
техники, които редуцират тази субективност, а именно:
Метод „Преглед и инвентаризация на документи“. Документалният преглед е
в основата на оценката и включва преглед на голям брой документи, които са
предоставени от общинска администрация и са свързани с процеса на програмиране и
изготвяне на стратегическия документ, неговото изпълнение, отчитане и мониториране.
Резултатите от прегледа на документите са съществен източник на оценителни
заключения, като наред с това са използвани като инструмент за организиране на
останалите фази от процеса на оценката.
Метод на причинно-следствения анализ. Използван е, за да се анализират
действията и причините, довели до един или друг резултат и вследствие на това, да се
предприемат действия за промяна в политиката.
Контент анализ – анализ на съдържанието. Използван е, за да се анализира от
съществена гледна точка съдържанието на документите, представящи вторични
източници на информация, на база на които са направени оценителни заключения.
Методи на качествен анализ. Качествените методи се отличават със
сравнително голяма гъвкавост и адаптивност към изследваните процеси. Използвани са
за да се изследват специфики в развитието на община Полски Тръмбеш, които не могат

17

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

да бъдат количествено измерени. На тази база са направени заключения от значение за
оценката на въздействието на местната политика по регионално развитие.
Количествени методи и статистически анализ. В процеса на изготвяне на
оценката на ОПР на община Полски Тръмбеш са събирани количества данни, които са
обработвани и интерпретирани чрез коректни статистически инструменти. Такива са
прилагани и към определени аспекти от информацията, събирана чрез методите на
качествения анализ. Конкретните методи и аналитични техники са избирани съобразно
вида, количествените и качествени характеристики на събираната информация, която
следва да бъде интерпретирана и анализирана. От статистическа гледна точка са
използвани методите на структурния анализ, еднофакторния анализ и проследяване на
тенденции.
Метод интервенционен логически анализ. Методът е използван с цел
изясняването на процесите по целеполагане в ОПР и „трасирането” на начините за
проследяване на напредъка по постигането на целите.
В рамките на настоящият доклад, логическият анализ е използван за оценка на:
 Адекватност – оценката изследва съответствието на стратегическата рамка
спрямо заявените нужди, очаквания, както и връзките с документите и
политиките на по-високо йерархично ниво;
 Ефикасност – анализирана е връзката между планираните ресурси и
очакваните резултати по цели и направления;
 Ефективност – анализът се концентрира върху оценка на приноса на
приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните
проблеми, очаквания и нужди.
Анализ на системата от индикатори, заложена в ОПР. Съществена част от
оценката на документа е системата от индикатори за оценка на изпълнението и мерките
за отчитане, мониторинг и контрол. В рамките на този подход е извършен преглед на
разработената в ОПР система за наблюдение и е направена експертна оценка на
адекватността на подбраните индикатори и на системата за информационно
осигуряване на индикаторите.
Настоящата експертна оценка се фокусира върху аналитичния обзор и
сравнителния анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР при
отчитане на настъпилите социално-икономически и политически промени на местно,
регионално и национално ниво, в светлината на промените в регионалната политика на
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ЕС и регистрираните резултати от прилагането на оперативните програми и други
финансови инструменти в България.

4. Технологична последователност на действията
Прилагането на избраните методи включва и адекватна технологична
последователност на действията, които са предпоставка за изготвянето на качествена
Междинна оценка на ОПР на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г.
Приложената технологична последователност от дейности включва:
1. Определяне на Методика за извършване на междинна оценка за изпълнението
на ОПР 2014-2020 г. и индикатори за оценка. Прилаганата методика за оценка се базира
на широк спектър от качествени и количествени методи, като базов се явява метода на
експертната оценка;
2. Събиране и оценка на първоначални данни, чрез проучване на плановите
документи и отчети за изпълнение на приоритетите и целите на ОПР;
3. Анализ и оценка на степента на постигане на целите и приоритетите за
регионално развитие в община Полски Тръмбеш на основата на настъпилите промени в
икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда;
4. Оценка на постигнатите резултати;
5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови
инструменти, включително на ЕС и на усвоените ресурси и средства за изпълнение на
целите и приоритетите на ОПР;
6 Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и
ефективността на работа на административните структури в процеса на разработване,
изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР;
7. Формулиране на изводи и препоръки относно:
 постигнатите резултати и въздействието върху социално-икономическото
развитие на община Полски Тръмбеш в периода на изпълнение на ОПР 20142020 г.;
 промените в социално-икономическото развитие на общината;
 подобряването на организацията и дейността на компетентните органи, вкл.
прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и
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публичност на процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка
на ОПР;
 провеждане на политиката за регионално и местно развитие в общината от
гледна точка на натрупания опит, актуалните проблеми, потенциала,
възможностите и рисковете за периода до 2020 г.
8. Представяне на резултатите от анализа и оценката, отразяване на коментари и
бележки и финално завършване на Междинната оценка на ОПР на община Полски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г.

5. Източници на информация
В процеса на изготвяне на МО на ОПР са използвани следните документи:


Регламентите на ЕС за програмния период 2014-2020 г.;



Национална програма за развитие България 2020;



НСРР на България за периода 2012-2022 г.;



Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р България 2014 –
2020 г.;



ОП за периода 2014-2020 г.;



Секторни програми - ПРСР и ПМДР 2014-2020 г.;



Регионален план за развитие на СЦР за периода 2014-2020 г.;



Предварителната оценка на РПР на СЦР (2014-2020 г.);



ОСР на област Велико Търново 2014-2020 г.;



Общински план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 20142020 г. с включените приложения и актуализации;



Предварителна оценка на ОПР 2014-2020;



Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР - 2014, 2015,
2016 г.;



Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода
2014-2020 г.;



Справки за изпълнение на проекти, програми и политики в на територията
на община Полски Тръмбеш;



Справки за напредъка по индикатори;,



Отчети на бюджета на община Полски Тръмбеш;
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Заповед за работна група за наблюдение на ОПР и други документи,
свързани с работата на групата;



Справка за участия в обучения, семинари и т.н. на служители във връзка с
управление на проекти, планиране и т.н. за периода 2014-2016 г.;



Методики, правила, инструкции, правилници и др.,свързани с наблюдението
и оценката на ОПР;



Статистическа информация и данни за развитието на общината;



Други.

Посочените документи са представени официално от общинска администрация
Полски Тръмбеш за нуждите на оценката. За пълнота на извършения анализ са
използвани и допълнителни източници на информация и допълнителни документи,
които имат принос за очертаване на по-детайлна картина, като: НСИ, Агенция по
заетостта, ДФ „Земеделие”, ИСУН, Регионална статистика на Евростат, ИПИ,
официално публикувани регионални изследвания и други официални източници.

6. Критерии за оценка
Критериите, които се използват за постигане на обективна преценка на
изпълнението на ОПР са: приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност и
устойчивост. Същите са в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал. 2 от ЗРР.
Анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденции или
ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по
години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните
сектори.
Приложената технология за оценяване осигурява възможност за ретроспективно
проследяване на процесите свързани с изготвянето, изпълнението, мониторинга,
отчитането, актуализацията и осигуряването на публичност на ОПР с цел установяване
на дългосрочните ефекти върху заинтересованите страни и извеждане на добри
практики, а също и редуциране на практики с негативно въздействие и ефекти или на
такива, които не са достатъчно ефективни и ефикасни.
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Таблица 1.
Описателна формулировка на критерии за оценка на ОПР на община Полски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г.
Критерии за оценка

Определение

Обоснованост /съответствие и съгласуваност

Целите на ОПР съответстват ли на
установените силни/ слаби страни и проблеми
на общината?

Ефективност

Постигнатите резултати водят
изпълнение на поставените цели?

Ефикасност

Съответстват ли вложените материални,
човешки
и
финансови
ресурси
на
постигнатите резултати?

Полезност

Постигнатите резултати и вложените ресурси
отговарят ли на поставените цели?

ли

до

При подготовката на МО е събирана информация, която характеризира
качеството на изпълнение на целите на ОПР. Оценката дава отговор на следните
основни въпроси (вж. таблица 2):
Таблица 2.
Критерии за оценка на плановата практика в общинска администрация Полски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г.
Въпрос

Критерии

До каква степен целите, специфичните цели и Наличие на ефективни
резултатите,
записани
в
проектните координация и съгласуване
предложения на община Полски Тръмбеш,
съответстват на тези, определени в ОПР?

механизми

за

Ефективна
ли
е
институционалната Наличие на взаимосвързаност и позоваване
организация за развитие на местно ниво?
Ефективна ли е ролята на всеки от Наличие на правомощия
участниците в процеса на планиране, Наличие на правила и ресурси
изпълнение и мониторинг на развитието на
Участие на заинтересованите страни при
местно ниво?
реализация на проекти
Как е организиран информационният обмен Наличие на ефективни системи, правила и
във връзка с изпълнението на ОПР?
процедури
До каква степен механизмите за събиране на Наличие на база данни / проверими данни
данни подкрепят мониторинга на ОПР?
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III. ОЦЕНКА НА СЪГЛАСУВАНОСТТА НА ПЛАНА С
ОБЛАСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ
1. Оценка на вътрешната съгласуваност на ОПР
ОПР на община Полски Тръмбеш с времеви хоризонт 2014-2020 г. в структурно
отношение включва 10 обособени части, в т.ч. и предварителна оценка. Частите са
както следва:
I. Увод, в който са разгледани нормативните, стратегическите и фактически
основания за разработване на ОПР. В тази част не са включени обяснения за
информационното и технологично обезпечаване на програмния процес, начина на
привличане и участието на заинтересованите страни, приложеният подход. Независимо,
че има създадена със Заповед № РД 01-09-109/06.02.2013 г. работна група, натоварена с
разработването на ОПР, която в последствие е допълнена със Заповед № РД 01-09292/17.04.2013 г. информация за организацията на програмния процес и ангажираните
лица отсъства в плана. В увода не е включена и информация за проведено обществено
обсъждане на плана в съответствие с действащото законодателство в областта на
регионалното развитие и методическите разработки, независимо че такова е проведено
на 17.09.2013 г., за което е наличен протокол. В увода не е включена информация за
направена преценка за необходимостта от екологична оценка в съответствие с
изискванията на Закона за опазване на околната среда 14 и Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.15 Такова Решение е
налице (№ ВТ – 07 – ЕО/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка), но то не е упоменато в документа. Препоръчва се при
актуализация уводът на ОПР да бъде допълнен съобразно изискванията на
методическите указания на МРРБ и добрите практики и да бъде упомената цялата

Закон за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр91 от 25 Септември 2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр12
от 3 Февруари 2017г.
15
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Приета с
ПМС № 59 от 07.03.2003 г., Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари
2016г.
14
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налична информация във връзка с програмния процес, както по отношение на
първоначалната подготовка на ОПР, така и по отношение на неговата актуализация.
II. Направеният в ОПР анализ на икономическото и социално развитие на
общината включва:
1. Обща характеристика – в общ план е представена информация за
местоположението, населените места, включени в общината, територия, използвана по
предназначение,

транспортни

и

комуникационни

връзки.

Тук

е

представена

информация и за: релефа и геоложките характеристики; подземните природни
богатства; климата; води; почви; флора и фауна; защитени територии и чувствителни
екосистеми.
2. Състояние на местната икономика – направен е анализ на: стопанския сектор в
общината; селското стопанство; туризма и предпоставките за неговото развитие. След
края на всеки обособен анализ на икономическите сектори са изведени възможни
изводи и обобщения в перспектива.
3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси – разделът със множество
статистическа информация и факти за: демографската картина в общината; доходи на
населението; заетост; безработица; социални услуги, предоставяни в общината;
здравеопазване; образование, култура; спорт. Широкият спектър на този секторен
анализ е условие за извеждане на критични проблеми в развитието на общината, които
да бъдат обект на интервенции в стратегическата част на плана.
4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията –
обхваната е цялата гама от мрежи, които могат да бъдат развивани на общинско ниво.
Разделът съдържа актуални към момента на разработването на ОПР данни за:
развитието на инфраструктурата, в т.ч. водоснабдителни мрежи и водоизточници,
канализационни мрежи, хидромелиорация, пътна мрежа, автомобилен транспорт,
железопътен транспорт, енергийни мрежи и системи, газификация, информационни и
комуникационни технологии при обслужване на населението, състояние на жилищния
фонд; анализ на устойчивостта на селищната система - урбанистично развитие –
състояние и тенденция, в т.ч. селищна мрежа, състояние на обществените сгради,
обществени озеленени площи, състояние на устройствени планове и кадастър.
5. Пространствено развитие на община Полски Тръмбеш – направен е кратък
преглед на връзката на Концепцията за пространствено развитие на общината с
цялостната концепция за развитие на територията на областно и национално ниво.
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Поради отпадане на законово регламентираното задължение общините да разработват
подобна концепция за пространствено развитие, при актуализацията на ОПР тази точка
се препоръчва да отпадне в този си вид и съдържание, а да се посочи връзката и
значението за развитието на община Полски Тръмбеш с големи над общински и
национални инфраструктурни проекти.
6. Екологично състояние и рискове – анализирани са: състоянието на
атмосферния въздух; състоянието на водите; питейните води; отпадните води; почвите;
твърдите битови отпадъци, в т.ч. строителните, производствените, зелените отпадъци.
7. Институционален и административен капацитет – направен е анализ на
човешките ресурси, административното обслужване, капацитета и натрупания опит по
изпълнение на проекти.
III. SWOT анализ – направено е разделение на силни и слаби страни
възможности и заплахи. Препоръчва се преглед и прецизиране както на факторите на
SWOT анализа, така и задълбочаване на неговото прилагане чрез поставяне на
експертни оценки за всеки от факторите и на тази основа избор на приоритети за
интервенции. Също така при актуализацията би било добре да се приложи посъвършена методология за SWOT анализ, която да включва експертен подход при
дефиниране

на

факторите,

оценяването

им

по

критерии

„значимост“

и

„реализируемост“ за вътрешните фактори, определяне на тегла и оценка на влиянието
на външните фактори и на тази база да се избере общинската стратегия.
IV. В стратегическа част на ОПР са дефинирани визия, стратегически цели и
приоритети за развитие, в т.ч.:
1. Стратегически цели на общинския план – поставени са три стратегически
цели, които са изведени преди визията. Обичайната и приета структура на един
стратегически планов документ е тези стратегически цели да конкретизират визията,
т.е. те са по-ниско стоящи в йерархичен план и не е редно да бъдат акцента в
стратегическата част на плана. Няма директна информация кой приоритет за
постигането на коя стратегическа цел допринася.
2. Визията определя желаното състояние на общината към 2020 г., а именно:
„Община Полски Тръмбеш – да се превърне в привлекателно място за живот, бизнес и
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инвестиции,

съхранена

природа,

екологично

селско

стопанство,

модерна

инфраструктура съдействаща за развитие.“16
3. Приоритети – визията е детайлизирана в приоритети, цели и мерки.
Дефинирани са 5 приоритета, 17 цели и 42 мерки (вкл. посочената в увода
актуализация). Липсва ясна индикация за връзка между стратегически цели и
приоритети.
V. Индикативна финансова таблица – представени са необходимите ресурси за
реализацията на плана и за изпълнение на ключовите за развитието на общината
приоритети, цели и мерки. Средствата са разпределени по източници на финансиране и
по приоритети. Планираният ресурс е в размер на 91702,5 хил. лв.
VI. Индикатори за наблюдение и оценка на плана – дефинирани са два вида
индикатори: за резултат и за въздействие, представени под формата на матрици.
Дефинираните индикатори имат добре формулирана структура, ясно са разграничени
по цели, приоритети. Определени са времеви периоди за наблюдение, начални,
междинни и крайни стойности, както и мерни единици. При наличие на добро
информационна обезпечаване тези индикатори са високо ефективен инструмент за
наблюдение, оценка и отчитане на изпълнението на ОПР. Към момента обаче има
неточности по отношение на начина за измерване и отчитане на отделните показатели,
най-вече по отношение на натуралните показатели и тяхното натрупване.
VII. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана – в раздела
са посочени ангажиментите и технологичната последователност на дейностите
свързани с наблюдението, оценката и актуализацията на Плана и Програмата за
реализация на ОПР. Основно ангажирана с тези процеси трябва да е Групата по
наблюдение на ОПР, както е посочено в самия документ. Такава не е сформирана към
средата на програмния период. Препоръчва се да се създаде Работна група при
актуализацията на ОПР, която да изпълнява предвидените в ЗРР, ППЗРР и
Методическите указания функции по наблюдение и отчитане на напредъка по
изпълнението на плана.
VIII. Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност на плана – в този раздел акцентът е поставен повече върху
действията за осигуряване на информация и публичност. Не са детайлно посочени

16

ОПР на Община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., с. 89.
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механизми за прилагане принципа на партньорство в процеса на стратегическо
планиране. Препоръчва се прилагане на различни форми за привличане на граждани,
институции и бизнес при формиране и реализиране на местната политика.
IX. Програмата за реализация на ОПР дава информация за стратегическите цели,
приоритети, специфични цели, мерки и проекти. При актуализацията е необходимо да
се търси по висока степен на конкретизация по отношение на планираните проектни
инициативи. Препоръчва се при актуализация на ОПР да се актуализира и програмата.
X. ОПР на община Полски Тръмбеш за разглеждания период е бил обект на
Предварителна оценка, изготвена „Институт за управление на програми и проекти”
ЕООД през 2013 г. В нея се посочва, че ОПР на община Полски Тръмбеш отговаря на
нормативните и методологични изисквания към такъв вид разработки.
Тази структура на ОПР изцяло отговаря на изискванията на действащия ЗРР и
частично на предложената структура

в

Методическите

указания на МРРБ.

Аналитичната част е достатъчна и обхваща всички аспекти на социалноикономическото, екологично и инфраструктурно развитие на областта, след всяка част
са дефинирани перспективни изводи и виждания за развитие, които намират отражение
в стратегическата част на документа.
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Стратегическа цел 3: Подобряване Стратегическа цел 2: Развитие на Стратегическа цел 1: Създаване на
условията на живот, социалния
инфраструктурата, осигуряваща
активна бизнес среда, развитие на
климат и развитие на човешкия балансирано териториално развитие и
икономическия потенциал и
капитал на общината
подобряване екологичната обстановка
повишаване атрактивността за
в общината.
инвестиции в общината.
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План за действие на община Полски
Тръмбеш за изпълнение на
интеграционните политики 2016 – 2020 г.

Програма за опазване на околната среда
2015-2020 г.

Общинска програма за управление на
отпадъците на община Полски Тръмбеш
период на действие: 2015-2020 г.

Програма за развитие на читалищната
дейност в община Полски Тръмбеш

Краткосрочна програма за насърчаване
използването на възобновяеми енергийни
източници и биогорива за периода 2016 –
2019 г.

Общински план за младежта

Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
в община Полски Тръмбеш

Стратегия за управление на общинската
собственост на община Полски Тръмбеш за
периода 2015 – 2019 г.

Стратегия за развитие на социалните
услуги (2016-2020)

Концепция за пространствено развитие на
община Полски Тръмбеш

Стратегически цели в ОПР на община
Полски Тръмбеш за периода 2014 -2020 г
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Таблица 3.
Съгласуваност между действащи общински планови документи и ОПР
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При направения контент анализ на стратегически документи за общинско
развитие (виж табл. 3) ясно се констатира съгласуваността им със стратегическите цели
на ОПР, т.е. планът се характеризира с добра вътрешна съгласуваност, независимо от
лага във времето на подготовка и оценка и промяната в останалите стратегически
документи. Този факт – наличието на вътрешна съгласуваност между документите на
община Полски Тръмбеш може да се тълкува като устойчивост в провежданите
политики и дългосрочност на вземаните решения.
Голяма част от документите със дългосрочен и стратегически характер на
община Полски Тръмбеш се детайлизират в годишни планове, програми и календари,
които имат за цел времево и ресурсно осигуряване на изпълнението на стратегическите
документи.
Такава е и практиката по детайлизиране на ОПР на община Полски Тръмбеш.
Ежегодно се разработва и утвърждава от Общински Съвет Полски Тръмбеш Програма
за реализация на общинския план за развитие. Такава програма има съответно за 2014,
2015, 2016 и 2017 г. Това е добра основа за прилагане на програмно ориентирано
бюджетиране в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси.
В резултата на направения в рамките на МО анализ на съдържанието се
констатира, че:
1. Анализът е достатъчен, като се регистрира проблемна ориентация на същия.
Анализирани са всички необходими елементи на средата, както са изискванията на
Методическите указания на МРРБ. 17
2. По отношение на стратегическата част не е разписана обща цел, която да даде
по-висока степен на конкретика на дефинираната общинска визия.18 Стратегическите
цели предшестват визията, което е неприемливо в целевата уредба на един общински
план.
3. Видима е връзката между аналитична, стратегическа част на плановия
документ и планираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Вътрешната
съгласуваност и обвързаност на плановия документ е възможно още да се подобри,
Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република
България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни
стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020). МРРБ, Утвърдени със
Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г.
18
Пак там.
17
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като вниманието се фокусира върху проблемите, изведени от анализа и решенията
предложени в стратегическата част. Средство за осигуряване на по-висока степен на
интеграция се явява методът на SWOT анализа и неговото коректно технологично
прилагане. Добре би било и включването на проекти в Програмата за реализация на
ОПР, които са в стратегическите намерения на бизнес организациите.
4. Планирана е система от индикатори, която е обвързана с планираните проекти
и мерки в две направления: резултат и въздействие. При наличие на данни, които да
обезпечат системата от индикатори, тя може да се използва за вземане на информирани
управленски решения относно напредъка и актуализацията на ОПР.
5. ОПР е с висока степен на съгласуваност с други планови документи с
дългосрочен характер, действащи на територията на община Полски Тръмбеш.
6. Детайлизирането в годишни програми за реализация на ОПР е отлична
практика, въведена от общинска администрация, която е база за целево ориентирано
управление и прилагане на програмен формат на бюджет.
2. Съответствие между целите и приоритетите ОПР на община Полски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г. със стратегическите документи на повисоки йерархични нива
Целевата уредба на ОПР на община Полски Тръмбеш е в съответствие със
стратегическите документи за регионално развитие на ниво област (NUTS 3) и район за
планиране (NUTS 2). При дефиниране на стратегическите цели на трите документа –
ОПР, ОСР и РПР е съблюдавано изискването за съгласуваност между тях.
Свързаните с тези стратегически цели, приоритети и специфични цели също са с общ
контекст.
В ОПР на община Полски Тръмбеш са поставени три стратегически цели,
детайлизирани в 5 приоритета, 17 цели и 42 мерки (вкл. актуализацията). Приоритетите
са в съответствие с поставените три стратегически цели на документа и постигането им
се гарантира с изпълнението на предвидените мерки.
Трите стратегически цели на ОПР попадат изцяло в обхвата на стратегическите
цели на РПР на СЦР и на ОСР на област Велико Търново за периода 2014-2020 г., като
косвен принос ОПР има само към четвъртата стратегическа цел на областната
стратегия, а именно: Добро планиране и управление, сътрудничество и междуобщинско
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коопериране. В същото време има и кръстосан ефект между стратегическите цели на
документите, като очакванията са реализацията на дадена стратегическа цел да има не
само пряк принос към стратегическата цел на документите от по-високи йерархични
нива, но и да осигури положително косвено въздействие върху другите стратегически
цели на документа. Тази крос връзка е представена в следващите таблици.
Таблица 4.
Матрица на връзките между стратегическите цели на ОПР на община Полски
Тръмбеш и РПР на Северен централен район за планиране за периода 2014–2020 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ В РПР НА СЦР 2014–2020 Г.

Стратегическа цел 1:
Икономическо
СТРАТЕГИЧЕСКИ
сближаване – достигане
ЦЕЛИ
на средните нива на
В ОПР НА ОБЩИНА
заетост,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
производителност на
ЗА ПЕРИОДА
труда и приложение на
2014-2020 Г.
иновации в
икономиката,
характерни за районите
от Дунавското
пространство

Стратегическа цел 2:
Социално сближаване –
преодоляване на
междурегионалните и
вътрешнорегионални
различия в социалната
сфера и ограничаване на
риска от социална
изолация и бедност

Стратегическа цел 4:
Опазване на околната
среда, съобразно
предизвикателствата на
климатичните промени
Стратегическа цел 3:
и прилагане на
Териториално
европейските и
сближаване – свързаност
национални стандарти
и балансирано,
за ограничаване на
интегрирано и устойчиво
замърсяването и
развитие на територията
енергоемкостта и
и населените места
стимулиране
използването на
енергия от
възобновяеми
източници

Стратегическа цел 1:
Създаване на активна
бизнес среда, развитие
на икономическия
потенциал и
повишаване
атрактивността за
инвестиции в общината
Стратегическа цел 2:
Развитие на
инфраструктурата,
осигуряваща
балансирано
териториално развитие
и подобряване
екологичната
обстановка в общината
Стратегическа цел 3:
Подобряване условията
на живот, социалния
климат и развитие на
човешкия капитал на
общината

Легенда

Пряка връзка между стратегическите цели
Косвена връзка между стратегическите цели на документите
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Таблица 5.
Матрица на връзките между стратегическите цели на ОПР на община Полски
Тръмбеш и ОСР на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОСР НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2014–2020 Г.
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИ
В ОПР НА ОБЩИНА
Стратегическа цел 1:
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Икономически растеж с
ЗА ПЕРИОДА
по-високи темпове от
2014-2020 Г.
средните за страната

Стратегическа цел 2:
Социална сигурност,
равнопоставеност и
перспективност

Стратегическа цел 3:
Съвременни
Стратегическа цел 4:
инфраструктури,
Добро планиране и
висококачествени
управление,
комунални услуги,
сътрудничество и
уникално културно
междуобщинско
наследство и съхранена
коопериране
околна среда

Стратегическа цел 1:
Създаване на активна
бизнес среда, развитие
на икономическия
потенциал и
повишаване
атрактивността за
инвестиции в общината
Стратегическа цел 2:
Развитие на
инфраструктурата,
осигуряваща
балансирано
териториално развитие
и подобряване
екологичната
обстановка в общината
Стратегическа цел 3:
Подобряване условията
на живот, социалния
климат и развитие на
човешкия капитал на
общината

Легенда

Пряка връзка между стратегическите цели
Косвена връзка между стратегическите цели на документите

В ОПР на община Полски Тръмбеш е постигната висока степен на
припокриване на стратегическите цели с националните оперативни програми и
секторните програми, финансирани със средства от ЕСИФ (виж таблица 6). Те са
посочени като основни финансови източници за реализиране на планираните мерки за
провеждане на регионалното развитие.
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Таблица 6.
Матрица на връзките между стратегическите цели на ОПР на финансовите
инструменти на ЕСИФ в България
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
В ОПР НА ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА
ПЕРИОДА
2014-2020 Г.
Стратегическа цел 1:
Създаване на активна бизнес
среда, развитие на
икономическия потенциал и
повишаване атрактивността за
инвестиции в общината
Стратегическа цел 2:
Развитие на
инфраструктурата,
осигуряваща балансирано
териториално развитие и
подобряване екологичната
обстановка в общината
Стратегическа цел 3:
Подобряване условията на
живот, социалния климат и
развитие на човешкия капитал
на общината

Легенда

ОПЕРАТИВНИ И СЕКТОРНИ ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ
ЕСИФ (2014-2020)
ОПРР

ОПДУ ОПОС ОПТТИ ОПРЧР ОПИК ОПНОИР ПРСР

ПМДР

Пряка връзка между стратегическите цели и финансовия инструмент
Косвена връзка между стратегическите цели и финансовия инструмент

Като цяло изведените в ОПР стратегически цели и приоритети са адекватни
както на документи от по-високи йерархични нива, така и на цялостната политика по
териториално сближаване, като същевременно са отчетени спецификите и потенциала
на общината.
В резултат на направеният обзор може да бъде направена препоръка за
актуализация на ОПР от гледна точка на осигуряване на пълно съответствие на
общинските цели и приоритети за развитие с тези, заложени на общинско ниво, както и
с оглед прецизирането на Програмата за реализация на ОПР с проекти, които ще
задоволят потребности възникнали след приемането на първоначалния вариант на
стратегическия документ през 2013 г.
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IV. ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТТА
СПРЯМО ПРОФИЛА НА ОБЩИНАТА

НА

ЦЕЛИТЕ

1. Обзор на социалното и икономическо развитие на община Полски
Тръмбеш в периода на действие на ОПР
През периода 2014-2016 г. в община Полски Тръмбеш структуроопределящи
отрасли на икономиката продължават да бъдат селското стопанство, преработващата
индустрия и търговията. Подотраслите на промишлеността, които доминират в
общината, са: хранително–вкусова, лека промишленост, машиностроене (технологично
оборудване на животновъдството, производство на машини и съоръжения за
механизация на селското стопанство и цифрови телевизионни приемници).
Таблица 7.
Среден списъчен Брой на наетите лица по трудово или служебно
правоотношение в община Полски Тръмбеш, души
2012 г.
2013 г.
Отрасли
1754
1767
ОБЩО
323
329
Селско, ловно, горско и рибно стопанство
Добивна индустрия
344
337
Преработваща индустрия
Производство и разпределение на
електроенергия, газ и вода
35
52
Строителство
241
216
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
136
131
Транспорт, складиране и пощи
53
50
Хотелиерство и ресторантьорство
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
224
229
Образование
77
69
Хуманно здравеопазване и социална работа
15
16
Култура, спорт и развлечения
37
40
Други дейности и услуги
Забележка: “” - конфиденциални данни; “-“няма случай

Източник: НСИ
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2014 г.
1586
328
259

2015 г.
1585
333
242

-

-

35
209

55
218

122
61

94
65

214
60
18
37

222
60
22
36
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В таблица 7 е представен средния списъчен Брой на наетите лица по трудово
или служебно правоотношение в община Полски Тръмбеш за периода 2012 – 2015 г.
Четирите сектора с най-голям Брой наети лица са Селско, ловно, горско и рибно
стопанство, Преработваща индустрия, Търговия и Образование. Сумарно делът на
наетите лица от тези четири сектора възлиза на над 60% от общия Брой наети лица.
Наетите лица в селското стопанство са относително постоянен Брой – около 330
души. В Преработващата индустрия обаче се наблюдава намаление с близо 30% за
периода 2012 – 2015 г., като средният списъчен Брой на наетите лица по трудово или
служебно правоотношение намалява от 344 на 242 души.
В Селското стопанство и Преработващата индустрия са наети от 15 до 21% от
общия средносписъчен Брой наети лица, като за периода 2012 – 2015 г. двата сектора
си разменят местата. Докато през 2012 г. наетите лица в Преработващата индустрия
доминират (те са 20%, а в селското стопанство са 18%), през 2015 г. преобладаващият
дял наети лица са в сектор Селско стопанство – 21%, докато в Преработващата
индустрия са вече 15%.
Други дейности и услуги

2

Култура, спорт и развлечения

1

Хуманно здравеопазване и социална работа

4

Образование

14

Хотелиерство и ресторантьорство

4

Транспорт, складиране и пощи

6

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

14

Строителство

3

Преработваща индустрия

15

Селско, ловно, горско и рибно стопанство

21
0

5

10

15

20

25

Фигура 1. Относителен дял на наетите лица в някои от секторите на икономиката
през 2015 г. в община Полски Тръмбеш, %

В таблици 8 и 9 са представени основните икономически показатели на
отчетените нефинансови предприятия за 2012 г. и 2015 г. по икономически дейности.
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Таблица 8.
Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за
2012 г. по икономически дейности
Икономически дейности

Нетни
Предприятия приходи от
продажби

350

81051

Хил.
лв.
32258

70

35313

25

Брой

ОБЩО
Селско, ловно, горско и
рибно стопанство
Преработваща
промишленост
Строителство
Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и
пощи
Хотелиерство и
ресторантьорство
Образование
Хуманно здравеопазване и
социална работа
Други дейности и услуги

ДМА

Хил. лв.

Заети
лица

Наети
лица

Брой

Брой

1276

971

23882

379

323

13119

3606

244

221

7

3949

261

38

35

149

22238

2426

370

243

22

4543

1010

78

60

36

924

499

82

54

18

636

165

46

18

6

40

-

9

Забележка: “” - конфиденциални данни; “-“няма случай
Източник: НСИ
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Таблица 9.
Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за
2015 г. по икономически дейности
Икономически дейности

Нетни
Предприятия приходи от
продажби

330

95278

Хил.
лв.
39679

75

37825

19

11255

3

17374

131

22009

24
41

Брой

ОБЩО
Селско, ловно, горско и
рибно стопанство
Преработваща
промишленост
Строителство
Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и
пощи
Хотелиерство и
ресторантьорство
Образование
Хуманно здравеопазване и
социална работа
Други дейности и услуги

ДМА

Хил. лв.

Заети
лица

Наети
лица

Брой

Брой

1238

973

28977

386

332

3406

239

222

56

55

3573

328

218

4137

800

71

53

1603

689

97

65

-

-

39

17

18

773

6

59

71

7

Забележка: “” - конфиденциални данни; “-“няма случай
Източник: НСИ
За периода 2012 – 2015 г. вкл. е намалял броят на предприятията в общината (от
350 на 330). Намалението се дължи основно на секторите:


Селско, ловно, горско и рибно стопанство



Преработваща промишленост



Строителство



Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

При два от секторите - Транспорт, складиране и пощи и Хотелиерство и
ресторантьорство се наблюдава незначително покачване на броя на предприятията.
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Нетните приходи от продажби и ДМА са се увеличили общо за периода 2012 –
2015 г., но вероятно това се дължи на осъвременените оценки, респективно – на цените,
по които са направени те. Броят на заетите и на наетите лица остава почти непроменен.
Водещите фирми – инвеститори в община Полски Тръмбеш за периода 2012 –
2016 г. (съгласно данни от търговския регистър), са показани в таблица 10.
Таблица 10.
Водещи фирми – инвеститори в община Полски Тръмбеш за периода 2012 – 2016 г.

Име на фирма

Дейност на фирмата

Реализирани
инвестиции за
периода 2012-2016
г., лв.

“ПЪРВИ МАЙ” АД,
гр. Полски Тръмбеш
“ДЕЛТАКОМ
ЕЛЕКТРОНИКС”
ООД гр.София, база
Полски Тръмбеш
„СИКОТЕРМ
ИНДЪСТРИС” АД, гр.
София

Производство на машини за селското и горското
стопанство

7 732 000,00

Производство на излъчваща телевизионна и
радиотехника,
проводникова,
далекосъобщителна техника

170 039 000,00

Производство на дограма, конструкции и
детайли от дървен материал за строителството

12 170 000,00

„ПОДЕМ” ЕООД, гр.
Полски Тръмбеш

Производство
уреди

„ЮНИГАЗ-ВТ” ООД,
с. Страхилово

Производство и търговия на газови инсталации,
оборудване за автомобили и за бита

31 627 000,00

„СИКОНКО АГРИЯ”
АД , гр. София
„НИК-96 - НИКОЛАЙ
РОБОВ” ЕТ, гр.
Велико Търново
„ЕРАТО АГРО“ ООД,
с. Масларево
ВИНПРОМ В ГР.
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
/ ЕТ "Билегама - Бисер
Белчев", гр. Бяла/
"ОЛИВА" АД , гр.
Кнежа, клон Полски
Тръмбеш
“РАМ КОМЕРС”
ООД, гр. София, "РАМ
КОМЕРС“ ООД КЛОН С.

Производство и търговия със селскостопанска
продукция

37 906 000,00

Производство на хляб,
сладкарски изделия

2 303 000,00

на

електрически

хлебни

домакински

и

пресни

794 000,00

Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови
растения и маслодайни семена

10 830 000,00

Производство на вина от грозде

7 694 000,00

Производство на растителни и животински масла
и мазнини без маргарин

1 047 249 000,00

Производство, преработка и реализация на
пчелен мед, пчелни и други селскостопански и
хранителни продукти

25 804 000,00
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Име на фирма

Реализирани
инвестиции за
периода 2012-2016
г., лв.

Дейност на фирмата

МАСЛАРЕВО
Внос, износ и реекспорт и търговия с препарати
за растителна защита, минерални торове,
продукти на органичната и неорганичната химия,
„БУЛАГРО” АД Стара
внос, износ и продажба на семена за посев, както
Загора , база гр. Полски
и всякаква растителна продукция, внос, износ и
Тръмбеш
продажба на горива и смазочни материали,
представителство, продажба и сервиз на нови и
употребявани селскостопански машини
„АГРО БУЛ
Отглеждане
на
зърнени,
кореноплодни,
ИНВЕСТ“, ООД, с.
технически и фуражни култури
Павел
„ЕВРОСТРОЙ
В.ТЪРНОВО“ ЕООД, Добив на трошен камък, чакъл и пясък
гр. В.ТЪРНОВО
„ЕРАТО - СВЕТЛА
Селско
стопанство,
растениевъдство,
НИКОЛОВА“ ЕТ, с.
зърнопроизводство
Масларево
„ЛИЧЕВ-ГЕНОВ“
Производство на мелничарски продукти
ООД, с. Обединение
„ЗАР ГРУП“ ООД, с.
Обединение

142 182 000,00

12 897 000,00

6 172 000,00

37 687 000,00
2 950 000,00

Търговия на едро с плодове и зеленчуци

5 519 000,00

Общо строителство на сгради и строителни
„СТРОЙКО-Д“, ООД, съоръжения
гр. П. Тръмбеш
Търговия на дребно с железария, бои и плоско
стъкло
„АГРОКОМ“ ЕООД, Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и
гр. В. Търново,
други суровини от растителен и животински
зърнобаза П. Тръмбеш произход

1 859 000,00

313 767 000,00

Източник: Търговски регистър
Забележка: Активите са за цялата фирма, а не само за клона в община Полски
Тръмбеш
Почти

непроменена

остава

картината

при

площите

на

отглежданите

селскостопански култури в община Полски Тръмбеш. През стопанската 2015-2016 г.
делът на първите пет култури – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица
остава доминиращ, дори нараства от 98% на 99% спрямо стопанската 2011-2012 г.
Малки изменения се наблюдават при пшеницата, чийто относителен дял намалява от
41% на 36%. Това намаление се компенсира от увеличението на дела на слънчогледа –
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от 19 – на 29%. Минимални промени се наблюдават и при ечемика, чийто дял намалява
с 2%.
Останалите култури – картофи, фасул, кромид лук и т.н. са с незначителен дял и
той се запазва и през настоящия програмен период.
Положителна тенденция е общото увеличение на площите с основни видове
култури – от 277 358 дка на 301 838 дка.
Таблица 11.
Основни видове отглеждани култури на територията на община Полски Тръмбеш
Основни видове
отглеждани култури

Стопанска 2011-2012 г.
дка

Пшеница
Ечемик
Царевица зърно
Слънчоглед
Рапица
Овес
Картофи
Фасул полски
Кромид лук
Леща
Дини, пъпеши
Тикви
Фуражен грах
фий
Всичко

дка

%

114547
19543
58005
51381
29421
167
88
34
292
3550
50
40
n.a.
n.a.
277358

Стопанска 2015-2016 г.

41%
7%
21%
19%
11%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%

100

109446
15118
64736
77855
32275
n.a.
10
61
320
15
130
412
1340
120
301838

%

36%
5%
21%
26%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100

Източник: община П. Тръмбеш
В таблица 12 е представен броя на отглежданите животни в община П. Тръмбеш
за периода 2009 – 2016 г. Тенденциите тук са противоречиви. При някои видове
животни, като говеда (в т.ч. крави), биволи, овце, птици и кошери, се наблюдава
увеличение, като най-голямо за 2016 спрямо 2009 г. в относителен дял е при биволите
(270%) и при кравите (187%).
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Таблица 12.
Брой отглеждани животни в община П. Тръмбеш за периода 2009 – 2016 г.
Животни

говеда

в т.ч.
крави

биволи

свине

овце

кози

птици

кошери

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1500
1900
2225
2452
2338
2438
2874
2424

970
1100
1268
1509
1276
1476
1560
1815

23
32
40
28
29
32
24
62

1300
900
550
346
516
314
579
579

3800
4200
4614
6231
5409
5328
10066
6245

1500
1100
790
570
598
566
558
480

51000
52000
53000
98000
95200
97200
97200
72000

4200
4550
4843
5123
5227
5518
5798
6290

Състоянието на инфраструктурата в общината остава относително непроменено
през последните три години. Все още има населени места, в които част от
водопроводната мрежа е амортизирана и води до загуби на питейна вода. Не е решен
все още проблемът с енергийната ефективност на голяма част от жилищата.
Кадастралните планове на населените места са остарели и негодни за употреба. Като
цяло параметрите на компонента въздух на околната среда в района са в рамките на
приетите норми, което до голяма степен се дължи на преобладаващия селскостопански
характер на производството в региона и на намаляването на обема на производство на
предприятията от преработващата индустрия.
Водопреносната система в населените места обслужва 100% от населението на
общината, но в същото време е установена обща загуба при подаване на питейна вода в
размер на 52 %. Това се дължи на амортизацията както на вътрешните, така и на
довеждащите водопроводни системи, което налага необходимост от извършване на
тяхната подмяна и ремонт.
Състоянието на пътищата в общината е представено в таблица 13. Продължава
да бъде лошо състоянието на път ІІІ клас - П. Тръмбеш – Павликени (27,90 км),
Самоводене – Алеково – 13,31 км и участък от четвъртокласната пътна мрежа - 4,89 км
от Стрелец до П. Каравелово. Това изисква да бъдат предприети мерки за подобряване
на пътната инфраструктура, включително тази от третокласната мрежа и общинските
пътища.
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Таблица 13.
Състояние на пътищата на територията на общината
№ на пътя
І-5
І-3

ІІІ - 407
ІІІ - 502
ІІІ - 504

ІV- 50424
ІV- 40957
ІV- 50203
ІV- 51406

Дължина
в км

Наименование
Пътища І клас
Русе – Велико Търново
Бяла - Плевен
Общо :
Пътища ІІІ клас
Стражица - Свищов
П. Тръмбеш - Павликени
Самоводене - Алеково
Общо :
Общински пътища
П. Сеновец-Ст. Стамболово от
п.І-5 до п.ІІІ-504
П. Тръмбеш –Раданово
с. Иванча, от п.ІІІ-502 до п.ІІІ504
Стрелец – П. Каравелово
Общо :

20.3
12.47
32.77

добро

Състояние
средно

20,30
12,47

34.65
27.90
13.31
80.85

34,65

8.6

8,6

15.01

15,01

5.19

5,19

8.89
37,69

лошо

27,90
13,31

4.0 км

4,89 км

Източник: община П. Тръмбеш

Броят на населението на община Полски Тръмбеш за периода 2011 – 2016 г.
намалява. Абсолютният размер на намалението е 1029 души или малко над 6,5%
спрямо броя на населението през 2011 г. Все пак се забелязва тенденция на намаление
на отрицателния прираст на населението, което се дължи както на естествения прираст,
така и на миграционните процеси в общината.
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16000
15800
15781

15600

15522

15400
15200

15280
15165

15000

14908

14800

14752

14600
14400

14200
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Фигура 2. Брой на населението в община Полски Тръмбеш
Източник: ГРАО

Естественият прираст на населението в общината за периода 2004 – 2016 г. може
да се проследи на таблица 14.
Таблица 14.
Брой живородени и починали, естествен прираст в община Полски Тръмбеш през
периода 2004 – 2016 г.
Година
2004 г.
2005 г.
206 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

всичко
116
101
107
111
102
133
110
98
112
105
93
95
113

Живородени
момчета
момичета
55
61
58
43
50
57
58
53
45
57
81
52
57
53
46
52
56
56
53
52
48
45
51
44
63
50

Умрели
всичко
мъже
400
205
422
232
445
243
394
207
367
182
351
171
398
205
333
170
357
186
311
174
336
173
309
175
295
154

Естествен прираст
жени всичко
мъже
жени
195
-284
-150
-134
190
-321
-174
-147
202
-338
-193
-145
187
-283
-149
-134
185
-265
-137
-128
180
-218
-90
-128
193
-288
-148
-140
163
-235
-124
-111
171
-245
-130
-115
137
-206
-121
-85
163
-243
-125
-118
134
-214
-124
-90
141
-182
-91
-91

Източник: НСИ, ГРАО
Както се вижда от фиг. 3, естественият прираст през периода 2014-2016 г.
продължава да бъде отрицателен, но неговият абсолютен размер намалява, като през
43

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

2016 г. достига -182 души, което е абсолютен рекорд за последните 13 години. Това е
добър показател, който означава, че има обрат в негативните тенденции и вероятно
това се дължи на известно подобряване на условията за работа и живот в общината. Поконкретно двата съставни показателя на естествения прираст показват, че се наблюдава
намаляване на броя на починалите граждани, но се запазва относително постоянен броя
на живородените деца.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-50

2004

0

-100
-150
-200

-182
-218

-250
-300
-350

-206

-283

-284
-321

-235 -245

-214
-243

-265
-288

-338

-400

Фигура 3. Естествен прираст, души
Броят на заселените, изселените от общината и интегралният показател за
механично движение на населението е представен в таблица 15.

44

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Таблица 15.
Брой заселени, изселени от община Полски Тръмбеш и интегрален показател за
механично движение на населението за периода 2003 – 2016 г.
Година
2003 г.
2004 г
2005 г
2006 г
2007 г
2008 г
2009 г
2010 г
2011 г
2012 г
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Заселени
всичко

мъже

219
105
210
92
266
126
220
95
261
124
230
115
305
133
312
157
259
134
201
93
176
77
215
89
318
170
208
88
Източник: НСИ, ГРАО

Изселени

Механичен прираст

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

114
118
140
125
137
115
172
155
125
108
99
126
148
120

335
360
382
298
315
355
390
413
223
239
242
280
225
267

146
155
190
139
144
164
183
176
99
105
110
136
104
116

189
205
192
159
171
191
207
237
124
134
132
144
121
151

-116
-150
-116
-78
-54
-125
-85
-101
36
-38
-66
-65
93
-59

-41
-63
-64
-44
-20
-49
-50
-19
35
-12
-33
-47
66
-28

-75
-87
-52
-34
-34
-76
-35
-82
1
-26
-33
-18
27
-31

На фиг. 4 е представена диаграма на механичния прираст на населението в
общината за периода 2003 – 2016 г. Тенденцията е относително благоприятна. През
последните три години – 2014-2016 г. се наблюдава най-нисък отрицателен механичен
прираст, а през 2015 г. той е дори положителен, т.е. броят на изселилите се е по-малък
от броя на заселилите се с 93 души. Този показател се дължи на рязкото увеличаване на
броя на заселилите се жители на общината – с 318 души през 2015 г., което е абсолютен
прецедент за последните 14 години.
150

93

100
36

50

-50

2016

2015

2014

2013

2012

-38
-54

-66 -65

-78

-100
-150

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

-116

-116

-85
-101
-125

-150
-200

Фигура 4. Механичен прираст, души
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Най-голям е броят на населението в гр. Полски Тръмбеш, следвано от селата
Раданово и Петко Каравелово.
В таблица 16 е представен броя на населението по населени места към 31.12 за
2012 и за 2016 г. Както се вижда, общото намаление за периода е от 804 души, като то е
минимално за селата Стефан Стамболово и Петко Каравелово. Най-голямо редуциране
на броя на населението се наблюдава в гр. П. Тръмбеш и в с. Полски Сеновец.
Таблица 16.
Брой на населението по постоянен адрес в населените места към 31.12.,
Брой жители
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Населено място
с. Вързулица
с. Стефан Стамболово
с. Иванча
с. Каранци
с. Куцина
с. Климентово
с. Масларево
с. Обединение
с. Орловец
с. Павел
с. Полски Сеновец
гр. Полски Тръмбеш
с. Раданово
с. Петко Каравелово
с. Страхилово
ВСИЧКО ЗА
ОБЩИНАТА

2012 г.
132
101
395
312
616
805
585
701
587
760
619
5281
1906
1773
949
15522

2016 г.
119
102
351
272
580
760
517
615
565
700
517
5127
1870
1772
851

Изменение
-13
1
-44
-40
-36
-45
-68
-86
-22
-60
-102
-154
-36
-1
-98

14718

-804

Източник: ГРАО

Населението в трудоспособна възраст в община Полски Тръмбеш през 2016 г.
възлиза на 7268 души. Средно за общината това е малко над 51%. Най-голям дял от
него (малко над 1/3) живее в град Полски Тръмбеш. В двете големи села – Раданово и
Петко Каравелово е около ¼ от трудоспособното население на общината. Във всички
останали села по постоянен адрес са останалите жители в трудоспособна възраст (около
38% от общия брой трудоспособно население).
В този смисъл територията на общината е небалансирана от гледна точка на
брой трудоспособно население. В малките населени места преобладава населението над
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трудоспособна възраст и е изключително нисък броя на населението в под
трудоспособна възраст.
Таблица 17.
Население под, в и над трудоспособна възраст в община Полски Тръмбеш за 2016г.
Под трудоспособна
възраст
гр. Полски Тръмбеш
721
с. Раданово
439
с. Петко Каравелово
323
Други населени места
646
Общо:
2129
Източник: ГРАО, собствени изчисления
Населено място

В трудоспособна
възраст
2643
930
910
2785
7268

Над трудоспособна
възраст
1162
388
390
2782
4722

7000
6000
5000
4000

2782
1162

3000
2000

2643

1000
0

721
гр.Полски
Тръмбеш

2785

388
930
439

390
910
323
с.Раданово
с.Петко
Каравелово
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

646
Други населени
места

Фигура 5. Население под, в и над трудоспособна възраст в община Полски
Тръмбеш за 2016 г.

Равнището на безработица в общината е относително високо. През 2016 г. то
варира от 26,2% през месец януари до 17% през месеците ноември и декември. Това е
значително по-високо от стойностите за страната и за област В. Търново. Въпреки
очертаващата се тенденция на намаляване на безработицата, не може да се направи
извод за нейното трайно и устойчиво снижаване, тъй като данните само от една
календарна година не са достатъчни за такава констатация. Освен това равнището на
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безработицата продължава да е около 2,5 пъти по-високо от това в областта и тази
тенденция се запазва през цялата 2016 година.
Таблица 18.
Равнище на безработицата в община П. Тръмбеш, в проценти за 2016 г.
Месеци

ян.

февр.

март

април

май

юни

юли

авг.

септ.

окт.

ноемв.

дек.

България

10.2

10.0

9.9

9.3

8.7

8.4

8.2

8,0

7.8

7.9

7.9

8.0

Област В.
Търново

10.1

10.0

9.5

8.7

8.2

7.7

7.6

7.4

7.2

7.2

7.4

7.8

Община П.
Тръмбеш

26.2

24.9

24.7

22.5

21.5

20.5

20.3

20.1

19.2

17.5

17.0

17.0

Източник: Бюро по труда, Свищов

30
25
20
15
10
5
0

Област В. Търново

Община П. Тръмбеш

Фигура 6. Равнище на безработицата в община П. Тръмбеш и в област В. Търново
през 2016 г., %
В таблица 19 е представен броят и делът на лицата на община Полски Тръмбеш
спрямо броя на населението в страната, включени като лица или членове на семейства,
подпомогнати в съответната година на основание Правилника за прилагане закона за
социално подпомагане и Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията реда за
отпускане на целева помощ за отопление.
Както се вижда, относителният дял на лицата, които са подпомогнати, нараства,
макар и незначително. Като абсолютен Брой обаче нарастването е много високо, като
изменението за 2016 спрямо 2011 г. е 1,56 пъти.
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Таблица 19.
Социално подпомогнати жители от община Полски Тръмбеш спрямо тези в
страната за периода 2011 – 2016 г.
Година
2011
2012
2013
2014
2015
2016
За страната, души
55287 57590 57905 63932 59383 48509
Община Полски Тръмбеш, души
931
1089
1180
1607
1626
1455
2%
2%
2%
3%
3%
3%
Относителен дял, %
Източник: Дирекция Социално подпомагане

Социалното подпомагане включва дейности по предоставяне на: социални
помощи за лица и семейства; семейни помощи за деца; помощи за ветерани от войните
и подкрепа на хората с трайни увреждания. Чрез осъществяването на дейностите по
социалното подпомагане се развива и укрепва обществената солидарност.
В таблица 20 са представени някои основни показатели, свързани със
здравеопазването в община П. Тръмбеш за 2017 г. Спрямо 2012 г. броят на
общопрактикуващите лекари се е увеличил с 1. За същия период с 1 е увеличен и броят
на денталните практики. Запазва се броят на аптеките, като разпределението им е – 4 в
град П. Тръмбеш и 2 в селата.
Таблица 20.
Показатели, свързани със здравеопазването в община П. Тръмбеш за 2017 г.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Брой
лекарски
практики

ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
С.ВЪРЗУЛИЦА
С.ИВАНЧА
С.КАРАНЦИ
С.КЛИМЕНТОВО
С.КУЦИНА
С.МАСЛАРЕВО
С.ОБЕДИНЕНИЕ
С.ОРЛОВЕЦ
С.ПАВЕЛ
С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО
С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ
С.РАДАНОВО
С.СТЕФАН СТАМБОЛОВО
С.СТРАХИЛОВО
Общо

10

Брой
общопрактикуващи лекари

Брой
дентални
практики

4

5

Лечебни
заведения за
извънболнична
помощ и
хосписи
1

Брой
аптеки
4

1
1

1

1
1
1
1
2

1

1

2

1
14

9

1

1

10

Източник: община П. Тръмбеш
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За периода 2011-2016 г. средногодишната численост на персонала в сектор
Образование намалява от 210 души на 198. Финансовите показатели за този период
нарастват – както разходите за образование, така и фонд работна заплата, и
респективно средногодишната брутна заплата за образованието.
Таблица 21.
Основни показатели за сектор Образование в община П. Тръмбеш за периода 2011
– 2016 г.
НАИМЕНОВАНИЕ

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Разходи за образованието по
бюджет – общо в лева (отчетни
данни)

2 986 275 2 801 672 3 875 448 3 440 195 3 327 816 3 500 359

Общ фонд работна заплата в лева

2 064 615 1 988 531 2 279 180 2 319 939 2 493 363 2 636 178

Разходи в лева общо за вещева
издръжка на образованието
(само §10-00), в т. ч.:
- ЦДГ
- Общообразователни
училища и ПДГ

864 764

763 579

864 645

879 386

760 462

796 096

187 367

194 324

217 365

229 723

223 776

193 678

677 397

569 255

647 280

649 663

536 686

602 418

210

213

215

217

205

198

- Обслужващи звена
Средногодишна численост на
персонала в образованието.
Средногодишна брутна заплата
за образованието (лв.)

9 831,50

9 335,83 10 600,84 10 690,96 12 162,75 13 317,03

Източник: община П. Тръмбеш
Броят на местата в училищата в общината се запазва през периода – 2160. Но
намалява броят на децата и учениците в училищата – от 1323 през 2011 г. на 1115 –
през 2016 г., т.е. с над 15%. Намалява и броят на групите и паралелките – от 64 на 57 (с
11%).
Таблица 22.
Капацитет на общинските училища за периода 2011 – 2016 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
Брой места в училищата
(капацитет)
Брой деца и ученици общо в
училище:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2160

2160

2160

2160

2160

2160

1 323

1 290

1 237

1 183

1 128

1 115

- в подготвителни групи за
задължителна предучилищна
подготовка
- в паралелки І-ІV клас

38

50

43

43

38

45

518

491

454

431

400

395

- в паралелки V-VІІІ клас

524

507

511

468

444

428
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НАИМЕНОВАНИЕ
- в паралелки VІІІ клас
профилирано обучение и ІХ
– ХІІ клас
Брой групи и паралелки общо
в училище:
- подготвителни групи за
задължителна предучилищна
подготовка
- паралелки І-ІV клас

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

243

242

229

241

246

247

64

63

61

61

60

57

2

2

2

2

2

2

27

26

24

24

24

22

23

23

23

23

22

21

12

12

12

12

12

12

- паралелки V-VІІІ клас
- паралелки VІІІ клас
профилирано обучение и ІХ –
ХІІ клас

Източник: община П. Тръмбеш
Подобна е картината и при детските градини, където намалява както броят на
децата, така и на местата.
Таблица 23.
Капацитет на детските градини за периода 2011 – 2016 г.
НАИМЕНОВАНИЕ

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Брой на местата в детските
градини (капацитет)

312

312

312

312

300

300

Брой деца в детските градини
общо:

277

298

298

307

294

255

- в групи за незадължителна
предучилищна подготовка (в т. ч.
деца в групи за детска ясла в
ОДЗ)

156

153

160

155

140

126

- в подготвителните групи за
задължителна предучилищна
подготовка

121

145

138

152

154

129

Брой групи в детските градини
общо:

14

13

13

13

13

12

- групи за незадължителна
предучилищна подготовка (в т. ч.
групи за детска ясла в ОДЗ)

8

7

7

7

7

6

- подготвителни групи за
задължителна предучилищна
подготовка

6

6

6

6

6

6

Средногодишна вещева издръжка
(§10-00) на един ученик в
училище (лв.)

512,02

441,28

523,27

549,17

475,79

540,29

Средногодишна вещева издръжка
(§10-00) на едно дете от детска
градина (лв.)

676,42

652,09

729,41

748,28

761,14

759,52
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Източник: община П. Тръмбеш
Следователно оформилата се тенденция на намаляване на броя на учениците се
запазва и през референтния период на междинната оценка – 2014-2016 г. Това се дължи
на негативните демографски процеси. Независимо, че темпът на намаляване на броя на
населението постепенно се редуцира, тенденцията ще се запази и през следващите
години. Усилията на общината следва да бъдат насочени към задържане на жителите в
общината, включително чрез подобряване на условията за обучение на подрастващите ремонт, реконструкция, енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на детските
градини и част от основните училища, оборудване на детски и спортни площадки,
съобразно нормативните изисквания.
В резултат на направеният кратък обзор на социалното и икономическото
развитие на общината може да се направят следните базови изводи:
1. Към средата на програмния период 2014-2020 г. в община Полски Тръмбеш
структуроопределящи отрасли на икономиката продължават да бъдат селското
стопанство, преработващата индустрия и търговията, като селското стопанство след
2014 г. става водещ отрасъл по Брой на наетите лица.
2. За периода 2012 – 2016 г. се наблюдава увеличение на площите с основни
видове селскостопански култури. Доминиращи си остават традиционните за региона
култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, като относителният им дял
достига почти 99% от общия обем площи. В този смисъл в общината се наблюдава все
по-голяма специализация при производството на този тип култури, които ще
продължават да бъдат основен източник на доходи за около 1/5 от наетите лица.
3. Подотраслите от сектор Преработваща промишленост, които са развити в
общината, са: хранително–вкусова, лека промишленост, машиностроене.
4. Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на предприятията в общината
след 2012 г., което засяга основно секторите Селско, ловно, горско и рибно стопанство;
Преработваща промишленост; Строителство; Търговия; Ремонт на автомобили и
мотоциклети. Вероятни причини за това са свързани с последици от икономическата
криза, при което най-неефективните предприятия преустановяват дейността си.
5. При два от секторите - Транспорт, складиране и пощи и Хотелиерство и
ресторантьорство се наблюдава покачване на броя на предприятията, но то е
незначително и не може да се определи като положителна тенденция.
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6. Равнището на безработица в общината е относително високо – около 2 пъти
по-високо от това за област В. Търново и за страната, като не се наблюдават признаци
за намаляване на този показател през следващите години. Това си остава един от
големите проблеми и предизвикателство както за местната власт, така и за бизнеса.
7. Както и в повечето малки населени места в страната, броят на населението на
община Полски Тръмбеш за периода 2011 – 2016 г. намалява. Абсолютният размер на
намалението е 1029 души или малко над 6,5% спрямо данните за 2011 г. Все пак се
забелязва тенденция на забавяне на тези процеси, т.е. на намаление (в абсолютен
размер) на отрицателния прираст на населението, което се дължи както на естествения
прираст, така и на миграционните процеси в общината. През следващите години обаче
спадът на населението се очаква да продължи, макар и с не толкова високи темпове,
което ще продължи да упражнява неблагоприятно въздействие в средносрочен и в
дългосрочен план.
8. Територията на общината е небалансирана от гледна точка на Брой
трудоспособно население. Най-голям е неговият дял в общинският център – град
Полски Тръмбеш и в две от големите села. В малките населени места преобладава
населението, което е в над трудоспособна възраст. Населението в тези обезлюдяващи
се села има специфичен модел на потребление, свързан с висок дял на разходите за
социални услуги, който ще се запази и през следващите години.
9. В резултат на негативните демографски процеси намалява населението в под
трудоспособна възраст, а оттам – на броя на учениците, на паралелките в училищата и
на заетите лица в сектор Образование.

2. Съответствие на целите с потребностите на община Полски Тръмбеш
Съответствието на целите с потребностите в ОПР е проучено с оглед
установяване на интегрираността между тях, като базово условие за обоснованост на
плана на община Полски Тръмбеш и на предвидените интервенции в него. Водещи в
това сравнение са потребностите, които са определящи по отношение на целите.
В Общинския план потребностите на община Полски Тръмбеш са изведени в
следните направления (обобщени от аналитичната част на плана):
А. Проблеми, свързани с подпомагането на бизнеса и осигуряването на
благоприятна бизнес среда:
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Недостатъчни финансови ресурси и свободни капитали за развитие на МСП;



Недостатъчна леглова база за развитие на туризма.

Без да са идентифицирани ясно и недвусмислено като проблеми, но в косвена
връзка с бизнес средата, могат да се добавят:
Б. Проблеми, свързани с инфраструктурата – в широкия смисъл на
понятието:


Липса на канализация в някои населени места в общината;



Липса на пречиствателна станция за отпадни води;



Недоизградена канализация в общинския център;



Влошено състояние на част от пътната инфраструктура и улична мрежа в
общината;



Разрушени хидромелиоративни съоръжения за селското стопанство;



Неизградено регионално депо за отпадъци;



Остаряла и неактуална планова основа /кадастрални и устройствени планове/
на някои населени места;



Недостиг на инвестиции за поддържане и подобряване на жилищния фонд,
социалната и техническа инфраструктура.
В. Социални проблеми, част от които имат отношение към първата група –

инфраструктурни въпроси:


Застаряване и намаляване на населението с нарастващи темпове;



Голям Брой на безработни, с преобладаващо болшинство неквалифицирани
кадри;



Ниски доходи на голяма част от населението; Наблюдава се тенденция на
продължаващо намаляване на доходите;



Постепенно обезлюдяване на малките населени места;



Недобре изградена система от медицински услуги;



Миграция към други региони от страната и емиграция и др.
За

да

се

удовлетворят

тези

групи

стратегически цели на общинския план:
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Стратегическа цел 1 Създаване на активна бизнес среда, развитие на
икономическия потенциал и повишаване атрактивността за инвестиции в общината.
Стратегическа цел 2 Развитие на инфраструктурата, осигуряваща балансирано
териториално развитие и подобряване екологичната обстановка в общината.
Стратегическа цел 3 Подобряване условията на живот, социалния климат и
развитие на човешкия капитал на общината.
Както се вижда в съдържателен аспект трите стратегически цели съответстват
доста точно на очертаните локални потребности. По нататък целевата част се уплътнява
с приоритети, (специфични) цели и мерки, които също допринасят за удовлетворяване
на местните потребности, като например:


Мярка Внедряване на научно-техническите постижения и подобряване
качеството в селскостопанското производство.



Предвидени са мерки по Създаване, възстановяване и опазване на
културно-историческото и природно наследство; Създаване и развитие на
туристически продукти, услуги и атракции; Развитие на балнеотуризма в
общината и др.
Отделен приоритет е предвиден за Развитие на ефективна инфраструктура,

благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда, в който са включени мерки,
групирани в отделни специфични цели. С тях се очаква да бъдат преодолени
проблемите, свързани с инфраструктурата – ВиК, пътна инфраструктура, управление на
отпадъците, общинския сграден фонд, устройството на територията и т.н.
По подобен начин – за третата група проблеми – тези със социален характер, са
предвидени мерки за Подобряване на образователна и спортна среда в общината,
Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността и т.н. Те са засегнати в
различни приоритети на ОПР, но ако бъдат реализирани голяма част от тях, това би
допринесло за преодоляване на поне някои от очертаните социални дефицити.
По подобен начин остава недобре обоснована Мярка 1. Стимулиране
развитието на аквакултурите, която следва да допринесе за изпълнението на Цел 4.
Развитие на селското и рибното стопанство, съобразно местния потенциал в
Приоритет 1 Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската
икономика и създаване на добра бизнес среда. Недостатъчното развитие на
аквакултурите в общината не се дефинира като проблем, чието решение се търси чрез
стратегическата част на плана.

55

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

В SWOT анализа, който следва да обхваща вътрешните фактори (силни и слаби
страни) и външните – (възможности и заплахи), има известно смесване на двете групи
фактори, именно поради това, че проблемите не са съвсем ясно идентифицирани.
В резултат на направения анализ на съответствието на целите с потребностите
на община Полски Тръмбеш бяха направени следните изводи:
1. Въпреки някои неточности при извеждането на проблемните области в
Общинския план и известни непълноти между очертани потребности и предвидени
цели на плана, може да се направи извода, че целевата част на ОПР е съответства до
голяма степен на идентифицираните местни потребности.
2. Стратегическите цели, които са формулирани дори преди визията, остават
откъснати от приоритетите, целите (вероятно те са специфични цели) и мерките в
плана. На практика в съдържателен аспект те отговарят на трите стратегически цели, но
не е посочена връзката между тях, т.е. кой от петте приоритета за реализирането на коя
стратегическа цел допринася.
3. Връзката между приоритети, (специфични) цели и мерки е адекватна. Те са
интегрирани помежду си, като е спазен принципа на постепенна детайлизация от повисоко към по-ниско равнище.
4. Очерталите се негативни тенденции в основните показатели за социално
икономическо развитие не са изненадващи. Те се дължат на общо влошаване на
икономическата и на демографската среда в малките населени места в страната, което
рефлектира неизменно и върху община Полски Тръмбеш. Въпреки това общината има
сериозен потенциал да смекчи негативното влияние на външните фактори и една от
тези възможности е актуализацията на плана, която може да бъде направена в резултат
на междинната оценка на ОПР.
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V. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г.
Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на общински план за
развитие 2014-2020 на община Полски Тръмбеш е за периода 2014-2016 г. и обхваща
първите три години на действие на ОПР. На места са посочени и актуални данни към м.
октомври 2017 г.
Оценката е разработена на основа на информация за реализираните проекти и
дейности в общината, включена в годишни доклади на общинската администрация за
изпълнението на ОПР, отчети на неправителствени организации, както и от
информация, публикувана в Информационната система за управление и наблюдение
(ИСУН) и в други бази данни с реализирани проекти.
Структурата на изложението следва структурата на Програмата за реализация на
ОПР. Използваните термини, като цел, приоритет, мярка, проект са в контекста на
разбирането за тях в Общинския план за развитие.
Приложеният подход за оценка на резултатите е сравнителен анализ на
планираните с постигнатите резултати на основа на дефинираните индикатори за
резултат при отчитане на сроковете за изпълнение.
Част от проектите през настоящия период се финансират от програми, които са
стартирали през предишния програмен период, но са относими към ОПР 2014-2020 г.
Проектите, които имат връзка с повече от един приоритет или мярка, са включени към
тази част на Програмата за изпълнение на ОПР, към която имат най-голям принос.
Пълната информация за изпълнените проекти, техния статус и усвоени средства
са представени в Приложение 1 към доклада с междинната оценка.

П Р И О Р И Т Е Т № 1 Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската
икономика и създаване на добра бизнес среда
ЦЕЛ 1. Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор

Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност
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Предвидените проекти са формулирани като по-едромащабни интервенции. Те са:


Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в
секторите на селското стопанство (срок 2014-2020)



Отдаване под наем на общински земеделски земи (срок 2014-2020)



Субсидии по ПРСР на производители (срок 2014-2020)



Внедряване на научно-техническите постижения и подобряване качеството
в селскостопанското производство (срок 2018-2020)
Съгласно информацията за реализираните проекти от община Полски Тръмбеш,

по тази мярка се реализирани различни плащания, финансирани по Програмата за
развитие на селските райони на обща стойност 1 9642 678,30 лева. По-конкретно са:


Агроекологични плащания



Биологично растениевъдство



Контрол на почвената ерозия



Схема за единно плащане на площ (СЕПП)



Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)



Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)



Схема за преразпределително плащане (СПП)



Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за
климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП)
Бенефициенти са земеделски производители, фирми, кооперации.
За наблюдението на изпълнението на мярка 1 по тази специфична цел, е

Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

предвиден един индикатор. Постигнатата междинна стойност по него е:

287 000

108

Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността на
селскостопанската дейност
Засети
площи

дка/
годишно

община,
Общинска
служба
"Земеделие",
НСИ

277 358
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Независимо от това, че планираният индикатор за резултат е само един – засети
площи, общинска администрация отчита и втори индикатор – отдадени под наем
общински земи. Това е една от предвидените интервенции по мярка 1 в този приоритет.
Тя не изисква външно финансиране, а политическа воля и техническа готовност за
реализиране.
Освен към средата на програмния период, индикаторите за напредък се отчитат
и по години, с натрупване. Това означава, че мониторингът на реализирането на
проектните резултати се осъществява систематично от местната власт.
Информацията за годишния и общия напредък по двата индикатора е:
Индикатор
за резултат

Мярка
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Засети
площи
Отдадени
под наем
общински
земеделски
земи

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

дка/
годишно

250 851,000

250 851,000

287063,395

301 838,00

301 838,00

Дка/год.

5787,826

5787,826

8955,000

8955,00

8955,00

Както се вижда от таблиците, планираният междинен индикатор засети площи е
преизпълнен още към средата на програмния период и за целия период.
Мярка 2. Укрепване на жизнеспособността на стопанствата

Предвидените проекти са:


Отдаване под наем на общински мери и пасища за паша на животните (срок
2014-2020)



Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи от
селското стопанство (срок 2016-2020)



Стимулиране

развитието

на

пчеларството

чрез

предоставяне

на

слабопродуктивни земеделски земи за създаване на пчелини (срок 20142020)


Модернизиране на животновъдните ферми (срок 2016-2020)



Предоставяне

на

информация

за

стопанствата (срок 2015-2020)
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на
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Реализираните интервенции са, както следва:


Модернизация на земеделските стопанства



Полупазарни стопанства



Схема за обвързано подпомагане за биволи



Биологично пчеларство



Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна
стойност (ВПС-1)



Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под
селекционен контрол (ДЖСК)



Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки (ДПЖ)



Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и месодайни крави под
селекционен контрол (ЕЖСК)



Мярка 13.1/НР 1 - Планински райони



Опазване на застрашени от изчезване местни породи



Схема

за

преходна

национална

помощ

за

говеда,

необвързана

с

производството (НДЖ 1)


Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки,
обвързана с производството (ПНДЖ 3)



Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК)



Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Общият размер на усвоените средства по тази мярка е 4 583 956,55 лева.
Тъй като срокът на предвидените проекти не е изтекъл, възможно е в следващите
години реализирането на проекти да продължи, още повече, че те са зависими от
годишната индикативна програма и плащанията по Програмата за развитие на селските
райони.
Индикаторите за резултат и постигнатите междинни стойности, са, както следва:
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% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Мярка 2 Укрепване на жизнеспособността на стопанствата
Брой отдадени
общински площи
за развитие на
животновъдството
и пчеларството
Брой отгледани
животни, птици

дка/
годишно

брой/
годишно

община

община

20534,73

61219

25000

26 132,55 дка
пасища и мери
и 104,152 дка
за пчелини

26 000

105

63 000

14101 бр.
животни,
97 200 птици,
6143 бр.
пчелни
семейства

65 000

186

Реализираният напредък по години може да се проследи от следната таблица:
Индикатор
за резултат
Брой
отдадени
общински
площи за
развитие на
животновъд
ството и
пчеларствот
о
Брой
отгледани
животни,
птици

Мярка

2017 г.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

дка/
годишно

19 541,152
дка мери и
пасища
12,152 дка
за пчелини

19 541,152
дка мери и
пасища
18 дка за
пчелини

17 914,500
дка мери и
пасища
53 дка за
пчелини

26 132,55
дка мери и
пасища и
21 дка за
пчелини

26 132,55 дка
мери и
пасища
104,152 дка
за пчелини

брой/
годишно

8678 бр.
животни
97 200
птици
5518
пчелни
семейства

14101 бр.
животни
97200
птици
5798 пчелни
семейства

9790 бр.
животни
72000
птици
6290
пчелни
семейства

9790 бр.
животни
68 000
птици
6143
пчелни
семейства

14101 бр.
животни
97 200 птици
6143 пчелни
семейства

И по двете мерки по Приоритет 1, Цел 1 се осъществява планирания напредък,
като има възможности за още по-добро изпълнение и преизпълнение на планираните
индикатори до края на програмния период.
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ЦЕЛ 2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и среден
бизнес и развитие на икономика основана на знанието, иновациите и новите
технологии.
Мярка 1. Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес, повишаване на
инвестиционната активност в общината

Предвидените проекти са:


Предоставяне на терени и сграден фонд на фирми, желаещи да създадат
заетост (срок 2014-2020)



Маркетинг и реклама на местната икономика и природни

дадености с

оглед привличане на потенциални инвеститори (срок 2016-2018)


Поддържане на база данни за свободни общински терени (срок 2014-2020)



Създаване на бизнес справочник в уеб сайта на общината (срок 2014)



Развитие на неселскостопански дейности в селски район като П. Тръмбеш
от МСП (срок 2016-2018)



Подкрепа на бизнеса чрез осигуряване на информация за възможностите за
участие с проекти по програми, финансирани от фондовете на ЕС (срок
2015-2020)
Реализираните интервенции са, както следва:



Преустройство на част от съществуващ обект за общ. хранене за
производство на тестени закуски и продажбата им, П. Тръмбеш



Преустройство на съществуващи помещения за ветеринарна амбулатория,
Масларево



Преустройство и пристрояване на съществуваща сграда за складова база и
КПП, П. Тръмбеш



Цех за пакетиране на зеленчуци, Иванча



Диагностичен пункт и автомивка първи етап, П. Тръмбеш



Модернизиране на земеделско стопанство чрез закупуване на земеделска
техника и създаване на ябълкова овощна градина



Водовземане от подземни води чрез изграждане на шахтов кладенец с цел
напояване на земеделски култури“ с местоположение землището на с.
Каранци
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Преустройство

и

реконструкция

на

съществуващи

производствени

помещения в обект за производство на храни чрез преработка на орехи


Нова производствена сграда за белени слънчогледови ядки в ПИ с
идентификатор 57354.300.2076, УПИ II, кв. 82 по плана на гр. Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, както и изграждане на нов склад за
готова продукция в имот в ПИ с идентификатор 57354.300.2075, УПИ II, кв.
82 по плана на гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново



Изграждане на шахтов кладенец за водоснабдяване на цех за миене на
моркови и за противопожарни нужди



Нови управленски процеси в Юнигаз - ВТ ООД, чрез услуги по
използването на софтуер за управленски системи
На уеб-сайта на общината се публикува и поддържа актуална информация за

местната нормативна база, касаеща бизнеса – публикуват се заповеди на кмета на
Общината за организиране на търгове и конкурси; покани за обществени поръчки и др.
Очаква се в следващите години реализирането на проектни инициативи по тази
мярка да продължи.

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

Индикаторите за резултат и постигнатите междинни стойности, са, както следва:

Мярка 1. Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес, повишаване на
инвестиционната активност в общината
Предприятия в
общината

брой/
годишно

НСИ,
Търговски
регистър

359

369

800

375

216

Новосъздадени
микро и МСП

Брой /%
от
общия
брой/
годишно

НСИ,
Търговски
регистър

4

6

114

10

1900

Реализирането на индикаторите по години с натрупване показва следните
резултати:
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Индикатор за
резултат

Мярка

Предприятия в
общината

брой/
годишно
Брой /%
от общия
брой/
годишно

Новосъздадени
микро и МСП

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

670

696

736

800

800

28

26

30

30

114

Наблюдава се сериозен напредък по изпълнението на тази мярка. Планираните
индикатори са преизпълнени, като съществува потенциал за допълнително увеличение
на резултатите до края на програмния период.
Мярка 2. Стимулиране партньорствата между научните институции,
публичния и частния сектор
По мярката е предвидена една интервенция:


Привличане на инвеститор за изграждане на Логистичен парк, чрез
публично - частно партньорство (срок 2018-2019)
Проектът се очаква да стартира през 2018 г., но вече са осъществени дейности по

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

създаване на публично-частно партньорство.

Мярка 2. Стимулиране партньорствата между научните институции,
публичния и частния сектор
Създадени
публично частни
партньорства

Брой

НСИ,
община

1

2

1

3

50

Мярка 3. Изграждане на умения за бизнес активност, чрез създаване на МИГ
Полски Тръмбеш

Предвиждат се две интервенции:


Проект „Създаване на Местна инициативна група“
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„Стратегия за местно развитие за територията на общините Павликени и
Полски Тръмбеш“
Те са планирани на по-късен етап, когато става очевидна възможността за

участие на община П. Тръмбеш в Местна инициативна група.
И двете интервенции са реализирани. Проектът за създаване на МИГ е
разработен през 2015 г. и през 2016 г. е подписан договора и стартира неговото
изпълнение. Водещ партньор е община Павликени.
Разработена е и Стратегия за местно развитие за територията на общините
Павликени и Полски Тръмбеш и към момента на разработване на междинната оценка е
в процес на оценяване. Стойността на планираните мерки в Стратегията възлиза на 6
374 545 лв.
Тази мярка ще има принос и към други мерки – свързани с обучение на местни
лидери и заинтересовани страни, вкл. засилване на капацитета на администрацията да
участва в партньорства с други общини, с неправителствени организации и с бизнеса.

ЦЕЛ 3. Развитие на икономическите производства и добивната промишленост.

Мярка 1. Развитие на преработвателната промишленост

Предвидена е една интервенция:


Внедряване на нови технологии (срок 2014-2020)

Не се отчитат реализирани проекти по тази мярка.
Индикаторът за напредък е Предприятия в областта на преработвателната

Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Индикатор

Източник на
информация

Мярка

промишленост. Към 2017 г. в общината са регистрирани 51 такива предприятия.

4

1700

Мярка 1. Развитие на преработвателната промишленост
Предприятия в
областта на
преработвателна
та
промишленост

Брой
годишно

НСИ

2

3
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По години изменението на индикатора е следното:
Индикатор за
резултат
Предприятия в
областта на
преработвателната
промишленост

Мярка
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

19

15

20

51

51

Брой
годишно

Препоръчително е при актуализацията на ОПР да се прецени дали индикаторът
трябва да остане в този вид. При наличие на 51 предприятия в областта на
преработвателната промишленост (по данни на НСИ), няма смисъл целевата стойност
за 2020 г. да е само 4. Ако при планирането на индикаторите, екипът е имал предвид
Новосъздадени предприятия в областта на преработвателната промишленост, нека
да се измени наименованието на индикатора. Възможен вариант е и Предприятия в
областта на преработвателната промишленост, в които са внедрени нови
технологии, като този вариант би отразил в най-голяма степен идеята на интервенцията
(Внедряване на нови технологии).
Така отчетен индикаторът е 17 пъти над планираното (1700% преизпълнение) и
буди съмнение коректността на измерване на напредъка по тази мярка.

Мярка 2 Развитие на добивната промишленост

Предвидена е една интервенция:


Привличане на инвеститор за разработване на находището от мергелна
глина, чрез публично - частно партньорство (срок 2018-2019)
Проектът е планирано да стартира през 2018 г. Независимо от това

администрацията на община Полски Тръмбеш отчита постигането на планираната
междинна стойност – новосъздадено предприятие в сектор Добивна промишленост.
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Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

1

100

Мярка 2 Развитие на добивната промишленост
Новосъздадени
предприятия

брой

НСИ

0

1

1

Предприятието е създадено през 2016 г.
Индикатор за
резултат
Новосъздадени
предприятия

Мярка

брой

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

0

0

1

0

1

Реализирането на проектите по Цел 3 върви съгласно планираните срокове.
Голяма част от интервенциите предстои да стартират през втората половина на периода
на ОПР, така че има възможности за допълнителни резултати, които да допринесат за
реализацията на целта.
ЦЕЛ 4. Развитие на селското и рибно стопанство, съобразно местния потенциал
Мярка 1. Стимулиране развитието на аквакултурите

Предвидено е:


Подобряване техническите съоръжения на язовирите (срок 2014-2020)
Планираният индикатор за наблюдение е Подобрени язовири. Реализираният

напредък по него е в следната таблица:
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Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност
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6

167

Мярка 1. Стимулиране развитието на аквакултурите
Подобрени язовири

брой

община

0

3

5

Интервенциите са осъществени през 2016 г. и обхващат дейности в 5 язовира на
територията на общината.
Индикатор за
резултат
Подобрени язовири

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

брой

0

0

5

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

0

5

2017 г.

Реализирането на проекта по тази специфична цел се осъществява в
предвидените срокове.
Анализът на изпълнението на Приоритет 1 дава основание за формиране на
следните изводи:
1. Всички планирани инициативи се реализират в необходимите срокове и се
осъществява планирания напредък, като има възможности за още по-добро изпълнение
и преизпълнение на планираните индикатори до края на програмния период.
2. По някои проекти се наблюдават резултати по-големи от предвиденото, по
други – по-рано от предвиденото. Има проекти, които още не са стартирали, тъй като не
е настъпил срока за реализация, но общината и станалите бенефициенти видимо
полагат усилия за планиране и осъществяване на необходимите дейности по
стартирането.
3. Необходимо е да се прецизират някои от планираните индикатори с оглед
постигане на по-голяма прозрачност и яснота на мониторинга. Така например по Мярка
1. Развитие на преработвателната промишленост по Специфична цел 3. Развитие на
икономическите производства и добивната промишленост, е предвидено изпълнение
на проект Внедряване на нови технологии. Индикаторът за резултат по него е
Предприятия в областта на преработвателната промишленост. По-целесъобразно
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би било де се отчитат не всички предприятия в сектор Преработвателна промишленост,
а само тези, които внедряват нови технологии.
4. По Специфична цел 2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на
малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана на знанието, иновациите
и новите технологии, Мярка 1. Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес,
повишаване на инвестиционната активност в общината, са предвидени два
индикатора:


Предприятия в общината -

брой/ годишно



Новосъздадени микро и МСП -

брой /% от общия брой/ годишно

5. Препоръчително е мерките по тези индикатори да се актуализират, като
показателят Предприятия в общината се отчита само като Брой (не Брой/годишно), а
показателят Новосъздадени микро и МСП – само като Брой/годишно (да не се отчита %
от общия брой)
6. Като цяло може да се обобщи, че се наблюдава много добро изпълнение на
проектите по Приоритет 1.
П Р И О Р И Т Е Т № 2 Повишаване качеството на живот и развитие на
социалната среда
ЦЕЛ 1 Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността
Мярка 1. Насърчаване на заетостта в общината

Предвидено е да се реализират няколко инициативи:


Предоставяне

на

обучение

за

придобиване

на

компетентности

и

професионална квалификация (срок 2014-2020)


Участие в програми за заетост на безработни лица (срок 2014-2020)



Осигуряване на стаж на младите хора, с оглед натрупването на пръв
професионален опит (срок 2014-2020)
Реализираните проекти са, както следва:



Програма „Старт на кариерата”



„Регионална програма за заетост”



Национална програма „Заетост и обучение на хора с увреждания”



Насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта
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Проект „Шанс за работа“



Проект "Активни младежи в Община Полски Тръмбеш"



Схема „Младежка заетост” по ОПРЧР



Проект „Подкрепа за заетост“



Устойчива заетост за безработни и неактивни лица в "Калоян ВТ" ООД



Проект „Обучение за заетост на младите хора“
Дейностите по тези интервенции се очаква да продължат и през следващите

години, тъй като планираният срок за приключване е 2020 г.

% изпълнение

27.7 %

25%

22,58

22%

110

брой/
годишно

община,
БТ

40 бр.

50

282

60

564

Базова стойност

БТ

Индикатор

Източник на
информация

%/средно
годишно

Мярка

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Реализираният напредък по планираните индикатори е:

Мярка 1. Насърчаване на заетостта в общината
Равнище на
безработицата в
общината
Лица включени в
програми за
заетост

По години резултатите са, както следва:
Индикатор за
резултат

Мярка
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Равнище на
безработицата в
общината
Лица включени в
програми за
заетост

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

%/средно
годишно

27,60%

26,53%

20,95%

14,08% до
октомври
вкл.

22,58

брой/
годишно

145

34

49

54

282

Наблюдава се преизпълнение и по двата индикатора. Разбира се, по отношение
равнището на безработица е ясно, че тези планирани и постигнати стойности не са найдобрият резултат, в сравнение с нивата за страната и за област В. Търново. Все пак,
реализирано е намаление от над 5% спрямо базовата стойност от 2013 г., която е много
по-неблагоприятна.
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Мярка 2. Интегриране на маргинализираните общности
Предвидени са:


Участие в програми за заетост на безработни лица от етнически
общности (срок 2014-2020)



Подкрепа

за

инициативи

за

популяризиране

на

културната

идентичност на етнически общности, вкл. чрез стимулиране
развитието на традиционни дейности и таланти (срок 2014-2020)
В Регистъра с проекти, предоставен от общинска администрация Полски
Тръмбеш не се отчитат реализирани проекти по тази мярка.
Въпреки това, чрез реализацията на други общински инициативи, е постигнат

Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

30

40

160

60

400

брой/
годишно

община,
читалища

5

10

46

12

460

Базова стойност

община,
БТ

Източник на
информация

брой/
годишно

Мярка

Индикатор

Междинна стойност
план

напредък по планираните индикатори, а именно:

Мярка 2. Интегриране на маргинализираните общности
Лица от етническите
общности включени в
програми за заетост
Инициативи за
популяризиране на
културната идентичност на
етнически общност

Както се вижда, и по двата индикатора е постигнато значително превишаване на
изпълнението на планираните индикатори.
По години изпълнението е разпределено така:
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Индикатор за резултат
Лица от етническите
общности включени в
програми за заетост
Инициативи за
популяризиране на
културната идентичност
на етнически общност

Мярка
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

брой/
годишно

97

29

14

20

160

брой/
годишно

11

15

10

10

46

И тук се наблюдава значително преизпълнение на планираните индикатори.
Формално в отчетите на изпълнението проекти по тази мярка не се отчитат
реализирани такива. Постигнатите резултати са в следствие на регулярни мерки на
оторизираните институции по тези въпроси и на цялостните усилия, които се полагат в
общината. До 2020 г. е възможно допълнително превишаване на стойностите по тези
индикатори, тъй като усилията на общината продължават.

Мярка 3. Активно включване и социалните услуги
Предвидени са три инициативи:


Подкрепа за личностно развитие и социално включване чрез
предоставяне на социални услуги (срок 2014-2020)



Развитие на капацитета на доставчиците на социални и здравни
услуги (срок 2014-2020)



Подобряване достъпа на хора от маргинализираните общности до
социални и здравни и образователни услуги- здравен медиатор (срок
2016-2018)

Реализираните проекти са:


Проект „Подкрепа за достоен живот“



Проект „Грижим се за вас“



Проект „И аз имам семейство“



Пpoeкт „Нeзaвиcим живoт в Община Полски Тръмбеш“



Проект „Приеми ме 2015“.



Проект „Нови възможности за грижа"



Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш“

72

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

община, соц.
институции

240

270

1837

280

680

брой/
годишно

община, соц.
институции

6

9

8

10

89

Източник на
информация

Базова стойност

брой/
годишно

Мярка

Индикатор

Междинна стойност
план

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Мярка 3. Активно включване и социалните услуги
Лица ползващи се
от соц. услуги
Социални услуги,
предоставяни в
общността

Препоръчително е да се прецизира дали какъв да е измерителят на индикатора. В
случая вероятно има застъпване на едни и същи лица, които се ползват от социални
услуги и натрупването на стойността не е най-добрият вариант за отчитане. По-скоро
идеята е да се опише капацитетът на общината, а той се мери с Брой годишно, който в
случая би бил средно аритметична величина от броя на лицата, ползващи социални
услуги през четирите години (приблизително 459 души).
Докато по отношение на броя на лицата, ползващи социални услуги се
наблюдава преизпълнение на планирания индикатор, леко изоставане има при втория
индикатор – социални услуги, предоставяни в общността. Разбира се, това се дължи
главно на обективни причини. Решенията за броя и потребността от социалните услуги,
предоставяни в общността, се вземат от АСП и в този смисъл общината има ограничени
правомощия и компетенции за активност при предоставянето на социалните услуги.
По години, реализирането на резултатите е, както следва:
Индикатор за
резултат

Мярка

Лица ползващи се
от соц. услуги
Социални услуги,
предоставяни в
общността

брой/
годишно
брой/
годишно

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

411

359

507

560

1837

6

5

8

8

8

В резултат на направеният анализ на изпълнението на Приоритет 2 и напредъка
по индикатори могат да бъдат направени следните изводи:
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1. Постигнато е много добро изпълнение на мерките по Приоритет 2 на ОПР.
По повечето индикатори се отчита преизпълнение на планираните резултати.
Единствено по индикатора Социални услуги, предоставяни в общността (Мярка 3) се
наблюдава незначително изоставане, но то е по причини, независещи от местната власт.
2. Препоръчва се да се прецизират част от показателите. По Мярка 3. Активно
включване и социалните услуги, индикаторът е Лица ползващи се от социални услуги,
който се отчита като Брой/годишно. По тази причина по-коректно би било показателят
да се отчита към средата на междинния период не с натрупване, а като осреднен
показател (средноаритметична непретеглена величина от стойностите за 2014, 2015,
2016 и 2017 г.). За периода той е 459 души, средногодишно, а не 1837, както е отчетен в
таблицата с индикаторите.
3. По Мярка 2. Интегриране на маргинализираните общности, формално в
Регистъра с проекти на администрацията липсва информация за реализирани проекти, а
такива очевидно са изпълнени със средствата и усилията на оторизираните институции.
4. Препоръчително е в Регистъра да се включват и текущи проекти, независимо
от източника на финансиране, щом те допринасят за реализирането на целите на ОПР.

П Р И О Р И Т Е Т № 3 Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена
жизнена среда и опазване на околната среда
ЦЕЛ 1 Повишаване на енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ
Мярка 1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сгради/обекти общинска собственост

Предвидените проекти по тази мярка са:


Извършване на енергийни обследвания на необследвания общински
сграден фонд (срок 2016-2018)



Внедряване на мерки по енергийна ефективност в публични сгради
(срок 2018-2020)



Основен ремонт на читалището в гр. П. Тръмбеш (срок 2018-2019)



Модернизация

на

уличното

осветление,

чрез

използване

на

осветителни тела със светодиоди и фотоволтаични панели (срок 20192020)


Разполагане на пътни знаци с фотоволтаични панели на важни
кръстовища в града (срок 2020)
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Независимо, че повечето от планираните проекти следва да започнат след 2018
г., вече са осъществени някои инициативи по тази мярка. Такива са:


проект:

„Основен

ремонт

на

библиотека

към

НЧ

„Постоянство

1926”,с.Петко Каравелово“.


проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ «Детски
свят», гр. Полски Тръмбеш“



проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда за
социални грижи в ПИ с идентификатор 57354.300.2416 по КККР на гр.
Полски Тръмбеш“



проект

„Основен ремонт на читалище "Отец Паисий-1905" в ПИ с

идентификатор 57354.300.1039 по КККР , гр. Полски Тръмбеш, община П.
Тръмбеш“


проект: „Енергийна ефективност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.
Раданово“,

по

Инвестиционна

програма

за

климата,

към

НДЕФ.

Финансирането е 85% от НДЕФ и 15% собствени средства.


по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради за обект: сграда в режим на етажна собственост с
административен адрес гр. Полски Тръмбеш, ул.”Стара Планина” № 14,16
и 18 .

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

Напредъкът по реализирането на индикаторите е в следната таблица:

Мярка 1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сгради/обекти общинска
собственост
Реализирани
инвестиционни
проекта
Спестена енергия

брой

община

3

4

4

6

100

киловат
часа

община

596 000

726 000

504 200

986 000

69

Разпределението по години е следното:
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Индикатор за
резултат

1

0

4

167981

0

504 200

2014 г.

2015 г.

2016 г.

брой

2

1

киловат
часа

333 895

2324

Реализирани
инвестиционни
проекта
Спестена енергия

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

Мярка

2017 г.

Първият от двата индикатора е изпълнен 100%, а вторият – 69%, т.е. по него има
известно изоставане.
Предстои да бъдат осъществени допълнителни мероприятия, водещи до
спестяване на електроенергия, за да се постигнат планираните стойности по втория
индикатор.
Мярка 2. Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ от предприятията и
гражданите

Предвидените проекти по мярка 2, са:


Информационен форум с обществеността за популяризиране на ВЕИ
(срок 2015)



Изнасяне на сайта на общината информация за възможности за
кандидатстване на предприятията и гражданите (срок 2015)



Внедряване на ЕЕ или ВЕИ (срок 2017-2019)

В Регистъра с проекти, както и в Годишните доклади за реализация на ОПР не се
отчита изпълнението на инициативи, като Информационен форум с обществеността
за популяризиране на ВЕИ (срок 2015) и Изнасяне на сайта на общината информация
за възможности за кандидатстване на предприятията и гражданите (срок 2015).
В Регистъра с проекти не се отчитат и проекти, свързани с третия проект Внедряване на ЕЕ или ВЕИ. В същото време в Годишните доклади за реализация на
ОПР се посочва, че в с. Полски Сеновец е изградена и функционира Покривна
фотоволтаична централа.
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% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Мярка 2. Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ от предприятията и
гражданите
Реализирани
инвестиционни
проекта
Спестена енергия

брой

община, МСП,
граждани

0

1

1

3

100

киловат
часа

община, МСП,
граждани

0

250 000

426 029

750 000

170

Напредъкът по двата индикатора е постигнат през 2017 г.
Индикатор за
резултат
Реализирани
инвестиционни
проекта
Спестена енергия

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

0

1

1

0

426 029

426 029

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

брой

0

0

киловат
часа

0

0

2017 г.

Като цяло се наблюдава добро изпълнение на индикаторите. Първият е изпълнен
100%, а вторият – е преизпълнен на 170%.
Препоръчително е в Регистъра с реализирани проекти да се включват и текущи
проекти, независимо от това кой е бенефициентът или източника на финансиране, щом
те допринасят за реализирането на целите на ОПР.
ЦЕЛ 2 Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените
места в общината
Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда

Предвидена е една интервенция в ОПР - общо описана:


Обновяване, реконструкция на градската среда – площад, пешеходна зона и
градския парк на гр. Полски Тръмбеш (срок 2015-2017)

Реализирани са успешно няколко отделни проекта по тази мярка:
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Проект „Обновяване и реконструкция на градска среда-площад, пешеходна
зона и градски парк-спортен сектор -ІV етап и градски парк - V етап/І
фаза/”



Проект „Обновяване, реконструкция на градската среда – площад,
пешеходна зона и градския парк на гр. Полски Тръмбеш” – етап 2-подобект
фонтан,



Проект „Паркинг с пътна връзка към ул. „Александър Стамболийски“ и
пешеходна връзка към ул. „Черешово топче“ и улична връзка между ул.
„Средец“

и

ул.

„Александър

Стамболийски“

в

ПИ57354.300.189,

ПИ57354.300.2561, ПИ57354.300.2341 и ПИ57354.300.2562 по КККР на гр.
Полски Тръмбеш“


Проект „Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“ в ПИ
57354.300.2656, ПИ 57354.300.2657 и ПИ 57354.300.2658

по КККР на гр.

Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

Полски Тръмбеш

24690

9

Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда
Реконструирана
площ

м2

община

0

24690

2297,28

Проектите са изпълнявани през целия референтен период, както се вижда от
разбивката по години на индикаторите за резултат:
Индикатор за
резултат
Реконструирана
площ

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

м2

8000,78

8000,78

1198,28

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

1099,00

2297,28

2017 г.

Както се вижда, процентът на изпълнение на планирания индикатор е 9%.
Следователно се наблюдава сериозно изоставане при реализирането на тази мярка.

78

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Тъй като срокът на планираната интервенция е до 2017 г., а в същото време не е
изпълнен планираният индикатор (Реконструирана площ), препоръчително е усилията
по тази мярка да продължат и през следващите години, като срокът на интервенцията
Обновяване, реконструкция на градската среда – площад, пешеходна зона и градския
парк на гр. Полски Тръмбеш се удължи до 2020 г. и се потърсят подходящи източници
за финансиране.
Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри

Планираните дейности и проекти са в две групи:


Създаване на зона за отдих и детски игри в П. Тръмбеш, квартал Гаджули
(2016 г.)



Създаване на зона за отдих и детски игри в с. Петко Каравелово (2017 г.)
Реализираните инициативи са следните:



проект „Възстановяване на детска площадка в кв. „Гаджули, гр. Полски
Тръмбеш”



проект "Екологична среда за децата в детската градина"



проект "Детска спортна площадка"



проект „Изграждане на детска площадка в градския парк, гр. П. Тръмбеш”,
като част от проект „Обновяване, реконструкция на градската среда –
площад, пешеходна зона и градския парк на гр. Полски Тръмбеш”



проект „Изграждане на детска площадка”



проект „Изграждане на спортна и детска площадка в кв.8 на гр. Полски
Тръмбеш“.



Съоръжения за детска площадка в с. Страхилово, Климентово и Раданово
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% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри
Новосъздадена
/рехабилитирана
площ
Реализирани
инвестиционни
проекти

м2

община

255

655

3247,26

1355

496

брой

община

1

2

6

3

300

Реализацията по години е:
Индикатор за
резултат
Новосъздадена
/рехабилитирана
площ
Реализирани
инвестиционни
проекти

Мярка
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

м2

2098

1149,26

0

0

3247,26

брой

4

2

0

0

6

Постигнато е много добро изпълнение (преизпълнение) на планираните
резултати по тази мярка – по първия индикатор – близо 5 пъти, по втория – 3 пъти.
ЦЕЛ 3 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
Мярка 1. Изграждане, рехабилитация на обекти в сферата на здравеопазването,
спорта, образованието и културата и прилежащите им пространства

Предвидени за изпълнение са следните проекти:


Ремонт на спортна зала с. П. Каравелово (срок 2019-2020)



Изграждане на открит детски басейн в гр. П. Тръмбеш и прилежащата му
инфраструктура (срок 2017-2019)



Изграждане на спортно игрище в ЦДГ, П. Тръмбеш (срок 2015-2016)



Изграждане на спортно игрище в с. Петко Каравелово (срок 2018-2019)
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА



Реконструкция на полузакрития басейн, с цел ползването му целогодишно
и от хора с увреждания (срок 2015-2017)



Основен ремонт на читалището в с. Петко Каравелово (срок 2016-2017)



Реконструкция и ремонт на образователната инфраструктура (срок 20142017)
Реализираните проекти са:



Проект „Реконструкция на Народно читалище „Постоянство-1926“ в с. П.
Каравелово“



Проект „Ремонт на читалищна сграда „Мита Стойчева 1900”, с.
Обединение, община Полски Тръмбеш“



„Ремонтни работи в СУ „Цанко Церковски», гр. П. Тръмбеш» по
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, към МОН

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

Планираните индикатори за напредък и постигнатите резултати са следните:

Мярка 1. Изграждане, рехабилитация на обекти в сферата на здравеопазването, спорта, образованието и културата и прилежащите им пространства
Ремонтирана и
реконструирана площ

м2

община, училища,
читалища, спортни клубове

255

1 195

7608,05

2 000

637

Планираната междинна стойност от 1195 м2 ремонтирана и реконструирана
площ е преизпълнена над 6 пъти (637%). Постигнатото надвишава дори индикатора за
края на програмния период.
Реализацията по години е, както следва:
Индикатор за
резултат
Ремонтирана и
реконструирана
площ

Мярка

м2

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

656,00 м2
РЗП

545,00
РЗП

2194,00
РЗП

4213,05
РЗП

7608,05 РЗП
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В Годишните доклади за реализация на ОПР по тази мярка се отчитат
извършени ремонтни работи на сгради и съоръжения общинска собственост, но не се
посочва кои са те.
Тъй като изостава реализирането на два от проектите - Изграждане на спортно
игрище в ЦДГ, П. Тръмбеш (срок 2015-2016) и Реконструкция на полузакрития басейн,
с цел ползването му целогодишно и от хора с увреждания

(срок 2015-2017), е

необходимо в ОПР да се актуализират намеренията за тях, като се удължи срока за
изпълнение или отпаднат, в случай на обективна невъзможност за финансиране.
Мярка 2. Изграждане, реконструкция на обекти с местно историческо, социално
и религиозно значение и прилежащите им пространства

Предвиждат се инициативи, свързани с:


Ремонт на Дома за деца, с. Страхилово (срок 2014)



Преустройство на съществуваща детска градина в с. П. Сеновец за
Социален дом за възрастни хора (срок 2020)

Реализирани са проектите:


Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален
патронаж, Полски Тръмбеш»



Проект “Ремонт и реконструкция на Храм - църква „Рождество
Богородично“ с. Куцина, и подобряване на прилежащите и пространства”



Проект: “Ремонт и реконструкция на Храм - църква „Св.Теодор
Стратилат“ с. Полски Сеновец и подобряване на прилежащите и
пространства”



Проект: “Ремонт и реконструкция на Храм - църква „Св. Йоан Рилски“ с.
Петко Каравелово, и подобряване на прилежащите и пространства”



Проект: Ремонт и реконструкция на Храм - църква „Св. Параскева“ с.
Обединение, и подобряване на прилежащите и пространства”



Проект: “Ремонт и реконструкция на Храм - църква „Рождество
Богородично“ в гр. Полски Тръмбеш и подобряване на прилежащите и
пространства”



Проект: “Ремонт и реконструкция на Храм - църква „Възнесение Господне“
с. Климентово и подобряване на прилежащите и пространства”
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% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

Предвидените индикатори за напредък и постигнатите резултати са следните:

Мярка 2. Изграждане, реконструкция на обекти с местно историческо,
социално и религиозно значение и прилежащите им пространства
Реализирани
инвестиционни
проекта
Ремонтирана и
реконструирана
площ

брой
м2

община, музей,
религиозни
институции
община, музей,
религиозни
институции

1

2

7

3

350

355

655

2102

1416

321

Реализацията по години е, както следва:
Индикатор за
резултат
Реализирани
инвестиционни
проекта
Ремонтирана и
реконструирана
площ

Мярка
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

брой

2

4

1

0

7

м2

450

720

300

632

2102

И двата индикатора за резултат са преизпълнени над три пъти.

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура
Мярка 1. Изграждане, възстановяване и рехабилитация на общинската пътна
мрежа и мостове

Планираните инициативи по тази мярка са:


Реконструкция и възстановяване на мостове над р. Янтра в с. Раданово, с.
П. Каравелово и с. Куцина (срок 2016-2020)



Ремонт на общинската пътна мрежа (срок 2014-2020)
Осъществена е:



Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на
територията на община Полски Тръмбеш /включващ
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Стамболово- Полски Сеновец / и път П. Каравелово – Стрелец/. Проектът е
на обща стойност 3 097 126,79 лв.

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

Предвидените индикатори за напредък и постигнатите резултати са следните:

Мярка 1. Изграждане, възстановяване и рехабилитация на общинската пътна
мрежа и мостове
Дължина на
рехабилитираната
пътна мрежа

км

община

0

6,56

15,71

7,72

239

Реализацията по години е, както следва:
Индикатор за
резултат
Дължина на
рехабилитираната
пътна мрежа

Мярка

км

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

6,56485

6,56485

4,78

4,38

15,71

Очевидно е, че планираната междинна стойност е преизпълнена над 2 пъти. Ако
бъде намерено допълнително финансиране, резултатите биха могли да се подобрят още
повече.
Мярка 2. Реконструкция и изграждане на улична пътна мрежа по населените
места в общината , пешеходните площи и площади

Инициативите по тази мярка са обобщени в:


Ремонт на уличната мрежа, тротоари и площади в населените места на
общината (срок 2014-2020)
Реализирани проекти:
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Обособена част от проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа,
тротоари, площади в населените места – Павел, с. Масларево, с. Вързулица,
с. Страхилово, с. Обединение, и с. Иванча, община Полски Тръмбеш
В процес на оценяване е:



проект „Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш».
Включва ремонт на улици и тротоари в Полски Тръмбеш, Страхилово и
Куцина
Предстои подписване на договора и стартиране на дейностите по този проект.

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

Предвидените индикатори за напредък и постигнатите резултати са следните:

Мярка 2. Реконструкция и изграждане на улична пътна мрежа по населените
места в общината , пешеходните площи и площади
Дължина на
рехабилитираната
улична пътна мрежа

км

община

4,2

6,65

11,388

7,2

171

Реализацията по години е, както следва:
Индикатор за
резултат
Дължина на
рехабилитираната
улична пътна
мрежа

Мярка

км

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

4,21115

4,0

0,378

2,80

11,388

Планираният индикатор е преизпълнен над 170%. Предстои неговото
подобряване с оглед реализирането на втория проект по тази мярка, който към момента
на изготвяне на междинната оценка е в процес на оценяване.
ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината
Мярка 1. Изграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа

Предвидените проекти са:
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Проект "Интегриран воден цикъл на гр. П. Тръмбеш"- етап водопроводна
мрежа (срок 2014-2018)



Подмяна на водопроводната мрежа в с. Обединение (срок 2014-2016)
Община Полски Тръмбеш кандидатства по ПРСР с проект:



„Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш“,
като проектът включва и ремонт на улици в с. Страхилово, с. Орловец, с.
Павел, с. П. Каравелово и с. Раданово. Планирана стойност на проекта 3 692 723,10 лв. с ДДС.
Проектът към момента на разработване на Междинната оценка на ОПР е в

процес на оценяване. След неговото финансиране ще стартират предвидените
дейности.
Към момента няма напредък по планираните индикатори, като забавянето е по
независещи от общинска администрация причини.
Препоръчва се актуализиране на срока за изпълнение на проектите по тази
мярка.

Мярка 2. Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа

Предвидени са проектите:


Проект

"Интегриран

воден

цикъл

на

гр.

П.

Тръмбеш"-

етап

канализационна мрежа (срок 2014-2018)


Проект "Канализация на с. Петко Каравелово" - изграждане на
канализацията за дъждовни води (срок 2016-2018)
Не са отчетени изпълнени проекти. Няма напредък и по изпълнение на

планираните индикатори.
В Годишните доклади по реализацията на ОПР се отчита, че е изготвен идеен
проект за ремонт и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Полски
Тръмбеш. Необходимо е той да бъде доразвит и да се разработи цялостно проектно
предложение. Ако е необходимо, срокът на проекта следва да бъде удължен.
Мярка 3. Изграждане на ПСОВ
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Предвидено е да се реализира:


Проект "Интегриран воден цикъл на гр. П. Тръмбеш"- етап изграждане на
ПСОВ (срок 2014-2018)
Не са отчетени изпълнени проекти. Няма напредък и по изпълнение на

планираните индикатори.
Необходимо е да се прецизира дали да остане този проект, при условие, че е
малка вероятността да бъде финансиран. Ако все пак остане, би било подходящо срокът
му да се удължи.
Мярка 4. Осигуряване на чиста питейна вода за населените места, в т. ч. и от
местни водоизточници

Предвидени за реализиране са инициативи, свързани с:


Изготвяне на план и подобряване качеството на водата от местните
водоизточници за населението от селата Орловец, Иванча, Каранци,
Обединение, Страхилово, Ст. Стамболово, Масларево (срок 2014-2020)
Не са отчетени изпълнени проекти. Въпреки това общинска администрация вече

е стартирала процеса по изготвяне на план за подобряване на качеството.

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

Напредъкът по реализирането на инициативите по тази мярка, е, както следва:

Мярка 1. Изграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа
Обхванати села

брой

община

0

3

1

6

33

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата
Мярка 1. Разширяване и подобряване състоянието на зелените площи, паркове,
обществени терени

Предвидени са проектни инициативи за:
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Обновяване на зелените площи, паркове и градинки по населени места
(срок 2014-2020)

Реализиран е:


Проект „Благоустрояване и паркоустрояване на района на автогара в УПИ
II и III, кв.45 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш и ПИ с идентификатор №
57354.300.2373 и № 57354.300.2374 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“ на
обща стойност 80 207,67 лв.

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Мярка

Индикатор

Източник на
информация

Напредъкът по реализирането на инициативите по тази мярка, е, както следва:

Мярка 1. Разширяване и подобряване състоянието на зелените площи, паркове,
обществени терени
Рехабилитирани
площи

дка

община,
кметства

2 дка

3 дка

17,042

5 дка

567

Реализацията по години е, както следва:
Индикатор за
резултат
Рехабилитирани
площи

Мярка
дка

2017 г.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

октомври

3,820

6,358

3,364

3,5

Достигната
стойност с
натрупване
17,042

Както се вижда, наблюдението на реализирането на проектите показва
преизпълнение на индикатора с над 5 пъти (567%)
Мярка 2 Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални планове и Общ
устройствен план на общината

Предвидено е:


Изготвяне на Общ устройствен план на общината (срок 2014-2015)



Изготвяне на кадастрални планове по населени места (срок 2014-2020)

Реализирани са три проекта:
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Изготвяне на Общ устройствен план на общината



Кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Куцина.



Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) на град Полски Тръмбеш

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

Напредъкът по реализирането на инициативите по тази мярка, е, както следва:

Мярка 2 Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални планове и Общ
устройствен план на общината
Изготвени планове

брой

община

2

4

1

6

25

Реализацията по години е, както следва:
Индикатор за
резултат
Изготвени планове

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

брой

1

0

1

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

0

2

2017 г.

Както се вижда, до момента са изготвени два от предвидените 6 устройствени
планове - Общия устройствен план на общината. Предстои да бъдат изготвени още 4
устройствени и кадастрални планове по населени места, като част от тях са свързани с
Концепцията за пространствено развитие на общината.
ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци
Мярка 1. Участие в изграждането на регионалното депо за ТБО в гр. Бяла

Предвидено е:


Участие в изграждането на регионалното депо за ТБО в гр. Бяла, както и
съфинансиране на проекта (срок 2013-2015)
За съжаление по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. са

прекратени действащите договори за финансиране за доизграждане на РСУО. Търсят се
нови източници на финансиране чрез Предприятието за управление на дейностите по
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опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ.
Проектът остава неосъществен по обективни причини. Въпреки това са
изразходени близо 300 хил. лева, които се отчитат като междинен индикатор за

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Индикатор

Източник на
информация

Мярка

изпълнение.

Мярка 1. Участие в изграждането на регионалното депо за ТБО в гр. Бяла
Изразходвани средства

хил. лв.

община

0

300 000

295 338

Реализацията по години е, както следва:
Индикатор за
резултат
Изразходвани
средства

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

хил. лв.

36 654

89 342

89 342

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

80 000

295 338

2017 г.

Препоръчва се отпадане на този проект при актуализацията на ОПР.

Мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища

Предвидено е:


Регулярно рекултивиране на нерегламентираните сметища (срок 2014-2020
г.)



Срещи с жителите на населените места, с цел повишаване на екологичната
култура на населението. Разпространение на брошури (срок 2016 г.)
Не се отчитат реализирани проекти в Регистъра с проекти. Въпреки това, в

резултат на усилията на общинска администрация, чрез собствени средства, са
реализирани дейности, които допринасят за изпълнението на поставените цели.
Индикаторите за мониторинг на напредъка са:
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% изпълнение

Лв.

община,
ПРОИ

13 413

70 000

173 749,32

100 000

248

м3/
годишно

община

3 280

2 549

27 698

2 200

1087

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища
Изразходвани
средства
Рекултивирано
количество
отпадъци

Реализацията по години е, както следва:
Индикатор за
резултат
Изразходвани
средства
Рекултивирано
количество отпадъци

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

45000,00

45000,00

173 749,32

6619

5600

27698

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Лв.

40 000,00

43 749,32

м3/
годишно

4944

10535

2017 г.

Не са реализирани срещите с жители на населените места, с цел повишаване на
екологичната култура на населението, вкл. чрез разпространение на брошури. Това е
дейност, която не изисква сериозни средства, но е важна за реализиране на мярката
чрез

промяна

на

нагласата

на

местното

население.

Премахването

на

нерегламентираните сметища изисква, разбира се, интервенция от страна на местната
власт и такава се осъществява – чрез Регулярно рекултивиране на нерегламентираните
сметища (първият проект по тази мярка). Но ако местните жители продължат да
изхвърлят отпадъци на нерегламентираните за това места, мярката ще остане
неосъществена. Така на практика ще се отчита високо изпълнение на планираните
индикатори, но мярката няма да бъде устойчива.
Препоръчително е при актуализацията на ОПР да се осъществят планираните
срещи с населението на общината, като се удължи срока за реализиране на тази
дейност.
Ако е необходимо, може да се предприемат и други инициативи, които да
съдействат за реализиране на планираното по тази мярка и специфична цел.
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Мярка 3. Поетапно закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни
отпадъци

Предвидено е:


"Закриване, техническа и биологична рекултивация на общинско депо за
отпадъци на Община П. Тръмбеш" (срок 2014-2016)
Съгласно докладите на общинска администрация за реализиране на ОПР, е

изготвено проектното предложение. Стойността на инвестицията е 1 600 000.00 лв. До
момента все още не е осигурено финансиране.
Не е осъществен напредък по планираните индикатори по независещи от
общинска администрация причини. Препоръчително е да се удължи срока на проекта с
оглед дефиниране на реалистични срокове за неговото изпълнение.
Мярка 4 Организирано сметоизвозване и поетапни мерки за въвеждане на
разделно събиране на битовите отпадъци в населените места в общината

Предвидено е:


Въвеждане на система за разделно събиране на ТБО (2016 г.)
Все още не е въведена такава система в нито едно от населените места.

Общинското

предприятие

„Чистота“

извършва

дейности

по

организирано

сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци от населените места, почистване на места
за обществено ползване, озеленяване, но те се отнасят за първата част на мярката –
организирано сметоизвозване. Втората част – въвеждане на разделно събиране остава
нереализирана.
Препоръчително е при актуализацията на ОПР да се прецени дали има
вероятност за финансиране на този проект. Ако няма такава, той може да отпадне от
Програмата за реализация.
ЦЕЛ 8 Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и горските
ресурси и биологичното разнообразие
Мярка 1. Възстановяване на терени от свлачищни райони, укрепване на
свлачища
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Предвидено е:



Укрепване на скат по ул. "Зли дол" (срок 2014 г.)
Проектът не е реализиран.
Препоръчително е при актуализацията на ОПР да се прецени дали има

вероятност за финансиране на този проект. Ако няма такава, той може да отпадне от
Програмата за реализация.
Мярка 2. Опазване на водните площи

Предвидено е да се реализират:


Дейности за опазване на биологичното разнообразие (срок 2017 г.)



Подобряване състоянието на речните корита и ландшафта (срок 2018 г.)
Реализира се:



проект: “Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните
региони Калараш и Полски Тръмбеш " на стойност 7 386 085,04 лв.
Проектът предвижда изграждане на съоръжения за регулиране на оттока и

защита от вредното въздействие на водите. Предвидените дейности са в участък с

% изпълнение

брой

общината

1

6

1

7

17

Дължина на почистените
речни корита и дерета

метри

общината

9479

12000

200

13500

1,7

Източник на
информация

Базова стойност

Рехабилитирани обекти

Индикатор

Мярка

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

дължина 1250 м, който е разделен на шест части.

Мярка 2. Опазване на водните площи

Реализацията по години е, както следва:
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Индикатор за резултат

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

1

0

1

200

0

200

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

брой

0

0

метри

0

0

Рехабилитирани обекти
Дължина на почистените
речни корита и дерета

2017 г.

Наблюдава се известно изоставане при изпълнението на тази мярка. Освен това
предвидения по проекта участък за регулиране на оттока и защита от вредното
въздействие на водите е малка част от планираното по тази мярка (12000 метра). Ето
защо общината следва да потърси допълнителни средства за реализиране на дейности
по Подобряване състоянието на речните корита и ландшафта и за опазване на
биологичното разнообразие, като удължи сроковете на двата проекта.
В резултата на направеният обзор на напредъка по изпълнение на Приоритет 3
могат да бъдат направени следните изводи:
1. Можем да обобщим, че се наблюдава добро изпълнение на мерките по
Приоритет 3. По някои от индикаторите има значително преизпълнение, но има
немалък брой проекти, които не са стартирали.
2. По проекти, за които изтичат планираните срокове, а не са реализирани
планираните индикатори, се препоръчва усилията на бенефициентите да продължат и
през следващите години, като сроковете се удължат до 2020 г. и се потърсят подходящи
източници за финансиране. Такъв е случаят с:


проект Обновяване, реконструкция на градската среда – площад, пешеходна
зона и градския парк на гр. Полски Тръмбеш, по мярка 1 на цел 2
Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените
места в общината.



проект Подобряване състоянието на речните корита и ландшафта - Мярка
2.

Опазване

на

водните

площи,

Специфична

цел

8

Опазване

и

възстановяване на водните площи, почвите и горските ресурси и
биологичното разнообразие
3. С оглед адекватно планиране на сроковете за реализация на проектите в ОПР,
е необходимо да се актуализират сроковете на тези от тях, които са разработени, но са в
процес на оценяване или се забавя тяхното изпълнение по обективни причини. Такъв е
случаят с проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Полски
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Тръмбеш“ по Специфична цел 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в
общината, Мярка 1. Изграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа. Същото
се отнася и за проект
4. Необходимо е да се прецизира дали да останат проекти, за които не е
намерено финансиране в настоящия момент. Такъв е случаят с:


проектите, свързани с „Интегриран воден цикъл на гр. П. Тръмбеш“ - по
Специфична цел 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в
общината, Мярка 2 и Мярка 3;



проект Закриване, техническа и биологична рекултивация на общинско депо
за отпадъци на Община П. Тръмбеш от Мярка 3. Поетапно закриване и
рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на Специфична
цел 7. Подобряване управлението на битовите отпадъци;



проект Въвеждане на система за разделно събиране на ТБО - Мярка 4
Организирано сметоизвозване и поетапни мерки за въвеждане на разделно
събиране на битовите отпадъци в населените места в общината на
Специфична цел 7. Подобряване управлението на битовите отпадъци;



проект Укрепване на скат по ул. "Зли дол" – Мярка 1 Възстановяване на
терени от свлачищни райони, укрепване на свлачища, на Специфична цел 8.
Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и горските ресурси и
биологичното разнообразие
Ако не се предвиждат подходящи източници за финансиране, тези проекти

следва да отпаднат от програмата за реализация. В противен случай би било подходящо
срокът им да се удължи.
5. За проекти, за които е разработен само идеен проект, е необходимо те да
бъдат доразвити в цялостно проектно предложение. Такъв е случаят с проектите по
Мярка 2. Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа, Специфична цел 5
Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината.
6. По някои от мерките са реализирани само част от инициативите. Такъв е
случаят с мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища от Специфична цел 7
Подобряване управлението на битовите отпадъци. Препоръчително е, освен да се
рекултивират регулярно нерегламентираните сметища, да се проведат и дейности, като
Срещи с жителите на населените места, с цел повишаване на еколог. култура на
населението; Разпространение на брошури, с които се гарантира устойчив характер на
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пакета от интервенции по тази мярка. Поради изтичането на срока на последната
дейност, е необходимо той да бъде удължен при актуализацията на ОПР.
7. Препоръчително е общинската администрация и останалите бенефициенти да
продължат да следят за подходящ източник за финансиране на проектни инициативи
дори и по такива, които в ОПР се отчитат като успешно приключили и по които са
постигнати планираните резултати.
8. Необходимо е в Регистъра с проекти да се включват всички реализирани
проекти, (независимо от това кой е бенефициентът или източникът на финансиране),
които допринасят за реализирането на целите на ОПР.
П Р И О Р И Т Е Т № 4 Създаване на съвременна среда за развитие на
образованието, младежките дейности и спорта. Приобщаване към европейските
културни традиции
ЦЕЛ 1 Подобряване на образователна и спортна среда в общината
Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование

Предвиждат се:


Провеждане на обучения на деца билингви за изучаване на майчин език
(срок 2014-2020 г.)



Подкрепа на деца и младежи със СОП (срок 2014-2020 г.)

Реализирани са следните проекти:



проект „Успех” - „Да направим училището привлекателно за младите хора”
– на ОУ П. Каравелово



проект „Успех” - „Да направим училището привлекателно за младите хора”
на ОУ Раданово



проект „Успех” - „Да направим училището привлекателно за младите хора”
- ОУ Страхилово



проект „Включващо обучение” - СУ П. Тръмбеш



проект „Твоя час“ - СУ „Ц. Церковски“, гр. П. Тръмбеш



проект „Твоя час“ - ОУ „Св. св. Кирил и Методий», с. Раданово



проект „Твоя час“ - ОУ „Васил Левски“, с. П. Каравелово



проект „Твоя час“ - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Страхилово



проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ - СУ „Ц.
Церковски», гр. П. Тръмбеш
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Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.) отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Индикатор

Източник на
информация

Мярка

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

40

1888

Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование
Брой деца и ученици,
участвали в инициативите

брой
/годишно

община,
училища, ЦДГ

60

50

944

Планираният индикатор е многократно преизпълнен (1888% или близо 19 пъти).
Въведен е и допълнителен индикатор – за брой проекти за подобряване на
достъпа до образование. Както се вижда, общо са разработени 14 проекта в общината
по тази мярка.
Индикатор за
резултат
Брой деца и
ученици
участвали в
инициативите

Мярка

2017 г.
2014 г.

брой
/годишн
о

185
ученика в
4 проекта

2015 г.

2016 г.

169
ученика
3 проекта

340
ученика
4 проекта

октомври
250
ученика
3 проекта

Достигната
стойност с
натрупване
944 ученика
14 проекта

Препоръчва се да се прецизират част от показателите. По тази Мярка
индикаторът е Брой деца и ученици, участвали в инициативите, който се отчита като
Брой/годишно, а в същото време той е Брой (за периода на междинната оценка).
Препоръчително е да се избере един от двата варианта:


Да се остави като Брой/годишно и показателят да се изчисли като
средногодишна аритметична величина – в случая 236 – осреднена
стойност от годишните данни.



Да се отчита като Брой. Тогава стойността на показателя ще е 944,
т.е. с натрупване.

И в двата случая ще има преизпълнение.
При актуализацията на ОПР, добре би било да се прецизира и Целевата стойност
на този индикатор за 2020 г., който засега е само 40.

97

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Можем да обобщим, че са постигнати много добри успехи при реализирането на
проектите по тази мярка.
Мярка 2 Насърчаване на ученето през целия живот: обучение, квалификация и
преквалификация на безработни и заети

Предвижда се:


Изготвяне на проекти за обучение, квалификация и преквалификация на
безработни (срок 2014-2020 г.)



Проекти за обучение, квалификация и преквалификация на заети (срок
2014-2020 г.)

Реализирани са:


Проект "ПРО-МО-ПРИ" в Българо-германски център



проект "Активни младежи в Община Полски Тръмбеш"

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

Индикаторите за резултат, са:

Мярка 2 Насърчаване на ученето през целия живот: обучение, квалификация и
преквалификация на безработни и заети
Брой обучени
лица
Осъществени
проекти

брой
/годишно
брой
/годишно

Образователни институции,
училища, община
Образователни институции,
училища, община

20

30

45

40

150

1

2

6

3

300

При наблюдението на годишното изпълнение общинска администрация е въвела
дори още един индикатор – за професионално ориентирани ученици. Той е представен
в таблицата по-долу.
Индикатор за
резултат
Брой обучени
лица

Мярка

брой/
годишно

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.
октомври

Достигната
стойност с
натрупване

2 бр.
30 бр.
професиона
лно

12 бр.
обучени
30 бр.
професио

45 бр.
30 бр.
професио
нално

45 бр.
30 бр.
професион
ално

104 бр.
120 бр. проф.
ориентирани
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Осъществени
проекти

ориентиран
и

нално
ориентира
ни

ориентира
ни

ориентира
ни

1

2

2

1

брой/
годишно

6

Необходимо е да се прецизира дали измерителят ще е Брой/годишно или Брой, а
също дали е необходимо да се отчита и показателят с натрупване.
И по двата индикатора се наблюдава преизпълнение. След като е установена
потребност от допълнителен индикатор, при актуализацията на ОПР може да бъде
въведен допълнителен такъв (брой професионално ориентирани лица)
Мярка 3. Спорт в свободното време и в детско-юношеска възраст

Предвижда се:


Организиране на спортни прояви, с цел стимулиране на физическата
активност на населението (срок 2014-2020 г.)



Организиране на спортни прояви, с цел стимулиране на физическата
активност в най-ранна детска възраст (срок 2014-2020 г.)

Реализирани са:


Проект "Преустройството на първия етаж в сградата за социални услуги,
гр. Полски Тръмбеш в „Зала за фитнес и тежка атлетика"



Проект "Център АЗ МОГА” - база за параолимпийци

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

Индикаторите за резултат, са:

Мярка 3 Спорт в свободното време и в детско-юношеска възраст
Организирани
спортни прояви

брой
/годишно

община, спортни
клубове, училища

15

21

17

Разпределението на постигнатите резултати по години е следното:
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Индикатор за
резултат
Организирани
спортни прояви

Мярка
брой
/год.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

17

20

17

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

17

71

2017 г.

Необходимо е да се прецизира дали измерителят ще е Брой/годишно или Брой.
Това зависи от начина, по който са формулирани планираните стойности на междинния
индикатор.
ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно
наследство за устойчиво развитие на туризма
Мярка 1. Създаване, възстановяване и опазване на културно-историческото и
природно наследство

Предвидени са:


Проучване на движимото и недвижимо културно наследство с местно
значение (2014 г.)



Картотекиране на недвижимото културно наследство (2015 г.)



Реклама на местните туристически и природни забележителности в
общината (2016 г.)



Съхраняване и популяризиране на традициите, обичаите, фолклора,
местните фестивали и празници (срок 2014-2020 г.)



Разработване на стратегия за туризъм (срок 2014 г.)



Превръщане на Павел фест - "Фестивал на доматите, чушките и
традиционните храни" с участието на Иван Звездев от местно значение в
регионално (срок 2014-2020 г.)
Не са отчетени изпълнени проекти, но са реализирани инициативи, финансирани

от община П. Тръмбеш.
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% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Мярка 1. Създаване, възстановяване и опазване на културно-историческото
и природно наследство
Дейности за опазване и
популяризиране на културно
- историческото наследство

среден
брой
/годишно

музей, читалища,
община

70

80

24

88

30

Препоръчително е да се предефинира мярката за отчитане на индикатора в
горната таблица – от среден брой/годишно – на Брой.

Индикатор за резултат

Мярка

Дейности за опазване и
популяризиране на
културно - историческото
наследство

среден
брой
/годишн
о

2014 г.

2015 г.

2016 г.

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

6

6

6

6

24

2017 г.

Добре би било в отчета и в Регистъра с проекти да се отчетат подробно
проектните инициативи не само на общинската администрация, но и на всички
читалища, НПО, училища, настоятелства и т.н., които допринасят за реализиране на
тази мярка. По този начин ще се постигне по-голяма яснота за дейностите в общината,
изпълнявани от различни бенефициенти, а също и по-добро изпълнение на планирания
индикатор.

Мярка 2 Създаване и развитие на туристически продукти, услуги и атракции

Предвидени са:


Изработка на рекламни материали за Национален събор - надпяване
"Авлига пее" в с. Обединение (срок 2014-2020 г.)



Създаване на интернет сайт на Общинския исторически музей, с цел
реклама на експозициите (срок 2018 г.)
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Консервационни и реставрационни дейности за недвижимото културно
наследство (срок 2019 г.)



Изготвяне

на

туристически

справочник

за

видовете

туризъм

и

туристически обекти в общината и леглова база (срок 2015 г.)


Стимулиране развитието на фирмите в областта на туризма (срок 2014-2020
г.)
Не са отчетени изпълнени проекти, но са реализирани инициативи, финансирани

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Индикатор

Източник на
информация

Мярка

от община П. Тръмбеш.

Мярка 2 Създаване и развитие на туристически продукти, услуги и
атракции
Реализирани нощувки в
местата за настаняване
и средства за подслон

брой
/годишно

НСИ, община

1185

2800

20156

3 200

720

Препоръчително е да се прецизира дали показателят да се отчита както общо
(Брой), така и средногодишно (Брой/годишно). В първия случай трябва да се промени
мярката в горната таблица от Брой/годишно на Брой. Във втория случай – да се
промени числото – от 20156 на средногодишно за четирите години 5039.
Наблюдава се преизпълнение на индикатора.
Индикатор за резултат

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Реализирани нощувки в
местата за настаняване и
средства за подслон

брой
/годишно

3847

9202

3317

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

3790

20156

2017 г.

Наблюдава се преизпълнение на индикатора по тази мярка.
Мярка 3. Развитие на балнеотуризма в общината

Предвидено е:

102

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА



Изработка на рекламни материали за популяризиране на минералните
извори и възможностите за балнеолечение (2016 г.)



Изготвяне на план за развитие на балнеотуризма в общината (2015 г.)
В процес на изпълнение е:



проект „Помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода –
съоръжения на техническата инфраструктура в гр. Полски Тръмбеш,
Община Полски Тръмбеш”
Изостава се с реализирането на проект „Изготвяне на план за развитие на

Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност

балнеотуризма в общината“.

8200

137

Мярка 3 Развитие на балнеотуризма в общината
Население посетило
обектите/Брой
продадени билети/

среден
брой
/годишно

община,
концесионер

5000

7500

10242,50

Наблюдава се преизпълнение на планирания индикатор над 1,3 пъти (137%)
Индикатор за
резултат

Мярка

Население
посетило
обектите/Брой
продадени билети/

среден
брой
/годишн
о

2017 г.
2014 г.
8274 бр.
билети

2015 г.

2016 г.

9600 бр.
билети

11500 бр.
билети

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

11596 бр.

10242,50

Препоръчително е да се прецизира дали да изчислява сума с натрупване, която
във втората таблица е некоректно изчислена. Тя следва да е сума от броя на население,
посетило обектите, измерена чрез броя на продадените билети.
ЦЕЛ 3 Развитие и поддържането на културни дейности и инициативи
Мярка 1. Провеждане на традиционни културни мероприятия
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Предвидено е да се реализират:

% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.), отчет

Междинна стойност
план

Източник на
информация

Индикатор

Базова стойност

Културни инициативи на читалищата и общината (срок 2014-2020 г.)

Мярка



Мярка 1. Провеждане на традиционни културни мероприятия
Участници в културно исторически събитията

среден брой
/годишно

музей,
читалища,
община

2400

2800

1868

3100

67

Средният брой годишно на участниците в културно историческите събития е
1868. Това е около 67% от планираната междинна стойност.
За да се увеличи тя, още повече с оглед целевата стойност през 2020 г. от 3100
души, следва да се увеличи броя на мероприятията в общината, като се привличат
повече участници.
Годишното разпределение на участниците и достигнатата стойност на
показателя с натрупване, е както следва:
Индикатор за
резултат

Мярка

Участници в културно исторически събитията

среден брой
/годишно

2014 г.

2015 г.

2016 г.

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

1060

2090

2120

2200

7470

2017 г.

Постигнато е добро изпълнение на индикатора, като съществуват резерви за
неговото увеличаване. Препоръчва се да се осъвремени, като се редуцира целевата
стойност за 2020 г. с оглед на това планираното равнище да е по-реалистично.
Мярка 2. Развитие на читалищната дейност

Предвидено е да се реализират:


Проекти за развитие на читалищата (срок 2014-2020 г.)
Изпълнен е проект:
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Междинна стойност
(2017 г.), отчет

Целева стойност
2020 г.

% изпълнение

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Междинна стойност
план

Младежката работилница по проект на Програма „Младежта в действие”

Мярка



31

18

207

Мярка 2 Развитие на читалищната дейност
Проведени мероприятия
и инициативи на
общинско и национално
ниво

Брой
годишно

читалища

10

15

Препоръчително е да се прецизира дали показателят да се отчита общо (Брой),
или средногодишно (Брой/годишно).
Постигнато е преизпълнение на индикатора над 2 пъти (207%)
Годишното разпределение на проведените мероприятия и инициативи на
общинско и национално ниво, са в следната таблица:
Индикатор за резултат

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Проведени мероприятия
и инициативи на
общинско и национално
ниво

Брой
годишно

4

8

9

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

10

31

2017 г.

Като цяло малките населени места в България имат силно развита читалищна
дейност и община Полски Тръмбеш не прави изключение.
Изводите, които се оформят в резултата на извършеният преглед на изпълнението
на Приоритет 4 са:
1. Може да се обобщи, че е постигнато много добро изпълнение на мерките по
Приоритет 4 Създаване на съвременна среда за развитие на образованието,
младежките дейности и спорта. Приобщаване към европейските културни традиции.
2. Независимо от някои пропуски, главно по отношение отчитането на
реализираните инициативи, повечето мерки са изпълнени в планирания им вариант и
има резерви за допълнителни резултати до края на програмния период.
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3. Препоръчително е да се актуализират индикаторите за отчитане, главно по
отношение на измерителите – дали ще бъдат на средногодишна база или с натрупване.
До голяма степен това зависи от начина, по който са планирани стойностите на
междинните показатели към средата на програмния период.
4. Както и при останалите приоритети, потенциалните бенефициенти – както
общинската администрация, така и читалищата и НПО следва да продължат да търсят
нови източници за финансиране на проектни инициативи, които биха били в интерес на
общността, дори и формално да се отчитат високи резултати.
5. В Регистъра с проекти следва да се включват всички реализирани проектни
инициативи, независимо от източника на средства или на вида на бенефициента.
Проектите, реализирани със собствени средства в общината вероятно не са малко, но
информация за тях може да се получи само по косвен път.
П Р И О Р И Т Е Т № 5 Повишаване на институционалния капацитет за
управление и развитие
ЦЕЛ 1 Повишаване ефективността и ефикасността на администрацията
Мярка 1. Повишаване на институционалния капацитет на администрацията

Предвидено е да се реализират:


Повишаване капацитета на общинската администрация за подготовка и
управление на проекти, обслужване на гражданите, местно самоуправление
и т.н. (срок 2014-2020 г.)



Провеждане на кампании за информация и публичност, и представяне на
резултатите от изпълнението на различните програми и проекти (срок 20142020 г.)
Изпълнен е:



проект „Общинска администрация Полски Тръмбеш по Оперативна
програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г. на стойност 87 244,44
лв.
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2020 г.
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Междинна стойност
план

Източник на
информация

Мярка

Индикатор

Базова стойност
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Мярка 1. Повишаване на институционалния капацитет на администрацията
Обучени лица

брой

община

82

112

128

194

114

Проведени събития за
популяризиране
изпълнението на проекти

брой

община

6

15

28

30

187

Постигнато е преизпълнение на двата планирани индикатора.
Разпределението по години на получените резултати, е както следва:
Индикатор за резултат

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

10

10

128

8

9

28

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Обучени лица

брой

100

8

Проведени събития за
популяризиране
изпълнението на проекти

брой

5

6

2017 г.

Постигнато е много добро изпълнение на инициативите по тази мярка.

Мярка 2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса

Предвидено е:


Разширяване на обхвата на Интернет-страницата на общината с оглед
предоставянето на услуги и информация (2017 г.)
Реализиран е:



проект „Е-ПОДЕМ"
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% изпълнение

Целева стойност
2020 г.

Междинна стойност
(2017 г.)
отчет

Междинна стойност
план

Базова стойност

Източник на
информация

Индикатор

Мярка
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Мярка 2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса
Нови и подобрени
административни
услуги

брой

община

0

5

7

4

80

Въведени са четири от планираните пет нови административни услуги – по една
през всяка от изминалите години от началото на програмния период.
Индикатор за
резултат

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Нови и подобрени
административни
услуги

брой

1

1

1

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

1

4

2017 г.

Постигнато е добро изпълнение на проектите по тази мярка.

Мярка 3 Сътрудничество с други общини и институции в страната и чужбина

Предвидено е да се осъществят:


Организация на семинари, публични събития за сътрудничество с други
общини в различни области на икономиката (срок 2014-2020 г.)



Участие в проекти за международно сътрудничество - Проект "Go-Lokal" общината е партньор (срок 2013-2014 г.)

В регистъра с проекти и в Годишните доклади за наблюдение не се отчита изпълнение
на проект "Go-Lokal".
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2020 г.

Междинна стойност
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Междинна стойност
план

Източник на
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Мярка

Индикатор

Базова стойност
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Мярка 3. Сътрудничество с други общини и институции в страната и
чужбина
Проведени събития
за сътрудничество
Реализирани
проекти и дейности

брой

община

0

5

12

8

240

брой

община

2

3

1

6

33

Осъществени са 12 събития за сътрудничество от началото на програмния
период, което превишава близо 2,5 пъти планирания брой към средата на програмния
период.
Разпределението на усилията по години, е както следва:
Индикатор за резултат
Проведени събития за
сътрудничество
Реализирани проекти и
дейности

октомври

Достигната
стойност с
натрупване

4

4

12

1

0

1

Мярка

2014 г.

2015 г.

2016 г.

брой

1

3

брой

0

0

2017 г.

Ако проект "Go-Lokal" остава неизпълнен по обективни причини, той следва да
бъде редуциран при актуализацията на ОПР.
Препоръчва се общинска администрация да продължи усилията си по
разработване и изпълнение на проекти, свързани с увеличаване на сътрудничеството с
други общини и потенциални партньори.
Оформилите се изводи от анализа на изпълнението на Приоритет 5 са:
1. Можем да обобщим, че е постигнато много добро изпълнение на резултатите
по Приоритет 5. Въпреки някои пропуски и изоставане, администрацията показва воля
за увеличаване на капацитета както за подобряване на обслужването на гражданите,
така и за управление на проекти, включително чрез сътрудничество с другите общини.
2. Препоръчва се по-пълно отразяване на проектни и текущи инициативи в
регистъра с проекти, както и в Годишните доклади за отчитане изпълнението на ОПР,
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което ще допринесе за по-голяма публичност на усилията на общината да реализира
инициативите, включени в Плана.
Прегледът на изпълнението на приоритетите за общинско развитие и
постигнатия напредък по индикатори дава основание да бъдат направени следните
общи изводи и препоръки за изпълнението на ОПР:
1. Общата оценка за изпълнението на ОПР е много добра.
2. Такава е и оценката за четири от петте приоритета в ОПР. С изключение на
Приоритет 3, където се наблюдава известно изоставане, по останалите приоритети са
постигнати много голяма част от планираните резултати.
4. Там, където има изоставане, то се дължи основно на обективни причини и е
извън контрола на местната администрация.
5. Препоръчително е при актуализацията на ОПР да се вземат под внимание
следните съображения:


По проекти, за които изтичат планираните срокове, а не са реализирани
планираните индикатори, се препоръчва усилията на бенефициентите да
продължат и през следващите години, като сроковете се удължат до 2020
г. и се потърсят подходящи източници за финансиране.



С оглед адекватно планиране на сроковете за реализация на проектите в
ОПР, е необходимо да се актуализират сроковете на тези от тях, които са
разработени, но са в процес на оценяване или се забавя тяхното
изпълнение по обективни причини.



Необходимо е да се прецизира доколко е необходимо финансирането на
проекти, които изостават. Това се отнася главно за проектите по
Приоритет 3, където изоставането е най-голямо. Ако не се очаква да има
подходящи източници за финансиране, тези проекти следва да отпаднат
от програмата за реализация.



Препоръчително е да се потърсят начини за реализиране на пълния
пакет от интервенции, включително със собствени средства и усилия.



Общинската администрация и останалите бенефициенти следва да
продължат да следят за подходящ източник за финансиране на проектни
инициативи дори и по такива, които в ОПР се отчитат като успешно
приключили и по които са постигнати планираните резултати.
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Необходимо е да се прецизират някои от планираните индикатори с
оглед постигане на по-голяма прозрачност и яснота на мониторинга.



Целесъобразно би било е да се прецизират стойностите на целевите
индикатори за 2020 г., когато се прецени, че това е необходимо. До
известна степен това е свързано с методическия въпрос – как ще се
отчитат показателите – на средногодишна база или с натрупване. Има
логика и в двата начина на отчитане, но спецификата на отделните
индикатори и намеренията на местната администрация, когато те са
били планирани, ще детерминират избрания подход за отчитане във
всеки отделен случай.
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VI. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ, ЕФЕКТИВНОСТТА И
ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
И
УСВОЕНИ
РЕСУРСИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
В ОПР на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г. са заложени
приоритети, със следните финансови средства, планирани за постигането на всеки един
от тях:
1.

Приоритет 1: Развитие и повишаване конкурентоспособността на
общинската икономика и създаване на добра бизнес среда, с предвидени
средства съгласно Индикативната финансова таблица от 21 015 000 лв. или
24,24% от общо предвидените средства за изпълнение на ОПР, които
възлизат на 86 702 500 лева (погрешно записани в ИФТ като 91 702 500 лв.);

2.

Приоритет 2: Повишаване качеството на живот и развитие на
социалната среда, с предвидени средства от 3 600 000 лв. или 4, 15%;

3.

Приоритет 3: Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена
жизнена среда и опазване на околната среда, с предвидени средства от
57 662 500 лв. или 66,51%;

4.

Приоритет 4: Създаване на съвременна среда за развитие на
образованието, младежките дейности и спорта. Приобщаване към
европейските културни традиции, с прогнозни средства по ИФТ 3 600 000
лв., т.е. 4,15%;

5.

Приоритет

5.

Повишаване

на

институционалния

капацитет

за

управление и развитие, със заложени средства в размер на 825 000 лв. или
0,95%.
От тук следва, че най-голяма тежест в ОПР на община Полски Тръмбеш за
периода 2014–2020 г. се отрежда на Приоритет 3 - Развитие на ефективна
инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда, следван от
Приоритет 1 - Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската
икономика и създаване на добра бизнес среда.
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Най-добра представа за изпълнението на ОПР на община Полски Тръмбеш дават
натуралните индикатори. Добро впечатление прави факта, че планът съдържа богат
списък от базови, междинни и целеви индикатори, което позволява да се направи
анализ на изпълнението му към даден момент. В следващата таблица може да се види
какъв е процентът на изпълнение на плана по съответните индикатори, спрямо
заложените им междинни стойности, спрямо базовите стойности и спрямо целевите
стойности. Последният показва в каква степен е постигната дадената цел.
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Таблица 24.

Степен на
достигане на
целта (%)

% изпълнение
отчет/базова
стойност

% изпълнение
план/отчет

Целева стойност

Междинна
стойност - отчет

Междинна
стойност - план

Базова стойност

Индикатор

Източник на
информация

Мярка

Степен на постигане на индикаторите, отразяващи приоритетите, целите и мерките, заложени в ОПР

П Р И О Р И Т Е Т № 1 Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската икономика и създаване на добра бизнес
среда
ЦЕЛ 1. Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор
Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност
Засети площи

дка

община, Общинска
служба "Земеделие",
НСИ

277 358

287 000

108%

25000

26 132,55 дка
пасища и мери и
104,152 дка за
пчелини

26 000

105%

128%

101%

63 000

14101 бр. животни,
97 200 птици, 6143
бр. пчелни
семейства

65 000

166%

171%

161%

280 000

301 838

109%

105%

Мярка 2 Укрепване на жизнеспособността на стопанствата
Брой отдадени общински площи за развитие
на животновъдството и пчеларството

Брой отгледани животни, птици

дка

брой

община 20534,73

община

61219

ЦЕЛ 2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на икономиката
Мярка 1. Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес, повишаване на инвестиционната активност в общината
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Източник
на
информаци
я

Базова
стойност

Междинна
стойност план

Междинна
стойност отчет

Целева
стойност

%
изпълнение
план/отчет

%
изпълнение
отчет/базов
а стойност
Степен на
достигане
на целта
(%)

Индикатор

Мярка

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Предприятия в общината

брой

НСИ, Търговски
регистър

359

369

800

375

217%

223%

213%

Новосъздадени микро и МСП

Брой /%
от общия
брой/

НСИ, Търговски
регистър

4

6
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10

1900%

2850%

1140%

100%

33%

Мярка 2. Стимулиране партньорствата между научните институции, публичния и частния сектор
Създадени публично частни партньорства

Брой

НСИ, община

1

2

1

3

-50%

Мярка 3. Изграждане на умения за бизнес активност, чрез създаване на МИГ Полски Тръмбеш
Ще започне реализация на по-късен етап

ЦЕЛ 3. Развитие на икономическите производства и добивната промишленост.
Мярка 1. Развитие на преработвателната промишленост
Предприятия в областта на
преработвателната промишленост

Брой
годишно

НСИ

2

3

51

4

1600%

2550%

1275%

1

100%

н.п.

100%

167%

н.п.

83%

82%

10264%

Мярка 2 Развитие на добивната промишленост
Новосъздадени предприятия

брой

НСИ

0

1

1

ЦЕЛ 4. Развитие на селското и рибно стопанство, съобразно местния потенциал
Мярка 1. Стимулиране развитието на аквакултурите
Подобрени язовири

брой

община

0

3

5

6

П Р И О Р И Т Е Т № 2 Повишаване качеството на живот и развитие на социалната среда
ЦЕЛ 1 Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността
Мярка 1. Насърчаване на заетостта в общината
Равнище на безработицата в общината

%/средно
годишно

БТ

27,70

115

25,00

22,58

0,22

90%
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Междинна
стойност план

Междинна
стойност отчет

Целева
стойност

%
изпълнение
план/отчет

%
изпълнение
отчет/базова
стойност

брой/годишно

община, БТ

40

50

282

60

564%

705%

Степен на
достигане на
целта (%)

Базова
стойност

Лица включени в програми за заетост

Източник на
информация

Индикатор

Мярка

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

470%

Мярка 2. Интегриране на маргинализираните общности
Лица от етническите общности включени в
програми за заетост

брой

община, БТ

30

40

160

60

400%

533%

267%

Инициативи за популяризиране на
културната идентичност на етнически
общност

брой

община, читалища

5

10

46

12

460%

920%

383%

Мярка 3. Активно включване и социалните услуги
Лица ползващи се от соц. услуги

брой

община, соц.
институции

240

270

1837

280

680%

765%

656%

Социални услуги, предоставяни в
общността

брой

община, соц.
институции

6

9

8

10

89%

133%

80%

П Р И О Р И Т Е Т № 3 Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда
ЦЕЛ 1 Повишаване на енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ
Мярка 1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сгради/обекти общинска собственост
Реализирани инвестиционни проекта
Спестена енергия

брой

община

3

4

4

6

100%

133%

67%

киловат
часа

община

596 000

726 000

504200

986000

69%

85%

51%

Мярка 2. Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ от предприятията и гражданите
Реализирани инвестиционни проекта
Спестена енергия

брой
киловат
часа

община, МСП,
граждани
община, МСП,
граждани

116

0

1

1

3

100%

н.п.

33%

0

250 000

426029

750000

170%

н.п.

57%
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Степен на
достигане на
целта (%)

%
изпълнение
отчет/базова
стойност

%
изпълнение
план/отчет

Целева
стойност

Междинна
стойност отчет

Междинна
стойност план

Индикатор

Базова
стойност

Мярка

Източник на
информация

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

ЦЕЛ 2 Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените места в общината
Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда
Реконструирана площ

м2

община

0

24690

2297,28

24690

9%

н.п.

9%

Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри
Новосъздадена /рехабилитирана площ

кв. м.

община

255

655

3247,26

1355

496%

1273%

240%

Реализирани инвестиционни проекти

брой

община

1

2

6

3

300%

600%

200%

ЦЕЛ 3 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
Мярка 1. Изграждане, рехабилитация на обекти в сферата на здравеопазването, спорта, образованието и културата и
прилежащите им пространства
Ремонтирана и реконструирана площ

м2

община, училища,
читалища, спортни
клубове

255

1 195

7608,05

2000

637%

2984%

380%

Мярка 2. Изграждане, реконструкция на обекти с местно историческо, социално и религиозно значение и прилежащите им
пространства
Реализирани инвестиционни проекта

брой

община, музей,
религиозни
институции

1

2

7

3

350%

700%

233%

Ремонтирана и реконструирана площ

м2

община, музей,
религиозни
институции

355

655

2102

1416

321%

592%

148%

н.п.

203%

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура
Мярка 1. Изграждане, възстановяване и рехабилитация на общинската пътна мрежа и мостове
Дължина на рехабилитираната пътна мрежа

км

община

0

117

6,56

15,71

7,72

239%
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Степен на
достигане на
целта (%)

%
изпълнение
отчет/базова
стойност

%
изпълнение
план/отчет

Целева
стойност

Междинна
стойност отчет

Междинна
стойност план

Индикатор

Базова
стойност

Мярка

Източник на
информация

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Мярка 2. Реконструкция и изграждане на улична пътна мрежа по населените места в общината, пешеходните площи и площади
Дължина на рехабилитираната улична пътна
мрежа

км

община

4,2

6,65

11,388

7,2

171%

271%

158%

6

33%

н.п.

17%

852%

341%

ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината
Мярка 1. Изграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа
Обхванати села

брой

община

0

3

1

Мярка 2. Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа
Не са отчетени изпълнени проекти

Мярка 3. Изграждане на ПСОВ
Не са отчетени изпълнени проекти

Мярка 4. Осигуряване на чиста питейна вода за населените места, в т. ч. и от местни водоизточници
Не са отчетени изпълнени проекти

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата
Мярка 1. Разширяване и подобряване състоянието на зелените площи, паркове, обществени терени
Рехабилитирани площи

дка

община, кметства

2

3

17,042

5

568%

Мярка 2 Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални планове и Общ устройствен план на общината
Изготвени планове

брой

община

2

4

1

6

25%

50%

98%

н.п.

248%

1295%

17%

ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци
Мярка 1. Участие в изграждането на регионалното депо за ТБО в гр. Бяла
Изразходвани средства

хил. лв.

община

0

300 000

295338

н.п.

Мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища
Изразходвани средства

Лв.

община, ПРОИ

13 413

118

70 000

173749,32

100000

174%
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%
изпълнение
план/отчет

3 280

2 549

27698

2200

1087%

%
изпълнение
отчет/базов
а стойност
Степен на
достигане
на целта
(%)

Целева
стойност

община

Междинна
стойност отчет

куб. м.

Междинна
стойност план

Рекултивирано количество отпадъци

Базова
стойност

Индикатор

Източник
на
информаци
я

Мярка

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

844%

1259%

Мярка 3. Поетапно закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци
Не е осигурено финансиране и не е започнала реализация

Мярка 4 Организирано сметоизвозване и поетапни мерки за въвеждане на разделно събиране на битовите отпадъци в населените
места в общината
Не е започнала реализация

ЦЕЛ 8 Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и горските ресурси и биологичното разнообразие
Мярка 1. Възстановяване на терени от свлачищни райони, укрепване на свлачища
Не е започнала реализация

Мярка 2. Опазване на водните площи
Рехабилитирани обекти

брой

общината

1

6

1

7

17%

100%

14%

Дължина на почистените речни корита и
дерета

метри

общината

9479

12000

200

13500

2%

2%

1%

П Р И О Р И Т Е Т № 4 Създаване на съвременна среда за развитие на образованието, младежките дейности и спорта.
Приобщаване към европейските културни традиции
ЦЕЛ 1 Подобряване на образователна и спортна среда в общината
Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование
Брой деца и ученици, участвали в
инициативите

брой

община, училища,
ЦДГ

60

50

944

40

1888%

1573%

2360%

Мярка 2 Насърчаване на ученето през целия живот: обучение, квалификация и преквалификация на безработни и заети
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Междинна
стойност отчет

Целева
стойност

%
изпълнение
план/отчет

%
изпълнение
отчет/базова
стойност

Степен на
достигане на
целта (%)

Междинна
стойност план

Брой обучени лица

брой

Образователни
институции,
училища, община

20

30

45

40

150%

225%

113%

Осъществени проекти

брой

Образователни
институции,
училища, община

1

2

6

3

300%

600%

200%

30

81%

113%

57%

Мярка

Базова
стойност

Източник на
информация

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Индикатор

Мярка 3 Спорт в свободното време и в детско-юношеска възраст
Организирани спортни прояви

брой

община, спортни
клубове, училища

15

21

17

ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно наследство за устойчиво развитие на туризма
Мярка 1. Създаване, възстановяване и опазване на културно-историческото и природно наследство
Дейности за опазване и популяризиране на
културно - историческото наследство

среден
брой

музей, читалища,
община

70

80

24

88

30%

34%

27%

3200

720%

1701%

630%

8200

137%

205%

125%

3100

67%

78%

60%

18

207%

310%

172%

Мярка 2 Създаване и развитие на туристически продукти, услуги и атракции
Реализирани нощувки в местата за
настаняване и средства за подслон

брой

НСИ, община

1185

2800

20156

Мярка 3 Развитие на балнеотуризма в общината
Население посетило обектите/Брой
продадени билети/

среден
брой

община,
концесионер

5000

7500

10242,5

ЦЕЛ 3 Развитие и поддържането на културни дейности и инициативи
Мярка 1. Провеждане на традиционни културни мероприятия
Участници в културно - исторически
събитията

среден
брой

музей, читалища,
община

2400

2800

1868

Мярка 2 Развитие на читалищната дейност
Проведени мероприятия и инициативи на
общинско и национално ниво

брой
читалища
годишно

10

120

15

31
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Степен на
достигане на
целта (%)

% изпълнение
отчет/базова
стойност

% изпълнение
план/отчет

Целева
стойност

Междинна
стойност отчет

Междинна
стойност - план

Индикатор

Базова
стойност

Мярка

Източник на
информация

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

П Р И О Р И Т Е Т № 5 Повишаване на институционалния капацитет за управление и развитие
ЦЕЛ 1 Повишаване ефективността и ефикасността на администрацията
Мярка 1. Повишаване на институционалния капацитет на администрацията
Обучени лица
Проведени събития за популяризиране
изпълнението на проекти

брой

община

82

112

128

194

114%

156%

66%

брой

община

6

15

28

30

187%

467%

93%

80%

н.п.

57%

240%
33%

н.п.
50%

150%
17%

Мярка 2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса
Нови и подобрени административни услуги

брой

община

0

5

4

7

Мярка 3. Сътрудничество с други общини и институции в страната и чужбина
Проведени събития за сътрудничество
Реализирани проекти и дейности

брой
брой

община
община

0
2

5
3

12
1

8
6

Източник: По данни от Общинска администрация Полски Тръмбеш и собствени изчисления
Бележка: Там където е посочено неприложимо (н.п.) има реализирани проекти и постигнати индикатори, но няма заложена
базова стойност или е посочена нулева такава, по тази причина не може обективно да бъде изчислен показателя „% изпълнение
отчет/базова стойност“
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От таблицата се вижда, че по някои индикатори вече са достигнати целевите
стойности, планирани за края на плановия период 2020 г., по други изпълнението е помалко, но нормално за средата на плановия период, а по трети няма регистриран
напредък. Данните в таблицата дават ценна информация, необходима при
актуализацията на ОПР, когато трябва да се прецени дали да се заложат нови
целеви стойности на някои индикатори, кои от тях трябва да се прецизират,
съобразно новата социално-икономическа ситуация и кои – да отпаднат. Това
решение обаче, трябва да се вземе като се отчете мнението на всички заинтересовани
страни.
В настоящия Доклад с резултатите от МО ще се придържаме към общоприетото
в световната икономическа наука разбиране за ефективност и ефикасност, а именно, че
ефективност е степента на постигане целите на съответната администрация при
съпоставяне на действителните и очакваните резултати от нейната дейност, а
ефикасността показва с какви ресурси – финансови, материални, човешки и
административни, са постигнати дадените резултати.
Един от възможните показатели за ефикасност по отношение на изпълнението
на ОПР е „броят на разработените и реализирани проекти за реализация на ОПР“.
За периода 2014 - 2017 година, общинска администрация Полски Тръмбеш, фирмите,
неправителствените организации, училищата и читалищата от общината са разработили
общо 81 проекта (вж. табл. 25).
Таблица 25.
Брой реализирани проекти по групи бенефициенти и размер на бюджета в лв.
Проекти на:

Брой проекти

Фирми
Общинска администрация
НПО
Културни, социални и религиозни
организации, в т.ч.:
- училища
- религиозни организации
- читалища
Физически лица
Преки плащания за подпомагане на
земеделски производители
Обща стойност на реализираните
проекти

11
46
2

От тях с
непосочен бюджет
907 116,62 лв.
8
23 998 033,56 лв.
1
6 374 545,00 лв.
1

Обща стойност

19

2 093 489,88 лв.

2

12
6
1
3

230 983,48 лв.
1 857 506,40 лв.
н.д.

1
0
1
3

24 226 634,85 лв.
81
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57 599 819,91 лв.
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Средната стойност на един проект е около 427 861 лв., но тук трябва да се
направи уговорката, че в тази сметка не са включени стойностите на проектите на
физическите лица – общо 3 на брой, един проект на общинската администрация,
проекта на НСОРБ, на Бюрото по труда, както и един училищен проект. Това означава,
че средната стойност на един проект ще е още по-висока.
Логично, с най-висок бюджет са проектите, разработени и реализирани от
общинската администрация, тъй като голямата част от тях са инфраструктурни.
Тяхната средна стойност е 521696 лв. На голяма стойност е и проекта на МИГ
Павликени-Полски Тръмбеш, но неговата реализация още не е започнала.
Общо на глава от населението се пада по 4412,43 лева, от средствата, получени
по линия на финансирането на общински проекти и преки финансови помощи за
земеделските производители (при население за 2016 г. 13054 души по данни на НСИ).
Областта изостава и по усвояване на европейски средства. Съгласно изданието
„Регионални

профили“

(http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Editions/Reg-profiles-

2017-BG-interactive.pdf), то към 30 юни 2017 г. по оперативните програми на
бенефициенти от областта са изплатени 1157 лв./човек при 1344 лв./човек в страната.
Най-много са усвоили общините Свищов и Велико Търново, а най-малко – Сухиндол и
Полски Тръмбеш, които са сред общо десетте общини в България, усвоили под 100
лв./човек от населението. Тук обаче има много голям потенциал, тъй като ако бъдат
реализирани всички предвидени за периода 2014-2020 г. проекти, на глава от
населението ще се паднат над 2000 лева, усвоени средства от оперативните програми.
Все пак не бива да се забравя, че общината не е допустим бенефициент по някои
оперативни програми, което ограничава достъпа й до тези финансови инструменти.
В таблицата по-долу са представени сумите, предвидени в Индикативната
финансова таблица по отделните мерки на ОПР и тези на реализираните проекти, по
отделните мерки, заложени в плана:
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Таблица 26.
Процент на усвояване на средствата по отделните мерки, заложени в ОПР на
община Полски Тръмбеш 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ

ИФП

Сума на
Процент на
реализираните
усвояване
проекти

Приоритет 1
Цел 1.1
Мярка № 1 Повишаване на конкурентоспособността
на селскостопанската дейност
Мярка № 2 Укрепване на жизнеспособността на
стопанствата
Цел 1.2.
Мярка № 1 Подкрепа и стимулиране на малкия и
среден бизнес, повишаване на инвестиционната
активност в общината
Мярка № 2 Стимулиране партньорствата между
научните институции, публичния и частния сектор
Цел 1.3.
Мярка № 1 Развитие на преработвателната
промишленост
Мярка № 2 Развитие на добивната промишленост
Цел 1.4.
Мярка № 1 Стимулиране развитието на
аквакултурите
Приоритет 2
Цел 2.1.
Мярка № 1. Насърчаване на заетостта
Мярка № 2. Интегриране на етническите общности
Мярка № 3. Активно включване и социални услуги
Приоритет 3
Цел 3.1.
Мярка № 1 Внедряване на мерки за ЕЕ в сгради
общинска собственост
Мярка № 2 Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ
от предприятията и гражданите
Цел 3.2.
Мярка № 1 Обновяване и реконструкция на градска
среда
Мярка № 2 Създаване, рехабилитация на зони за
отдих и детски игри
Цел 3.3.
Мярка № 1 Изграждане, реконструкция на обекти в
сферата на здравеопазването, спорта, образованието и
културата, и прилежащите им пространства
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7100000

19642678

277%

2350000

4583957

195%

3515000

326001

9%

5000000

57055

1%

1500000
1500000

0
0

0
0

50000

0

0

1300000
600
1700000

706553
1346437

54%
0%
79%

2445000

1172097

48%

3003000

0%

3000000

1212768

40%

55000

106451

194%

1780000

374422

21%
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ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ

ИФП

Мярка № 2 Изграждане, реконструкция на
обекти/сгради с местно историческо, социално и
религиозно значение, и прилежащите им
пространства
Цел 3.4.
Мярка № 1 Изграждане, възстановяване и
рехабилитация на общинската пътна мрежа
Мярка № 2 Реконструкция и изграждане на улична
пътна мрежа по населените места в общината,
пешеходните площи и площади
Цел 3.5.
Мярка № 1 Изграждане и рехабилитация на
водопроводната мрежа
Мярка № 2 Изграждане и рехабилитация на
канализационната мрежа
Мярка № 3 Изграждане на ПСОВ
Мярка № 4 Осигуряване на питейна вода за
населените места, в т.ч. и от местни водоизточници
Цел 3.6.
Мярка № 1 Разширяване и подобряване състоянието
на зелените площи, паркове и обществени терени
Мярка № 2 Изготвяне на селищни устройствени и
кадастрални планове и Общ устройствен план на
общината
Цел 3.7.
Мярка № 1 Участие в изграждането на регионалното
депо за ТБО в гр. Бяла
Мярка № 2 Премахване на нерегламентирани
сметища
Мярка № 3 Поетапно закриване и рекултивация на
общинското депо за неопасни отпадъци
Мярка № 4 Организирано сметоизвозване и поетапни
мерки за въвеждане на разделно събиране на
битовите отпадъци в населените места в общината
Цел 3.8.

1400000

1878706

134%

7000000

3097127

44%

3000000

1765829

59%

10620000

0%

11104000
6766000

0%
0%

250000

0%

150000

0%

650000
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43800

7%

300000

0%

110000

0%

1600000

0%

20000

0%

Мярка № 1 Възстановяване на терени от свлачищни
райони, укрепване на свлачища
400000
Мярка № 2 Опазване на водните площи
1000000
Приоритет 4
Цел 4.1.
Мярка № 1 Подобряване на достъпа до образование
400000
Мярка № 2 Насърчаване на ученето през целия
живот: обучение, квалификация и преквалификация
на безработни и заети

Сума на
Процент на
реализираните
усвояване
проекти

700000

0%
0%

63882

16%

220546

32%
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ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ

ИФП

Мярка№ 3 Спорт в свободното време и детскоюношеска възраст
Цел 4.2.
Мярка № 1 Възстановяване и опазване на културно –
историческото и природно наследство
Мярка № 2 Създаване и развитие на туристически
продукти, услуги и атракции
Мярка № 3 Развитие на балнеотуризма в общината
Цел 4.3.
Мярка № 1 Провеждане на традиционни културни
мероприятия
Мярка № 2 Развитие на читалищната дейност
Приоритет 5
Цел 5.1.

130000

Сума на
Процент на
реализираните
усвояване
проекти
365000

1030000
1295000
15000

281%

0%

126891

30000
30000

0%
846%

0%
0%

Мярка № 1 Повишаване на институционалния и
административен капацитет

450000

Мярка № 2 Предоставяне на качествени услуги на
гражданите и бизнеса

125000

0%

Мярка № 3 Сътрудничество с общини и институции в
страната и чужбина

250000

0%

87244

19%

Източник: Справки от Общинска администрация Полски Тръмбеш и собствени
изчисления.
От таблицата може да се изчисли, общият процент на усвояване на средствата от
Европейските фондове, който възлиза на 45%. Това не е нисък процент и дава
основание да се очаква изпълнение на ИФТ в частта усвояване на средства по линия на
проекти, финансирани от Европейските фондове. Има и такива мерки, чиято
реализация все още не е започнала и при евентуална актуализация на ОПР трябва да се
прецени дали те да останат в плана.
Към реализиране на трите стратегически цели на ОПР 2014-2020 са насочени и
средствата от капиталовите програми на общинския бюджет. Те също осигуряват
развитието на общината, чрез строителство и основен ремонт на пътища, площади,
мостове, водопроводи, детски площадки, ремонт на училища, читалища и социални
домове, закупуване на нови ДМА, благоустройство и пр. През периода януари 2014 –
декември 2016 г. от годишните капиталови програми на общинския бюджет са
изразходвани общо над 11 373 210 лв., което прави по 871,24 лева на глава от
населението. За съжаление, общият размер на капиталовите разходи, в т.ч. и на
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целевата субсидия, собствените приходи и средствата по проекти намаляват през
периода 2014 – 2016 година (виж таблица 27).

Таблица 27.
Капиталови разходи на общинските бюджети 2014-2016 година
В това число
Години

Всичко КР

Целева
субсидия

Собствени
ИзвънОт
средства бюджетни собственост

2014

7054223 лв. 1117507 лв.

922041 лв.

653393 лв.

9976 лв.

2015

2968839 лв.

319900 лв.

444619 лв.

197217 лв.

7103 лв.

2016

1350148 лв.

260093 лв.

280600 лв.

8872 лв.

39993 лв.

Източник: Справки от Общинска администрация Полски Тръмбеш
Като основни показатели за ефикасността на използваните ресурси за постигане
на целите на ОПР могат да се приемат още показателите „брой проекти на 1000
жители“ и „брой бенефициенти на 1000 жители“ Данните сочат, че на 1000 души от
населението се падат от 6 броя разработени проекти, а бенефициентите са около 3 броя
на всеки 1000 души от населението. Разбира се, трябва да се има предвид тяхната
неравностойност – ако училищата, фирмите и неправителствените организации са
реализирали по един проект, то общинската администрация като бенефициент е
реализирала 46 проекта, а други са в процес на реализация.
В заключение по този раздел на Междинната оценка може да се направят
следните изводи:
1. Усилията на администрацията на община Полски Тръмбеш, както и на
останалите заинтересовани страни са били насочени към реализиране на
заложените в ОПР 2014-2020 цели и приоритети, видно от пряката връзка между
формулираните в плана стратегически цели, приоритети и мерки и постигнатите
резултати при реализацията на проекти, финансирани от ЕС, от насочеността на
инвестициите от общинския бюджет и на частни инвестиции.
2. Община Полски Тръмбеш се отличава с голям брой разработени и договорени
проекти.
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3. Изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в ОПР 2014-2020 на
община Полски Тръмбеш е частично, като се има предвид, че към средата на
периода на изпълнение на плана не може да се очаква да са постигнати всички
заложени цели. Във всеки приоритет има цели и мерки, които са достигнали или
са се доближили до целевите стойности на индикаторите за изпълнение, но има
и такива, по които не е отбелязано никакъв напредък.
4. Очертава се изоставане по отношение изпълнението на цели 1.3 и 1.4 на
Приоритет 1, на цели 3.5, 3.7 и 3.8 на Приоритет 3, както и на цел 4.3 на
Приоритет 4.
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VII. ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР
Представената в документа система за наблюдение и оценка на ОПР е изградена
при съблюдаване на нормативните изисквания и стандарти. Липсва информация за
формите и начините за събиране на информация, както и за източниците на такава.
Ограничено са представени функциите на органите за наблюдение, отсъства и
организацията на тяхната работа.
Съгласно ЗРР и ППЗРР и в съответствие с посочените в ОПР на община Полски
Тръмбеш ангажименти, следните структури имат функции по осъществяване на
мониторинг и контрол върху изпълнението:
1. Общинският съвет е основен орган за наблюдение и в изпълнение на своите
правомощия е разглеждал и вземал решения по всички внесени от Кмета на общината
годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие за 2014,
2015 и 2016 г. Същите са приети с Решения на ОбС Полски Тръмбеш №№
606/26.03.2015 г.; 118/28.04.2016 г.; 311/27.04.2017 г. Общинският съвет е приел тези
доклади без предписания и препоръки. Налице е пълно съответствие с принципа за
регулярност по отношение приемането на отчетните документи. С Решения на ОбС
Полски Тръмбеш №№ 465/27.03.2014 г.; 607/26.03.2015 г.; 119/28.04.2016 г.;
312/27.04.2017 г. Общинският съвет е приел и Програма за реализация на ОПР Полски
Тръмбеш съответно за 2014, 2015, 2016, 2017 г.
2. Общинската администрация Полски Тръмбеш – в съответствие с
нормативните изисквания изпълнява организационни и обслужващи функции, с които
подпомага действията на Кмета на общината, който съгласно чл. 23 от ЗРР организира
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие. Осигуряването,
подготовката и обработката на необходимата за наблюдение отчетна информация и
данни се осъществяват основно от длъжностни лица в отдел “Регионална политика,
програми, проекти, обществени поръчки”. Като резултат от процеса по текущ
мониторинг на ОПР ежегодно администрацията подготвя и разработва Годишните
доклади за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие, представяни от
Кмета на ОбС Полски Тръмбеш. Също така ежегодно администрацията разработва
Програма за реализация на ОПР Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г. Такава е
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разработена съответно за 2014, 2015, 2016, 2017 г. Програмата трябва да е част от
процеса по разработване на бюджет и затова хронологично би трябвало да изпреварва
или да съпътства подготовката на проекта на общински бюджет.
3. Групата за наблюдение на ОПР, която е визирана в документа и която е
планирано да включва представители на Общинския съвет и експерти от състава на
общинската администрация има също разписани функции по наблюдение на ОПР, а
именно:19


Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на
степента на изпълнение на плана. В правомощията на съвета е той да
утвърди по предложение на кмета на общината изготвеното предложение от
групата, като съответно определя техния конкретен набор и стойностите им;



Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на
ръководството на общината състоянието и възможните мерки;



Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите,
изготвя отчет за постигнатите резултати;



Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и
прави предложение пред ръководството на общината за предприемане на
необходимите действия;



Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна,
ако това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за
последващо внасяне и разглеждане от съвета;



Прави

предложения

за

усъвършенстване

на

плана,

както

и

за

преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите.
В рамките на дейността си Групата за наблюдение изготвя регулярни или
конкретни отчети, които предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се
оценява и прогреса при реализацията на плана и изпълнението на показателите и
индикаторите.
Такава група не е институционализирана със Заповед на кмета на общината,
както е упоменато в ОПР и реално такава не съществува и не функционира.
Препоръчваме, с оглед осигуряване на качествено текущо наблюдение за изпълнение
на плана за развитие, през оставащите години от плановия период да се
институционализира такава Работна група и да се разшири нейния състав, т.е. освен
19

Вж. ОПР на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., с. 115-116.
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представители на Общински съвет П. Тръмбеш и на администрацията да бъдат
включени и представители на други институции, бизнеса и неправителствения сектор.
Проектите, които се реализират в изпълнение на мерките и целите, заложени в
Програмата за реализация на ОПР съблюдават действащата нормативна база, в т.ч. и по
отношение ЗФУКПС и ЗОП. Във Вътрешните правила за управление на цикъла на
обществените поръчки в община Полски Тръмбеш, утвърдени със Заповед №СА-03-04590/15.04.2016 г. и допълнени със Заповед №СА-03-04-1469/07.11.2017 г. е посочено
изрично тяхното прилагане при изпълнение на проекти, в т.ч. и финансирани чрез
безвъзмездна финансова помощ. По отношение на поемането на задължения и
извършване на разход по проекти се прилага утвърдената от кмета на общината на
01.01.2015 г. Система за финансово управление и контрол.
Тъй като ОПР не е ангажимент и документ само на местната власт, а тя по-скоро
има административни функции е необходимо да се осигури по-широко прилагане на
партньорския принцип в следните три направления:


участие на заинтересованите страни в процеса на формулиране на местните
политики, т.е. в процеса на подготовка на ОПР и други стратегически
документи;



включване на общността в изпълнение на целите и мерките за местно
развитие, в т.ч. участие в процеса на мониторинг и оценка на ОПР;

По отношение на трите посочени направления е необходимо да бъдат положени
усилия за подобряване на партньорството.
На етап планиране, т.е. при подготовката на ОПР са предприети действия за
ангажиране на заинтересованите лица. ОПР на община Полски Тръмбеш е бил обект на
задължителното по закон обществено обсъждане. Публичното представяне е
предварително оповестено.
На етап изпълнение на ОПР са планирани и се изпълняват следните мерки за
осигуряване в подкрепа на партньорството, прозрачността и публичността:
1. ОПР на община Полски Тръмбеш е достъпен на официалната страница на
община Полски Тръмбеш, в раздел Администрация, подраздел Планове и програми.
2. Ежегодно се подготвят и представят пред Общински съвет Полски Тръмбеш
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на
община Полски Тръмбеш 2014-2020 г., както и на Програми за реализацията на ОПР.
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3. Осигурена е публичност на годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш 2014-2020 г.
и на програмите за реализация на ОПР за съответната година чрез публикуване на сайта
на общината.
Ограничена е представената информация на сайта на общината по отношение на
проектите, изпълнявани в общината. Препоръчва се да се поддържа актуален регистър
на проектите по статус, например в процес на подготовка, в процес на оценка, в процес
на изпълнение, в процес на отчитане и приключил. По този начин обществеността ще
има достъп до информация за инициативите, които се реализират или са се реализирали
на територията на общината. Един такъв регистър ще подпомогне и процеса по
мониторинг на ОПР, тъй като ще дава обективна информация за изпълнението му.
Желателно е този регистър да включва информация за проекти, които не се изпълняват
единствено и само от общинска администрация, а и от училища, читалища, НПО,
бизнес и други, тъй като всички те в една или друга степен допринасят за постигане на
целите на регионално развитие.
Планираната в ОПР система за наблюдение и оценка на изпълнението трябва да
се базира на системен подход, който да регламентира формите и начините за събиране
на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията
на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и
осигуряване на информация и публичност.
ОПР на община Полски Тръмбеш съдържа дефинирани индикатори, които до
известна степен отговарят на изискването RACER:


Relevant (подходящи) - индикаторите са съобразени с целите, които трябва
да бъдат постигнати.



Accepted (приети) - индикаторите се ползват с доверие от използващите ги
заинтересовани страни.



Credible (правдоподобни) – индикаторите трябва да бъдат ясни, разбрани от
широката публика, без да се налага да бъдат подробно обяснявани. Тук
могат да бъдат направени препоръки за прецизиране на индикаторите от
гледна точка на техните мерни единици и начин на отчитане. Има заложени
натурални индикатори, които се отчитат в абсолютни стойности с
натрупване по години. Не винаги това е удачно (например бр. потребители
годишно на социални услуги, които в края на междинния или целевия
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период се отчитат с натрупване), напротив, нерядко такава интерпретация на
индикатори води до заблуждение и деформира картината. Препоръчва се да
се прегледат индикаторите при актуализацията и да се предефинират от
разработващия екип, там където се счете за необходимо.


Easy (лесни) – индикаторите са относително лесни за наблюдение,
опростени и не изискващи много големи разходи за набиране на
информация.



Robust (устойчиви) – индикаторите трябва да не допускат манипулиране на
резултатите

от

измерването

на

достигнатите

резултати,

както

в

положителна, така и в отрицателна посока.
Препоръчваме в процеса на актуализация на ОПР да бъде направен преглед на
групите индикатори, предвидени за мониторинг и оценка на изпълнението и същите да
бъдат прецизирани в съответствие с възможностите за информационно обезпечаване.
В ОПР 2014-2020 г. на община Полски Тръмбеш са включени два вида
индикатори :


индикатори за резултат;



индикатори за въздействие.

Индикаторите за резултат и въздействие се отнасят до наблюдението и оценката
на изпълнението на приоритетите, целите и мерките включени в ОПР. Препоръчва се те
да бъдат редуцирани, особено индикаторите за въздействие. Тези индикатори ще са
необходими за нуждите на последващата оценка е препоръчително да бъдат
дефинирани ограничен брой. Необходимо е те да отразяват очакваното комплексно
изменение в някои ключови за общината показатели. По този начин ще се търси
синергетичния и дългосрочен ефект от провежданата чрез ОПР публична политика.
При актуализацията на ОПР също така се препоръчва да бъдат добавени индикатори за
проекти, които да се отчитат на ниво мярка и проект.
Отчитането по индикатори е част от Годишните доклади за наблюдение на
ОПР на община Полски Тръмбеш, което може да бъде посочено като добра практика
и заслужава адмирации.
Общинска администрация Полски Тръмбеш притежава капацитет за реализиране
на стратегически планови документи за регионално развитие, какъвто в случая се явява
ОПР. В чл. 21 на Устройствения правилник се посочва, че „Структурните звена на
общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за
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привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за
развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при
разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени
организации.“20
В структурата на общинска администрация е обособен специализиран отдел
“Регионална политика, програми, проекти, обществени поръчки”, който има
задължението да организира разработването и изпълнението на проекти и програми
отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на общината.
В периода 2013-2016 г. вкл. служителите в община Полски Тръмбеш са посетили
множество курсове за повишаване на знанията и уменията в различни направления от
областите на компетентност, нормативно определени за общинска администрация.
Обученията, които имат пряка или косвена връзка с процесите по стратегическо
планиране, целеполагане, изпълнение и мониторинг на публични политики и проекти и
които служители на община Полски Тръмбеш са посетили за посочения период са над
10. Темите са широко спектърни и обхващат обществени поръчки, управление на
проекти чрез специализиран софтуер (ИСУН), системи за финансово управление и
контрол, оценка на инвестиционни проекти др.
Към момента на изготвяне на междинната оценка на ОПР на община Полски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г. няма действаща автоматизирана информационна
система, която осигурява данни за текущ мониторинг и оценка. Осигуряването на
подобна информация е ресурсоемко и ангажира съществен човешки, финансов и
времеви ресурс на общинска администрация Полски Тръмбеш. Независимо от
разпоредбата на чл. 25 от ЗРР, създаването на единна информационна система за
управление на регионалното развитие в национален мащаб все още липсва.
В заключение може да се посочи, че оценката на функционирането на системата
за наблюдение на ОПР е много добра. Наличието на система от индикатори за резултат
и въздействие, мерна единица, начална, междинна и целева стойност на индикаторите,
срок на наблюдение, възможни източници на информация за индикатора, както и
регулярното разработване и приемане на годишни доклади за наблюдение на
изпълнението на ОПР и годишни програми за изпълнение на ОПР са основания за
високата оценка. Усилията трябва да се насочат към дефиниране на индикатори за
20

Устройствен правилник на общинска администрация Полски Тръмбеш, чл. 21.
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продукт при актуализацията на плана, прецизиране на некоректно формулирани
индикатори или мерни единици и начин на отчитане, въвличане на заинтересованите
страни в процеса на формиране на местна политика за регионално развитие, набиране
на информация за инициативи, реализирани на територията на общината и от други
организации, осигуряване на по-висока степен на публичност на изпълнението,
включително и чрез поддържане и публикуване в интернет страницата на общината на
актуален регистър на проектите и търсене на възможности, в т.ч. и базирани на
съвременните информационни и комуникационни технологии, за намаляване на
ресурсите, необходими за осигуряване качественото функциониране на системата за
наблюдение на ОПР.
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VIII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Докладът с резултатите от междинната оценка ОПР на община Полски Тръмбеш
за периода 2014-2020 г. има за цел да открои някои важни моменти по отношение на
процеса по изпълнение на стратегическия планов документи и да изведе препоръки за
бъдеща работа, които дават стратегически насоки за подобряване на цялостния процес
по стратегическо планиране на регионалното развитие.
Основните изводи, които се оформиха като резултат от оценителния процес са:
1. По отношение на съгласуваността на плана с областните и регионални
стратегически планови документи за развитие се констатира:
 аналитичната част е добре развита, като същата е проблемно ориентирана и
очертава потребностите на общината.
 в стратегическата част не е разписана обща цел, която да даде по-висока степен
на конкретика на дефинираната общинска визия. Стратегическите цели предшестват
визията, което е неприемливо в целевата уредба на един общински план.
 видима е връзката между аналитична, стратегическа част на плановия
документ и планираните по-мащабни проектни инициативи в Програмата за реализация
на ОПР. Вътрешната съгласуваност и обвързаност на плановия документ е възможно
още да се подобри, като вниманието се фокусира върху проблемите, изведени от
анализа и решенията предложени в стратегическата част.
 при прилагането на SWOT анализа, факторите трябва да се прецизират, тъй
като в момента има силни страни отнесени като възможности и обратно, както и слаби
страни категоризирани като заплахи и обратно.
 ОПР е с висока степен на съгласуваност с други планови документи с
дългосрочен характер, действащи на територията на община Полски Тръмбеш;
 постигната е относително добра интеграция на стратегическите цели на ОПР с
тези на ОСР и РПР на СЦР;
 осигурена е пряка и косвена връзка между стратегическите цели на ОПР и
финансовите инструменти от ЕСИФ;
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 детайлизирането в годишни програми за реализация на ОПР е отлична
практика, въведена от общинска администрация, която е база за целево ориентирано
управление и прилагане на програмен формат на бюджет.
2. По отношение на адекватността на целите спрямо профила на общината се
констатира, че след стартирането на програмен период 2014 – 2020 г. в община Полски
Тръмбеш не се наблюдават значителни промени в показателите за социално
икономическо развитие на община Полски Тръмбеш и в тенденциите за следващите
години. Идентифицираните проблемни области продължават да са актуални и към
средата на програмния период. Някои от тях са се запазват в същите темпове, други са с
намаляващ интензитет, но остават валидни. Местната власт следва да консолидира
усилията си и заедно със социално икономическите партньори да продължи да
реализира мерките в общинския план до края на програмния период.
Очерталите се негативни тенденции в основните показатели за социално
икономическо развитие не са изненадващи. Те се дължат на общо влошаване на
икономическата и на демографската среда в малките населени места в страната, което
рефлектира неизменно и върху община Полски Тръмбеш. Въпреки това общината има
сериозен потенциал да смекчи негативното влияние на външните фактори и една от
тези възможности е актуализацията на плана, която може да бъде направена в резултат
на междинната оценка на ОПР.
Като цяло може да се посочи, че целевата част на ОПР е съответства до голяма
степен на идентифицираните местни потребности. На практика в съдържателен аспект
те отговарят на трите стратегически цели, но не е посочена връзката между тях, т.е. кой
от петте приоритета за реализирането на коя стратегическа цел допринася.
Връзката между приоритети, (специфични) цели и мерки е адекватна. Те са
интегрирани помежду си, като е спазен принципа на постепенна детайлизация от повисоко към по-ниско равнище.
3. По отношение на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР може
да се обобщи, че през референтния период са постигнати добри резултати. Общата
оценка за изпълнението на ОПР е много добра. Такава е и оценката за четири от петте
приоритета в ОПР. С изключение на Приоритет 3, където се наблюдава известно
изоставане, по останалите приоритети са постигнати много голяма част от планираните
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резултати. Там, където има изоставане, то се дължи основно на обективни причини и е
извън контрола на местната администрация. Добре би било да бъде разгърната
Програмата за реализация на ОПР като тя бъде допълнена с конкретни, отговарящи на
наболели обществени проблеми и възможни за ресурсно осигуряване проекти.
4. По отношение на степента на постигане на целите и приоритетите,
ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на
усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР на община Плоски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г. се констатира, че усилията на администрацията на
община Полски Тръмбеш, както и на останалите заинтересовани страни са били
насочени към реализиране на заложените в ОПР 2014-2020 цели и приоритети. Община
Полски Тръмбеш се отличава с голям брой разработени и договорени проекти.
Изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в ОПР 2014-2020 на
община Полски Тръмбеш е частично. Във всеки приоритет има цели и мерки, които са
достигнали или са се доближили до целевите стойности на индикаторите за
изпълнение, но има и такива, по които не е отбелязано никакъв напредък. Очертава се
изоставане по отношение изпълнението на цели 1.3 и 1.4 на Приоритет 1, на цели 3.5,
3.7 и 3.8 на Приоритет 3, както и на цел 4.3 на Приоритет 4. Има и отделни мерки, по
които също не е работено.
5. По отношение на функционирането на системата за наблюдение на ОПР
може да се посочи, че тя е много добра. Наличието на система от индикатори за
резултат и въздействие, мерна единица, начална, междинна и целева стойност на
индикаторите, срок на наблюдение, възможни източници на информация за
индикатора, както и регулярното разработване и приемане на годишни доклади за
наблюдение на изпълнението на ОПР и годишни програми за изпълнение на ОПР са
основания за високата оценка. Отчитането по индикатори е част от Годишните доклади
за наблюдение на ОПР на община Полски Тръмбеш, което може да бъде посочено като
добра практика и заслужава адмирации.
В резултат на направения анализ могат да бъдат направени следните препоръки:
1. Необходимо е вътрешната съгласуваност и обвързаност на плановия документ
да се подобри, като вниманието се фокусира върху проблемите, изведени от анализа и
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решенията предложени в стратегическата част. Средство за осигуряване на по-висока
степен на интеграция се явява методът на SWOT анализа и неговото коректно
технологично прилагане. Необходимо е да се прецизира и целевата уредба, като се
обвържат дефинираните стратегически цели и с приоритетите за развитие на общината
и така се подобри съгласуваността на целевата уредба.
2. Необходимо е да се акцентира вниманието на общинска администрация и на
заинтересованите страни за връзката между проектите, които се подкрепят чрез ОП и
други финансови инструменти и областите на ИСИС. При необходимост част от
проектите е възможно да бъдат трансформирани – редуцирани или обединени.
Програмата за реализация е нужно да носи по-висока степен на конкретизация по
отношение на планираните проектни инициативи.
3. При бъдеща актуализация на ОПР е задължително да бъде включен широк
кръг от участници в процеса на програмиране. ОПР не бива да се възприема единствено
като отговорност на общинската администрация, тъй като тя има само организационни
и изпълнителни функции. Включването на представители на бизнеса, НПО, други
институции ще даде възможност за по-пълно обхващане на проблемите области в
развитието на общината, а това само ще повиши качеството на плановия документ. Там
където независимо от идентифицираните потребности има обективни ограничения,
които съществуват за тяхното задоволяване е необходимо тези обстоятелства да се
посочат изрично.
4. Препоръчително е при актуализацията на ОПР да се вземат под внимание и
следните съображения:
 По проекти, за които изтичат планираните срокове, а не са реализирани
планираните индикатори, се препоръчва усилията на бенефициентите да
продължат и през следващите години, като сроковете се удължат до 2020 г. и
се потърсят подходящи източници за финансиране.
 С оглед адекватно планиране на сроковете за реализация на проектите в ОПР,
е необходимо да се актуализират сроковете на тези от тях, които са
разработени, но са в процес на оценяване или се забавя тяхното изпълнение
по обективни причини.
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 Необходимо е да се прецизира доколко е реалистично финансирането на
проекти, които изостават. Това се отнася главно за проектите по Приоритет 3,
където изоставането е най-голямо. Ако не се очаква да има подходящи
източници за финансиране, тези проекти следва да отпаднат от програмата за
реализация.
 Съществуват мерки, които са планирани като комплекс от няколко проектни
инициативи. Препоръчително е да се потърсят начини за реализиране на
пълния пакет от интервенции, включително със собствени средства и усилия.
 Общинската администрация и останалите бенефициенти следва да продължат
да следят за подходящ източник за финансиране на проектни инициативи
дори и по такива, които в ОПР се отчитат като успешно приключили и по
които са постигнати планираните резултати.
 Необходимо е в Регистъра с проекти да се включват всички реализирани
проекти, (независимо от това кой е бенефициентът или източникът на
финансиране), които допринасят за реализирането на целите на ОПР.
 Необходимо е да се прецизират някои от планираните индикатори с оглед
постигане на по-голяма прозрачност и яснота на мониторинга.
 Целесъобразно би било е да се прецизират стойностите на целевите
индикатори за 2020 г., когато се прецени, че това е необходимо. До известна
степен това е свързано с методическия въпрос – как ще се отчитат
показателите – на средногодишна база или с натрупване. Има логика и в двата
начина на отчитане, но спецификата на отделните индикатори и намеренията
на местната администрация, когато те са били планирани, ще детерминират
избрания подход за отчитане във всеки отделен случай.
5. Експертният екип счита, че е от изключителна важност мобилизирането на
усилията на общинска администрация Полски Тръмбеш в посока на ускоряване на
подготовката и реализацията на мерките, които са в обхвата на Приоритет 3, тъй като те
са с голяма тежест по отношение на икономическото развитие, дефинирано като
ключово за общината.
6. Препоръчва се индикаторите за резултат и въздействие да бъдат редуцирани,
особено индикаторите за въздействие. Тези индикатори ще са необходими за нуждите
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на последващата оценка е препоръчително да бъде дефиниран ограничен брой.
Необходимо е те да отразяват очакваното комплексно изменение в някои ключови за
общината показатели например, заетост, безработица, доходи, инвестиции. По този
начин ще се търси синергетичния и дългосрочен ефект от провежданата чрез ОПР
публична политика. При актуализацията на ОПР също така се препоръчва да бъдат
добавени индикатори за продукти, които да се отчитат на ниво мярка и проект.
7. За осигуряване на по-висока информираност на заинтересованите страни и за
по-добра публичност се препоръчва да се поддържа актуален регистър на проектите по
статус, например в процес на подготовка, в процес на оценка, в процес на изпълнение, в
процес на отчитане и приключил. Необходимо е този регистър да включва проектни
инициативи, реализирани на територията на общината, независимо от организацията,
която е отговорна и администрира тяхното изпълнение (например бизнес, читалища,
училища, НПО и др.).
8. Необходимо е да се прецизират мерките, особено тези по които няма
напредък. Да се прецени дали те все още отговарят на потребностите и адекватни ли са
на достъпните инструменти за финансиране.
9. Препоръчваме, с оглед осигуряване на качествено текущо наблюдение за
изпълнение на плана за развитие, през оставащите години от плановия период да се
институционализира Работна група за наблюдение на ОПР, така както е посочено в
настоящия вариант на ОПР. Необходимо е тя да е в по-широк състав, т.е. освен
представители на Общински съвет П. Тръмбеш и на администрацията да бъдат
включени и представители на други институции, бизнеса и неправителствения сектор.
В заключение може да се посочи, че качеството на ОПР на община Полски
Тръмбеш за периода 2014-2020 г. е много добро. Такава и цялостната оценка за
неговото изпълнение към средата на програмния период.
Необходими са усилия за подобряване системата за наблюдение на ОПР, за
подобряване на вътрешната съгласуваност на документа, за прецизиране на проектите и
планираните индикатори, за привличане на заинтересованите страни в процеса на
програмиране, набиране на информация за инициативи, реализирани на територията на
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общината и от други организации, осигуряване на по-висока степен на публичност на
изпълнението, включително и чрез поддържане и публикуване на интернет страницата
на общината на актуален регистър на проектите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСЪК ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ С ПРИНОС КЪМ
ПРИОРИТЕТИТЕ, ЦЕЛИТЕ И МЕРКИТЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
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финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

бенефициент

2

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

П Р И О Р И Т Е Т № 1 Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската икономика и създаване на добра бизнес среда
ЦЕЛ 1

Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор

ПРСР, Агроекологични
плащания
Биологично растениевъдство
Контрол на почвената ерозия
Схема за единно плащане на
площ (СЕПП)
Схема за обвързано
№ 1 Повишаване на
подпомагане за зеленчуци (СЗ)
конкурентоспособността
на селскостопанската
Схема за обвързано
дейност
подпомагане за протеинови
култури (СПК)

зем.
Производители,
фирми,
кооперации

19 642 678,30
лв.

19 642 678,30 лв.

изпълнени

фирми,
животновъди,
земеделски
кооперации

4 583 956,55
лв.

4 583 956,55 лв.

изпълнени

Схема за преразпределително
плащане (СПП)
Схема за плащане за
селскостопански практики,
които са благоприятни за
климата и околната среда зелени директни плащания
(ЗДП)
№ 2 Укрепване на
жизнеспособността на
стопанствата

Модернизация на земеделските
стопанства
Полупазарни стопанства

144

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

Схема за обвързано
подпомагане за биволи
Биологично пчеларство
Възстановяване и поддържане
на затревени площи с висока
природна стойност (ВПС-1)
Схема за обвързано
подпомагане за овце-майки и
кози-майки под селекционен
контрол (ДЖСК)
Схема за обвързано
подпомагане за овце-майки и
кози-майки (ДПЖ)
Схема за обвързано
подпомагане за млечни крави и
месодайни крави под
селекционен контрол (ЕЖСК)
Мярка 13.1/НР 1 - Планински
райони
Опазване на застрашени от
изчезване местни породи
Схема за преходна национална
помощ за говеда, необвързана с
производството (НДЖ 1)
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цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

Схема за преходна национална
помощ за овце-майки и/или
кози-майки, обвързана с
производството (ПНДЖ 3)
Схема за обвързано
подпомагане за млечни крави
(СМК)
Схема за млади земеделски
стопани (МЗС)
ЦЕЛ 2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособностт на малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии.

№ 1 Подкрепа и
стимулиране на малкия
и среден бизнес,
повишаване на
инвестиционната
активност в общината

,Преустройство на част от
същ.обект за общ. Хранене за
производство на тестени
закуски и продажбата
им'',П.Тръмбеш

Иванка Семова

,,Преустройство на
същ.помещения за
ветеринарна
амбулатория'',Масларево

Васил М.
Василев

Преустройство и пристрояване
на същ.сграда за складова база
и КПП'',П. Тръмбеш

Николай
Георгиев
Петров

Цех за пакетиране на
зеленчуци''",Иванча

ЗАР ГРУП

,,Диагностичен пункт и
автомивка'' първи етап, П.
Тръмбеш

НИКИ АУТО 08

изпълнен

изпълнен

изпълнен

изпълнен

изпълнен
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финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

„Модернизиране на земеделско
ЗП Велико
стопанство чрез закупуване на
Великов, с.
земеделска техника и създаване
Раданово
на ябълкова овощна градина“
„Водовземане от подземни
води чрез изграждане на
шахтов кладенец с цел
напояване на земеделски
култури“ с местоположение
землището на с. Каранци

ЗП Иван
Иванов, с.
Раданово

„Преустройство и
реконструкция на
съществуващи производствени
помещения в обект за
производство на храни чрез
преработка на орехи“

“АГРОИНВЕСТ
СТИЛ” ЕООД,
гр. Велико
Търново

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

изпълнен

изпълнен

изпълнен

„Нова производствена сграда за
белени слънчогледови ядки в
ПИ с идентификатор
57354.300.2076, УПИ II, кв. 82 по
плана на гр. Полски Тръмбеш,
област Велико Търново, както и “ОЛИВА” АД,
изграждане на нов склад за
гр. Кнежа
готова продукция в имот в ПИ
с идентификатор
57354.300.2075, УПИ II, кв. 82 по
плана на гр. Полски Тръмбеш,
област Велико Търново“
„Изграждане на шахтов
кладенец за водоснабдяване на
цех за миене на моркови и за
противопожарни нужди”

обща
стойност лв

ЗП Маргарита
Костадинова, с.
Иванча

изпълнен

изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

Нови управленски процеси в
Юнигаз - ВТ ООД, чрез услуги
по използването на софтуер за
управленски системи

Юнигаз - ВТ
ООД

326 001,06 лв.

326 001,06 лв.

Проект "Създаване на Местна
инициативна група"

община
Павликени и
община П.
Тръмбеш

57 054,90 лв.

57 054,90 лв.

„Стратегия за местно развитие
за територията на общините
Павликени и Полски
Тръмбеш“

"Местна
инициативна
група на
общини
Павликени Полски
Тръмбеш"

статус на
проекта

11

изпълнение
2017-2018 г

№ 2 Стимулиране
партньорствата между
научните институции,
публичния и частния
сектор

№ 2 Изграждане на
умения за бизнес
активност, чрез
създаване на МИГ
Полски Тръмбеш

6 374 545,00
лв.

6 374 545,00 лв.

изпълнен

Кандидатствано за
финансиране на
стратегията

Цел 3. Развитие на икономически производства и добивна промишленост
№ 1. Развитие на
преработвателната
промишленост
№ 2. Развитие на
добивната
промишленост
Цел 4. Развитие на селското и рибно стопанство съобразно местния потенциал
№ 1. Стимулиране
развитието на
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

бенефициент

2

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

аквакултурите

П Р И О Р И Т Е Т № 2 Повишаване качеството на живот и развитие на социалната среда
ЦЕЛ 1. Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността

№ 1 Насърчаване на
заетостта в общината

Програма „Старт на
кариерата”

община

21 131,22 лв.

21 131,22 лв.

изпълнен

„Регионална програма за
заетост”

община

59 196,33 лв.

59 196,33 лв.

изпълнен

Национална програма „Заетост
и обучение на хора с
община
увреждания”

8 742,59 лв.

8 742,59 лв.

изпълнен

насърчителни мерки за заетост
по Закона за насърчаване на
заетостта

община

4 770,96 лв.

4 770,96 лв.

изпълнен

проект «Шанс за работа»

община

5 369,70 лв.

5 369,70 лв.

изпълнен

проект "Активни младежи в
Община Полски Тръмбеш"

община

220 546,00 лв.

схема „Младежка заетост” по
ОПРЧР

фирми

Проект „Подкрепа за заетост»

община

52 884,23 лв.

52 884,23 лв.

изпълнен

Устойчива заетост за
безработни и неактивни лица в
"Калоян ВТ" ООД

"Калоян ВТ"
ООД

231 115,56 лв.

231 115,56 лв.

изпълнение
2017-2018 г

Проект «Обучение за заетост
на младите хора»

община

102 796,00 лв.

102 796,00 лв.

изпълнен

220 546,00 лв.

изпълнява се
изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

№ 2 Интегриране на
маргинализира ните
общности
проект „Подкрепа за достоен
живот”

община

369 185,32 лв.

369 185,32 лв.

изпълнен

проект "Грижим се за вас"

община

159 520,06 лв.

159 520,06 лв.

изпълнен

Проект «И аз имам семейство”

община

165 270,08 лв.

165 270,08 лв.

изпълнен

община

499 000,00 лв.

499 000,00 лв.

изпълнен до
01.08.2017 г.
изпълнява се
до 2018 г.

153 461,78 лв.

пpoeкт „Нeзaвиcим живoт в
№ 3 Активно включване Община Полски Тръмбеш“
и соц. услуги
проект „Приеми ме 2015".

община

проект „Нови възможности за
грижа"

община

153 461,78 лв.

Проект «Осигуряване на топъл
обяд в Община Полски
Тръмбеш»

община

11 081,40 лв.

изпълнен
11 081,40 лв.

изпълнява се
до 2019 г.

П Р И О Р И Т Е Т № 3 Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда
ЦЕЛ 1 Повишаване на енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ

№ 1 Внедряване на
мерки за ЕЕ в сгради
общинска собственост

проект: «Основен ремонт на
библиотека към НЧ
„Постоянство 1926”,с.Петко
Каравелово».

община

50 561,33 лв.

50 561,33
лв.

проект «Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
ЦДГ «Детски свят», гр. Полски
Тръмбеш»

община

75 878,30 лв.

11 381,75
лв.

изпълнен

64 496,55 лв.

изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

Проект «Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
сграда за социални грижи в ПИ
община
с идентификатор 57354.300.2416
по КККР на гр. Полски
Тръмбеш»

81 301,63 лв.

81 301,63
лв.

проект «Основен ремонт на
читалище "Отец Паисий-1905"
в ПИ с идентификатор
57354.300.1039 по КККР , гр.
Полски Тръмбеш, община П.
Тръмбеш».

община

349 632,82 лв.

52 444,92
лв.

297 187,90 лв.

изпълнен

община

316 105,97 лв.

94 831,79
лв.

221 274,18 лв.

предстои
изпълнение

община, обл.
управител,
сдружения на
собственици

614 723,01 лв.

проект: «Енергийна
ефективност на ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“, с.
Раданово»,по Инвестиционна
програма за климата, към
НДЕФ. Финансирането е 85%
от НДЕФ и 15% собствени
средства.
по Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради за обект:сграда в режим
на етажна собственост с
административен адрес
гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара
Планина” № 14,16 и 18 .

614 723,01
лв.

изпълнен

изпълнен
2017 г.

№ 2 Стимулиране
внедряването на ЕЕ и
ВЕИ от предприятията и
гражданите
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

ЦЕЛ 2 Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените места в общината

№ 1 Обновяване и
реконструкция на
градската среда

Проект „Обновяване и
реконструкция на градска
среда-площад, пешеходна зона
и градски парк-спортен сектор
-ІV етап и градски парк - V
етап/І фаза/”

община

772 945,23 лв.

проект „Обновяване,
реконструкция на градската
среда – площад, пешеходна
зона и градския парк на гр.
Полски Тръмбеш” – етап 2подобект фонтан,

община

212 260,00 лв.

212 260,00
лв.

изпълнен

81 946,03 лв.

81 946,03
лв.

изпълнен

Проект „Паркинг с пътна
връзка към ул. „Александър
Стамболийски“ и пешеходна
връзка към ул. „Черешово
топче“ и улична връзка между
ул. „Средец“ и ул. „Александър
община
Стамболийски“ в
ПИ57354.300.189,
ПИ57354.300.2561,
ПИ57354.300.2341 и
ПИ57354.300.2562 по КККР на
гр. Полски Тръмбеш“

772 945,23
лв.

изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

№ 2 Създаване,
рехабилитация на зони
за отдих и детски игри

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

Проек „Паркинг към
Целодневна детска градина
„Детски свят“ в ПИ
57354.300.2656, ПИ
57354.300.2657 и ПИ
57354.300.2658 по КККР на гр.
Полски Тръмбеш

община

проект «Възстановяване на
детска площадка в кв.
„Гаджули, гр. Полски
Тръмбеш”

община

9 885,08 лв.

9 885,08 лв.

изпълнен

проект"Екологична среда за
децата в детската градина"

ЦДГ
"Незабравка", с.
Петко
Каравелово

5 000,00 лв.

5 000,00 лв.

изпълнен

проект "Детска спортна
площадка"

ОУ "Св. Св.
Кирил и
Методий, с.
Раданово

4 999,20 лв.

4 999,20 лв.

изпълнен

проект „Изграждане на детска
площадка в градския парк,
гр.П.Тръмбеш”, като част от
проект „Обновяване,
реконструкция на градската
среда – площад, пешеходна
зона и градския парк на гр.
Полски Тръмбеш”

община

31 093,00 лв.

39 165,46 лв.

39 165,46
лв.

31 093,00
лв.

изпълнен

изпълнен

153

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

бенефициент

2

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

Проект " Изграждане на детска
площадка”

ОУ „Васил
Левски” с.Петко
Каравелово

4 999,40 лв.

проект «Изграждане на
спортна и детска площадка в
кв.8 на гр. Полски Тръмбеш».

община

32 474,77 лв.

32 474,77
лв.

изпълнен

Съоръжения за детска
площадка в с. Страхилово,
Климентово и Раданово

община,
кметство

18 000,00 лв.

18 000,00
лв.

изпълнен

4 999,40 лв.

изпълнен

Цел 3. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура

№1 Изграждане,
реконструкция на
обекти в сферата на
здравеопазването,
спорта, образованието и
културата и
прилежащите им
пространства

Проект «Реконструкция на
Народно читалище
«Постоянство-1926» в
с.П.Каравелово»

община

150 914,08 лв.

проект «Ремонт на читалищна
сграда „Мита Стойчева 1900”, с.
община
Обединение, община Полски
Тръмбеш»

95 948,46 лв.

«Ремонтни работи в СУ «Цанко
Церковски», гр. П. Тръмбеш»
по Национална програма
МОН
«Оптимизация на училищната
мрежа», към МОН

127 559,88 лв.

150 914,08
лв.

изпълнен

48 933,71
лв.

127 559,88
лв.

47 014,75 лв.

изпълнен

изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

Проект „Подобряване на
материалната база на Домашен
община
социален патронаж, Полски
Тръмбеш»

№ 2 Изграждане,
реконструкция на
обекти с местно
историческо, социално
и религиозно значение
и прилежащите им
пространства

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

21 200,00 лв.

21 200,00 лв.

статус на
проекта

11

изпълнен

Проект “Ремонт и
реконструкция на Храм църква «Рождество
Богородично» с.Куцина, и
подобряване на прилежащите
и пространства”

Храм - църква
«Рождество
347 020,80 лв.
Богородично» с.
Куцина

347 020,80 лв.

изпълнен

Проект: “ Ремонт и
реконструкция на Храм църква «Св.Теодор Стратилат»
с.Полски Сеновец и
подобряване на прилежащите
и пространства”

Храм - църква
«Св.Теодор
Стратилат»
с.Полски
Сеновец

384 331,20 лв.

384 331,20 лв.

изпълнен

Проект: “Ремонт и
реконструкция на Храм църква «Св.Йоан Рилски»
с.Петко Каравелово, и
подобряване на прилежащите
и пространства”

Храм - църква
«Св.Йоан
Рилски» с.Петко
Каравелово

252 770,40 лв.

252 770,40 лв.

изпълнен

Проект: Ремонт и
реконструкция на Храм църква «Св.Параскева»
с.Обединение, и подобряване
на прилежащите и
пространства”

Храм - църква
«Св.Параскева»
с.Обединение

413 424,00 лв.

413 424,00 лв.

изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

бенефициент

обща
стойност лв
ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

2

4

5

11

Проект: “ Ремонт и
реконструкция на Храм църква «Рождество
Богородично» в гр.Полски
Тръмбеш и подобряване на
прилежащите и пространства”

Храм - църква
«Рождество
Богородично» в
гр.Полски
Тръмбеш

253 533,60 лв.

253 533,60 лв.

изпълнен

Проект: “ Ремонт и
реконструкция на Храм църква «Възнесение Господне»
с.Климентово и подобряване
на прилежащите и
пространства”

Храм - църква
«Възнесение
Господне» с.
Климентово

206 426,40 лв.

206 426,40 лв.

изпълнен

3 097 126,79 лв.

изпълнен

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура

№ 1 Изграждане,
възстановяване и
рехабилитация на
общинската пътна
мрежа и мостове

Реконструкция и
рехабилитация на
съществуващи общински
пътища на територията на
община Полски Тръмбеш
/включващ път Стефан
Стамболово- Полски Сеновец /
и път П. Каравелово –
Стрелец/

община

3 097 126,79
лв.

№ 2 Реконструкция и
изграждане на улична
пътна мрежа по
населените места в
общината , пешеходните
площи и площади

част от проект „Реконструкция
и изграждане на улична мрежа,
тротоари, площади в
населените места – Павел, с.
община
Масларево, с. Вързулица, с.
Страхилово, с. Обединение, и с.
Иванча, община Полски
Тръмбеш

1 765 829,00
лв.

1 765 829,00 лв.

изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

проект «Реконструкция на
уличната мрежа в Община
Полски Тръмбеш». Включва
ремонт на улици и тротоари в
Полски Тръмбеш, Страхилово
и Куцина

бенефициент

4

община

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

2 260 706,38
лв.

статус на
проекта

11

2 260 706,38 лв.

оценява се

3 692 723,10 лв.

оценява се

Цел 5. Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината

№ 1 Изграждане и
рехабилитация на
водопроводната мрежа

проект: «Реконструкция на
водопроводната мрежа в
Община Полски Тръмбеш».
Включва ремонт на улици в с.
Страхилово, с. Орловец, с.
Павел, с. П. Каравелово и с.
Раданово.

община

3 692 723,10
лв.

№ 2 Изграждане и
рехабилитация на
канализационната
мрежа

№ 3 Изграждане на
ПСОВ
№ 4 Осигуряване на
чиста питейна вода за
населените места, в т. ч.
и от местни
водоизточници
ЦЕЛ 6. Благоустрояване на селищата
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

№ 1 Разширяване и
подобряване
състоянието на зелените
площи, паркове,
обществени терени

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

Проект „Благоустрояване и
паркоустрояване на района на
автогара в УПИ II и III, кв.45 по
ПУП на гр.Полски Тръмбеш и
община
ПИ с идентификатор №
57354.300.2373 и №
57354.300.2374 по КККР на
гр.Полски Тръмбеш“

80 207,67 лв.

Изготвяне на Общ устройствен
план на общината

100 200,00 лв.

№ 2 Изготвяне на
селищни устройствени
Кадастрална карта и
и кадастрални планове
кадастрални регистри за
и Общ устройствен план землището на с. Куцина.
на общината
Изготвяне на ПУП на град
Полски Тръмбеш

община

община

община

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

80 207,67
лв.

76 200,00 лв.

22 800,00
лв.

22 800,00 лв.

21 000,00 лв.

24 000,00
лв.

статус на
проекта

11

изпълнен

изпълнява се

изпълнен

21 000,00 лв.
изпълнен

ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци
№ 1 Участие в
изграждането на
регионалното депо за
ТБО в гр. Бяла
№ 2 Премахване на
нерегламентираните
сметища
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

бенефициент

2

4

обща
стойност лв

5

статус на
проекта

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

11

7 386 085,04
лв.

изпълнява се

№ 3. Поетапно
закриване и
рекултивация на
общинското депо за
неопасни отпадъци
№ 4 Организирано
сметоизвозване и
поетапни мерки за
въвеждане на разделно
събиране на битовите
отпадъци в населените
места в общината
ЦЕЛ 8 Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и горските ресурси и биологичното разнообразие
№ 1 Възстановяване на
терени от свлачищни
райони, укрепване на
свлачища
№ 2 Опазване на
водните площи

проект:„Управление на риска и
община Полски
защита от наводнения в
Тръмбеш и
трансграничните региони
Калараш
Калараш и Полски Тръмбеш " .

7 536 821,47
лв.

150 736,43
лв.

П Р И О Р И Т Е Т № 4 Създаване на съвременна среда за развитие на образованието, младежките дейности и спорта. Приобщаване към европейските
културни традиции.
ЦЕЛ 1 Подобряване на образователна и спортна среда в общината
№ 1 Подобряване на
достъпа до образование

проект „Успех” - „Да направим
училището привлекателно за
младите хора”

ОУ
П.Каравелово

22 237,00 лв.

22 237,00 лв.

изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

проект „Успех” - „Да направим
училището привлекателно за
младите хора”

ОУ Раданово

19 742,00 лв.

19 742,00 лв.

изпълнен

проект „Успех” - „Да направим
училището привлекателно за
младите хора”

ОУ Страхилово

19 674,00 лв.

19 674,00 лв.

изпълнен

проект „Включващо обучение”

СУ П.Тръмбеш

проект «Твоя час»

СУ
«Ц.Церковски»,
гр. П. Тръмбеш

проект «Твоя час»

ОУ «Св. св.
Кирил и
Методий»,
с.Раданово

проект «Твоя час»

изпълнен

16 411,00 лв.

16 411,00 лв.

изпълнява се

5 679,00 лв.

5 679,00 лв.

изпълнява се

ОУ «Васил
Левски», с.П.
Каравелово

5 068,00 лв.

5 068,00 лв.

изпълнява се

проект «Твоя час»

ОУ «Св. св.
Кирил и
Методий», с.
Страхилово

2 229,00 лв.

2 229,00 лв.

приключен

проект «Подкрепа за равен
достъп и личностно развитие»

СУ
«Ц.Церковски»,
гр. П. Тръмбеш

2 385,00 лв.

2 385,00 лв.

изпълнява се
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

№ 2 Насърчаване на
ученето през целия
живот:обучение,
квалификация и
преквалификация на
безработни и заети

№ 3 Спорт в свободното
време и в детско юношеска възраст

програма, проект, дейност

2

Проект "ПРО-МО-ПРИ" в
Българо-германски център

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

Бюро по труда
изпълнен

проект "Активни младежи в
Община Полски Тръмбеш"

община

220 546,00 лв.

Проект "Преустройството на
първия етаж в сградата за
социални услуги, гр. Полски
Тръмбеш в „Зала за фитнес и
тежка атлетика"

община

15 000,00 лв.

Проект "Център АЗ МОГА” база за параолимпийци

„Център АЗ
МОГА” ЕООД

220 546,00 лв.

изпълнение
до 01.12.2017
г.

15 000,00
лв.
изпълнен

350 000,00 лв.

350 000,00 лв.
изпълнен

ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно наследство за устойчиво развитие на туризма
№ 1 Създаване,
възстановяване и
опазване на културно историческото и
природно наследство
№ 2 Създаване и
развитие на
туристически продукти,
услуги и атракции
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

№ 3 Развитие на
балнеотуризма в
общината

програма, проект, дейност

бенефициент

2

4

проект „Помпена станция с
черпателен резервоар за
минерална вода – съоръжения
на техническата
инфраструктура в гр. Полски
Тръмбеш, Община Полски
Тръмбеш”

община

обща
стойност лв

5

253 782,97 лв.

статус на
проекта

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

11

126 891,48 лв.

изпълнява се

126 891,49
лв.

Цел 3. Развитие и поддържане на културните дейности и инициативи
№ 1 Провеждане на
традиционни културни
мероприятия

№ 2 Развитие на
читалищната дейност

Младежката работилница по
проект на Програма
„Младежта в действие”

НЧ „Отец
Паисий 1905”
гр.Полски
Тръмбеш

изпълнен

П Р И О Р И Т Е Т № 5 Повишаване на институционалния капацитет за управление и развитие
ЦЕЛ 1 Повишаване ефективността и ефикасността на администрацията
№ 1 Повишаване на
институционалния
капацитет на
администрацията

проект „Общинска
администрация Полски
Тръмбеш по Оперативна
програма «Административен
капацитет» 2007-2013 г.

община

№ 2 Предоставяне на
качествени услуги на
гражданите и бизнеса

проект „Е-ПОДЕМ"

НСОРБ

7 244,44 лв.

87 244,44 лв.

изпълнен

изпълнен
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
финансиране от:
Приоритет, специфична
цел, мярка

1

програма, проект, дейност

2

бенефициент

4

обща
стойност лв

5

ДБ

ОБ

частни
инвестиции

фондове на ЕС

друго
финансиране

6

7

8

9

10

статус на
проекта

11

№ 3 Сътрудничество с
общини и институции в
страната и чужбина
ОБЩО (лв.)

57 599 819,91

1 862 553,00 1 174 029,98

350 000,00

46 013 121,95

8 200 114,98
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