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Списък на използваните съкращения
АЗ

Агенция по заетостта

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ДВ

Държавен вестник

EE

Енергийна ефективност

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗОП

Закон за обществени поръчки

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение

МТБ

Материално-техническа база

НСИ

Национален статистически институт

ОДЦ

Обединено детско заведение

ОПАК 2007-2013

Оперативна програма „Административен капацитет“

ОПРКБИ 2007-2013

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“

ОПИК 2014-2020

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ОПОС 2007-2013

Оперативна програма „Околна среда“

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР 2007-2013
ОПРР 2014-2020

Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013
Оперативна програма Регионално развитие 2014-2020

ОПРЧР 2007-2013
ОПРЧР 2014-2020

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 20072013
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 20142020

ОСЗ

Общинска служа „Земеделие“

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

СЦ

Специфична цел

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ЦДГ

Целодневна детска градина

УУЗ

Устойчиво управление на земите
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад представя постигнатите резултати от извършената
междинна оценка на Общинския план за развитие на община Айтос 2014 2020 г. в съответствие с договор с предмет „Изготвяне на междинна
оценка на Общинския план за развитие на община Айтос и Актуализиран
документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Айтос
за периода 2018 - 2020 г.“.
Планът за развитие е инструмент, който съдържа общата рамка за
развитие на общината. Тя е определена въз основа на наличния
потенциал и сравнителните предимства на територията, като
същевременно съчетава политики, цели, приоритети и механизми,
залегнали в национални и европейски стратегически и политически
документи за планиране и управление на регионалното развитие.
Общинският план за развитие (ОПР) 2014 - 2020 г. се явява най-важния
стратегически документ за общините в България. От една страна същият
се разглежда като инструмент за разрешаване на приоритетни за
общината предизвикателства и задачи, и същевременно осигурява ,,вход”
към националните и европейските финансови ресурси.
Предвидените в ОПР мерки следва да се разглеждат като инструмент за
управление в ръцете на община Айтос, която наблюдава както външните
промени, така и процесите, протичащи в рамките на общината. Община
Айтос следва да ги анализира, да определя и предлага избор на реакция
(балансирано, взаимосвързано, равномерно развитие на всички
подсистеми), в дефинираните в плана рамки, с оглед постигане на
заложените цели.
В тази връзка междинната оценка на изпълнението на ОПР представлява
неразделна част от цикъла на местно (общинско) стратегическо
планиране. Тя има за цел не само да установи степента на постигане на
целите, приоритетите и мерките в ОПР, но и да послужи като коректив на
цялостния процес на развитие и управление на територията,
включително чрез определяне на проблемни моменти в него (в случай че
се идентифицират такива), както и предизвикателствата, произтичащи от
реалистичността и нивото на конкретика.
Настоящият доклад има за основна цел да представи извършената
междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на
община Айтос за периода 2014 - 2020 г. Във връзка с това конкретните
задачи на доклада са:
6
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Да се получи обективна информация за степента на изпълнение на
ОПР на община Айтос за периода 2014 - 2020 г.;
Да се дадат препоръки за конкретизиране и актуализиране на
мерките и целите (ако е приложимо), като се съобразят с
настъпили промени в икономическата и социалната среда в
община Айтос;
Да се посочат изпълнени мерки и цели и/или такива, чието
значение е отпаднало;
Да се откроят дефицити и слабости и да се направят препоръки по
отношение на бъдещи актуализации на ОПР (ако е приложимо) и
по отношение на бъдещи оценки.
Резултатите от оценката могат да бъдат използвани като основа за
актуализиране на Общинския план за развитие на община Айтос за
периода 2014 - 2020 г., ако изводите и препоръките показват, че такава се
налага.
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II.

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

Междинната оценка на ОПР на община Айтос за периода 2014 - 2020 г.
изцяло се базира на принципите на системния подход и се ръководи от
разбирането, че Общинският план представлява инструмент за
формулиране на общата рамка за развитие на общината, който следва да
адресира предизвикателствата пред/възможностите за развитието на
територията и възможните ефективни решения за тяхното
преодоляване/оползотворяване.

2.1. Нормативно основание за извършване на оценката
Законът за регионално развитие (ЗРР)1 и Правилника за неговото
прилагане2 регламентират извършване на три вида оценки:
предварителна, междинна и последваща. В изпълнение на това изискване,
ОПР на община Айтос 2014 - 2020 г. до момента е бил обект на
предварителна оценка. По отношение на междинната оценка Закона за
регионалното развитие определя:
задължението за извършване на междинна оценка на ОПР и
времето на нейното осъществяване (чл. 33, ал.1) - ,,За
реализацията на документите за стратегическо планиране по чл.
9, ал. 1, т. 1 - 4 се извършва междинна оценка към средата на
периода на тяхното действие“;
минималният ѝ обхват и съдържание (чл. 33, ал. 2):
a) оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
b) оценка на степента на постигане на съответните цели;
c) оценка на ефективността и ефикасността на използваните
ресурси;
d) изводи и препоръки за изпълнението.
отговорността за организиране и възлагане на междинната
оценка (чл. 36, ал. 1): ,,Оценките се извършват чрез възлагане при
условията и по реда на ЗОП съответно от Министъра на
Закон за регионалното развитие (ЗРР), В сила от 31.08.2008 г., Обн. ДВ. бр. 50 от 30 Май 2008 г., изм. ДВ. бр.
47 от 23 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 2009 г., изм. и доп.
ДВ. бр. 82 от 26 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013 г., доп. ДВ. бр. 22 от 11 Март 2014 г., изм. ДВ.
бр. 98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр. 9 от 3 Февруари 2015 г., доп. ДВ. бр. 14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и
доп. ДВ. бр. 15 от 23 Февруари 2016 г., доп. ДВ. бр. 13 от 7 Февруари 2017 г.
2 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г., обн. ДВ.
бр.80 от 12 септември 2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 юли 2016 г.
1
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регионалното развитие и благоустройството, от областните
управители и от кметовете на общините”;
възможните източници на финансиране (чл. 26: държавен
бюджет, бюджетите на общините, средства от фондовете на ЕС и
други) и тяхното изразходване, включително за наблюдение и
оценка (чл. 27, т. 5);
документите, имащи отношение към оценяването, като
официална обществена информация (чл. 37, ал. 1), както и
свързаните с това задължения за информиране на обществеността
(чл. 37, ал. 2);
Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие внася
допълнителни разяснения на текстовете на Закона, като свързва
провеждането на междинна оценка с:
изготвяне на доклад (чл. 42, ал.1), отчитащ резултатите от
оценката;
публикуване на доклада за междинната оценка на страницата на
общината в интернет и на портала за обществени консултации на
Министерския съвет (чл. 42, ал.2);
задължение кметът на общината и общинският съвет да
осигуряват информация и публичност на общинския план за
развитие в съответствие със своите компетенции (чл. 41).
Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че правната уредба
осигурява солидна база за извършване на междинна оценка.
Настоящата оценка е от формиращо естество: тя предоставя информация
за интервенциите, която помага за подобряване на управлението [им]. Тя
представлява периодичен преглед на съответствието, ефикасността,
ефективността, въздействието и устойчивостта на дадена интервенция, в
съответствие с предварително дефинираните в нея цели. В допълнение,
оценката е от съществено значение за идентифициране на тенденциите,
за проследяване на напредъка, за формулиране на изводи, за адаптиране
на действията съобразно променящата се среда и новите
предизвикателства, за осигуряване на отчетност и надграждане на
капацитета.
В рамките на програмния период 2014 - 2020 г. са предвидени три типа
оценки - предварителна, междинна и последваща. И трите типа оценка
използват повечето от обективните критерии, но за различните видове
оценки тези критерии имат различна тежест (виж следващата фигура).
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Цел на оценката
Обоснованост
Приложимост
Ефективност
Ефикасност
Въздействие

Предварителна
(ex-ante)
Планиране

Междинна
(mid-term)
Изпълнение

Последваща (ex - post)
Отчитане

Фигура 1 - Видове оценки и връзка с видовете критерии за оценка

Оценките се осъществяват при спазване на логиката на разработване и
изпълнение на Общинския план за развитие. Предварителната оценка
помага за идентифициране на обществените потребности, за
формулиране на целите, за правилно адресиране на проблемите, за
отчитане на рисковете и предизвикателствата. Междинната оценка
проследява напредъка на осъществяваните интервенции и качеството на
тяхното изпълнение. Последващата оценка се фокусира върху
постигнатите резултати и реализираните въздействия.
Съгласно ЗРР, Междинната оценка се извършва в средата на програмния
период. Основната й функция е препрограмирането (промяната) на
плановия документ (когато има необходимост от такова), въз основа на
оценката на първоначалните резултати от неговото изпълнение. Тя се
концентрира върху напредъка, степента на постигане на поставените
цели, ефикасността и ефективността на интервенции, съобразно
предварително определените цели, приоритети и мерки, и при
необходимост да предложи коригиращи действия.
В зависимост от направените изводи е възможно да се предложат
промени при реализиране на мерките, заложени в плана. Чрез сравнение с
изходната ситуация може да се прецени дали предвидените действия и
интервенции са релевантни на променящите се социално-икономически
условия.

2.2. Обект на оценката
Обект на междинната оценка е Общинският план за развитие на община
Айтос за периода 2014 - 2020 г.
Предмет на междинната оценка са: - първоначалните резултати от
изпълнението на ОПР към 31.12.2017 г.; - степента на постигане на
поставените цели и ефективността на изпълнението; и - ефикасността на
използваните ресурси за реализацията на ОПР в съответствие с
изискванията на Закона. В този смисъл междинната оценка ще представи
информация за:
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постигнатия напредък в реализирането на целите и приоритетите
за развитието на Общината;
идентифицираните предизвикателства и предприетите
съответните органи действия за тяхното адресиране;

от

прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на
ОПР до края на периода на неговото действие.
Оценката обхваща периода 01.01.2014 г. - 31.12.2017 г. (при наличие на
данни) и включва:
a) преглед на резултати от предишни оценки;
b) оценка на степента на изпълнение на количествено
определените цели (включително вероятно постигане на
целите въз основа на напредъка по отношение на
специфичните цели) и на тази основа - на политиката и
разпределението на финансовите ресурси;
c) оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението
на ОПР;
d) Анализ на съгласуваността и релевантност на Плана за
развитие спрямо промени в националната и регионална
политика.
Междинната оценка се базира на следните документи
Общински план за развитие на община Айтос за периода 2014 2020 г.;
Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община
Айтос за периода 2014 - 2020 г.;
Методически указания за разработване на национална стратегия
за регионално развитие (2012 - 2022 г.), регионални планове за
развитие на районите ниво 2 (2014 - 2020 г.), областни стратегии
за развитие (2014 - 2020 г.), общински планове за развитие (2014 2020 г.)3;
„Методика за изготвяне на междинна оценка на областна
стратегия за развитие”4;
Ръководството на Европейската комисия за извършване на оценки
на социално-икономическото развитие EVALSED.

3 Одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
http://www.mrrb.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/7d3f7da880fa0e5a47bcdc92fbd7bbdc.pdf
4
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството,
http://www.mrrb.government.bg/bg/metodika-za-provejdane-na-mejdinna-ocenka-na-oblastnite-strategii-zarazvitie-primerno-tehnichesko-zadanie-za-provejdane-na-mejdinna-ocenka-na-oblastnite-strategii-za-razvitie/
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2.3. Използвани методи
При изготвяне на междинната оценка са използвани широк спектър от
количествени и качествени методи. Използваният инструментариум е в
съответствие с приложимите насоки на ЕК, описани в базирания в
интернет инструмент за оценка на социално-икономическото развитие
EVALSED и насоките за оценка за програмния период 2014 - 2020 за
програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие ,
Европейския Социален фонд и Кохезионния фонд, както и добри практики
при осъществяване на оценки на програми и проекти.
Методите включват съчетание между експертна оценка, сравнителен
анализ, кабинетно проучване, анализ на съответствието, анализ на
индикаторите, статистически методи на анализ.
Приложеният методически подход в изготвянето на междинната оценка е
„отдолу – нагоре“. Той се базира на структурирано, систематично и
итеративно събиране, обработка, обобщение, интерпретиране, анализ и
представяне на информацията. Същият включва няколко, последователно
осъществявани стъпки илюстрирани в следващата фигура.

Фигура 2 - Подход за осъществяване на междинната оценка на ОПР на община Айтос 2014-2020
г.

2.4. Източници на информация
Използването на официални източници е основно правило, което
гарантира прозрачността и достоверността на получените резултати. Ето
защо, при изготвяне на оценка са използвани статистически данни от
официални институции (НСИ, АЗ и др.), Информационната система за
управление и наблюдение (ИСУН), административни документи, приети
стратегически и планови документите на национално, регионално и
местно ниво и др. Пълният списък на използваните информационни
източници е даден в Приложение 1 от настоящия доклад.
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III.

ПРЕГЛЕД

НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ НА ОПР

НА ОБЩИНА АЙТОС 2014-2020
Предварителната оценка на Общинския план за развитие на община
Айтос за периода 2014 - 2020 г. е извършена паралелно с изготвянето на
стратегическия документ, като е приключена през декември 2014 г.
Основните заключения от предварителната оценка, представени в
Доклада, в окончателната му версия, са:
Общата структура за изготвяне на анализ за икономическото и
социално развитие е спазена;
SWOT - анализът съответства на анализа на икономическото и
социалното развитие и приложената стратегическа рамка;
Стратегическата част на ОПР е структурирана ясно и в
съответствие с изискванията на европейските, национални,
регионални и областни стратегически документи;
ОПР на община Айтос е хармонизирана с националните секторни
стратегии, които обхващат периода 2014 - 2020 г.;
Визията е завършена в смислово отношение и кореспондира със
стратегическата рамка;
Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с
предвидените проекти за изпълнение, от което може да се съди и
за ефективността и ефикасността за постигане на целите;
В индикативната финансова таблица е спазен принципа за
съфинансиране и допълняемост между местните ресурси,
държавния бюджет и фондовете на ЕС;
Системата от индикатори включва ясни, уместни и достатъчен
брой индикатори, което ще позволи да се изготви качествена
междинна и последващата оценка на Плана;
Успешното изпълнение на ОПР би довело до икономически ръст и
подобряване на качеството на живот в Общината;
Спазени са принципите за информираност и публичност в
процесите на планиране и програмиране на местно ниво.
Екипът изготвил Предварителната оценка на Общинския план за
развитие е дал и следните основни препоръки.
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ОПР да се съгласува с Оперативните програми за новия програмен
период 2014 - 2020 г. и при необходимост да се актуализира;
Да се създаде специална мониторингова група за наблюдение на
ОПР с участието на всички заинтересовани страни, която да
спомогне за текущото проследяване на изпълнението;
По преценка на Община Айтос да се изведат няколко ключови
индикатора, по които да се следи ежегодно напредъка в
изпълнението на ОПР, включително и от мониторинговата група.
Независимо от положителното становище за изготвения документ,
прегледът показа, че в извършената предварителна оценка не са
засегнати в достатъчна степен някой от основните въпроси касаещи
адекватността на финансовата таблица и заложените индикатори. Тези
слабости създадоха сериозни трудности при извършване на междината
оценка и биха се отразили върху възможността за изготвяне на
последващата оценка. Това наложи да се извърши допълнителна оценка
на заложените индикатори по модела SMART, като на база реализираното
изпълнение са дадени и препоръки за коригиране на финансовата
таблица.

14

Доклад за извършена Междинна оценка на Общинския
план за развитие на община Айтос 2014-2020 г.

IV.

МЕЖДИННА

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020
Обхватът на междинната оценка на общинските планове е дефинирана в
чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 36, ал. 1 от Закона за регионалното развитие на
(ЗРР). Тя включва като минимум:
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 актуализация на съответния документ.
Настоящият раздел представлява оценка на постигнатите резултатите от
изпълнението на Общинския план за развитие на община Айтос 2014 2020 г.

4.1. Общи положения
В структурно отношение, Общинският план за развитие на община Айтос
за периода 2014 - 2020 г. е съобразен с изискванията, посочени в
Методическите указания за разработване на общински планове 2014 –
2020 г., изготвени от Министерство на регионалното развитие. Планът
следва основните компоненти, очертани в нормативните актове – анализ
на икономическото и социално развитие на общината, административен
капацитет, SWOT анализ, Визия, цели и приоритети за развитие,
индикативна финансова таблица, индикатори за наблюдение и оценка и
действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана,
програма за реализация и мерки за ограничаване изменението на климата
и за адаптацията към настъпилите промени. Планът за общинско
развитие на община Айтос също така описва приложението на „принципа
на партньорство“ при разработването на плана и начините на
консултиране и информиране на всички заинтересовани страни.
При изготвянето на стратегическия документ са взети под внимание и
съблюдавани принципите и приоритетите, заложени в следните
стратегически документи:
ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж;
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Национална програма за развитие: България 20205;
Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022;
Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода
2014 - 2020 г.;
Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2014-2020 г.;
Национална концепция за пространствено развитие за периода
2013 - 2025 г.
Стратегическата рамка на ОПР на община Айтос се състои от следните
части:
Визия за развитие на общината
Стратегически цели

4

Приоритети

12

Мерки

40

Проекти и дейности в Програма за реализация

89

Дефинираната визия на община Айтос е:
„Община Айтос – проспериращ общински център и привлекателно
място за живот, инвестиции и бизнес, с висок стандарт на живот,
съхранена природна, културна и околна среда“
Общата рамка е насочена към развитие на общината, съответстващи на
целите и приоритетите на по-високите нива и обуславящи постигането на
устойчивост в развитието на общинската териториална и социална
общност.

4.2. Оценка на напредъка (първоначалните резултати) от
изпълнението на ОПР въз основа на
регламентираните в него индикатори
Степента на напредък в изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Айтос е измерен на две нива: на база постигнатите резултати,
следствие на приключилите проекти до 31.12.2017 г. и на база оценка на
очакваните резултати от проектите, в процес на реализация.
За оценка на изпълнението на ОПР на община Айтос 2014 - 2020 г. беше
съставен независим информационен масив, който да отчита постигнатия
финансов и финансов напредък по изпълнение на Програмата за
5
приета
с
Решение
№
1057
на
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2927.

Министерския

съвет

от

20.12.2012

г.;
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реализация на ОПР и постигнатите резултати. Изграденият масив
послужи за отправна точка в същинския анализ и формулирането на
изводи и препоръки. За неговото съставяне, основните източници на
информация, включват:
Информационна система за управление и наблюдение 2013 и
2020;
Национален статистически институт, Агенция по заетост и др.;
Допълнителна информация
администрация;

предоставена

от

общинската

Годишни доклади за изпълнението на ОПР на община Айтос.
В съответствие с етапа на изпълнение и за целите на отчитане на
напредъка на изпълнение на Плана за развитие, е възприето разделяне на
проектите на 2 основни групи:
Група 1 - Приключили – това са проектите, чието физическо
изпълнение е приключило или са със срок на приключване към
31.12.2017 г. Въз основа на тях се оценява степента на изпълнение,
ефективността и ефикасността на изпълнението на ОПР на
община Айтос. В обхвата на оценката попадат общо 87 изпълнени
проекта (изцяло или частично) и още 125 допълните проекти
допринасящи за постигане на целите;
Група 2 - В процес на изпълнение – това са проекти стартирали в
рамките на програмния период 2014 - 2020 г., и които към датата
на извършване на оценката имат сключени договори и са в процес
на реализация. Данните от тази група са използвани за изготвяне
на прогнозата за постигане на стратегическите цели. Общият брой
прегледани проекти в процес на реализация е 16 бр.
Оценката на първоначалното изпълнение е изготвена на ниво приоритет,
като се базира на структура и съдържанието на ОПР на община Айтос.
Анализът на постигнатия напредък обхваща следните основни аспекти на
финансовия и физически напредък в изпълнението на Плана за развитие.
Физически напредък

Финансов напредък

Общо изпълнение на проектите и
дейностите
включени
в
Програмата за реализация.

Размер
на
инвестираните
средства за изпълнение на Плана
за развитие – общо и по
източници.

Напредък и степен на постигане
при изпълнение на целите.

Инвестирани
средства
по
стратегически цели, приоритети и
мерки.
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Физически напредък

Финансов напредък

Прогноза за очаквания напредък
по целите, въз основа на проектите
в реализация.

Прогноза
за
очакваното
финансово
изпълнение,
въз
основа
на
проектите
в
реализация.

Постигнато ниво на ефективност
при постигане на целите.

Оценка на нивото на ефикасност
въз основа на приключилите
проекти.

Преди да се извърши преглед и да се анализира физическото и финансово
изпълнение на ОПР на община Айтос следва да се направят няколко
уточнения:
Междинната оценка се извършва чрез подхода „отдолу – нагоре“, т.
е базира се на получена информация за изпълнение проекти,
инициативи и дейности от страна на община Айтос и други
отговорни институции спомагащи за изпълнение на отделните
приоритети и мерки. Оценката е структуриране на база получена
информация;
В оценката са включени проекти, изпълнявани или в процес на
изпълнение от общинска администрация, частен сектор, публични
и обществени институции и организации;
Времевият хоризонт при отчитане на резултатите (финансови и
физически) е 2014 - 2017 г. В тази връзка, проекти стартирали
преди 2014 г., но завършили след началната дата на оценката са
взети предвид;
При оценката на финансовото изпълнение са взети предвид
реално изплатените суми в периода 2014 - 2017 г., където е било
възможно;
Част от изпълнените проекти включват комплекс от дейности
имащи отношение към повече от една стратегическа цели или
приоритет на ОПР на община Айтос. Поради тази причина
постигнатите резултати са съотнесени към отделните цели и
приоритети, когато това е било възможно;
При оценка на степента на ефикасност е взета предвид цялостната
сума по приключилите след 2014 г. проекти, независимо от
годината на тяхното стартиране;
Включването на проекти и инициативи, реализирани от местни
фирми и публични организации и институции, извън общинска
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администрация, е извършено на база налична и достъпна
публична информация, където това е възможно;
Включването на проекти и инициативи, реализирани от местни
фирми е извършено на база налична и достъпна публична
информация, където това е възможно.
Степента на постигане на целите има за задача да покаже достигнатия
напредък по изпълнение на ОПР на община Айтос. Оценката е базирана на
системата от индикатори за наблюдение и оценка изготвена през 2014 г.
За проследяване на напредъка са използвани различни източници на
информация в зависимост от индикатора, като в основата си се базираме
на постигнатите резултати по приключилите проекти.

4.3. Първоначални резултати от изпълнението на ОПР на
община Айтос
Фокусът при оценка на първоначалните резултати е поставен върху
изпълнението на Програмата за реализация на Плана за развитие и
общите разходи за нейното изпълнение. Основните информационни
източници въз основа, на които се базира оценката на първоначалните
резултати включва:
Годишни доклади за изпълнението на ОПР на община Айтос;
Данни от Информационната система за управление и наблюдение
(ИСУН).
4.3.1.

Изпълнение на Програма за реализация

Основната цел на Програмата за реализация е да осигури вътрешната и
външната съгласуваност на факторите на развитие и ресурсите за
реализация на Плана. Тя има оперативен характер, като в нея е
детайлизиран списъка от проекти и дейности за постигане на целите на
развитие на Община Айтос до 2020 г. Съгласно одобрените Указания на
Министъра на регионалното развитие и благоустройство, в Програмата се
включват проекти, които биха оказали по-голямо въздействие върху
дадена територия. Този подход акцентира върху важните и значими
проекти, чиито резултати и ефекти биха се отразили позитивно на
местната общност. В този смисъл, инвестиционната активност на
общината не следва да се разглежда единствени и само в светлината на
заложените в програмата проекти и дейности, но да се вземат предвид и
проектите
и
инициативи
отговарящи
на
идентифицираните
стратегически цели и приоритети. С оглед на гореизложеното, в хода на
оценка са разгледаните и инвестиции извършени от общината, но извън
Плана за развитие, но които са в съответствие с поставените целите и
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посоката на развитие. Поради тази причина, където е удачно, екипът е
включил резултатите от тези проекти.
Проектите/дейностите в Програмата за реализация обхващат различни
сфери. Някои от тях са представени твърде общо и съдържат в себе си
възможност за изпълнение на повече от един проект. Целта на тяхното
включване в Плана е била да се дадат основните стратегически насоки за
цялостното развитие на общината и да се търси по-голямо включване на
заинтересованите страни, за да се засили въздействието на плана върху
територията на община Айтос. Общо 89 проекта и дейности, са планирани
за реализация в рамките на програмния период. В същото време,
прегледът на Програмата за реализация очертава следните основни
слабости имащи отношение към цялостната оценка на изпълнението:
Наличие на мерки без заложени проекти, но с посочена
инвестиционна стойност. Пример за подобни мерки са:
o Мярка 2.1.9: „Модернизация на МТБ на административни
сгради“, Мярка 2.2.5: „Опазване на биоразнообразието“,
Мярка 3.3.3: „Превенция на младежката и дългосрочна
безработица“ и др.
Определяне на дейности, които така дефинирани са мерки – напр.
„Стимулиране създаването на клъстери, ориентирани към
традиционни
отрасли“,
„Стимулиране
развитието
на
биоземеделието“ и др.;
Тези слабости създават трудности относно определяне на обхвата
на конкретната мярка и коректно отчитане на постигнатите
резултати.
Включване на мерки излизащи изцяло извън компетенциите и
правомощията на общината – напр. Мярка 2.1.3: „Подобряване на
електроснабдяването на общината“;
Проекти и дейности в рамките на един обект, които могат да
бъдат обединени в един проект;
„Изкуствено“ обособяването на мерки с отделни проекти и
дейности, които са функционално свързани помежду – напр.
Мярка
2.1.6
„Модернизация
на
МТБ
на
социалната
инфраструктура“ може да бъде обединена с Мярка 3.3.1
„Поддържане на качеството и създаването на нови социални
услуги в общината“. По този начин ще се постигне по – голяма
яснота и възможност за отчитане на конкретните резултатите от
предприетите дейности в социалната сфери и ще се постигне
оптимизиране на стратегическата рамка на ОПР на община Айтос;
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Некоректно отнасяне на проекти и дейности в рамките на дадени
мерки. Следните примери могат да се изтъкнат:
o По Мярка 2.1.2: „Подобряване на водоснабдяването,
канализацията и пречистването на отпадни води“ е
включен проект „Закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо по битови отпадъци в
землището на с. Лясково и в землището на гр. Айтос“. В
същото време е обособена Мярка 2.2.3 „Подобряване на
управлението на отпадъците“, в която липсват предвидени
дейности и проекти;
o Мярка 2.2.7 „Подобряване на ЕЕ и разширяване
използването на ВЕИ“ дава една широка рамка и логиката
подсказва, че тя трябва да включва проекти и дейности
насочени към енергийна ефективност. Съгласно програмата
за реализация обаче, в нея са включени три проекта – един
за ЦДГ „Радост“ и два проекта за читалища. В същото време,
в Мярка 2.1.7 и Мярка 2.1.5 са предвидени проекти за
внедряване на мерки за ЕЕ за обекти на здравната и
културна инфраструктура.
С оглед на констатираните слабости, препоръчваме да се обмисли
възможността за актуализация Стратегическата рамка и Програмата за
реализация като в нея бъдат включени значими за община Айтос проекти
и инициативи, водещи до постигане на визията и стратегическите цели.
По отношение на физическия напредък, оценката се базира на прегледа на
общо 239 индивидуално реализирани проекта от общината, училища и
детски заведения, частен и неправителствен сектор. От тях:
212 приключили проекта, от които 125 допълнителни проекти
извън Програмата за реализация;
16 проекта в процес на изпълнение, от които шест проекта извън
Програмата за реализация.
Таблицата по-долу илюстрира физическото изпълнение на Програмата за
реализация въз основа на информацията за приключилите и в процес на
реализация проекти.
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Таблица 1 - Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР на община Айтос по специфични цели

Стратегическа цел
1
Стратегическа цел 1:
"Развитие на
конкурентоспособна и
модерна икономика"

Общ брой проекти и
дейности включени
в Програмата за
реализация
2

Общ брой изпълнени проекти, от тях:
Реализирани и стартирали
Допълнителни
проекти включени в
проекти
Програмата за реализация
3
4

Степен на
изпълнение, в
%
5=3/2

29

5

2

17%

Стратегическа цел 2:
"Подобряване на
инфраструктурата на
общината и опазване и
съхранение на околната
среда"

59

17

75

29%

Стратегическа цел 3:
"Социално развитие и
интеграция"

13

6

46

46%

Стратегическа цел 4:
"Повишаване на
териториалното
сътрудничество и
подобряване на
административния
капацитет"

3

1

8

33%

104

29

131

28%

ОБЩО

Източник: Годишни доклади за изпълнение на ОПР на община Айтос, ИСУН, собствени изчисления

Данните за периода 2014-2017 сочат, че при 28% от проекти и дейности
включени в Програмата за реализация са предприети стъпки за тяхната
реализация. В същото време, при по-задълбочен анализ е видно, че
равнището на изцяло изпълнените проекти е много ниско. За цялостното
изпълнение се разчита основно на привличане на външни средства –
национални и европейски. Забавянето в стартирането на Оперативните
програми и ПРСР действащи в програмния период 2014 - 2020 г. води до
поетапно изпълнение на заложените проекти и дейности. Това е
основната причина да регистрираме изпълнението на повече от един
проект по дадена дейност / проект включен в Програмата за реализация.
Високият брой на реализираните допълнителни проекти по отделните
стратегически цели, се дължи на някой пропуски в процеса на планиране.
Така например към проектите, който не са включени в ОПР на община
Айтос спадат: "Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Айтос",
„Изграждане на канализация в с. Пирне“ и др. Прегледът на
реализираните допълнителни проекти показва, че основната част от тях
са по Стратегическа цел 2: "Подобряване на инфраструктурата на
общината и опазване и съхранение на околната среда" (75 бр.) и
Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция" - (46 бр.).
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Значителна част от тези проекти са инфраструктурни и тяхното
изпълнение често се налага и от възникване на наложителни ремонтни
дейности или от изисквания за подобряване условията и безопасността на
местните жители. Друг фактор, който определя високият брой
допълнителни проекти, е в резултат на открилите се възможности за
финансиране. Окончателната рамка на Оперативните програми беше
одобрена след приемане на плана, бяха отворени нови национални
програми, а при други беше разширен обхвата на подкрепа. В това
направление, реакцията на общинската администрация може да бъде
оценена като много добра, тъй като е налице явен стремеж за възползване
и привличане на средства за осъществяване на проекти, в рамките на
поставените цели в Плана за развитие на общината.
4.3.2.

Общо финансово изпълнение на ОПР на община Айтос 2014 2020

Настоящата точка представя оценката на финансовото изпълнение на
ОПР на Община Айтос 2014 - 2020 г. по всички стратегически цели и
приоритети, за целия анализиран период. Оценката се базира на
заложените индикативни стойности във финансовата таблица. В тази
връзка цялостната оценка на чистото финансово изпълнение е
индикативен и позволява предварителни индикации за евентуална
необходимост за по-голямо ускоряване на дейностите по някои от
стратегическите цели и приоритети на ОПР на община Айтос. Анализът
отчита следните обстоятелства:
Липса на предварително осигурени средства, чрез които да се
финансират идентифицираните в Програмата за реализация
проекти и дейности;
Липса на необходимите финансови ресурси за всеки един проект
по отделно;
Липса на пълна проектна готовност при част от
инфраструктурните проекти, в които точно да бъде определен
обхвата и стойността на предвидените работи.
На практика, тези няколко фактора биха обременили с голяма грешка
предварително определените индикативните средства за изпълнение.
За реализиране на ОПР на община Айтос са предвидени средства в размер
на 75,452 млн. лв. Близо 75 % от бюджета са предвидени за реализиране
на проекти и дейности в рамките на Стратегическа цел 2: "Подобряване на
инфраструктурата на общината и опазване и съхранение на околната
среда", като 70% (52,800 млн. лв.) от всички планирани разходи в Плана за
развитие са предвидени по Приоритет 2.1: Подобряване на
инфраструктурата (СЦ 2).
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Фигура 3 - Индикативно разпределение на финансовите средства по Стратегически цели, в %
и в хил. лв.

Общото финансово изпълнение към 31.12.2017 г. на Плана за развитие
възлиза на 18,481 млн. лв., което представлява 24,5% от планираните
индикативни финансови средства. На базата на информацията за
сключените договори, очакваният общ размер достига нива от 47,178 млн.
лв., което представлява 62,5% от индикативния бюджет. Отчитайки
предстоящите възможности по Оперативните програми, очакваният
размер на капиталовите разходи до края на периода и възможностите за
финансиране, се очаква до 31.12.2020 г. разходите за изпълнение на ОПР
на община Айтос да възлязат приблизително на 55-56 млн. лв. Равнището
на финансово изпълнение въз основа на приключилите проекти и
проектите в реализация е показано на следващата таблица.
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Таблица 2 - Постигнато и очаквано финансово изпълнение в изпълнение на ОПР на община Айтос,
в хил. лв.
Стратегически цели / Приоритети

Планирани
разходи, в
хил. лв.

Финансово изпълнение в
периода 01.01.2014 г.31.12.2017 г., в хил. лв.

1

2

3

Стратегическа цел 1: "Развитие на
конкурентоспособна и модерна икономика"

Стойност на договорираните
Степен на финансово
средства след 01.01.2018 г., в
изпълнение, в %
хил. лв.
4=3/2

5

Общо финансово
изпълнение, в хил. лв.

Очаквана степен на
финансово изпълнение, в
%

Оставащ ресурс , в
хил. лв.

6=3+5

7=6/2

8=2-6

11 500,000

130,678

1,14%

1 608,000

1 738,678

15,12%

9 761,322

Приоритет 1.1: Развитие на икономиката чрез
използване на местния потенциал

150,000

33,451

22,30%

0,000

33,451

22,30%

116,549

Приоритет 1.2: Развитие на модерно земеделие

708,000

35,487

5,01%

0,000

35,487

5,01%

672,513

10 530,000

61,740

0,59%

1 608,000

1 669,740

15,86%

8 860,260

112,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

112,000

Стратегическа цел 2: "Подобряване на
инфраструктурата на общината и опазване и
съхранение на околната среда"

56 234,000

14 194,552

25,24%

26 168,828

40 363,380

71,78%

15 870,620

Приоритет 2.1: Подобряване на
инфраструктурата

52 800,000

7 990,405

15,13%

25 259,547

33 249,952

62,97%

19 550,048

Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на
околната среда

3 434,000

6 204,147

180,67%

909,281

7 113,428

207,15%

-3 679,428

Стратегическа цел 3: "Социално развитие и
интеграция"

6 946,000

3 694,878

53,19%

919,645

4 614,523

66,43%

2 331,477

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на
здравните услуги и достъпа до тях

24,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

24,000

6 412,000

1 918,162

29,92%

676,141

2 594,302

40,46%

3 817,698

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на
социалните услуги и интегриране на групи в
социална изолация

390,000

1 776,717

455,57%

243,504

2 020,221

518,01%

-1 630,221

Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус
на населението

120,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

120,000

Стратегическа цел 4: "Повишаване на
териториалното сътрудничество и подобряване
на административния капацитет"

772,000

461,821

59,82%

0,000

461,821

59,82%

310,179

Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на
услугите, предоставяни от общината и
подобряване на капацитета й

222,000

461,821

208,03%

0,000

461,821

208,03%

-239,821

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните
партньорства и международно сътрудничество

550,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

550,000

75 452,000

18 481,929

24,49%

28 696,473

47 178,402

62,53%

28 273,598

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
Приоритет 1.4.: Насърчаване и подпомагане на
инвестиционната активност

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и
достъпа до образованието. Създаване на
благоприятна среда за реализация на младото
поколение

ОБЩО

Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени проучвания

Най-висок е размерът на инвестираните средства по Стратегическа цел 2:
"Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и съхранение
на околната среда" – над 14 млн. лв. Това е обяснимо с характера на
реализираните проекти, които са изцяло насочени към подобряване на
инфраструктурата в общината. Отчитайки предварително определените
ресурси по стратегическата цел, изпълнението на заложените дейности и
проекти е основен приоритет за общината. Независимо, че към момента
инвестираните средства възлизат на 77% от всички извършени разходи в
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изпълнение на ОПР на община Айтос, съществува риск от не реализиране
в пълен обем на заложените инвестиции. Има няколко фактора, които
оказват влияние и следва да бъдат взети предвид:
Инфраструктурните проекти изискват по продължителен период
на подготовка и изпълнение и по-голям финансов ресурс. За
реализацията на по-мащабните проекти е необходима финансова
подкрепа от държавния бюджет и европейско финансиране. Това
допълнително се отразява върху срока за реализация на
заложените проекти;
Забавянето в стартираните на ОП и ПРСР за програмния период
2014-2020, както и промяна в условията по някой от тях.
Тези ограничения могат да доведат постигане на по-ниски нива на
привличане на външни средства. Данните сочат, че общината се опитва да
минимизира тези рискове чрез инвестиране на повече собствени средства.
Това може да спомогне за достигане на степен на финансово изпълнение в
рамките на 88-89% спрямо планираните разходи. Независимо от
очакваното добро финансово изпълнение по стратегическата цел, бихме
препоръчали да се обмисли преприоритизиране на включените проекти и
дейности включени в Програмата за реализация.
Към 31.12.2017 г. най-слаб е регистрираният финансов напредък по
Стратегическа цел 1: "Развитие на конкурентоспособна и модерна
икономика". Основният фактор е, че в първата част на програмния период,
основните финансови източници са местни и държавния бюджет, което е
определящо за ниския размер на инвестиции. В същото време отчитаме,
че в процес на реализация е проект Изграждане зони за отдих в лесопарк
"Славеева река", на стойност 1,608 000 млн. лв., с което финансовото
изпълнение достига нива от 15,1%. Имайки предвид, че основният дял от
инвестициите по стратегическата цел са по Приоритет 1.3.: „Развитие на
туризма“ (91,5%), осигуряването на нужните средства по този приоритет
се очертава като едно от основните предизвикателства пред местната
администрация. Сравнително ограничените финансови източници
свързани с финансиране на дейностите и проекти в сферата на
туристическата инфраструктура, поставя пред риск изпълнението. Въз
основа на данните за подготвените и подадени проекти, реалистичните
очаквания са финансовото изпълнение по приоритета да достигне нива
между 20-21% спрямо планираните средства. С оглед на това, бихме
препоръчали да се обмисли вариант за извършване на допълнително
приоритизиране на проектите и дейностите, с цел да се постигне по –
високо ниво на реалистичност по отношение изпълнението на
стратегическата цел.
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По отношение на Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция",
финансовото изпълнение достига нива от 53,2% до края на 2017 г., като с
проектите в реализация инвестициите ще достигнат над 66% спрямо
планираните разходи. Отчетените отлични равнища на финансово
изпълнение към средата на периода се дължи главно на реализираните
допълнителни проекти допринасящи към постигане на стратегическата
цел. Това налага извода, че е необходимо допълнително приоритизиране
на проектите и дейностите. Това ще съдейства за осигуряване на връзка
между проектите и дейностите в Програмата за реализация и реално
изпълнените проекти.
Най-високи нива на изпълнение се отчитат по Стратегическа цел 4:
"Повишаване на териториалното сътрудничество и подобряване на
административния капацитет". Регистрираното изпълнение към средата
на оценителния период е близо 60%. Налице е видим вътрешен дисбаланс
между заложените приоритети по целта. Отчитаме повече от два пъти
преизпълнение на планираните разходи по Приоритет 4.1: „Подобряване
качеството на услугите, предоставяни от общината и подобряване на
капацитета й“. В същото време не регистрираме извършени разходи по
Приоритет 4.2. „Стимулиране на местните партньорства и международно
сътрудничество“, като това се дължи на липсата на дефинирани проекти
по идентифицираните мерки към него. Тази слабост, води до практическа
невъзможност да се определи планирания обхват на проектите попадащи
по двете мерки, а от там се създава невъзможност за коректно отчитане
на постигнатия финансов и физически напредък по изпълнение на
приоритета.
ОПР на община Айтос предвижда използване на четири основни
източника на финансиране за изпълнение на проектите и дейностите,
заложени в Програмата за реализация. 94,3% от всички средства се
планира да бъдат привлечени от външни източници – основно от
националния бюджет и фондове на ЕС. Данните за финансовото
изпълнение по източници на финансиране е дадено в следващата
таблицата.
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Таблица 3 - Степен на изпълнение по източници на финансиране, в хил. лв. и %

Източници на финансиране

Планирани
разходи, в
хил. лв.

Финансово изпълнение в
периода 01.01.2014 г.31.12.2017 г., в хил. лв.

Степен на
финансово
изпълнение, в %

Стойност на договорираните
средства след 01.01.2018 г., в
хил. лв.

Общо финансово
изпълнение, в хил. лв.

Очаквана степен на
финансово
изпълнение, в %

1

2

3

4=3/2

5

6=3+5

7=6/2

Средства от общински бюджет

3 789,800

3 307,797

87,3%

4 902,181

8 209,978

216,63%

Средства от държавен бюджет

7 968,700

6 511,782

81,7%

4 270,951

10 782,733

135,31%

63 206,300

7 159,678

11,3%

19 361,187

26 520,864

41,96%

487,200

1 502,674

308,4%

162,154

1 664,828

341,71%

75 452,000

18 481,930

24,5%

28 696,473

47 178,403

62,53%

Фондове на ЕС, друга
чуждестранна помощ
Частни
източници
ОБЩО

Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени проучвания

По отношение на предвидените източници се отчитат следните
резултати:
Местно публично финансиране
Включва инвестирани собствени средства за реализация на
проекти и дейности, в т. ч. средства за съфинансиране на проекти,
реализирани чрез средства от външни източници. Отчетеният
размер на вложените ресурси възлиза на близо 3,307 млн. лв.
(87,3% от планирания ресурс). Инвестициите са над очаквания
размер към средата на периода, което сочи по-висока
инвестиционна активност на общината. Основният фактор е
свързан с генериране на по-високи нива на постъпления в местния
бюджет. Тъй като до края на периода остават три години, при
запазване на регистрираните нива, може да се очаква размерът на
местното публично финансиране да достигне заложените нива от
10 млн. лв., което ще бъде близо 3 пъти над планираните разходи.
Външно публично финансиране
Обединява три източника на финансиране – национални средства
(субсидии от републиканския бюджет и национални програми),
средства от ЕС (Структурни фондове и ЕЗФРСР) и външни
източници (международни донори). До края на 2017 г. стойността
на инвестираните външни средства възлиза на над 13,671 млн. лв.
(19% от планираните). Стойността на сключените договори и
проектите в изпълнение възлиза на 23,632 млн. лв., с които общия
размер на привлечени средства от външни източници достига
близо 52,4% спрямо планираното. Докато при осигурените средства
от националния бюджет и национални програми се отчитат нива
над очакваното, по отношение на средствата от ЕС се наблюдава

28

Доклад за извършена Междинна оценка на Общинския
план за развитие на община Айтос 2014-2020 г.

изоставяне. В таблицата по-долу е представен размерът на
привлечени средства от ЕС.
Таблица 4 - Привлечени и договорирани средства от ЕС за реализация на ОПР на община Айтос, в
хил. лв.

Привлечени средства от ЕС Договорирани средства от
Общ размер на
в периода 01.01.2014 г. ЕС след 01.01.2018 г., в хил.
средствата от ЕС
31.12.2017 г., в хил. лв.
лв.

Източник

1

2

ОПАК 2007-2013

3
128,00

4=2+3
0,00

128,00

ОПРЧР 2007-2013

1 120,77

0,00

1 120,77

ОПРЧР 2014-2020

1 253,00

413,70

1 666,70

ОПРКБИ 2007-2013

1 513,19

0,00

1 513,19

ОПИК 2014-2020

0,00

391,16

391,16

ПРСР 2007-2013

2 733,36

0,00

2 733,36

ПРСР 2014-2020

0,00

3 941,49

3 941,49

ОПОС 2014-2020

0,00

14 026,87

14 026,87

119,06

231,99

351,05

0,00

355,96

355,96

126,79

0,00

126,79

6 994,18

19 361,19

26 355,37

НОИР
Трансгранично
сътрудничество
България - Турция
Еразъм +
ОБЩО

Източник: ИСУС 2013 и ИСУН 2020

До края на 2017 г. реалният размер на изплатените средства по
линия на ЕС е в размер на 11% от планираните. Най-много средства
са усвоени през първите две години от програмния период (20142015 г.), като това се дължи основно на проекти в процес на
изпълнение и сключени нови договори в края на периода по
Оперативните програми и ПРСР 2007-2013. Изтъкнатото забавяне в
одобрението и стартирането на програмите от новия програмен
период не позволява позитивните тенденции за нарастване на
привлечените средства по линия на ЕС да бъде пренесена и през
следващите две години.
Средствата от националния бюджет и европейските средства са
предназначени основно за реализацията на инфраструктурни
мерки в областта на ВиК мрежата, пътната инфраструктура,
туристическата инфраструктура и др. Привличането на външни
ресурси за изпълнението на поставените цели е важна част от
цялостната стратегия на общината, тъй като в по-голямата си част
ресурсите са предназначени за цялостно удовлетворяване на
нуждите.
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Частни източници
Размерът на частните инвестиции за реализация на проекти и
дейности, включени в Плана за развитие, е сравнително ограничен,
като възлизат на 0,65% от общия ресурс. Това са средства главно
свързани с осигуряване на съфинансиране по изпълнени или в
процес на изпълнение проекти по Оперативните програми. До
31.12.2017 г., местните компании са вложили близо 1,502 млн. лв., а
още 0,162 са планирани за изпълнението на проекти по ОПИК 2014
- 2020 г. финансовите данни сочат, че приносът на частния сектор
ще бъде над предварително планирания.

4.4. Оценка на степента на постигане на целите
В настоящата точка са разгледаните постигнатите резултати на база
степента на изпълнение. Оценката се базира на постигнатите резултати
съгласно критериите за оценка на изпълнението посочени в т. 15
„Индикатори за наблюдение и оценка на общинския план за развитие“ на
ОПР на община Айтос за периода 2014 - 2020.
4.4.1.

Оценка на системата от индикатори

Важно условие за успешното извършване на оценка на Плана за развитие,
предполага и изисква целите да са количествено изразени, и
индикаторите да са предварително определени. Индикаторите трябва да
имат стойности, които посочват изходното състояние, както и целеви
стойности за постигане на набелязаните стратегически цели. Друг
важен момент при оценката на напредъка по индикаторите е свързан с
източниците на информация, които ще осигуряват необходимите данни и
периодичността на събиране на актуална информация. Информацията
следва да бъде от официални източници, чрез които коректно и точно да
се верифицира постигнатия напредък.
Изготвената предварителна оценка посочва, че изготвената система от
индикатора в Плана за развитие включва ясни, уместни и достатъчен
брой индикатори. Същевременно липсва представена оценка на системата
от показатели, въз основа на която е изведено подобно заключение.
Поради тази причина, в тази точка е представена обща оценка на
цялостната система за наблюдение и оценка.
Методическите указания6 за разработване на Общински планове за
развитие (2014 - 2020 г.) изискват в системата от индикатори да бъдат
включени индикатори за резултат и въздействие. В допълнение, е
6 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), Общински планове за развитие (2014 - 2020), одобрени със Заповед № РД02-14-2402 / 22.11.2011 г. на МРРБ
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препоръчано, където е уместно, използване на общите индикатори,
представени в Приложение 6 към Методическите указания на МРРБ и
индикаторите, които се очакваше да бъдат използвани в оперативните
програми за периода 2014 - 2020 г. В същото време, следва да се има
предвид, че концепцията за индикатори за въздействие на ниво ЕК
претърпява промяна в последните няколко години след разработването
на Методическите указания. В Насоките за мониторинг и оценка на ЕК7 е
посочено, че разработването на индикатори за въздействие не се
препоръчва, като постигнатото въздействие е предмет на специфични
оценки, а не се измерва чрез индикатори.
Системата от индикатори на Общинския план за развитие на община
Айтос включва общо 39 индикатора за продукт. Прегледът показва, че не
са използвани индикатори за въздействие, резултат и „общи
индикатори“8. Същността на използваните индикатори показва, че те са
насочени към конкретни резултати от изпълнение на мярка / проект, но
чрез тях трудно може да се измери постигането на стратегическите цели.
В същото време, анализът отчита известна асиметрия по отношение на
системата за наблюдение и оценка. За част от мерките по дадените
приоритети са определени индикатори, а за други мерки липсват
показатели (напр. мярка 2.1.7 Модернизация на МТБ на културната
инфраструктура в общината, СЦ 2, Пр. 2).
Напълно разбираемо е, че дадена система от индикатори не би следвало
да покрива всички предвидени интервенции/дейности в ОПР на община
Айтос9, но по този начин е създаден дисбаланс по отношение на
разпределението на индикаторите. Принципно условие е, че
индикаторите следва да обхващат по-голяма част планираните
интервенции, но и в рамките на това изискване отчитаме известно
разминаване.
В допълнение, при разработване на системата не е използвана и
препоръчаната „Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на
ОПР“ (Приложение 5 на Методическите указания на МРРБ), която съдържа
необходимите данни за извършване на междинна и последваща оценка –
наименование на индикатора, мярка, източник на информация, период на
отчитане, базова и целева стойност.
Съгласно изискванията, индикаторите трябва да могат ясно да се
интерпретират, да са статистически проверуеми, да отговарят и да са
пряко свързани със съответната интервенция. В таблицата по-долу
7 Насоки за мониторинг и оценка, Концепции и препоръки на Генерална Дирекция „Регионална и градска
политика”, януари 2014 г.
8 Приложение 6 към Методическите указания на МРРБ
9 В EVALSED е отбелязано, че индикаторите би следвало да покриват достатъчно голям дял от програмните
интервенции, т.е. около ¾ от планираните разходи
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представяме оценка за това, доколко заложените в Плана за развитие
индикатори отговарят на модела SMART. Значението на отделните
критерии е както следва:
Specific – специфични – индикаторите трябва да имат ясна
дефиниция;
Measurable - измерими – индикаторите трябва да бъдат насочени
към желано бъдещо състояние и да бъдат количествено
определени, така че да позволяват измерване;
Achievable – постижими – доколко е възможно заложените
стойности да бъдат постигнати. Целите не трябва да бъдат нито
невъзможни, нито под очакванията;
Relevant – релевантни – индикаторите трябва да бъдат пряко
свързани с целите на ОПР на община Айтос;
Timely – обвързани с време - индикаторите трябва да бъдат
постигнати в дефинирана времева рамка.
Обобщеният извод относно индикаторите показва, че показатели не са
обвързани с времето, не са измерими и в тази връзка не може да се
определи дали са постижими, тъй като липсват начални и целеви
стойности. В допълнение, за отчитане на напредъка към определен
период от време е препоръчително, индикаторите да имат и междинни
стойности, които биха осигурили възможност за текущ мониторинг. За да
може да се оцени реалната степен на изпълнение на целите бихме
препоръчали през следващия програмен период да бъдат предвидени и
междинни стойности на показатели, което ще позволи осъществяване на
текущ мониторинг и оценка.
На база на направения анализ, могат да се изведат следните
закономерности:
Таблица 5 - Изводи от оценката на индикаторите

S
Специфични

M
Измерими

A
Постижими

R
Релевантни

T
Обвързани с
времето

0 - Индикаторът не покрива
значението на критерия

5%

100%

100%

18%

100%

1 - Индикаторът покрива
частично значението на
критерия

21%

0%

0%

13%

0%

2 - Индикаторът покрива
значението на критерия

74%

0%

0%

69%

0%

Три от петте анализирани критерии се явяват най-проблематични.
Изтъкнатата липса на начални и целеви стойности при всички 39
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индикатора не дава възможност за измерване степента на постигане на
поставените стратегически цели, да се оцени доколко те са постижими и в
какъв времеви диапазон. Критерият „Специфичност“ (в смисъл на ясна
дефиниция) е най-силната страна на системата от индикатори. Анализът
показва, че при корекция на системата на индикаторите, найсъществените промени следва да бъдат направени по отношение на
дефиниране на целеви стойности и осигуряване на съгласуваност между
индикаторите, приоритетите и мерките.
Таблица 6 - Изводи от оценката на индикатори на ниво приоритет

0
Индикаторът не
покрива значението
на критерия
Стратегическа цел 1: „Развитие на
конкурентоспособна
и
модерна
икономика“
Приоритет
1.1:
„Развитие
на
икономиката чрез използване на
местния потенциал“
Приоритет 1.2: „Развитие на модерно
земеделие“
Приоритет 1.3: „Развитие на туризма“
Приоритет
1.4:
подпомагане на
активност“

„Насърчаване
и
инвестиционната

Стратегическа цел 2: „Подобряване на
инфраструктурата на общината и
опазване и съхранение на околната
среда“
Приоритет 2.1: „Подобряване на
инфраструктурата“
Приоритет 2.2: „Опазване и съхранение
на околната среда“
Стратегическа цел 3:
развитие и интеграция“

„Социално

Приоритет
3.1:
„Подобряване
качеството на здравните услуги и
достъпа до тях“
Приоритет
3.2:
„Подобряване
качеството
и
достъпа
до
образованието.
Създаване
на
благоприятна среда за реализация на
младото поколение“
Приоритет
3.3:
„Подобряване
качеството на социалните услуги и
интегриране на групи в социална
изолация“

1
Индикаторът покрива
частично значението
на критерия

2
Индикаторът
покрива значението
на критерия

63%

5%

33%

60%

0%

40%

60%

0%

40%

70%

0%

30%

60%

20%

20%

69%

9%

22%

60%

11%

29%

85%

5%

10%

64%

6%

30%

67%

0%

33%

63%

7%

30%

65%

15%

20%

33

Доклад за извършена Междинна оценка на Общинския
план за развитие на община Айтос 2014-2020 г.
0
Индикаторът не
покрива значението
на критерия
Приоритет 3.4: „Повишаване
културния статус на населението“

на

Стратегическа цел 4: „Повишаване на
териториалното сътрудничество и
подобряване на административния
капацитет“
Приоритет
4.1:
„Подобряване
качеството на услугите, предоставяни
от общината и подобряване на
капацитета й“
Приоритет 4.2: „Стимулиране на
местните
партньорства
и
международно сътрудничество“

1
Индикаторът покрива
частично значението
на критерия

2
Индикаторът
покрива значението
на критерия

60%

0%

40%

60%

0%

40%

60%

0%

40%

60%

0%

40%

Колкото до качеството на индикаторите, чрез които се измерва постигане
на резултатите по стратегически цели и приоритети, за най-отговарящи
на SMART критериите могат да се смятат индикаторите по Приоритет 4
(40% пълно отговаряне на критериите), но и при тях са характерни
проблемите свързани с „Измеримост“, „Постижимост“ и „Обвързаност с
времето“. Оценката показва, че между 60-69% от индикаторите в Плана за
развитие не отговарят на SMART критериите. Изводът, който може да се
направи е, че всички индикаторите по идентифицираните стратегически
цели и приоритети имат нужда от промяна – предефиниране и
определяне на целеви стойности.
Отчитайки тези фактори, при извършване на междинната оценка на
Общинския план за развитие на община Айтос са разгледани настъпилите
промени по определени индикатори, където това е било възможно. За
тази цел, експертният екип положи усилие за „реконструиране“ на
индикаторите спрямо целите и приоритетите. При този процес екипа се
ръководеше от следните принципи:
Наличие на връзка със стратегическите цели, приоритетите и
мерките;
Възможност за количествено измерване на промяната;
Наличие на официална, достоверна и проверуема информация;
Възможност за определяне на изходна база;
Възможност за оценка на ефектите от изпълнението на мерките,
дейностите и проектите.
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Основен проблем в този случай се явява възможността за количествено
измерване на целите „пост фактум“, т.е определяне на адекватна базова и
целева стойност.
Съобразявайки се новите насоки и препоръки относно системата от
индикатори и с цел вътрешна съгласуваност препоръчваме да се обмисли
възможността за опростяване на системата от показатели, чрез
намаляване на техния брой и определяне на индикатори свързани със
стратегическите цели и приоритети. Фокусът следва да бъде поставен
върху индикатори за резултат и когато е уместно, да бъдат използвани
общите индикатори представени в Приложение 6 към Методическите
указания на МРРБ. Както е посочено в самите Методически указания, при
разработването и прилагането на системата от индикатори за
наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие
следва да се имат предвид общите индикатори в областта на
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез
структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г.
По този начин считаме, че ще бъде осигурена възможност за по-ясно и
коректно отчитане на напредъка и постигнатите реални резултати от
изпълнение на проектите и интервенциите, залегнали в Плана за
развитие.
Допълнителни коментари и предложения за промяна на индикаторите в
рамките на всяка стратегическа цел и приоритет е дадено в следващата
точка.
4.4.2.

Оценка на степента на изпълнение на целите и ефективност

Оценката на степента на изпълнение и ефективността при постигане на
целите се извършва чрез реконструиране на индикаторите Анализът е
извършен чрез позоваване на показателите за изпълнение, включени в
ОПР на община Айтос на ниво приоритет / мярка и служещи за отчитане
на постигането на целите на приоритета. Използваният подход е отдолу нагоре. Тъй като индикаторите са твърде разнородни по характер,
директната съпоставка на изпълнението помежду им невинаги е удачна.
Единствената съпоставка, която може да бъде направена, е в рамките на
всеки един индикатор да бъде направено проследяване на изпълнението
му по конкретните мерки. При прегледа на изпълнението, оценителния
екип е направил допълнителни коментари по отношение на индикатори,
в т.ч. предложения и препоръки касаещи промяната на критериите за
оценка на изпълнението на ОПР на община Айтос.
Степента на физически напредък е изготвен на базата на предоставена и
събрана информация за 212 приключили проекти. Още 16 проекта в
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процес на изпълнение допълват оценката, като постигнатите резултатите
от тях показват очакваната степен на изпълнение към края на периода.
Прегледът на проектите показва, че при повечето от тях, постигнатите
резултати покриват различни индикатори, по различни приоритети и
мерки в ОПР на община Айтос. Поради тази причина, оценителният екип е
възприел подход, при който постигнатите резултати са отнесени към
конкретните показатели за оценка на напредъка.
Оценката на степента на изпълнение и ефективност се базира на следния
подход:
Цвят

Степен на изпълнение на междинната цел 2017 г

Зелено

>=100%

Жълто

=50%<100%

Червено

<49%

Избраният подход дава и първоначални индикации относно рискове за
изпълнение или неизпълнение на поставените цели.
В настоящия доклад под ефективност се разбира отношението на
постигнатия резултат спрямо поставената цел.
Степента на изпълнение се изчислява в зависимост от характера на
индикатора10, както следва:
При индикатори с базова стойност, отчитащ натрупване на
резултатите се използва формулата (база + постигнат резултат)/
цел 2020 г;
При индикатори, отчитащи текущо състояние, се използва
формулата - постигнат резултат до 2016/2017 спрямо целевата
стойност.
При индикатори, при които не е отчетено изпълнение, степента на
изпълнение и ефективността е равна на „0“.
По-долу е представена оценката на постигнати напредък и ефективност.
Преди това, обаче, е направен анализ и оценка на финансовия напредък на
изпълнението на ОПР на Община Айтос по заложените стратегически
цели и приоритети.

10

Изчислението на степента на изпълнение и ефективност е извършена след реконструкция на индикатори.
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Стратегическа цел 1: „Развитие на конкурентоспособна и модерна
икономика“
Стратегическата цел включва общо четири приоритета с общо девет
мерки. Насочени са към развитие на икономика и използване на местния
потенциал за развитие на туризма и земеделието и насърчаване на
инвестиционната активност на територията на община Айтос.
Финансово изпълнение
Индикативният финансов план за реализация на дейностите и проектите,
залегнали в рамките на Стратегическа цел 1, е в размер на 11,500 млн. лв.,
което възлиза на 15,2% от целия финансов ресурс, предвиден за
реализация на дейностите и проектите в ОПР на община Айтос 2014 - 2020
г. Близо 91,5% (10,530 млн. лв.) са предвидени за постигане на целите по
Приоритет 1.3: "Развитие на туризма", което определя сектора като
основен приоритет за общината.
Отчетените разходи към 31.12.2017 г. възлизат на 0,130 млн. лв., което
представлява 1,14% от планирания ресурс. В процес на изпълнение са
проекти за още 1,608 млн. лв., с което общия размер на разходите ще
достигне 1,738 млн. лв. или 15,12% спрямо планирания бюджет. Общото
финансово изпълнение по Стратегическа цел 1 и включените в нея
приоритети и мерки е показано в следващата таблица.
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Таблица 7 - Степен на финансово изпълнение по Стратегическа цел 1 до 31.12.2017 г., в хил.
лв.

Стратегически цели / Приоритети

1

Финансово
Стойност на
Степен на
Общо
Планирани
изпълнение в
договорираните
Очаквана степен
финансово
финансово
Оставащ
разходи, в хил. периода 01.01.2014
средства след
на финансово
изпълнение, в
изпълнение, в
ресурс
лв.
г.-31.12.2017 г., в
01.01.2018 г., в хил.
изпълнение, в %
%
хил. лв.
хил. лв.
лв.
2

Стратегическа цел 1: "Развитие на
конкурентоспособна и модерна
икономика"

3

4=3/2

5

6=3+5

7=6/2

8=2-6

11 500,00

130,68

1,14%

1 608,00

1 738,68

15,12%

9 761,32

Приоритет 1.1: "Развитие на
икономиката чрез използване на
местния потенциал"

150,00

33,45

22,30%

0,00

33,45

22,30%

116,55

Мярка1.1.1: "Подкрепа за
развитието на частния сектор"

30,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

30,00

Мярка 1.1.2: "Подпомагане
предоставянето на бизнес услуги,
свързани със стартиране на нов
бизнес и/или създаването на нови
работни места"

120,00

33,45

27,88%

0,00

33,45

27,88%

86,55

Приоритет 1.2: "Развитие на модерно
земеделие"

708,00

35,49

5,01%

0,00

35,49

5,01%

672,51

Мярка 1.2.1: "Развитие на
земеделието"

72,00

35,49

49,29%

0,00

35,49

49,29%

36,51

Мярка 1.2.2: "Развитие на
животновъдството"

636,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

636,00

Приоритет 1.3: "Развитие на туризма"

10 530,00

61,74

0,59%

1 608,00

1 669,74

15,86%

8 860,26

Мярка 1.3.1: "Развитие на туризма"

10 350,00

61,74

0,60%

1 608,00

15,54%

8 742,00

Мярка 1.3.2: "Развитие на
маркетингова политика за
популяризиране на Айтос като
туристическа дестинация"

180,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

180,00

Приоритет 1.4.: Насърчаване и
подпомагане на инвестиционната
активност

112,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

112,00

100,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

100,00

Мярка 1.4.2.: Активно участие на
общинската администрация като
партньор на бизнеса

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

Мярка 1.4.3.: Привличане на
инвестиции чрез установяване на
трайни бизнес партньорства за
развитие на ПЧП

12,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

12,00

Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за
локализация на бизнеса

Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени изчисления

В края на 2017 г., най-високо ниво на изпълнение се отчита в рамките на
Приоритет 1.1: "Развитие на икономиката чрез използване на
местния потенциал", насочен към оказване на подкрепа на местните
фирми и стартиране на нов бизнес. Отчитаме изпълнение на два проекта
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на стойност от 0,033 млн. лв., което възлиза на 27,9% от индикативния
бюджет. Двата проекта са финансирани чрез ОПРЧР 2007-2013 г.,
посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес. Няма данни за
проекти в реализация.
По Приоритет 1.2: "Развитие на модерно земеделие" липсват данни за
изпълнени проекти и дейности включени в Програмата за реализация.
Отчитаме обаче, реализацията на два допълнителни проекти, които имат
отношение към насърчаване на земеделието, чрез общински инвестиции
в „Зеленчуков пазар“, в рамките на Мярка 1.2.1: “Развитие на
земеделието“. Основният източник на финансиране на реализираните
проекти е чрез собствените средства. Няма налична информация за
проекти или дейности в изпълнение. В същото време, пет от шестте
дейности/проекти в Програмата за реализация са формулирани
прекалено общо, и по-скоро трябва да бъдат разглеждани като отделни
мерки. Липсата на достатъчно конкретика и информация за техния
обхват, водят до сериозни затруднения при оценка на финансовото и
физическо изпълнение, тъй като дават възможност за широко тълкуване.
В тази връзка бихме препоръчали да се обмисли възможността за
корекция на предвидените дейности и проекти в ОПР на община Айтос,
като ясно се посочат проекти или дейности, чието изпълнение ще се
отрази благоприятно върху развитието на земеделието в общината.
По отношение на Приоритет 1.3.: „Развитие на туризма“ до 2017 г. се
отчитат извършени инвестиции в размер на 0,061 млн. лв., което е едва
0,59% от планирани инвестиционен разход по приоритета. Действията са
съсредоточени към стартиране на дейности по проект „Основен ремонт,
реконструкция и разширение на Зоопарк в Лесопарк гр. Айтос“, главно
чрез изготвяне на техническа документация. Въз основа на стартиралите
дейности е подаден проект „Дива, зелена, естествена - нашата обща
туристическа дестинация“, по Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента за
предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България
- Турция 2014-2020, на обща стойност от 0,969 млн.лв., от които 0,542 млн.
лв. са предвидени за преместване на местообитанието на мечките в попросторна зона и изграждане на Образователен център.
В процес на изпълнение по приоритета е проект „Изграждане и
възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева река'', гр.
Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните
характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход
за посетителите на парка“, финансиран със средства от държавния
бюджет, на стойност 1,608 млн. лв. На база изпълнени проекти и проекти
в реализация, финансовата степен на изпълнение достига 15,9% спрямо
предварителния бюджет. Отчитайки възможностите за финансиране през
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следващите години и характера на дейности може да се прогнозира, че
изпълнението ще достигне между 2,150 – 2,200 млн. или между 20-21%
спрямо планирания индикативен ресурс. Основната част от очакваното
финансово неизпълнение е по линия на фондове на ЕС, друга
чуждестранна помощ.
По Приоритет 1.4.: „Насърчаване и подпомагане на инвестиционната
активност“ са предвидени средства в размер на 0,112 млн. лв., като 90%
от тези средства са заложени по Мярка 1.4.1: „Развитие на зоните за
локализация на бизнеса“. Към момента няма налични данни за
реализираните проекти и/или дейности по приоритета.
В оценителния период (2014-2017 г.), основните източници на
финансиране са собствените средства. По-нисък е привлеченият размер
на средства от ЕС, като това са единствено средства по ОПРЧР в размер на
0,033 млн. лв. Източниците на финансиране по Стратегическа цел 1, са
показани в следващата таблица.
Таблица 8 – Източници на финансиране на дейности и проекти по Стратегическа цел 1, в хил. лв.

Източници на финансиране

1

Финансово изпълнение в периода
Планирани разходи, в хил. лв. 01.01.2014 г.-31.12.2017 г., в хил.
лв.
2

3

Степен на
финансово
изпълнение, в %

Стойност на
договорираните
средства след
01.01.2018 г., в
хил. лв.

Общо
финансово
изпълнение, в
хил. лв.

Очаквана
степен на
финансово
изпълнение, в
%

4=3/2

5

6=3+5

7=6/2

Средства от общински бюджет

586,20

97,23

16,6%

0,00

97,23

16,6%

Средства от държавен бюджет
Фондове на ЕС, друга
чуждестранна помощ
Частни
източници

1 579,50

0,00

0,0%

1 608,00

1 608,00

101,8%

9 194,40

33,45

0,4%

0,00

33,45

0,4%

139,90

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

11 500,00

130,68

1,1%

1 608,00

1 738,68

15,12%

ОБЩО

Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени изчисления

Финансовите данни сочат, че може да се очаква планираните средства от
държавния бюджет да бъдат надхвърляни. При останалите източници на
финансиране се отчита изоставяне. По отношение на фондовете на ЕС и
друга чуждестранна помощ планираните средства по целта в размер на
9,194 млн. лв. трудно ще бъдат постигнати, поради липса на реални
възможности за финансиране на планираните проекти по Приоритет 1.3
„Развитие на туризма“. С оглед на това е препоръчително да се обмисли
възможността за приоритизиране на заложените в Програмата за
реализация проекти, като се отчетат коректно възможните източници на
финансиране
и
потенциалния
период
на
изпълнение
на
инфраструктурните проекти.
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Степен на изпълнение и ефективност по Стратегическа цел 1.
„Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика“
За изпълнение на стратегическата цел са планирани 29 проекти и
дейности. До края на 2017 г., са реализирани общо седем проекта, а един
проект е в изпълнение. Характерът на по-голяма част от предвидените
дейности / проекти, предполага тяхното изпълнение да бъде реализирани
през целия планов период. Поради тази причина, физическото
изпълнение следва да бъде обект на последваща оценка. Поради липсата
на достатъчно финансови ресурси се наблюдава поетапно изпълнение на
конкретните проекти и дейности. Единствено по отношение на проект
„Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк
''Славеева река'', гр. Айтос и подобряване на транспортно –
комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и
оформяне на подход за посетителите на парка“, е осигурено финансиране
за неговото цялостно изпълнение.
Предвидено е степента на изпълнение по Стратегическата цел да бъде
наблюдавано чрез осем индикатора – шест за продукт и два показателя за
резултат. Характерно е небалансирано покритие на изготвената система
от индикатори. Показателите за продукт покриват конкретни дейности,
като не всички мерки са покрити. Изключение правят двата показателя по
Приоритет 1.2: „Развитие на модерно земеделие“, които са насочени към
отразяване на потенциалните резултатите от планираните инициативи.
Оценката на постигнатите резултати е извършена въз основа на приетите
индикатори, като е направена реконструкция по отношение на базови и
целеви стойности за всеки отделен показател, където е било възможност.
Постигнатите резултати са показани в следващата таблица.
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Стратегически цели / Приоритети

Таблица 9 - Степен на изпълнение и ефективност при постигане на целите по Стратегическа цел 1
Постигнат
Индикатори
Базова стойност
Целева стойност
резултат до
2017 г.

1
2
3
Стратегическа цел 1: "Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика"

Приоритет 1.1: "Развитие на
икономиката чрез използване на
местния потенциал"

Приоритет 1.2: "Развитие на
модерно земеделие"

Приоритет 1.3: "Развитие на
туризма"

4

5

Степен на
изпълнение

Ефективност

6=(3+5)/4

7=5/(4-3)

Брой проведени срещи с бизнеса за
информиране относно общински
проекти

0

10

Няма налични данни

Брой организирани форуми за
развитието на местния бизнес с
акценти върху иновациите.

0

5

Няма налични данни

Повишен годишен добив от зърнени,
технически и фуражни култури в %база 2013 г. (46 760 т. =100%)

100%

110%

Повишен брой отглеждани животни в
% - база 2010 г. (75 011 бр. = 100%)

100%

105%

Няма налични данни

Брой участия в туристически борси

0

10

Няма налични данни

Брой проведени рекламни кампании за
популяризиране на възможностите за
туризъм в общината

0

10

Брой организирани и брой участия в
бизнес - форуми, семинари, срещи за
Приоритет 1.4: „Насърчаване и
създаване на партньорства с бизнеса в
подпомагане на инвестиционната страната и чужди бизнес партньори
активност“
Брой проекти, осъществени с ПЧП в
общината

0

0

89,24%

1

-107,59%

-107,59%

10,0%

10,0%

Няма налични данни

1

Няма налични данни

Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи, собствени изчисления
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Приоритет 1.1: "Развитие на икономиката чрез използване на
местния потенциал"
Приоритетът включва две мерки и общо 10 проекта и дейности. За
изпълнение на приоритета, принос се очаква да имат частния и
публичния сектор. Планираните дейности и проекти са насочени към
подкрепа развитието на местния бизнес чрез организиране на съвместни
форуми и срещи, създаване на консултативен център за предоставяне на
бизнес услуги, намаляване на административните процедури и др.
Резултатът е предвидено да се отчита чрез два индикатора за продукт,
както следва:
„Брой проведени срещи с бизнеса за информиране относно общински
проекти“;
„Брой организирани форуми за развитието на местния бизнес с
акценти върху иновациите“.
Показателите покриват две дейности по Мярка 1.1.1: „Подкрепа за
развитието на частния сектор“, като резултатите по Мярка 1.1.2:
„Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране
на нов бизнес и/или създаването на нови работни места“ не е предвидено
да се измерват. По двата индикатора няма налични данни, по които да се
прецени степента на изпълнение и ефективността. В същото време, следва
да се отбележи, че независимо от липсата на данни, общинската
администрация изпълнява задълженията си относно информирането на
обществеността (в т.ч. бизнесът) за изпълняваните от нея проекти
финансирани по програми на ЕС.
Приоритет 1.2: "Развитие на модерно земеделие"
Предвидените са две мерки за постигането на целите по приоритета.
Планирани са пет дейности, като само един проект е ясно дефиниран.
Беше изтъкнато, че начинът на формулиране на дейностите не дава
яснота са техния обхват и съдържание. Поради тази причина, в настоящия
доклад беше препоръчано да се обмисли вариант за по-точно
конкретизиране обхвата на дейността по двете мерки. Проследяването на
степента на изпълнение е предвидено да се осъществи чрез следните
„реконструирани“ показатели:
Повишен годишен добив от зърнени, технически и фуражни култури
в %;
Повишен брой отглеждани животни в %.
Двата индикатора са предвидени да отразяват резултатите и ефектите от
изпълнените дейности и проекти, като с тях следва да отчита
изпълнението и по двете мерки.
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По отношение на индикатора „Повишен годишен добив от зърнени,
технически и фуражни култури в %“ е направено проследяване на
изменение на стойностите по показателя в периода 2014-2020 г.

Фигура 4 – Изменения в годишния добив от зърнени, технически и фуражни култури, в тона /
годишно и % спрямо базовата 2013 г.

Източник: ОСЗ – Айтос, собствени изчисления

Данните сочат, че през последните три години е налице тенденция за
намаляване на добивите от зърнени, технически и фуражни култури.
Измененията по отделните култури е показано в следващата таблица.
Таблица 10 - Годишните добиви по култури, в тона годишно

2013 г. (база)
Годишен добив от зърнени
култури
Годишен добив от технически
култури
Годишен добив от фуражни
култури
ОБЩО

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

34 279,5

34 218,5

32 522,5

36 213,0

28 714,0

12 011,0

11 287,2

9 080,4

6 515,0

11 828,9

469,5

678,8

2 817,0

1 371,0

1 186,0

46 760,0

46 184,5

44 419,9

44 099,0

41 728,9

Източник: ОСЗ – Айтос

И при трите земеделски култури се наблюдават сериозни годишни
изменения, което се дължи на нагласите на земеделските производители.
В същото време, следва да се отбележи, че влияние върху годишните
добивите оказват и фактори извън общината и земеделските стопани –
напр. пазарна ситуация, климатични промени и др.
Като част от мерките на общината по Мярка 1.2.1: „Развитие на
земеделието“ за насърчаване развитието на земеделието са решенията за
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отдаване под наем/ аренда на земеделски производители на свободните
земеделски земи11.
По отношение на показателя „Повишен брой отглеждани животни в %“,
оценителният екип не разполага с информация относно промяната в
техния брой. Съгласно получена информацията от 2013 г., ОСЗ – Айтос не
води оперативна информация относно броя на отглежданите
селскостопански животни12. Това не позволя да се определи степента на
изпълнение на целта по приоритета.
Наличната информация сочи, че извън законовите изисквания и
задължения13, предприети действия по Мярка 1.2.2: „Развитие на
животновъдството“ са доста ограничени. Съгласно Годишните доклади14,
Общината е съдействала за осъществяване дейността на СНЦ «Сдружение
за развъждане и отглеждане на млечни овце”.
Приоритет 1.3: "Развитие на туризма"
Туризмът е един от приоритетите за община Айтос и основен приоритет в
рамките на Стратегическа цел 1. Две мерки попадат в обхвата на целта,
като съчетават инфраструктурни проекти и мерки за популяризиране на
туристическите възможности на общината. Общо 10 проекта и дейности
попадат в обхвата на приоритета. Към момента няма цялостно реализиран
проект включен в Програмата за реализация. Стартирало и подготовката
за изпълнение на проект „Основен ремонт, реконструкция и разширение на
Зоопарк в Лесопарк гр. Айтос“ - I етап, като е изготвена техническа
документация и е подаден проект по Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента
за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество
България - Турция 2014-2020. Един проект е в процес на реализация.
Степента на изпълнение на приоритета е предвидено да измерва чрез
индикаторите:
Брой участия в туристически борси;
Брой проведени рекламни кампании за популяризиране на
възможностите за туризъм в общината.
Двата индикатора са насочени единствено Мярка 1.3.2: „Развитие на
маркетингова политика за популяризиране на Айтос като туристическа
дестинация“. Инфраструктурните проекти и дейностите заложени в
рамките на Мярка 1.3.1 остават изцяло непокрити от системата за
индикаторите. Напълно разбираемо е, че дадена система от индикатори
не би следвало да покрива всички предвидени интервенции, но в EVALSED
11 Годишна

програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
писмо с изх. № 143/30.03.2018 г.
13 В съответствие с изискванията на ЗСПЗЗ ежегодно Обс-Айтос приема Годишен план за паша и в изпълнение
на решението общинска администрация разпределя пасищата, мирите и ливадите на територията на
общината за индивидуално ползване от животновъдите, регистрирани в системите на БАБХ
14 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на ОПР на община Айтос 2014 - 2020
12 Съгласно
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е отбелязано, че индикаторите би следвало да покриват достатъчно голям
дял от програмните интервенции, т.е. ¾ от планираните разходи.
Отчитайки факта, че тази мярка формира близо 90% от бюджета на
Стратегическата цел, липсата на индикатори за отчитане на резултатите
от реализираните проекти и дейности се явява сериозна слабост в
изготвената система от показатели. Поради тази причина, считаме за
уместно системата от индикатори да бъде допълнена, като се отчитат
основните дейности и проекти и техните потенциални резултати.
Подобни показатели биха били:
Брой посещения на подпомаганите туристически атракции – общ
индикатор в областта на регионалната политика и за постигане
на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода
2014 - 2020 г.15;
Увеличение на средния престой на 1 лице – индикатор за
резултат изразяващ съотношение между реализираните
нощувки и броя пренощували лица;
Брой социализирани туристически обекти.
Считаме, че използването на един и/или повече от предложените
индикатори биха отразили не само резултатите от изпълнение на
дейностите и проектите по Мярка 1.3.1: „Развитие на туризма“, но биха
дали и оценка на цялостното изпълнение на поставените цели по
Приоритет 1.3.
Показателят „Брой участия в туристически борси“ не кореспондира
изцяло с предвидените дейности по Мярка 1.3.2. Към момента на оценка,
оценителният екип не разполага с налични данни, за да оцени степента на
изпълнение и ефективността на индикатора. Тъй като използвания
показател косвено е покрит от втория индикатор по Приоритет 1.3,
считаме за уместно да се обмисли възможността да отпадне от системата
от индикатори, с която се отчита изпълнението на ОПР на община Айтос.
По отношение на индикатора „Брой проведени рекламни кампании за
популяризиране на възможностите за туризъм в общината“ отчетената
степен на изпълнение и ефективност е 10%, като данните сочат, че през
2017 г. бе направен рекламен филм за гр. Айтос, който е качен на сайта на
общината и се разпространява в социалните мрежи. Няма допълнителни
сведения за предприети дейности и проекти допринасящи за постигане на
целевите стойности по показателя.

15

Приложение 6 към Методическите указания на МРРБ
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Приоритет 1.4: „Насърчаване и подпомагане на инвестиционната
активност“
Три мерки са включени в приоритета. Усилията са насочени към
съдействие на потенциални инвеститори и създаване на условия за
развитие на зоните за локализация на бизнеса и привличане на
инвестиции чрез установяване на трайни бизнес партньорства, в т.ч и
развитие на ПЧП.
Основните дейностите, които се отчитат в посока изпълнение на целите
по Приоритета са свързани с приета Наредба за реда и условията за
насърчаване на инвестициите в община Айтос16. Чрез нея се определят
условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение
за община Айтос, издаване на сертификати клас В и прилагането на мерки
за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на
Закона за насърчаване на инвестициите и на Правилника за прилагането
му. Няма налична информация за осъществени проекти и/или проекти в
реализация.
Предвидените два индикатора за продукт са насочени към отчитане на
двете дейности по Мярка 1.4.3: „Привличане на инвестиции чрез
установяване на трайни бизнес партньорства за развитие на ПЧП“.
Непокрити са останалите две мерки.
С оглед характера на приоритета бихме препоръчали да се обсъди идеята
за неговото обединяване с Приоритет 1.1: "Развитие на икономиката чрез
използване на местния потенциал", като по този начин би се постигнала
възможност за концентрация на ресурси и усилия в посока развитие на
местната икономика.
Стратегическа цел 2: „Подобряване на инфраструктурата
общината и опазване и съхранение на околната среда“

на

Стратегическата цел обхваща два приоритета с общо 15 мерки. Приоритет
2.1:
„Подобряване
на
инфраструктурата“
обединява
всички
инфраструктурни дейности и проекти в секторите попадащи в
отговорностите на общината, с изключение на електроснабдяването,
който е извън правомощията и компетенциите на общинската
администрация. Вторият акцент е поставен върху опазването на околната
среда и косвено с дейности по управление на рисковете.
Финансови резултати
Финансовата рамка Стратегическата цел налага извода, че проектите и
дейностите в нея са основен приоритет на общината в програмния период
2014 - 2020 г. Планираният ресурс възлиза на 56,234 млн. лв., което

16

Приета с Решение на Общински съвет – Айтос № 165/ 26.07.2016 г.
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представлява 75 % от целия финансов ресурс, предвиден за реализация на
дейностите и проектите в ОПР на община Айтос 2014-2020.
Отчетените разходи към 31.12.2017 г. възлизат на 14,194 млн. лв., което
представлява 25,24% от планирания ресурс. В процес на изпълнение са
проекти за още 26,168 млн. лв., с което общия размер на разходите ще
достигне 40,363 млн. лв. или 71,78% спрямо планирания бюджет. Общото
финансово изпълнение по Стратегическа цел 2 и включените в нея
приоритети и мерки е показано в следващата таблица.
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Таблица 11 - Степен на финансово изпълнение по Стратегическа цел 2 до 31.12.2017 г., в хил. лв.
Стратегически цели /
Приоритети
1

Планиран
и разходи,
в хил. лв.
2

Финансово изпълнение в
периода 01.01.2014 г.31.12.2017 г., в хил. лв.
3

Степен на финансово
изпълнение, в %
4=3/2

Стойност на договорираните
средства след 01.01.2018 г., в хил.
лв.
5

Общо финансово
изпълнение, в хил. лв.
6=3+5

Очаквана степен на
финансово
изпълнение, в %
7=6/2

Оставащ
ресурс
8=2-6

Стратегическа цел 2:
"Подобряване на
инфраструктурата на
общината и опазване и
съхранение на околната
среда"

56 234,00

14 194,55

25,24%

26 168,83

40 363,38

71,78%

15 870,62

Приоритет 2.1: Подобряване
на инфраструктурата

52 800,00

7 990,41

15,13%

25 259,55

33 249,95

62,97%

19 550,05

Мярка 2.1.1: Модернизация и
разширяване на местната
транспортна инфраструктура
- пътна мрежа, публичен
транспорт

21 924,00

3 802,75

17,35%

4 172,39

7 975,14

36,38%

13 948,86

Мярка 2.1.2: Подобряване на
водоснабдяването,
канализацията и
пречистването на отпадните
води

24 444,00

2 803,60

11,47%

20 916,95

23 720,55

97,04%

723,45

Мярка 2.1.3.: Подобряване на
електроснабдяването на
общината

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

50,00

Мярка 2.1.4.: Подобряване на
състоянието и МТБ на
образователната
инфраструктура

480,00

763,06

158,97%

0,00

763,06

158,97%

-283,06

Мярка 2.1.5.: Модернизация
на МТБ на здравната
инфраструктура

1 440,00

359,30

24,95%

0,00

359,30

24,95%

1 080,70

Мярка 2.1.6.: Модернизация
на МТБ на социалната
инфраструктура

1 560,00

133,74

8,57%

170,20

303,95

19,48%

1 256,05

Мярка 2.1.7: Модернизация
на МТБ на културната
инфраструктура в общината

1 656,00

99,51

6,01%

0,00

99,51

6,01%

1 556,49

Мярка 2.1.8.: Опазване и
адаптиране на недвижимите
културни ценности

246,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

246,00

Мярка 2.1.9.: Модернизация
на МТБ на административни
сгради

1 000,00

28,44

2,84%

0,00

28,44

2,84%

971,56

Приоритет 2.2.: Опазване и
съхранение на околната среда

3 434,00

6 204,15

180,67%

909,28

7 113,43

207,15%

-3 679,43

24,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

24,00

1 620,00

62,34

3,85%

0,00

62,34

3,85%

1 557,66

Мярка 2.2.3.: Подобряване
управлението на отпадъците

100,00

10,00

10,00%

0,00

10,00

10,00%

90,00

Мярка 2.2.4.: Развитие на
зелената система в общината

600,00

29,39

4,90%

355,96

385,35

64,22%

214,65

10,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

10,00

1 080,00

6 102,42

565,04%

553,32

6 655,74

616,27%

-5 575,74

Мярка 2.2.1.: Опазване
чистотата на атмосферния
въздух

Мярка 2.2.2.: Целесъобразно
управление и ползване на
водните ресурси и опазване
на чистотата им

Мярка 2.2.5.: Опазване на
биоразнообразието
Мярка 2.2.7.: Подобряване на
енергийната ефективност и
разширяване използването
на ВЕИ
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Данните сочат, че цялостното финансово изпълнение по стратегическа
цел е значително и е в рамките на планираното. При запазване на темпове
може да се очаква до края на периода инвестициите по стратегическата
цел да достигнат нива между 88-89%.
По отношение на Приоритет 2.1: „Подобряване на инфраструктурата“
постигнатият финансов напредък на база приключили проекти е 15,13%
(7,990 млн. лв.). По-ниските нива се дължат на факта, че за цялостно
реализация на инфраструктурните проекти се изисква значителен
времеви и финансов ресурс. Забавянето при стартиране на новите
Оперативни програми и ПРСР (в т.ч. времето за одобрение на проектите),
също допринася за отчетените нива на изпълнение, като в началото на
периода се разчита предимно на собствени и национални средства и на
проекти стартирали изпълнение преди 2013 г. По-високи нива на
финансово изпълнение към края на 2017 г. се отчитат по Мярка 2.1.4:
„Подобряване
на
състоянието
и
МТБ
на
образователната
инфраструктура“, където е регистрирано преизпълнение с близо 0,283
млн. лв. спрямо предварителните очаквания. Основната причина е в
реализирането на проекти и дейности свързани с подобряване на МТБ на
учебните заведения, които не са включени в Програмата за реализация.
Въз основа на извършената техническа подготовка в периода 2014-2017 г.,
през втората половина на програмния период се очертава да приключат
изпълнение проекти на стойност на 25,259 млн. лв., като финансовото
изпълнение по приоритета ще достигне близо 63%. Основната част от
тези инвестиции се очаква да бъдат осигурени по проект „Пречиствателна
станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, финансиран по ОПОС 2014-2020.
При Приоритет 2.2: „Опазване и съхранение на околната среда“
данните до края на 2017 г. показват, че финансовото изпълнение е над
планираното. Това се дължи на значителното финансово преизпълнение
по Мярка 2.2.7: „Подобряване на енергийната ефективност и разширяване
използването на ВЕИ“. Регистрирани са средства от близо 2,683 млн. лв. по
Националната програма за Енергийна Ефективност на многофамилни
жилищни сгради, които се допълват от частни инвестиции свързани с
подобряване на енергийната ефективност. В рамките на приоритета може
да се очаква по-значимо изпълнение по Мярка 2.2.4: „Развитие на
зелената система в общината“, докато при останалите идентифицирани
мерки изпълнението изостава.
В средата на периода се отчита преизпълнение на планираните
инвестиционни разходи по линия на национални средства вложени в
изпълнение на дейности и проекти по Стратегическата цел. Средствата от
националния бюджет възлизат на 103,27% от планираните, като в
изпълнение са още проекти на стойност 2,218 млн. лв. Това води до
нарастване на инвестираните национални средства до 142,7% спрямо
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очакванията. До края на 2020 г. може да се прогнозира, че средствата от
националния бюджет ще достигнат нива от около 190-210% спрямо
планираните средства, при запазване на настоящата тенденция.
При инвестираните собствени средства, също се регистрират по-високи
темпове. До 2017 г. отичаме, че инвестираните средства за подобряване на
инфраструктурата са в размер на 2,627 млн. лв., което е 93% от
планирания ресурс за целия период. До края на периода очакваме
значително преизпълнение на вложените собствените средства в
изпълнение на целта, като това се определя от наблюдаваните тенденции
и нуждата от осигуряване на собствено съфинансиране по проект
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“.
Общият размер на инвестираните финансови средства по източници е
показан на следващата фигура.

Фигура 5 - Източници на финансиране на проекти и дейности по Стратегическа цел 2, в хил.
лв.
Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени изчисления

Във връзка с източниците на финансиране, 85% от планираните средства
е предвидено да бъдат осигурени чрез фондове на ЕС, друга чуждестранна
помощ. Това е тенденции сред българските общини при финансиране на
основни инфраструктурни проекти. Изтъкнатите финансови ограничения
по отношение привличане на средства от Оперативните програми,
определят и сравнително ниския им размер до 2017 г., който възлиза на
8,9% от планирания ресурс. До края на 2017 г. със средства на ЕС (ПРСР
2007-2013 г.), са финансирани два проекти свързани с изграждане на
канализация и ПСОВ в с. Пирне, на обща стойност от 2,787 млн. лв. и един
проект по ОПРКБИ 2007-2013 на обща стойност от 3,005 млн. лв. (БФП –
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1,502 млн. лв.). Очакванията са средствата от ЕС да нарасне до 48,4% с
изпълнението на проектите в реализация. В следващата таблица е
показан размерът на привлечени средства по Оперативните програми и
ПРСР в изпълнение на проектите и инициативите залегнали в Програмата
за реализация.
Таблица 12 - Привлечен ресурс от фондове на ЕС, в хил. лв.

Източник

Привлечени средства от
ЕС в периода 01.01.2014
г.-31.12.2017 г., в хил. лв.

Договорирани средства от
ЕС след 01.01.2018 г., в хил.
лв.

Очакван общ размер
на привлечените
средствата от ЕС, хил.
лв.

1

2

3

4=2+3

0,000

170,203

170,203

1 513,192

0,000

1 513,192

ОПИК 2014-2020

0,000

391,166

391,166

ПРСР 2007-2013

2 733,362

0,000

2 733,362

ПРСР 2014-2020

0,000

3 941,490

3 941,490

ОПОС 2014-2020
Трансгранично
сътрудничество
България - Турция
2014-2020
Общо средства от
ЕС

0,000

14 026,873

14 026,873

0,000

355,961

355,961

4 246,554

18 885,693

23 132,247

ОПРЧР 2014-2020
ОПРКБИ 2007-2013

Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация

Степен на изпълнение и ефективност по Стратегическа цел 2:
„Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и
съхранение на околната среда“
За изпълнението на Стратегическата цел са планирани общо 59 дейности
и проекта. Прегледът на отделните приоритети показва, че за част от
мерките не са идентифицирани отделни интервенции, но е посочена
конкретна стойност. Към тях спадат:
1) По Приоритет 2.1: „Подобряване на инфраструктурата“
Мярка 2.1.3: „Подобряване на електроснабдяването на
общината“;
Мярка 2.1.9: „Модернизация на МТБ на административни
сгради“.
2) Приоритет 2.2: „Опазване на околната среда“
Мярка 2.2.3: „Подобряване управлението на отпадъците“;
Мярка 2.2.5: „Опазване на биоразнообразието“.
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Както вече беше изтъкнато, тази слабост в процеса на планиране поставя
трудности при оценка на цялостния напредък, тъй като липсва ясното
относно конкретните дейности, които водят до постигане на желаните
резултати.
До края на 2017 са реализирани и/или стартирали изпълнение 29% -17
дейностите и проектите включени в Програмата за реализация, като са
реализирани общо 47 проекта. Принос за постигане на заложените цели и
резултати имат още 75 допълнителни проекта.
Степента на изпълнение и ефективността по Стратегическа цел 2 е
планирано да се наблюдава и отчита чрез 11 индикатора. Прави
впечатление, че показателите не покриват всички предвидени мерки.
Таблицата по-долу представя оценка на постигната степен на изпълнение
и ефективността по Стратегическа цел 2 и по всеки от поставените два
приоритета.
Регистрираните по-ниските нива на изпълнение се дължат на
ограничените финансови средства за реализация на проектите и
дейностите, продиктувана и от забавяне в стартирането на Оперативните
програми и ПРСР през новия програмен период. В този период
приоритетно са използвани собствени и национални средства, като
подходът, който беше възприет, е за поетапно изпълнение на проектите.
От една страна това определя и високият дял на проектите в реализация, а
от друга, спецификата и нуждите допринасят за големия брой
допълнителни проекти.
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Таблица 13 - Степен на изпълнение и ефективност при постигане на целите по Стратегическа цел 2: „Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и
съхранение на околната среда“
Стратегически цели /
Приоритети

Индикатори

Базова
стойност

Целева
стойност

Постигнат
резултат

Степен на
изпълнение

Ефективност

1

2

3

4

5

6=(3+5)/4

7=5/(4-3)

Стратегическа цел 2: Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и съхранение на околната среда

Приоритет 2.1:
"Подобряване на
инфраструктурата"

Км. ремонтирана / рехабилитирана общинската пътна
мрежа и градската улична мрежа

0

62,262

12,025

19,31%

19,31%

Км. рехабилитирана съществуваща ВиК мрежа

0

33,812

0,000

0,00%

0,00%

Км. изградена канализационна мрежа

0

19,202

7,736

40,29%

40,29%

Брой училища и детски градини, с извършен текущ
ремонт на сградния фонд, и/или подновено
обзавеждане и оборудване

0

6

14

233,33%

233,33%

Брой здравни заведения с ремонт на сградния фонд
и/или подновено обзавеждането и оборудването

0

2

1

50,00%

50,00%

Брой социални заведения с осъществен ремонт и/или
подобрена МТБ

0

2

1

50,00%

50,00%

Брой реставрирани /адаптирани недвижими културни
ценности на територията на общината

0

3

0

0,00%

0,00%

Брой проведени информационни и образователни
кампании

0

6

0

26385

1055

4,00%

4,00%

0

2

0

0,00%

0,00%

0

2

0

0,00%

0,00%

Кв.м. нови затревените площи в общината
Приоритет 2.2: "Опазване на Брой училища, детски заведения, сгради на общината и
околната среда"
др. с внедрени модели за ползване на алтернативни
източници на енергия
Брой топлинно санирани обществени сгради

Няма налични данни
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Приоритет 2.1: "Подобряване на инфраструктурата"
Приоритетът обединява планираните инфраструктурни действия в
различни сектори отговорност на общината. Всеки един е разделен в
отделна мярка, като повечето за повечето от тях са посочени индикатори
за измервана на изпълнението. Общо девет мерки са включени в
приоритета. Три от мерките не са покрити от индикатори, което не
позволява да се оцени техния прогрес:
Мярка 2.1.3: „Подобряване на електроснабдяването на общината“ –
няма предвидените дейности и проекти. С оглед на факта, че
общината няма правомощия в тази сфера, бихме предложили да
бъде обмислена възможността мярката да отпадне от
стратегическата рамка в ОПР на община Айтос. В допълнение,
идентифицираната мярка няма връзка със синтезираната оценка
на социално-икономическата ситуация извършена в SWOT
анализа;
Мярка 2.1.7:“ Модернизация на МТБ на културната
инфраструктура в общината“ – подходящ индикатор може да бъде
„Брой обновени културни институции“;
Мярка 2.1.9: „Модернизация на МТБ на административни сгради“ –
няма предвидени дейности и проекти, към които да бъде
ориентираната оценката.
При някой от индикаторите съществуват колебания, породени от липсата
на достатъчно количествени данни.
Въз основа на наличната информация, по Мярка 2.1.1: „Модернизация и
разширяване на местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа,
публичен транспорт“ се установи, че до края на 2017 г. са ремонтирани
близо 12,025 км. общинската пътна мрежа и градската улична мрежа.
Данните сочат, че степента на изпълнение и ефективността на
индикатора „Км. ремонтирана / рехабилитирана общинската пътна мрежа
и градската улична мрежа“ е 19,3%. В същото време, можем да кажем, че
самата формулировка и обхват на показателя е некоректна, тъй като
съвместява в едно общинска пътна мрежа и улична градска мрежа. Въз
основа на проектите в изпълнение се очаква още 19,576 км. улична и
общинска пътна мрежа да бъда рехабилитирани, с което стойността на
индикатора би достигнал 50,8%.
С оглед на факта, че изискванията и разходите по тези два елемента се
различават бихме предложили използването на следните два индикатора,
които по-ясно да очертаят постигнатите резултатите по мярката:
Процент на обновена общинска пътна мрежа;
Км. рехабилитирана улична мрежа.
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Резултатите по Мярка 2.1.2: „Подобряване на водоснабдяването,
канализацията и пречистването на отпадните води“ се планира да се
измерват чрез индикаторите:
Км. рехабилитирана съществуваща ВиК мрежа;
Км. изградена канализационна мрежа.
С оглед на обхвата на предвидените дейности и проекти двата индикатора
позволяват да се измери напредъка по тяхното изпълнение.
За показателя „Км. рехабилитирана съществуваща ВиК мрежа“ до 2017 г.
не регистрираме напредък. Очакванията са свързани с реализацията на
проект за ремонт на ВиК - мрежата в селата Карагеоргиево и Мъглен,
както и за водоснабдяването на с. Чукарка, финансиран по ПРСР 2014 2020 г. Чрез неговото изпълнение се очаква да се рехабилитират или
изградят близо 8,595 км. водоснабдителна мрежа.
По отношение на индикатора „Км. изградена канализационна мрежа“
отчетния принос е в резултат на изпълнението на проект „Изграждане на
канализация в с. Пирне“, финансиран по ПРСР 2007 - 2013. В резултата на
неговото изпълнение до края на 2017 г. степента на изпълнение на
индикатора е 40,3%. Допълнителен принос се очаква да има и проект
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, където е
планирано и изграждане на 3 км. канализационна мрежа, което ще
повиши напредъка по индикатора до 56%.
Като цяло постигането на целевите стойности по Мярка 2.1.2:
„Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на
отпадните води“ се очертава, като едно от главните предизвикателства
пред местната администрация. За реализирането на по-мащабни проекти
за подобряване и/или изграждане на ВиК мрежите в общината, се очаква
да се разчита главно на средства от местния и националния бюджет до
края на този програмен период.
Мярка 2.1.4: „Подобряване на състоянието и МТБ на образователната
инфраструктура“ включва два проекта / дейности. Водейки се от тях,
планирания индикатор „Брой училища и детски градини, с извършен
текущ ремонт на сградния фонд, и/или подновено обзавеждане и
оборудване“ не кореспондира с тях. На практика, мярката не включва
дейности или проекти касаещи подобряване на състоянието на МТБ на
учебните заведения, като само частично е обвързан и планираните
дейности. В периода 2014 - 2017 г. са реализирани общо 15 допълнителни
проекта за ремонт и оборудване на училищата и седем допълнителни
проекта за детските градини. Отчитаме и изграждането на три детски
площадки в детските градини. Степента на изпълнение и ефективност на
реконструирания индикатор (на база планирани проекти и дейности) е
преизпълнени повече от два пъти.
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В същото време по Мярка 2.2.7.: „Подобряване на енергийната
ефективност и разширяване използването на ВЕИ“ са планирани дейности
за санирани и ЕЕ в две детски градини. По естество, тези проекти са
свързани с Мярка 2.1.4 и водят до подобряване на материалнотехническото състояние на детските заведения. По този начин се създават
предпоставки за двойно отчитане на резултатите. Същото е ситуацията и
по отношение на Мярка 3.2.1: „Информационно обезпечаване на учебните
заведения“, който се измерва чрез „Брой закупени компютърни
конфигурации“, които представляват оборудване и номинално попадат в
обхвата на индикатора „Брой училища и детски градини, с извършен
текущ ремонт на сградния фонд, и/или подновено обзавеждане и
оборудване“.
За да може коректно да бъдат отчетени усилията и работата в сектор
образование бихме предложили всички планирани дейности и проекти да
бъда обособени в един приоритет или мярка, които да бъдат вързани с
общия индикатор „Капацитет на подпомаганите образователни услуги и
грижи за децата“. По този начин ще се осигури последователност и
логическа обвързано на усилията за подобряване на МТБ на
образователната инфраструктура.
По Мярка 2.1.5: „Модернизация на МТБ на здравната инфраструктура“ са
планирани два проекта. Планираният индикатор „Брой здравни заведения
с ремонт на сградния фонд и/или подновено обзавеждането и
оборудването“, кореспондира с предвидените дейности. Отчетените
стойности показват, че степента на изпълнение е ефективността на
показателя е 50%. Няма данни за извършени дейности по проект
„Прилагане на енергийно - ефективни мерки в Медицински център I, гр.
Айтос”, който ако се следва логиката на плана би следвало да попадат в
обхвата Мярка 2.2.7: „Подобряване на енергийната ефективност и
разширяване използването на ВЕИ“.
Показателят „Брой социални заведения с осъществен ремонт и/или
подобрена МТБ“ е свързан с планираните дейности и проекти по Мярка
2.1.6: „Модернизация на МТБ на социалната инфраструктура“. Стартирало
е изпълнението на два от трите проекта заложени в Програмата за
реализация. Тъй като един от проектите е в процес на изпълнение
(„Реконструкция на „Младежки дом”), степента на изпълнение е в рамките
на 50%. До края на периода се очаква постигане на целевите стойности.
За степента на изпълнение на Мярка 2.1.8: „Опазване и адаптиране на
недвижимите културни ценности“ е планиран индикатора „Брой
реставрирани/адаптирани
недвижими
културни
ценности
на
територията на общината“. Предвидените са 3 проекта и дейностите,
които да допринесат за постигане на целите. Няма налични данни за
реализираните на проекти попадащи в обхвата на тази мярка. С оглед на
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характера и спецификата на проектите съществува сериозен риск по
отношение постигане на целевите стойности по индикатора.
Приоритет 2.2: "Опазване на околната среда"
Общо шест мерки и 12 проекта и дейности са предвидени за постигане на
целите. Постигнатите резултати и планирано да се наблюдават и отчитат
посредством четири индикатора. Избраните показатели не покриват
всички мерки, като при две от тях липсват определени дейности:
Мярка 2.2.3: „Подобряване управлението на отпадъците;
Мярка 2.2.4: „Развитие на зелената система в общината.
Индикаторът „Брой проведени информационни и образователни
кампании“ е предвиден да обхване дейности и проекти изпълнявани по
всички мерки включени в приоритета. Самата формулировка на
индикатора е твърде обща и не позволява да бъдат отчитане конкретни
резултатите, тъй като няма връзка с мерките, дейностите и проектите
идентифицирани по приоритета. Поради тази причина, оценителният
екип не може да определи степента на изпълнение. Поради така
констатираните слабости бихме предложили индикатора да отпадне при
една бъдеща актуализация на ОПР на община Айтос.
Мярка 2.2.4: „Развитие на зелената система в общината“ е планирано да се
измерва чрез показателя „Кв.м. нови затревените площи в общината“. До
края на 2017 г. се отчитат два проекта допринасящи за постигане на
резултатите по индикатора, финансирани по ПУДООС. Отчетените
резултати показват, че постигнатата степен на изпълнение е 4%.
Избраният индикатор частично може да се счита за подходящ, но не
кореспондира с предвидената дейност, която е насочена към поддържана
на зелените площи, паркове, детски площадки. В тази връзка бихме
предложили показателя „Обновени/изградени публични пространства“.
За изпълнението на дейностите и задачите по Мярка 2.2.7: „Подобряване
на енергийната ефективност и разширяване използването на ВЕИ“ са
планирани два индикатора.
„Брой училища, детски заведения, сгради на общината и др. с
внедрени модели за ползване на алтернативни източници на
енергия“;
„Брой топлинно санирани обществени сгради“.
Както изтъкнахме по-горе, мярка е свързана с дейности свързани с
подобряване на материално-техническата база на детските заведения
(Мярка 2.1.4.) и Мярка 2.1.7: Модернизация на МТБ на културната
инфраструктура в общината (доколкото има сходен проект). От
идентифицираните три проекта, липсва информация за реализирани
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дейности. Това определя и липсата на напредък по изпълнението на двата
показателя.
В същото време са реализирани 16 проекта, които не могат да бъдат
покрити от тези показатели, тъй като засягат мерки за енергийна
ефективност. Отчитаме:
два проекта на частни ( един реализиран и един проект в
реализация);
три проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в
общинските училища и три в детските заведения;
два проекта свързани с внедряване на мерки за енергийна
ефективност в административни сгради; и
шест проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради.
Това показва, че планираните за измерване индикатори не успяват да
покрият реализираните и/или в процес на реализация проекти в областта
на енергийната ефективност. Поради тази причина предлагаме
използването на следните показатели.
Прогнозирано намаление на парниковите газове в еквивалент
тона CO2;
Реализирани спестявания на енергия kWh_годишно.
Чрез използване на двата индикатора ще може да се проследят реалните
ефекти от реализирането на проектите за енергийна ефективност. В
допълнение те покриват част от една от петте цели на Стратегията
„Европа 2020“, а именно „намаляване на емисиите на парникови газове с
най-малко 20 %, увеличаване на дела на възобновяемите енергии до 20 %
и повишаване на енергийната ефективност с 20 %.
Стратегическа цел 3: „Социално развитие и интеграция“
Четири приоритета с общо 12 мерки са определени за постигане на
дефинираната стратегическа цел. Засегнатите области обхваща сферите
на здравеопазване, образование, социални дейности и култура. За
постигане на целите са съчетани инфраструктурни и „меки“ проекти и
дейности.
Финансови резултати
Индикативните финансови ресурси за изпълнение на дейностите и
проектите, включени по Стратегическа цел 3, са на стойност 6,946 млн. лв.,
което представлява 9% от целия финансов ресурс на Плана за развитие.
92% от разходите са предвидени по Приоритет 3.2: „Подобряване
качеството и достъпа до образованието. Създаване на благоприятна среда
за реализация на младото поколение“, който включва мерки свързани в
сферата на образованите, професионалното ориентиране и спорта.
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Извършените инвестиции към 31.12.2017 г. възлизат на 3,694 млн. лв.,
което представлява 53,2% от планирания ресурс. В процес на изпълнение
са проекти за още 0,919 млн. лв., с което общия размер на разходите ще
достигне 4,614 млн. лв. или 66,4% спрямо планирания бюджет. Общото
финансово изпълнение по Стратегическа цел 3, включително по
приоритети и мерки, е показан в следващата таблица.
Таблица 14 - Степен на финансово изпълнение по Стратегическа цел 3 до 31.12.2017 г., в хил. лв.
Стратегически цели / Приоритети

Планирани
разходи, в хил. лв.

Финансово изпълнение в
периода 01.01.2014 г.31.12.2017 г., в хил. лв.

Степен на финансово
изпълнение, в %

Стойност на договорираните
средства след 01.01.2018 г., в
хил. лв.

Общо финансово
изпълнение, в
хил. лв.

Очаквана степен на
финансово
изпълнение, в %

Оставащ
ресурс

1

2

3

4=3/2

5

6=3+5

7=6/2

8=2-6

Стратегическа цел 3: "Социално развитие и
интеграция"

6 946,000

3 694,878

53,19%

919,645

4 614,523

66,43%

2 331,477

Приоритет 3.1: "Подобряване качеството на
здравните услуги и достъпа до тях"

24,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

24,000

Мярка 3.1.1: "Подобряване на достъпа до първична
и специализирана медицинска помощ и програми
за здравна профилактика"

12,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

12,000

Мярка 3.1.2: "Повишаване на здравната култура и
подобряване на достъпа до дентално медицински
услуги"

12,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

12,000

6 412,000

1 918,162

29,92%

676,141

2 594,302

40,46%

3 817,698

100,000

394,739

394,74%

2,856

397,595

397,60%

-297,595

72,000

501,152

696,04%

149,120

650,272

903,16%

-578,272

Мярка 3.2.3: "Обучения и ориентация на младото
поколение към професии от местно значение и
професии с трудова реализация"

120,000

35,000

29,17%

83,878

118,878

99,06%

1,122

Мярка 3.2.4: "Допълнителна квалификация на
преподавателите за подобряване на учебния
процес"

120,000

517,895

431,58%

0,000

517,895

431,58%

-397,895

6 000,000

469,375

7,82%

440,287

909,662

15,16%

5 090,338

390,000

1 776,717

455,57%

243,504

2 020,221

518,01%

-1 630,221

240,000

1 453,984

605,83%

243,504

1 697,488

707,29%

-1 457,488

50,000

175,650

351,30%

0,000

175,650

351,30%

-125,650

100,000

147,082

147,08%

0,000

147,082

147,08%

-47,082

120,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

120,000

20,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

20,000

100,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

100,000

Приоритет 3.2: "Подобряване качеството и достъпа
до образованието. Създаване на благоприятна среда
за реализация на младото поколение"
Мярка 3.2.1: "Информационно обезпечаване на
учебните заведения"
Мярка 3.2.2: "Подкрепа и разширяване на
извънкласни и извънучилищни форми на
заниманията на деца и младежи"

Мярка 3.2.6: "Развитие на спорта"

Приоритет 3.3: "Подобряване качеството на
социалните услуги и интегриране на групи в
социална изолация"
Мярка 3.3.1: "Поддържане на качеството и
създаване на нови социални услуги в общината"
Мярка 3.3.2: "Обучение и квалификация на
възрастни, на трайно безработни и на други лица
от групите в неравностойно положение на пазара
на труда"
Мярка 3.3.3: "Превенция на младежката и
дългосрочната безработица"
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на
населението
Мярка 3.4.1: "Подпомагане организирането на нови
културните събития и фестивали в общината"
Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране
развитието на
културните институции в общината

Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени изчисления
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Приоритет 3.1: "Подобряване качеството на здравните услуги и
достъпа до тях" е насочен към реализираните на мерки и дейности
свързани с предоставяне на медицински и дентални услуги под формата
на профилактични прегледи на социални слаби граждани. Поради
естеството на залегналите дейности, финансовите данни не са достъпни и
не може да бъде определено финансовото изпълнение.
По отношение на Приоритет 3.2: "Подобряване качеството и достъпа
до образованието. Създаване на благоприятна среда за реализация на
младото поколение" финансовото изпълнение към края на 2017 г.
възлиза на близо 30% от заложените средства. В рамките на
стратегическата цел, приоритета се явява основен и от неговото
изпълнение,
зависи
цялостното
финансово
изпълнение
по
стратегическата цел. Съдейки по проектите в реализация и
инвестиционната активност на общината и заинтересованите страни по
приоритета, може да се очаква финансовото изпълнение да достигне
равнища от 48% (3,077 млн. лв.). Разходите по отделните мерки е
сравнително балансирано, като в три от петте мерки регистрираме
сериозно финансово преизпълнение – от 395% до 696%. Това показва, че в
хода на планиране, част от възможностите за финансиране през плановия
период 2014 - 2020 г. и нуждите са подценени. В същото време, Мярка
3.2.6: "Развитие на спорта" е с бюджет от 6 млн. лв. (86% от целия бюджет
по стратегическата цел) и при нея се наблюдава сериозно изоставяне.
Отчетените разходи възлизат на 0,469, което е едва 7,8% спрямо
индикативните разходи. Оптимистичните прогнози сочат, че реалните
разходи могат да достигнат нива от 18-19%.
Финансовото изпълнение по Приоритет 3.3: "Подобряване качеството
на социалните услуги и интегриране на групи в социална изолация", е
значително над очакваното. И при трите мерки регистрираме
преизпълнение на определената финансова рамка в средата на периода.
На база данните, с които разполага оценителния екип, по Приоритет 3.4:
„Повишаване на културния статус на населението“ не са отчетени
разходи. Основната причина е липсата на дейностите и проекти и по двете
обособени мерки. В същото време следва да се има предвид, че в рамките
на културния календар на общината се извършват разходи за
организиране на културни събития и фестивали в рамките на общината.
Поради наблюдаваните тенденции и очаквания бихме препоръчали да се
направи преоценка по дейностите и проектите по съответните мерки към
всеки отделен приоритет.
При изпълнението на проектите и дейностите, по стратегическата цел са
ползвани различни източници на финансиране. Във фигурата по-долу е
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илюстриран размера на средства по източници на финансиране на
дейности и проекти попадащи в обхвата на Стратегическа цел 3.

Фигура 6 - Източници на финансиране по Стратегическа цел 3
Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2014, общинска администрация, собствени проучвания

Много високи нива на разходи към средата на оценителния период
регистрираме по отношение на вложените собствени и национални
средства – съответно 98,7% и 87,8% спрямо предварително планираните.
При запазване на тенденцията, очакваме по-високи нива на инвестирани
местни и национални средства в изпълнение на стратегическата цел.
По отношение на средствата по линия на ЕС, установяваме, че общината и
заинтересованите страни са използвали в значителна степен
възможностите за осигуряване на допълнително финансиране на
дейности и проекти. Това подсказва гъвкавост и търсене на възможности
за привличане на допълнителни ресурси за реализация на поставените
цели. Привлечените средства са в рамките на очакваното, като са малко
над 49% (2,741 млн. лв.) спрямо предварителните прогнози. Информация
за усвоените средства и договорираните ресурси от ЕС е показано в
следващата таблица.
Таблица 15 - Размер на привлечените средства от ЕС, в хил. лв.

Привлечени средства от
ЕС в периода 01.01.2014
г.-31.12.2017 г., в хил. лв.

Източник
1

2

Очакван общ размер на
Договорирани
привлечените
средства от ЕС след
средствата от ЕС, хил.
01.01.2018 г., в хил. лв.
лв.
3

4=2+3

ОПРЧР 2014-2020

1 253,001

243,504

1 496,505

ОПРЧР 2007-2020

1 087,323

0,000

1 087,323

НОИР

119,061

231,990

351,051

Еразъм +

126,793

0,000

126,793

2 586,177

475,494

3 061,671

Общо средства от ЕС

Източник: ИСУН 2013 и ИСУН 2020, общинска администрация, учебни и детски заведения
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Степен на изпълнение и ефективност по Стратегическа цел 3
В рамките на Стратегическа цел 3 са включени общо 13 различни проекти
и дейности. По част от мерките включени в приоритетите липсва
информация за конкретни проекти и инициативи, които биха допринесли
за изпълнение на стратегическата цел.
В края на оценителния период се отчита изпълнение или е стартирала
реализация 28 отделни проекта, които са свързан с реализация на седем
проекта и дейности включени в Програмата за реализация. Още 46
допълнителни проекта допринасят за постигане на поставените цели.
Извън тези проекти, са изпълнение 26 проекта ориентирани като
съдържание към мерките без определени проекти и дейности.
Таблица 16 – Физическо изпълнение на проекти и дейности включени в Програмата за реализация по
Стратегическа цел 3
Стратегическа цел / Приоритет / Брой проекти и дейности в Реализирани
или
стартирали Допълнителни
Мярка
Програмата за реализация
проекти и дейности от Програмата проекти
за реализация
Стратегическа
цел
3:
„Социално
развитие
и
интеграция“
Приоритет 3.1: „Подобряване
качеството на здравните услуги
и достъпа до тях“
Мярка 3.1.1: „Подобряване на
достъпа до първична и
специализирана медицинска
помощ
и
програми
за
здравна профилактика“
Мярка 3.1.2: Повишаване на
здравната
култура
и
подобряване на достъпа до
дентално медицински услуги
Приоритет 3.2: „Подобряване
качеството
и
достъпа
до
образованието. Създаване на
благоприятна
среда
за
реализация
на
младото
поколение“
Мярка
3.2.1:
„Информационно
обезпечаване на учебните
заведения“
Мярка 3.2.2: „Подкрепа и
разширяване на извънкласни
и извънучилищни форми на
заниманията на деца и
младежи“
Мярка 3.2.3: „Обучения и
ориентация
на
младото
поколение към професии от
местно значение и професии
с трудова реализация“
Мярка 3.2.4: „Допълнителна
квалификация
на
преподавателите
за
подобряване на учебния
процес“

13

7

72

2

1

0

1

1

0

1

0

0

9

4

64

0

0

24

2

0

35

2

0

2

1

1

0
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Стратегическа цел / Приоритет /
Мярка

Брой проекти и дейности в
Програмата за реализация

Реализирани
или
стартирали
проекти и дейности от Програмата
за реализация

Допълнителни
проекти

Мярка 3.2.6: „Развитие на
спорта“

4

3

3

2

1

8

2

1

6

0

0

1

0

0

1

Приоритет 3.3: „Подобряване
качеството на социалните услуги
и интегриране на групи в
социална изолация“
Мярка 3.3.1: „Поддържане на
качеството и създаване на нови
социални услуги в общината“
Мярка
3.3.2:
„Обучение
и
квалификация на възрастни, на
трайно безработни и на други
лица от групите в неравностойно
положение на пазара на труда“
Мярка 3.3.3: „Превенция на
младежката и дългосрочната
безработица“

Приоритет 3.4: „Повишаване на
културния
статус
на
0
0
населението“
Мярка
3.4.1:
„Подпомагане
организирането
на
нови
0
0
културните събития и фестивали
в общината“
Мярка 3.4.2: „Подпомагане и
стимулиране
развитието
на
0
0
културните
институции
в
общината“
Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени изчисления

0

0

0

Данните сочат, че по значителна част от проектите и дейностите
идентифицирани в Програмата за реализация са реализирани или е започнала
тяхната реализация, като може да се прогнозира, сравнително високо ниво на
тяхното изпълнение. Прави впечатление високия брой допълнителни проекти.
Както вече беше изтъкнато, това е една от основните слабости в процеса на
планиране. За приоритетите и мерките, при които не са планирани проекти и
дейности няма възможност да се покаже напредък по тяхното изпълнение спрямо
планираното.
Степента на изпълнение и ефективността по Стратегическа цел е планирано
да се наблюдава и отчита чрез 16 индикатора. Прави впечатление, че
индикаторите са насочени и покриват всички предвидени мерки. Таблицата подолу представя оценка на постигната степен на изпълнение и ефективността по
Стратегическа цел 3 по всеки от поставените четири приоритета.
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Таблица 17 - Степен на изпълнение и ефективност при постигане на целите по Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция"
Стратегически цели / Приоритети

Индикатори

Базова
стойност

Целева
стойност

Постигнат
резултат

Степен на
изпълнение

Ефективност

1

2

3

4

5

6=(3+5)/4

7=5/(4-3)

Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция"

Приоритет 3.1: "Подобряване качеството на
здравните услуги и достъпа до тях"

Приоритет 3.2: "Подобряване качеството и достъпа
до образованието. Създаване на благоприятна
среда за реализация на младото поколение"

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на
социалните услуги и интегриране на групи в
социална изолация

Брой проведени информационни
здравни кампании

0

20

8

40,00%

40,00%

Брой социално слаби български
граждани, обслужени от безплатни
профилактични прегледи

0

500

250

50,00%

50,00%

Брой социално слаби български
граждани, обслужени от безплатни
дентални
профилактични прегледи

0

10,000

Брой закупени компютърни
конфигурации

0

100

Брой деца взели участие в спортни
прояви

0

3270

Няма налични данни

Брой ученици, включени в
провеждането на професионално
насочване на всеки ученик

0

100

Няма налични данни

0

60

134

223,33%

223,33%

0

8

2

25,00%

25,00%

Брой изградени спортни площадки в
общината

0

25

14

56,00%

56,00%

Брой разкрити нови социални услуги

0

2

1

50,00%

50,00%

Брой преподаватели, взели участие в
обучения и допълнителна
квалификация
Брой училища с подобрени бази за
спорт

Няма налични данни

70

70%

70%

65

Доклад за извършена Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Айтос 2014-2020 г.
Стратегически цели / Приоритети

Индикатори

Базова
стойност

Целева
стойност

Постигнат
резултат

Степен на
изпълнение

Ефективност

1

2

3

4

5

6=(3+5)/4

7=5/(4-3)

Брой безработни граждани, взели
участие в обучения за придобиване на
професионална квалификация и
преквалификация, съобразено с
нуждите на пазара на труда

0

250

Брой подпомогнати лица от групите в
неравностойно положение за
постигане на лична реализация

0

100

Насърчаване на предприемачеството,
стартиране и управление на собствен
бизнес.
Брой проведени фестивали/културни
събития (база 2013 г.)
Брой новосъздадени фестивали и
Приоритет 3.4: "Повишаване на културния статус на културни събития
населението"
Брой съвместни проекти на културни
институции на територията на
общината

104

41,60%

41,60%

Няма налични данни

Индикаторът не кореспондира с мерките

12

14

15

107,14%

150,00%

0

2

3

150,00%

150,00%

0

6

6

100,00%

100,00%
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Приоритет 3.1: "Подобряване качеството на здравните услуги и
достъпа до тях"
Включени са две мерки в рамките на приоритета. Насочени са към
осигуряване на медицински и дентални профилактични прегледи. Три
показателя са предвидените за измерване на изпълнението по
приоритета.
Индикаторът „Брой проведени информационни здравни кампании“ е
сравнително слабо свързан с предвидените проекти и дейности по
приоритета. Постигнатата степен на изпълнение и ефективност в средата
на периода е оценена на 40%, като може да се очаква в края на периода
заложените стойности да бъдат постигнати. Данните сочат, че ежегодно в
община Айтос се провеждат кампании за информация и превенция на
различни заболявания. Общината съдейства на организаторите като
разпространява информацията за съответната кампания чрез местния
радиовъзел, интернет страницата на общината, местните печатни медии и
на местата определени за поставяне на информационни материали.
Провеждат информационни кампании на различни теми: „Хигиената на
моето тяло”, „Превенция на полово предавани инфекциозни заболявания”,
„Вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците” и др. Отчита се, че
принос към организирането на подобни кампании имат и назначени
двама здравни медиатори.
По отношение на индикатора „Брой социално слаби български граждани,
обслужени от безплатни профилактични прегледи“, се отчита степен на
изпълнение в средата на периода от 50%, като оценителният екип отчита,
че е налице непълнота на данните. Начинът на формулиране на
индикатора по своята същност следва да включва данни от показателя
„Брой социално слаби български граждани, обслужени от безплатни
дентални профилактични прегледи“, за който няма налична информация,
която да послужи за оценка на степента на изпълнение. С оглед на това,
може да се обмисли вариант показателя засягаш денталните
профилактични прегледи да отпадне от системата с индикатори.
Проучената информация показва, че ежегодно личните лекари провеждат
профилактични прегледи и поставяне на имунизации на деца от
малцинствените групи. През 2017 г. с тяхна помощ се осъществяват
кампании с мобилни кабинети за провеждане на изследвания за
туберкулоза, за полово предавани инфекциозни заболявания,
профилактични гинекологични прегледи и др. Безплатни профилактични
прегледи през годините се извършвани от Кардио център Понтика, ДКЦ
„Ел Масри“ – Бургас и др. В същото време не се поддържа информация за
реални брой жители на общината възползвали се от безплатните
профилактични прегледи.
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Приоритет 3.2: "Подобряване качеството и достъпа до образованието.
Създаване на благоприятна среда за реализация на младото
поколение"
Пет мерки са включени в рамките на дефинирания приоритет. Системата
от индикатора включва общо шест показатели, обхванали всички мерки.
Приоритетът включва общо 9 проекта и дейности.
Индикаторът „Брой закупени компютърни конфигурации“ очевидно е
насочен към измерване на изпълнението на Мярка 3.2.1: „Информационно
обезпечаване на учебните заведения“. Самата мярка няма налични
проекти и дейности, поради което не може да се даде оценка за нейното
физически изпълнение (реализация на дейности и проекти заложени в
Програмата за реализация). Регистрираме 24 проекта, който са били
насочени към мярката. Значителна част от тях са финансирани по
национални програми, като бенефициент са били училищата и детските
заведения на територията на общината. Обработените данни показват, че
степента на изпълнение и ефективността на показателя към края на 2017
г. е 70%. С оглед на това може да се очаква цялостното му постигане в края
на 2020 г. В същото време считаме, че използването на този индикатори е
неподходящо и не дава ясна информация за резултатите от
реализираните проекти. Самото закупуване на компютри не може
„априори“ да бъде прието като подобряване на информационното
обезпечаване. Считаме, че реализираните от училищата проекти за:
създаването на електронна платформа с учебно съдържание по
общообразователни и специални предмети;
модернизиране на условията за лабораторна и експериментална
работа;
подобряване качеството и възможностите за електронно обучение;
осигуряване на безжичен интернет и др.
имат по – голямо и важно значение за постигане на целите пред Мярка
3.2.1. Поради тази причина бихме предложили този индикатор да отпадне
от така изготвената система за наблюдение и оценка.
Съдейки по проектите и дейности заложени за изпълнение по Мярка 3.2.2:
„Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на
заниманията на деца и младежи“, нейното изпълнение следва да се
измерва чрез показателя „Брой деца взели участие в спортни прояви“. За
постигнатата степен на изпълнение и ефективност, оценителният екип
няма налични данни. Тъй като достоверни и точни данни по индикатора е
трудно да бъдат събрани, бихме препоръчали да се обмисли
възможността за неговото отпадане. Този извод се потвърждава и от
факта, че по мярката са реализирани 35 проекта за разширяване на
формите на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на
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деца и младежи, които обаче не могат да бъдат взети като резултат потясно дефинирания индикатор.
Показателят „Брой ученици, включени в провеждането на професионално
насочване на всеки ученик“ следва да отчете постигнатите резултати по
Мярка 3.2.3: „Обучения и ориентация на младото поколение към професии
от местно значение и професии с трудова реализация“. В същото време,
дейностите и проекти заложени в Програмата за реализация не са пряко
свързани с индикатора, поради което считаме, че следва да се обмисли
възможността за неговото отпадане или преформулиране. По
изпълнените два допълнителни проекта към мярката, оценителният екип
не е разполага с нужната информация, за да оцени постигнатата степен на
изпълнение и ефективност.
Индикаторът „Брой преподаватели, взели участие в обучения и
допълнителна квалификация“ е насочен директно към заложената
дейност
по
Мярка
3.2.4:
„Допълнителна
квалификация
на
преподавателите за подобряване на учебния процес“. Считаме, че той е
релевантен към мярката и позволя да се отчетат резултатите. На база на
личната информация отчитаме реализиране на 14 проекти по мярка.
Степента на изпълнение и ефективност е над два пъти спрямо
планираното.
Изпълнението на Мярка 3.2.6: „Развитие на спорта“ е планирано да се
осъществи чрез два индикатора:
Брой изградени спортни площадки в общината;
Брой училища с подобрени бази за спорт.
И при двата индикатора отчитаме напредък. По отношение на показателя
„Брой изградени спортни площадки в общината“ се отчита степен на
изпълнение от 56% в средата на периода. При запазване на тази
тенденция можем да очакваме в края на периода да бъде постигната
целевата стойност. С оглед на дейностите и заложените проекти считаме,
че по-подходящ измерител е показателят „Брой рехабилитирани и
изградени спортни съоръжения“, тъй като той обхваща три от четирите
заложени проекта и дейности в Програмата за реализация. По този начин
осигурява и по-висока степен на покритие на планираните и извършени
инвестиции.
При индикатора „Брой училища с подобрени бази за спорт“, наличните
данни сочат по-слаб напредък. Степента на изпълнение и ефективност е
оценена на 25%, което е известно изоставяне от целта. Самият индикатор
е насочен към изпълнението на дейност „Изграждане на спортни
площадки в училищата на територията на община Айтос”. В същото време
по Специфична цел 2, Мярка 2.1.4: „Подобряване на състоянието и МТБ на
образователната инфраструктура“ срещаме наличие на дейност
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„Изграждане на детски площадки в детските градини на територията на
община Айтос”, като не става ясно причината за подобно разделение на
двете дейности между различни стратегически цели, приоритети и мерки.
Приоритет 3.3: „Подобряване качеството на социалните услуги и
интегриране на групи в социална изолация“
Приоритетът обхваща общо три мерки, като само по Мярка 3.3.1:
„Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в
общината“ са заложените два проекта. При останалите две мерки липсва
яснота за планирани дейности и проекти, които би следвало да доведат до
постигане на целите. В същото време считаме, че е налично известно
препокриване между Мярка 3.3.2 и Мярка 3.3.3, доколкото обучение и
квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от
групите в неравностойно положение на пазара на труда е свързано и с
превенция на младежката и дългосрочната безработица.
Планирано е използване на четири индикатора за измерване.
Индикаторът „Насърчаване на предприемачеството, стартиране и
управление на собствен бизнес“ не кореспондира с предполагаемия
обхват на нито една от мерките включени в приоритета. Функционално,
показателят е свързан по-пряко с Мярка 1.1.2: „Подпомагане
предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов бизнес
и/или създаването на нови работни места“ (СЦ 1). Поради липсата на
описан ясен обхвата на Мярка 3.3.2. и Мярка 3.3.3 считаме, че показателя
не може да бъде обвързан с нито една от тях и препоръчваме, той да
отпадне.
Мярка 3.3.1: „Поддържане на качеството и създаване на нови социални
услуги в общината“ включва единствените два проекта по приоритета.
Изпълнението е планирано да се отчита чрез индикатора „Брой разкрити
нови социални услуги“. Индикаторът е подходящ и отразява планираните
дейности и проекти. Съгласно Програмата за реализация до края на 2020
г. се планира разкривана на две нови услуги – Защитено жилище и ЦОП.
Към средата на оценителния период се отчита цялостно изпълнение на
проект „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на
социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос“. Постигнатата
степен на изпълнение и ефективността 50%. Отчитаме изпълнението и на
шест допълнителни проекти имащи отношение към съдържанието на
мярката, но постигнатите резултатите от тях не могат да бъдат отчетени с
заложения индикатор. За да бъдат пълноценно обхванати усилията на
общинската администрация в социалната сфера, бихме препоръчали
замяна и/или допълване на системата с показателя „Потребителите
получаващи услуги в общността“ или еквивалент. По този начин ще бъде
добита по-пълна картина на постигнатите резултати от провежданата
социална политика на местно ниво.
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Индикаторите „Брой безработни граждани, взели участие в обучения за
придобиване на професионална квалификация и преквалификация,
съобразено с нуждите на пазара на труда“ и „Брой подпомогнати лица от
групите в неравностойно положение за постигане на лична реализация“ са
по-пряко свързани с Мярка 3.3.2: „Обучение и квалификация на възрастни,
на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно
положение на пазара на труда“. Както изтъкнахме обаче, съществува
връзка между Мярка 3.3.2 и Мярка 3.3.3, тъй като младежите могат да се
причислят към рисковите групи на пазара на труда, а трайно
безработните лица и дългосрочно безработните лица на практика следва
да се разглеждат като една група.
За изпълнение на индикатора „Брой безработни граждани, взели участие
в обучения за придобиване на професионална квалификация и
преквалификация, съобразено с нуждите на пазара на труда“ отчитаме
изпълнение на два проекта, които допринасят за постигане на степен на
изпълнение и ефективност от 41,6%.
При индикатора „Брой подпомогнати лица от групите в неравностойно
положение за постигане на лична реализация“ липсват данни, чрез които
да се определи степента на изпълнение.
Приоритет 3.4: "Повишаване на културния статус на населението"
Независимо, че за изпълнение на приоритета са предвидените едва 1,7%
от индикативните разходи по Стратегическа цел 3, то степента на
изпълнение е планирано да се отчита чрез три индикатори. За
включените две мерки липсват обособени проекти и дейности, което
затруднява тяхното отчитане. Можем да приемем, че Мярка 3.4.1:
„Подпомагане организирането на нови културните събития и фестивали в
общината“ е по-пряко свързана с културния календар на общината. Мярка
3.4.2: „Подпомагане и стимулиране развитието на културните институции
в общината“ дава възможност за широко тълкуване на предполагаеми
дейности и проекти, който биха допринесли за нейното изпълнение, тъй
като „подпомагане“ може да се разбира и подобряване на тяхната
инфраструктурна обезпеченост, което е предвидено да се извърши в
рамките на СЦ 2, Мярка 2.1.7: „Модернизация на МТБ на културната
инфраструктура в общината“.
Независимо от трудности и базирайки се на събитията и дейности
залегнали в културния календар на община Айтос, в края на 2017 г. се
отчита постигане на целите. В същото време, част индикатори отразяват
текущо събитията и е възможно в края на периода да настъпят изменение
на стойността, ако намалеят културните събития и фестивали в общината.
С оглед на проблемите при коректното отчитане на постигнатите
резултатите бихме предложили, трите индикатора да бъдат замени с
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общия индикатор „Нарастване на посещенията в общински културни
обекти и събития“ препоръчан в Указанията на МРРБ за разработка на
Общински планови за развитие.
Стратегическа
цел
4:
„Повишаване
на
териториалното
сътрудничество и подобряване на административния капацитет“
Целта включва два приоритета и четири мерки. В рамките на първия
приоритет, акцентът е поставен върху предоставянето на качествени
услуги на гражданите и бизнеса, съобразени с техните нужди, и
отговарящи на нивото на технологична модернизация и подобряване на
професионални компетенции и развитие на общи умения на служителите
от общинска администрация. Вторият приоритет е насочена
към
създаване на партньорства със съседните общини и международно
сътрудничество.
Финансови резултати
За изпълнение на целта са планирани средства в размер на 0,772 млн. лв.
Основната част от заделения ресурс е предназначен за изпълнение на
Приоритет 4.2. "Стимулиране на местните партньорства и международно
сътрудничество" – 0,550 млн. лв. (71% от средствата по целта).
Степента на финансово изпълнение към 31.12.2017 г. е близо 60% (0,461
млн. лв.) от планирания бюджет. Няма регистрирани проекти в процес на
изпълнение. Общото финансово изпълнение по Стратегическа цел 4,
приоритети и мерки е показано в следващата таблица.
Таблица 18 - Степен на финансово изпълнение по Стратегическа цел 4 до 31.12.2017 г., в хил.
лв.
Стратегически цели / Приоритети

Планирани
разходи, в хил.
лв.

Финансово изпълнение в
периода 01.01.2014 г.31.12.2017 г., в хил. лв.

Степен на финансово
изпълнение, в %

Стойност на
договорираните средства
след 01.01.2018 г., в хил.
лв.

1

2

3

4=3/2

5

Общо финансово Очаквана степен
изпълнение, в хил.
на финансово
лв.
изпълнение, в %
6=3+5

7=6/2

Оставащ
ресурс
8=2-6

Стратегическа цел 4: "Повишаване на териториалното
сътрудничество и подобряване на административния
капацитет"

772,000

461,821

59,82%

0,000

461,821

59,82%

310,179

Приоритет 4.1: "Подобряване качеството на услугите,
предоставяни от общината и подобряване на капацитета й"

222,000

461,821

208,03%

0,000

461,821

208,03%

-239,821

162,000

333,820

206,06%

0,000

333,820

206,06%

-171,820

60,000

128,001

213,34%

0,000

128,001

213,34%

-68,001

Приоритет 4.2. "Стимулиране на местните партньорства и
международно сътрудничество"

550,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

550,000

Мярка 4.2.1: "Създаване и утвърждаване на трайни
връзки със съседните общини за съвместна работа и
участие в проекти"

50,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

50,000

500,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,00%

500,000

Мярка 4.1.1: "Усъвършенстване организацията на
управление и работа в общинската администрация"
Мярка 4.1.2: "Повишаване квалификацията и уменията на
общинската администрация"

Мярка 4.2.2: "Развитие на международно сътрудничество"

Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени изчисления
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Съгласно получената и събрана информация, разходите по Приоритет
4.1: "Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината
и подобряване на капацитета й" отчитаме преизпълнение на разходите.
До края на 2017 г. вложените финансови ресурси са повече от два пъти
над планираните. Тази тенденция е характерна и при двете включени
мерки. По Мярка 4.1.1: "Усъвършенстване организацията на управление и
работа в общинската администрация" разходите са свързани предимно с
осигуряване на технически средства за подобряване на работата и
предоставянето на услуги от администрацията. По отношение на Мярка
4.1.2: "Повишаване квалификацията и уменията на общинската
администрация“, са вложени 0,128 млн. лв. в повишаване на
компетенциите и професионалните умения на служителите от
администрацията.
В рамките на Приоритет 4.2. "Стимулиране на местните партньорства и
международно сътрудничество" не са отчетени разходи, тъй като към
двете включени мерки липсват проекти и дейности, който да внесат
яснота за обхвата и конкретиката на съответните мерки.
За реализация на проектите основните източници са собствени и
национални средства и привлечени ресурси по Оперативните програми
действащи в периода 2007-2013 г. Следващата фигура показва размера на
извършените и очаквани разходи по източници на финансиране.

Фигура 7 - Източници на финансиране на дейности и проекти по Стратегическа цел 4, в хил. лв.
Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени изчисления

По отношение на привлечените средства от ЕС, в изпълнение на
стратегическата цел, общината е реализирала следните два проекта:
ОПАК 2007 – 2013 –„ Въвеждане на механизми за мониторинг и
контрол на изпълнението на политики в община Айтос“,
приключил през 2014 г., реално изплатени средства 65 355,00 лв.;
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ОПАК 2007 – 2013 –„ Компетентна администрация на община
Айтос за по-качествено административно обслужване“,
приключил през 2015 г., реално изплатени средства 62 646,00 лв.
Степен на изпълнение и ефективност по Стратегическа цел 4
За изпълнение на Стратегическа цел 4: "Повишаване на териториалното
сътрудничество и подобряване на административния капацитет" са
планирани 3 дейности, чиито срок на изпълнение обхваща целия
програмен период. Както вече беше изтъкнато по Приоритет 4.2.
"Стимулиране
на
местните
партньорства
и
международно
сътрудничество" няма планирани дейности и проекти по двете обособени
мерки.
До края на 2017 г. са реализирани 8 проекта в изпълнение на трите
дейности по Приоритет 4.1: "Подобряване качеството на услугите,
предоставяни от общината и подобряване на капацитета й".
Степента на изпълнение и ефективността по стратегическата цел е
предвидено да се наблюдава и отчитат чрез четири индикатора за
продукт. Таблицата по-долу представя оценка на постигната степента на
изпълнение и ефективността Стратегическа цел 4 по всеки отделен
приоритет.
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Таблица 19 - Степен на изпълнение и ефективност при постигане на целите по Стратегическа цел 4: "Повишаване на териториалното сътрудничество и
подобряване на административния капацитет"

Стратегически цели / Приоритети

Индикатори

Базова
стойност

Целева
стойност

Постигнат
резултат

1

2

3

4

5

Степен на
изпълнение, в
%
6=(3+5)/4

Ефективност,
в%
7=5/(4-3)

Стратегическа цел 4: "Повишаване на териториалното сътрудничество и подобряване на административния капацитет"

Приоритет 4.1: "Подобряване качеството на услугите,
предоставяни от общината и подобряване на
капацитета й"

Брой служителите на общинска
администрация, участвали в
обучения за повишаване на
капацитета и работната култура

0

360

131

36,39%

0

10

Няма налични данни

0

3

Няма налични данни

0

3

0

36,39%

(Индикаторът се изчислява с
натрупване)

Брой проведени срещи и форуми
със съседни общини за създаване
на връзки
Приоритет 4.2. "Стимулиране на местните партньорства Брой осъществени съвместни
проекти със съседни общини
и международно сътрудничество"
Брой международни проекти за
обмяна на опит и добри практики,
в които участва общината

0,00%

0,00%
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Приоритет 4.1: "Подобряване качеството на услугите, предоставяни
от общината и подобряване на капацитета й"
За изпълнение на приоритета са планирани две мерки и три дейности.
Няма цялостно реализирани дейности по Програмата за реализация, тъй
като характера и същността на дейностите предполага тяхното
изпълнение през целия период 2014-2020 г.
Степента на изпълнение и ефективност на приоритета се измерва чрез
индикатора „Брой служителите на общинска администрация, участвали в
обучения за повишаване на капацитета и работната култура“, който е
пряко свързан с Мярка 4.1.2: "Повишаване квалификацията и уменията на
общинската администрация". Данните сочат, че 131 служители17 от
общинската администрация са преминали различни обучения, като
данните показват, че един служител е преминал повече от едно обучение.
От тях 52 служители са участвали в обучения, организирани от Института
за публична администрация (ИПА), а 69 души са преминали обучения за
подобряване/придобиване на ключови компетенции.
Приоритет 4.2. "Стимулиране
международно сътрудничество"

на

местните

партньорства

и

Приоритета се измерва чрез три индикатора за продукт. Тъй като по
обособените мерки липсват ясно идентифицирани проекти и дейности е
трудно да се определи техния обхват. Водейки се от формулираните
индикатори става ясно, че мерките би следвало да имат предимно
хоризонтален характер, т.е отчитат се резултати от изпълнени проекти и
дейности попадащи в обхвата на други стратегически цели и приоритети.
Поради тази причина, няма отчетени проекти и дейности до края на 2017
г., които биха могли да се причислят към постигане на заложените
стойности по реконструираните индикатори. Това създава и затруднения
при отчитане на финансовото изпълнение, тъй като няма практика един
проект и/или дейност да се отчита финансово два пъти.
Все пак следва да отбележим, че принос към изпълнение на показателя
„Брой международни проекти за обмяна на опит и добри практики, в
които участва общината“ се очаква да имат два проекта изпълняване от
Община Айтос в партньорство с институции и организации извън Р.
България. Това са проектите:
Проект „Социални иновации в грижа за възрастни хора“,
финансиран от ОПРЧР 2014-2020, с партньор организация от
Швеция, и
Проект „Обединени трансгранични инициативи за опазване на
околната среда в района на България - Турция“, финансиран по
Програма за трансгранично сътрудничество Интерег - ИПП
17

Стойността е получена с натрупване, т.е един служител е преминал повече от едно обучение
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България - Турция 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за
предприсъединителна
помощ,
и
партньор
Областна
администрация на окръг Одрин.
В процес на оценка е още един проект по Програма за трансгранично
сътрудничество, с които посочена целева стойност по индикатора ще бъде
постигната.
При решение за запазване на така формулирания приоритет бихме
препоръчали да бъде използван само един индикатор - „Брой проекти за
междурегионално сътрудничество, повишаващи ефективността на
политиката на сближаване“. Предложена от нас показател е съобразен с
Методическите указания на МРРБ18.

4.5. Оценка на ефикасността
В теорията и практиката има широко приета дефиниция на понятието
ефикасност. Въпреки това, често пъти в литературата е налице
несъответствие и дори противоречие между нея и определението за
понятието ефективност. Ето защо, за целите на настоящата оценка
дефинираме понятието ефикасност по следния начин:
Ефикасността указва отношението на постигнатия резултат
спрямо вложените разходи. Колкото вложените разходи са помалко, толкова по-ефикасни са действията и мероприятията,
заради които те са направени.
Анализът на ефикасността има за задача да прецени дали финансовите
ресурси са разпределени адекватно и постигат максимален ефект върху
целевите групи. В класическия случай, анализът на ефикасността се
изразява в идентифицирането на връзката между въздействието на
дадена интервенция и финансовите ресурси, необходими за постигането
на това въздействие. Критерият за преценка е цената на „единица
въздействие / продукт”.
Разход за единица
продукт

Общ разход
=
Брой продукти, резултат от финансирането

За оценка на ефикасността, методологията включва:
Пресмятане на описателните статистики на извършените разходи
по стратегически цели спрямо населението, където е възможно по
направления. Оценката на ефикасността (средният разход) е

18

Общ индикатор, представен в Приложение 6 към Методическите указания на МРРБ
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изчислен по стандартен подход, базиран на информацията за
вложените финансови ресурси;
Пресмятане на среден разход за постигане на единица резултат
(чрез отношенията между общия размер на разходите към
постигнатия резултат).
Поради специфичните особености на анализа на ефикасността,
настоящият анализ е базиран единствено на информацията за
приключилите проекти. В много области е трудно да се оцени
въздействието поради сравнително малкия брой приключили проекти. В
същото време, както вече изтъкнахме, общината е осъществила
инвестиции извън Програмата за реализация към Плана за развитие, но
по своята същност се вписват в логиката и философията на плана за
развитие. Тези инициативи също са оцени по критерия за ефикасност.
Приоритетно, показателите за ефикасност са определени, където е
възможно, за проекти изпълнени от общината. В случаите, в които са
налице инвестиции извършени в рамките на различни години, но за един
обект, то те се оценяват като 1 проект.
Настоящият анализ е базиран на изходния масив с информация, създаден
за извършване на междинна оценка на ОПР на община Айтос за периода
2014 - 2020 г. Масивът включва два основни вида данни, необходими за
целите на оценката – информация за финансовия напредък, както и
отчетени стойности на изпълнените индикатори. Генерирането и
обработването на този информационен масив наложи приемането на
някои допускания, които имат влияние както върху обработката на
информацията, така и върху изчислените тук показатели за ефикасност.
Оценката на ефикасността е извършена на ниво стратегическа цел и
приоритет като резултатите се представени по-долу.
При оценка на ефикасността внимание заслужава и оценката по
отношение на инвестиционните разходи на глава. Резултати са показани
на следващата фигура.
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Фигура 8 – Реализираните инвестиции на човек от население в изпълнение на ОПР на община Айтос, в
лв.
Източник: ИСУН 2013, ИСУН 2020, Общинска администрация, Отчет за капиталовите разходи,
собствени изчисления

Данните сочат, че инвестиционните разходи в изпълнение на ОПР в
периода 2014-2017 г. възлизат на 658 лв. Със стартирането на новите
оперативни програми и ПРСР се очаква разходите да нараснат повече от
два пъти. Реалистичните очаквания показват, че разходите на човек от
населението до края на 2020 г. биха достигнали нива от 1 800 -1900 лв. на
човек от население.
Оценката на ефикасността е извършена на ниво стратегическа цел и
приоритет. Резултатите се представени по-долу.
Стратегическа цел 1: "Развитие на конкурентоспособна и модерна
икономика"
Характерът на заложените дейностите и проекти предполага тяхното
изпълнение през целия период. В допълнение, към момента на оценка са
регистрирани малко завършени проекти. Това налага сериозни
ограничения по отношение оценката на ефикасността.
При Приоритет 1.1: "Развитие на икономиката чрез използване на
местния потенциал" липсата на информация за напредък по изведените
показатели и финансовите ресурси за изпълнение на планираните
дейности не позволя да се определи постигнатите нива ефикасност.
Единствената възможност е използване на алтернативна оценка базирана
на двата приключили проекта финансирани по ОПРЧР 2007-2013 г., и
свързани със създаване на нови предприятия. Оценката сочи, че за
създаване на едно предприятие са били необходими разходи в размер на
16 725,50 лв., а за създаване на едно работно място са изразходвани 8
362,75 лв.
По отношение на Приоритет 1.2: "Развитие на модерно земеделие" и
Приоритет 1.3: "Развитие на туризма" нивото на ефикасност не може да
бъде оценена, към настоящия момент. Това следва да бъде извършено
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при последващата оценка, на база на приключване на основните проекти
и промяна на индикатори за наблюдение и оценка.
При Приоритет 1.4: „Насърчаване и подпомагане на инвестиционната
активност“ не е отчетено финансово и физическо изпълнение въз основа,
на което да се оцени постигнатото равнище на ефикасност.
Стратегическа цел 2: "Подобряване на инфраструктурата
общината и опазване и съхранение на околната среда"

на

Приоритет 2.1: „Подобряване на инфраструктурата“ включва различни
инфраструктурни дейности поради, което оценката за постигнатата
ефикасност е конструирана на ниво мярка.
По Мярка 2.1.1: „Модернизация и разширяване на местната транспортна
инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт“ резултатите
показват високи нива на ефикасност. Основните резултати по мярката са
постигнати с по-малко ресурси в сравнение с планираните. По отношение
на индикатора „Км. ремонтирана / рехабилитирана общинската пътна
мрежа и градската улична мрежа“ за постигане на единица резултат са
планирани разходи от 0,352 млн. лв. за един км. Данните до края на 2017 г.
сочат, че за постигане на резултата са изразходвани 0,316 млн. лв., като
нивото на ефикасност е 111%.
При Мярка 2.1.2: „Подобряване на водоснабдяването, канализацията и
пречистването на отпадните води“ оценката се базира единствено за
проекти свързани с изграждане на канализационна инфраструктура.
Данните показват, че за един километър канализационна мрежа са били
инвестирани средства в размер на 0,314 млн. лв., което в рамките на
планираните разходи. Алтернативна оценка базирана на сходни проекти
реализирани в други общини показва, че разходите за км. изградена
канализационна мрежа варира от 0,320-0,390 млн. лв. за един километър.
Това налага извода, че е постигната добра ефикасност, като реализирания
среден разход на човек за един километър изградена канализационна
мрежа възлиза на 3,403 хил. лв.
Мярка 2.1.4.: „Подобряване на състоянието и МТБ на образователната
инфраструктура“ позволя условна оценка на ефикасността единствено по
отношение на разходите необходими за изграждане на детски площадки в
детските градини. При планиране средни разходи от 33,333 хил. лв. за
една площадка, отчитаме средни разходи от близо 3,000 хил. лв. В същото
време, средните разходи инвестирани в едно учебно или детско заведение
на територията на община Айтос възлиза на 54,504 хил. лв.
Данните за постигнатите нива на ефикасност по Мярка 2.1.5:
„Модернизация на МТБ на здравната инфраструктура“ също показва
добри нива. При планиран среден разход от 720 хил. лв. за ремонтирано
здравно заведение, постигнатите разходи са в размер на 360 хил. лв.
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При Мярка 2.1.6: „Модернизация на МТБ на социалната инфраструктура“
до момента се отчитат разходи от 133 хил. лв. спрямо планирани разходи
от 780 хил. лв. за ремонт на едно социално заведение. Имайки предвид, че
няма цялостно приключен проект за ремонт на социална инфраструктура,
то може да се очаква нарастване на средните разходи.
Приоритет 2.2: "Опазване на околната среда" позволява оценка на
ефикасността единствено по Мярка 2.2.4: „Развитие на зелената система в
общината“. Постигнатото равнище на ефикасност е 120%, т. е при
планирани разходи от 22,74 лв. за кв. м. нови затревените площи в
общината, постигнатите средни нива на разходи са в размер на 18,95 лв.
Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция"
Само по два от четирите приоритета може да се извърши оценка на
постигнатото ниво на ефикасност.
За постигане на единица продукт по Мярка 3.2.1: "Информационно
обезпечаване на учебните заведения" са планирани средства в размер на 1
000 хил. лв. Към момента отчитаме средни разходи от близо 0,705 лв.,
което определя и нива на ефикасност от 141%. Това налага извода, че
резултатите са постигнатите с по-малко средства.
По-лоши са отчетените нива на ефикасност по Мярка 3.2.4: "Допълнителна
квалификация на преподавателите за подобряване на учебния процес".
При средни нива от две хиляди лева, отчитаме стойности от близо 3,894
хил. лв. Оценката по мярката се основа на всички приключили до 2017 г.
проекта.
По отношение на Мярка 3.2.6: "Развитие на спорта" извършените
разходите подобряване на базите за спорт в училища възлизат на 70,885
хил. лв. При планиран среден разход от 125 хил. лв. постигнатите
инвестиционни разходи възлизат на 35,442 хил. лв. Постигнатото
равнище на ефикасност е 352%, което показва, че инвестициите са
извършени по възможно най-икономичния начин.
По Мярка 3.3.1: "Поддържане на качеството и създаване на нови социални
услуги в общината" за разкриване на нова социална услуга са планирани
средни разходи в размер 120 хил. лв. Постигнатите стойности са под
планираните като възлизат на 81,636 хил. лв.
Оценката на ефикасността по Мярка 3.3.2: "Обучение и квалификация на
възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в
неравностойно положение на пазара на труда" е условна, тъй като
включва реализацията на всички проекти. Данните сочат, че планираните
разходи за обучение и квалификация възлизат на 200 лв., като
постигнатите разходи са в размер 1 688 лв. В тази сума влизат и
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допълнителни разходи, които на база наличната информация не могат да
бъдат извадени.
Стратегическа
цел
4:
"Повишаване
на
териториалното
сътрудничество и подобряване на административния капацитет"
По тази стратегическа цел, ефикасността е изчислена за показателя по
Мярка 4.1.2: "Повишаване квалификацията и уменията на общинската
администрация", която е насочена главно към повишаване на
компетентностите на общинската администрация. В тази връзка, до края
на 2017 г. отчитаме инвестирани средства в размер на 62,646 хил. лв.
Преминалите обучение общински служители са 131 служители (с
натрупване), при планирани средни разходи в размер на 616,68 лв. Реално
изразходваните средства за обучения 478,21 лв. за един обучаем спрямо
предварителните разходи.
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V.

СЪГЛАСУВАНОСТ

И

РЕЛЕВАНТОСТ

НА

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
АЙТОС 2014-2020
Настоящият раздел се фокусира върху съгласуваността и релевантността
на Общинския план за развитие на община Айтос 2014 - 2020 спрямо
промените в целите, приоритетите и посоката на развитие на
националната система за стратегическо планиране на регионалното и
местно развитие, както и неговото съответствие с регионалната и
кохезионна политика на ЕС.
Според методическите указания, планът трябва да съответства на
стратегическите цели и приоритети на следните документи:
НСРР 2012 – 2022 г.;
Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014 – 2020 г.;
Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014 - 2020;
Стратегия Европа 2020.
В Предварителната оценка на ОПР на община Айтос за периода 2014 2020 г. е изследвано съответствието на плана с целите и приоритетите на
стратегическите документи за регионално развитие от по-високо
равнище, като Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014 2020 г., Регионален план за развитие Югоизточен район 2014 - 2020 г. и
Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г. Изведено е
заключение, че е налице логическа съгласуваност на предложените цели,
приоритети и мерки в ОПР на община Айтос и висока степен на
обвързаност със стратегическите рамки на посочените по-горе документа.
След приемане на ОПР на община Айтос 2014 - 2020 г., на национално ниво
са приети редица секторни документи, формиращи политиката на
държавата в различни области. В настоящата точка е извършен кратък
анализ на съответствието на Плана за развитие спрямо секторните
стратегически и планови документи, като фокусът е поставен върху
сектори, в които има промяна на националната политика. Анализът
отчита следните условия:
правомощията и компетенциите на администрацията във всяка
сфера;
условията и характеристиките на община.
Именно поради тези причини, част от наличните национални и
регионални документи остават извън обхвата на анализа. По-долу е
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извършен преглед на съвместимостта със секторни стратегии за
развитие, покриващи частично или изцяло периода 2014-2020 г.
Сектор „Администрация“
Планът за действие с мерки, адресиращи основните проблемни
области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите19 е приет с
Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 г. Той разглежда
няколко проблемни области, като една от тях е липсата на съгласуваност
на административните процедури, свързани с реализацията на
инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите
от централната и местната администрации. Посочено е, че в различните
общини съществуват разнородни практики при определяне на такса за
услуги, като на места са въведени и различни такси за обикновена, бърза
и експресна услуга. Тъй като релевантният нормативен акт в тази
тематична област е Законът за местните данъци и такси, отговорни
институции са МФ и НСОРБ. В ОПР на община Айтос е включена
Стратегическа цел 1 „"Развитие на конкурентоспособна и модерна
икономика", като предвидените мерки за постигането ѝ до голяма степен
адресират предвиденото в Плана. В тази връзка не се препоръчва
актуализация на ОПР на община Айтос на това основание.
Актуализираната политика в областта на електронните съобщения
на Република България 2015 - 2018 г.20 е приета с Решение №149 на
Министерския съвет от 11 март 2015 г. В нея е посочено, че
разширяването на единната електронна съобщителна мрежа на
държавната администрация следва да продължи с ускорени темпове, като
е необходимо в нея да бъдат включени администрациите на всички 264
общини. В ОПР не присъстват специфични цели и мерки, свързани с
политиката в областта на електронните съобщения, но може да се приеме,
че изпълнението на Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите,
предоставяни от общината и подобряване на капацитета й, адресираща
Стратегическа цел 4 изпълняват предвиденото в политиката за
електронните съобщения.
Стратегията за развитие на електронното управление в Република
България 2014 – 2020 г.21 е приета с Решение № 163 на Министерския
съвет от 21 март 2014 г. За постигане на заложените цели тя предвижда
дейности в следните три насоки: предоставяне на качествени, ефективни
и леснодостъпни административни услуги по електронен път за
гражданите и бизнеса; преход към цифрова администрация чрез
19
приет
с
Решение
№
411
на
Министерския
съвет
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1027.
20
приета
с
Решение
№
149
на
Министерския
съвет
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5539.
21
приета
с
Решение
№
163
на
Министерския
съвет
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4438.

от

19.05.2016

г.;

от

11.03.2015

г.;

от

21.03.2014

г.;
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интеграция на информационните процеси; популяризиране и
насърчаване на участието на гражданите. В ОПР на община Айтос за
периода 2014 - 2020 г. са предвидени три приоритета – Приоритет 1.1:
"Развитие на икономиката чрез използване на местния потенциал",
Приоритет 1.4: „Насърчаване и подпомагане на инвестиционната
активност“ (СЦ 1) и Приоритет 4.1: „Подобряване качеството на услугите,
предоставяни от общината и подобряване на капацитета й“ (СЦ 4), които
до голяма степен са свързани с предвиденото в Стратегията за
електронно управление. Като се има предвид това съответствие, не се
препоръчва актуализация на плана по отношение на електронните услуги.
Сектор „Туризъм“
Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014 203022 е приета с Протокол № 22.1 на Министерския съвет от 4 юни 2014
г. В нея е посочено, че е необходимо общините и кметствата да създадат
стратегии и програми за развитие на туризма с цел стимулиране на
малкия и среден бизнес в този сектор. Също така в стратегията е
предвидено координирано изграждане на инженерна и туристическа
инфраструктура с цел опазване на туристическите ресурси чрез създаване
на Регионални експертни комисии към общините и кметствата. Тези
мерки също могат да се разглеждат като обхванати от дейностите,
предвидени за реализиране в изпълнение на приоритети, адресиращи
стратегическа цел 1 (Приоритет 1.3 „Развитие на туризма“ и
стратегическа цел 2 (Приоритет 2.1, мярка 2.1.8 „Опазване и адаптиране
на недвижимите културни ценности“). С оглед на това не се препоръчва
актуализация на документа.
Сектор „Транспорт“
Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република
България 2016 - 2022 г.23 е приета с Решение № 337 на Министерския
съвет от 5 май 2016 г. По отношение на общинските пътища в нея са
предвидени две мерки: обследване състоянието на общинска пътната
мрежа; и подобряване достъпността до периферните и слабо
урбанизираните територии, като е посочено, че общините носят
отговорност за изпълнението на стратегията по отношение на
общинските пътища. Посочените мерки съответстват на Стратегическа
цел 2 от ОПР на община Айтос за периода 2014-2020 г.: Мярка 2.1.1
„Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура
- пътна мрежа, публичен транспорт“. Като се има предвид това

приета
с
Протокол
№
22.1
на
Министерския
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4758.
23 приета с Решение № 337 на Министерския съвет от 05.05.2016 г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6858.
22

съвет

от

04.06.2014

г.;
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съответствие, не се препоръчва актуализация на плана по отношение на
пътната инфраструктура.
Сектор „Околна среда“
Национална програма за действие за устойчиво управление на земите
и борбата с опустиняването в Р. България (Актуализация за
програмния период 2014-2020)24 включва 5 стратегически направления
с общо 23 програми. Те съдържат мерки за борба с деградацията на
земята. В програмата е обърнато внимание на ниското ниво на
интегрираност в Общинските планове за развитие на мерки и действия
насочени към устойчивото управление на земите (УУЗ). Макар голяма
част от мерките към програмите да са извън отговорностите на общината,
нейната роля е свързана в най-голяма степен в 2 направления – като
собственик на земи и като орган, който провежда местната политика за
развитие. В този контекст, устойчивото управление на земите е
интегрирано в ОПР на община Айтос, при отчитане на спецификата на
общината. Съответствието на Плана за развитие с Националната програма
се откроява по следните стратегически направления:
Стратегическо
направление
I:
„Усъвършенстване
на
националното законодателство и политики за УУЗ и борба с
опустиняването“, в програма “Разработване на национални и
местни програми и участие в международните процеси по УУЗ и
борба с опустиняването” са планирани мерки за специализирани
практически обучения и учебни пътувания за представителите
на общинските администрации. Съответствието с ОПР може да се
търси в рамките на Стратегическа цел 4, Приоритет 4.1
„Усъвършенстване организацията на управление и работа в
общинската администрация“, където са предвидени действия за
провеждане на специализирани професионални обучения на
общински служители;
Стратегическо направление ІІ: „Съхраняване и подобряване на
потенциала на земните ресурси и тяхното устойчиво
използване“ намира съответствие в Плана за развитие в рамките
на СЦ 1, Приоритет 1.2 „Развитие на модерно земеделие“;
Стратегическо направление ІV: „Интегриране и прилагане на
политики за (УУЗ) на местно ниво“ в Националната програма
цели, въвеждане на подхода за устойчиво управление на земите в
програмните документи на ниво община. За осигуряване на
съответствие на ОПР с това стратегическо направление е

Националната програма за действие 2007 - 2013 г.(НПД) е разработена в съответствие с Част ІІІ, Раздел 1,
член 9 и 10 на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (КБОООН), документът е приет с Протокол №
38.1 на Министерския съвет от 23.09.2015 г.
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препоръчително в Общинския план за развитие да бъде
обърнато внимание на тези въпроси и те да бъдат застъпени.
Останалите стратегически направления включени в Националната
програма, нямат отношение към общината.
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор25
цели устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална
степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на
страната, както и на водните екосистеми. За тази цел Стратегията
включва 4 основни цели, като планът за действие включва дейности и
мерки разпределени в три периода – краткосрочен (2013 - 2015),
средносрочен (2016 - 2021) и дългосрочен (2022 - 2037). Дейностите на
плана за развитие обхваща края на първия и по-голяма част от
средносрочния план. Предвидените действия в Плана за развитие и
Програмата за реализация съответстват изцяло на предвидените
дейности и мерки в Цел 1: „Гарантирано осигуряване на вода за
населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до
засушаване“ и Цел 4. „Намаляване на риска от щети при наводнения“ в
Националната стратегия. Останалите цели, дейности и мерки предвидени
в средносрочния план нямат отношение към общината на този етап.
Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и
канализацията в Република България за периода 2014 - 2023 г.26 е
приета с Решение № 269 на Министерския съвет от 7 май 2014 г. ОПР е
съгласуван с програмния документ чрез Стратегическа цел 2, Мярка 2.1.2
„Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на
отпадни води“. Не се препоръчва актуализация на плана по отношение на
управлението и подобряването на ВиК инфраструктурата на територията
на община Айтос.
Националният план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г.27 е
приет с Решение № 831 на Министерския съвет от 22 декември 2014 г.
Съгласно този документ общините са отговорни за събирането на
отпадъците на тяхната територия, като следва да извършват тази дейност
самостоятелно или чрез регионални сдружения. Също така те са длъжни
да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято структура, цели
и предвиждания отговарят на Националния план за управление на
отпадъците. В ОПР на община Айтос, макар и не пряко, тези задължения
може да се счита, че са отразени в рамките на Мярка 2.2.3: „Подобряване
управлението на отпадъците“. Не се препоръчва актуализация на плана по
отношение на управлението на отпадъци.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 21.11.2012 г.
приета
с
Решение
№
269
на
Министерския
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4610.
27
приет
с
Решение
№
831
на
Министерския
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5362.
25

26

съвет

от

07.05.2014

г.;

съвет

от

22.12.2014

г.;
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Сектор „Енергийна ефективност“
Националният план за сгради с близко до нулево потребление на
енергия 2015 - 2020 г.28 е приет с Решение № 1035 на Министерския
съвет от 30 декември 2015 г. В списъка с мерки за изпълнение на
изискванията на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните
характеристики на сградите са предвидени една организационна и две
инвестиционни мерки, чието изпълнение е поверено на общините. До
декември 2016 г. следва да е извършена актуализация на общинските
планове за енергийна ефективност, а в периода 2018 - 2020 г. се очаква да
бъдат изпълнени проекти за нови и съществуващи сгради с близко до
нулево потребление на енергия. Тези мерки намират своето отражение в
Стратегическа цел 2, Приоритет 2.2, Мярка 2.2.7: „Подобряване на
енергийната ефективност и разширяване използването на ВЕИ“.
Сектор „Бизнес развитие“
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014 - 2020 г.29 е приета с Решение №37 на Министерския
съвет от 23 януари 2014 г. Целите, заложени в нея, се адресират с първата
стратегическа цел от ОПР на община Айтос за периода 2014 - 2020 г. В
този смисъл, не е необходима актуализация на ОПР по отношение на
политиката, насочена към стимулиране на предприемачеството и МСП.
Актуализираната
иновационна
стратегия
за
интелигентна
специализация на Република България 2014 - 2020 г.30 е приета с
Решение № 857 на Министерския съвет от 3 ноември 2015 г. В нея са
обособени приоритетни тематични области на интелигентна
специализация на ниво район за планиране (NUTS 2). Като част от област
Бургас и Югоизточен район, община Айтос е с капацитет за специализация
в следните две области: „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия
за здравословен начин на живот и биотехнологии“. В ОПР на община
Айтос стимулирането на иновациите в посочените области може да се
реализира индиректно чрез осъществяването на мерките за постигане на
Стратегическа цел 1: "Развитие на конкурентоспособна и модерна
икономика".

28
приет
с
Решение
№
1035
на
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6367;
29
приета
с
Решение
№
37
на
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4325.
30
приета
с
Решение
№
857
на
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10009.

Министерския

съвет

от

30.12.2015

г.;

Министерския

съвет

от

23.01.2014

г.;

Министерския

съвет

от

03.11.2015

г.;
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Сектор „Пазар на труда“
Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013
- 2020 г.31 е приета с Протокол № 40.1 на Министерския съвет от 9
октомври 2013 г. Основна цел, заложена в нея, е равнището на заетостта
на жените и мъжете на възраст 20 - 64 г. да достигне 76% до 2020 г.,
включително чрез по-високо участие на младежите, по-възрастните лица
и нискоквалифицираните работници на пазара на труда, както и чрез подобро интегриране на легалните мигранти. Тази цел съответства на
Мярка 3.3.2 и Мярка 3.3.3 и индиректно на Мярка 3.2.3 в рамките на
Стратегическа цел 3: "Социално развитие и интеграция". Тази цел е в
съответствие и с Националния план за действие по заетостта през
2018 г.32, приет с Решение № 24 на Министерския съвет от 19 януари 2018
г. В този смисъл, не е необходима актуализация на плана по отношение на
осигуряването на заетост.
Сектор „Образование и социални дейности“
Националната стратегия за учене през целия живот 2014 - 2020 г.33 е
приета с Решение №12 на Министерския съвет от 10 януари 2014 г. Един
от основните принципи, който се прилага при изпълнението ѝ, е
принципът на децентрализация – прехвърляне на правомощия и ресурси
от централните органи и институции на публичната власт към
областните администрации, общините, структурите на социалните
партньори, НПО и др. Предвидена е активна роля на общините за
включване на възрастните хора в разнообразни дейности за учене през
целия живот. В ОПР на община Айтос за периода 2014 - 2020 г. е включена
Мярка 3.3.2: „Обучение и квалификация на възрастни, на трайно
безработни и на други лица от групите в неравностойно положение на
пазара на труда“ (СЦ 3), която предвижда общината да подкрепя усилията
за намаляване на дефицитите на пазара на труда в сътрудничество със
заинтересованите страни, като за целта ще подпомага подобряването на
професионално - квалификационните умения в съответствие с
правомощията си. В този смисъл не е необходима актуализация на плана
по отношение на осигуряването на насърчаването на ученето през целия
живот.

приета
с
Протокол
№
40.1
на
Министерския
съвет
от
09.10.2013
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4048.
32
приет
с
Решение
№
24
на
Министерския
съвет
от
19.01.2018
г.;
https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/nacionalni%20planove%20za%20deistv
ie%20po%20zaetostta/NPDZ%202018.zip.
33
приета
с
Решение
№
12
на
Министерския
съвет
от
10.01.2014
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4470.
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Националната здравна стратегия 202034 е приета с Решение на
Народното събрание от 17 декември 2015 г. По отношение на общините
стратегията включва мярка за утвърждаване на модела на здравния
медиатор към общините с цел преодоляване на културните бариери в
общуването с ромите, в т.ч. при провеждането на профилактични
програми и здравно образование. В Общинския план за развитие не са
предвидени инициативи в изпълнение на Националната здравна
стратегия, но справка в Националната мрежа на здравните медиатори
показва, че на територията на община Айтос работят двама медиатори35. В
този смисъл, само на това основание не е необходимо ОПР да бъде
актуализиран.
Стратегията за развитие на професионалното образование и
обучение в Република България за периода 2015 - 2020 г.36 е приета с
Протокол № 43.6 на Министерския съвет от 22 октомври 2014 г. Тази
стратегия намира по-пълно отражение в Мярка 3.2.3: „Обучения и
ориентация на младото поколение към професии от местно значение и
професии с трудова реализация“ (СЦ 3). В този смисъл, може да се
заключи, че не е необходима актуализация на общинския план по
отношение на развитието на професионалното образование и обучение.
Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система (2013 - 2020)37 е приета с Протокол № 44.11
на Министерския съвет от 30 октомври 2013 г. В Стратегическа цел 2:
"Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и съхранение
на околната среда" и Стратегическа цел 3: "Социално развитие и
интеграция" са заложени приоритети и мерки, които имат отношение към
целите на стратегията. Като се има предвид това, не е необходима
актуализация на Плана по отношение на политиката, адресираща
проблема с преждевременно напусналите образователната система.
Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на
жените и мъжете 2016 - 2020 г.38 е приета с Решение № 967 на
Министерския съвет от 14 ноември 2016 г. В ОПР на община Айтос за
периода 2014 - 2020 г. не са предвидени конкретни мерки, насочени към
осигуряване на равнопоставеност на полове, но са включени мерки за
образователна и социална интеграция, чието реализиране е обвързано със
спазване на принципа на равнопоставеността и недопускането на
34
приета
с
Решение
на
Народното
събрание
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6716.
35
Национална
мрежа
на
здравните
http://www.zdravenmediator.net/profiles.php?page_id=28#category95.
36
приета
с
Протокол
№
43.6
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5150.
37
приета
с
Протокол
№
44.11
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4126.
38
приета
с
Решение
№
967
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=9257.

17.12.2015

г.;

медиатори,
22.10.2014

г.;

30.10.2013

г.;

14.11.2016

г.;
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дискриминация. В този смисъл, не е необходима актуализация на
документа по отношение на политиката на насърчаване на
равнопоставеността на жените и мъжете.
Националната програма за младежта (2016 - 2020)39 е приета с
Решение № 83 на Министерския съвет от 11 февруари 2016 г., като в нея е
заложена следната визия: подобряване качеството на живот и реализация
на младите хора чрез създаване и прилагане на устойчиви механизми за
инвестиране в младежта. Тя е реализирана чрез мерките и инициативите,
включени в стратегическа цел 3 и стратегическа цел 2. В този смисъл, не е
необходима актуализация на ОПР на община Айтос в контекста на
политиката за младите хора.
Националната стратегия за дългосрочна грижа40 е приета с Решение №
2 на Министерския съвет от 7 януари 2014 г. Основна цел на стратегията е
създаването на условия за независим и достоен живот на възрастните
хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и
устойчиви услуги за дългосрочна грижа според индивидуалните им
потребности. Една от мерките, предвидени за постигането ѝ, е укрепване
на ролята на общините при оказването на подкрепа и грижи за
възрастните хора и хората с увреждания. Този принцип е застъпен и в ОПР
на община Айтос чрез част от проектите, предвидени в Мярка 2.1.6:
„Модернизация на МТБ на социалната инфраструктура“. Поради тази
причина, не се препоръчва актуализация на Плана по отношение
развитието на услуги за дългосрочната грижа.

39
приета
с
Решение
№
83
на
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6701.
40
приета
с
Решение
№
2
на
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4326.

Министерския

съвет

от

11.02.2016

г.;

Министерския

съвет

от

07.01.2014

г.;
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VI. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
В резултат от извършената междинна оценка на Общинския план за
развитие на община Айтос 2014 - 2020 г. могат да се извлекат следните
обобщени изводи.
Прегледът и анализът на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Айтос за периода 2014 - 2020 г. показва, че в
рамките на предварителната му оценка е извършен анализ на
съответствието с три стратегически документа - Областната
стратегия за развитие на област Бургас 2014 - 2020 г., Регионалния
план за развитие на Югоизточен район 2014 - 2020 г. и
Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г.
Установена е съгласуваност с целите и приоритетите на ОПР с тях. В
рамките на междинната оценка е извършен преглед и анализ на
съгласуваността и съответствието на ОПР на община Айтос с други
национални секторни стратегически и планови документи. Като
цяло Общинският план е съгласуван с преобладаващата част от тях,
но се установи, че в него не са предвидени мерки за адресиране на
предизвикателствата, свързани с подобряване на устойчивото
управление на земите. В тази връзка е препоръчително да се
приеме Актуализиран документ, който да предвижда мерки в
съответствие с предвиденото в Националната програма за действие
за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в
Република България (актуализация за програмен период 2014 2020 г.).
При прегледа на структурата и съдържанието на Общинския план
за развитие се установи, че в него не са използвани препоръчаните
в Указанията на МРРБ формати на Индикативна финансова таблица
(приложение 4) и Матрица на индикаторите за наблюдение и
оценка на общинския план за развитие (приложение 5). В тази
връзка е необходимо да се обмисли актуализиране на финансовата
рамка и системата от индикатори включени в Общинския план за
развитие на община Айтос.
Анализът на финансовия напредък в изпълнението на Програмата
за реализация на ОПР през разглеждания период, показва, че са
извършени разходи за около 18,481 млн. лв., която сума
представлява 24,5% от планираните средства. С най-добро
финансово
изпълнение
са
инициативите,
включени
в
Стратегическа
цел 4:
"Повишаване
на
териториалното
сътрудничество и подобряване на административния капацитет",
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където е реализиран финансов напредък от около 60%. До края на
2017 г. най-ниско е финансово изпълнение по Стратегическа цел 1:
"Развитие на конкурентоспособна и модерна икономика" (1,14%).
Прегледът и анализът на системата от индикатори показва, че
същата не отговаря на изискванията и се характеризира с редица
слабости. Системата набляга на показатели за продукт, който през
настоящия не се препоръчва. Индикаторите са без базови и целеви
стойности, а за част от индикаторите се установи, че не
кореспондират с проектите и дейностите включени в Програмата за
реализация. В този си вид, системата за наблюдение създава
трудности при извършване на междинна оценка и не би позволи да
се извърши коректна и точна оценка на постигнатите резултати в
края на периода. В тази връзка екипът ни препоръчва системата от
индикатори да се опрости, като се използват приоритетно
показатели за резултат и „Общи“ индикатори в областта на
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост през
периода 2014 - 2020 г., като се използва Матрица на индикаторите
за наблюдение и оценка на общинския план за развитие
(приложение 5) от Указанията на МРРБ. В допълнение, екипът ни
счита за необходимо да се осигури по-добра връзка между
индикаторите, мерките и дейностите/проектите включени в
Програмата за реализация. В рамките на анализа се установи, че за
постигане на дадена цел са предвидени дейности, които нямат
тематично отношение към нея.
Прегледът на Програмата за реализация установи следните
слабости:
o Наличие на мерки без заложени проекти, но с посочена
инвестиционна стойност.
o Определяне на дейности, които така дефинирани са мерки –
o Включване
на
мерки
излизащи
изцяло
извън
компетенциите и правомощията на общината;
o Проекти и дейности в рамките на един обект, които могат
да бъдат обединени в един проект
o „Изкуствено“ обособяването на мерки с отделни проекти и
дейности, които са функционално свързани помежду – напр.
Некоректно отнасяне на проекти и дейности в рамките на
дадени мерки.
С оглед на констатираните слабости, препоръчваме да се обмисли
възможността за актуализация Стратегическата рамка и Програмата за
реализация като в нея бъдат включени значими за община Айтос проекти и
инициативи, водещи до постигане на визията и стратегическите цели.
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Източници на информация
За извършване на междинната оценка на Общинския план за развитие на
община Айтос за периода 2014 – 2020 г., екипът ни ползва разнообразни
източници на информация. Същите са систематизирани и представени подолу:
1.
Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на
политиката за сближаване през периода 2014-2020 г.;
a. Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г.,
стр. 281 — 288);
b. Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за
регионално развитие и специални разпоредби по отношение на
целта „Инвестиции за растеж и работни места“ , и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1080/2006 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 289 — 302);
c. Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) №
1082/2006 относно Европейската група за териториално
сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и
усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на
такива групи (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 303 — 319);
d. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 320 — 469);
e. Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (OB L 347,
20.12.2013 г., стр. 470 — 486);
f. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на
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2.

3.
4.

селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 487 — 548);
g. Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО)
№ 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и
Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета
(OB L 149, 20.5.2014 г., стр. 1 — 66).
Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020
г.;
a. ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж41;
b. Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо
помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за
периода 2014-2020 г.42;
Национална програма за реформи на Република България,
актуализирана 2017 г.;43
Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло
периода 2014-2020;
a. Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република
България 2016 - 2022 г.44;
b. Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.45;
c. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и
канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.46;
d. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор47;
e. Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.48;
f. Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-203049;
g. Национална стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 г.50;

Европейска комисия, Съобщение на комисията: Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж; COM(2010) 2020 окончателен; Брюксел, 3.3.2010 г.
42
прието
с
Решение
№
532
на
Министерския
съвет
от
21.07.2014
г.;
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=918.
43 Министерство на финансите, Европа 2020: Национална програма за реформи. Актуализация 2017 г.; приета
с Решение № 280 от 18 май 2017 г.; http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=9603.
44
приета
с
Решение
№
337
на
Министерския
съвет
от
05.05.2016
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6858.
45
приета
с
Решение
№
336
на
Министерския
съвет
от
23.06.2017
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=9837.
46
приета
с
Решение
№
269
на
Министерския
съвет
от
07.05.2014
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4610.
47
приета
с
Решение
на
Народното
събрание
от
21.11.2012
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4243.
48
приет
с
Решение
№
831
на
Министерския
съвет
от
22.12.2014
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5362.
49
приета
с
Протокол
№
22.1
на
Министерския
съвет
от
04.06.2014
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4758.
50
приета
с
Решение
№
37
на
Министерския
съвет
от
23.01.2014
г.;
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4325.
41
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5.
6.

h. Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на
Република България 2015-2018 г.51;
i. Стратегия за развитие на електронното управление в Република
България 2014 – 2020 г.52;
j. Актуализираната стратегия по заетостта на Република България
2013-2020 г.53;
k. Национален план за действие по заетостта през 2017 г.54;
l. Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.55;
m. Национална здравна стратегия 202056;
n. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение
в Република България за периода 2015-2020 г.57;
o. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система (2013-2020)58;
p. Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на
жените и мъжете 2016-2020 г.59;
q. Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.60;
r. Национална програма за младежта (2016-2020)61;
s. Национална стратегия за дългосрочна грижа62;
t. Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г.63.
Национална стратегия за регионално развитие на България за периода
2012-2022 г.;64
Актуализиран документ за изпълнението на Националната стратегия
за регионално развитие за периода 2011-2015 г. и докладите за
реализирането ѝ65;

51
приета
с
Решение
№
149
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5539.
52
приета
с
Решение
№
163
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4438.
53
приета
с
Протокол
№
40.1
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4048.
54
приет
с
Решение
№
82
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=9288.
55
приета
с
Решение
№
12
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4470.
56
приета
с
Решение
на
Народното
събрание
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6716.
57
приета
с
Протокол
№
43.6
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5150.
58
приета
с
Протокол
№
44.11
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4126.
59
приета
с
Решение
№
967
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=9257.
60
приета
с
Решение
№
549
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=7207.
61
приета
с
Решение
№
83
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6701.
62
приета
с
Решение
№
2
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4326.
63
приета
с
Решение
№
735
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=7768.
64
приета
с
Решение
№
696
на
Министерския
съвет
от
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2999.

11.03.2015

г.;

21.03.2014

г.;

09.10.2013

г.;

26.01.2017

г.;

10.01.2014

г.;

17.12.2015

г.;

22.10.2014

г.;

30.10.2013

г.;

14.11.2016

г.;

07.07.2016

г.;

11.02.2016

г.;

07.01.2014

г.;

08.09.2016

г.;

24.08.2012

г.;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 2025 г.66
Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.;
Областна стратегия за развитие на Област Бургас за периода 20142020 г.;
Общински план за развитие на Община Айтос за периода 2014-2020 г.;
Годишните справки за капиталовите разходи за периода 2014-2016
г.67;
Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община
Айтос за периода 2014 - 2020 г.;
Годишни доклади за изпълнение на ОПР на община Айтос за периода
2014-2020 г.
Оперативни програми за периода 2014-2020 г.68
a. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
b. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 г.;
c. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г.;
d. Оперативна
програма
„Транспорт
и
транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.;
e. Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.;
f. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г.;
g. Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.;
h. Оперативна програма „Инициатива за малки и средни
предприятия“ 2014-2020 г.;
i. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;

приет
с
Решение
№
922
на
Министерския
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=435.
66
приета
с
Протокол
№
47.61
на
Министерския
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3004.
65

съвет
съвет

от
от

16.12.2011

г.;

19.12.2012

г.;

68 Достъпни на Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС https://www.eufunds.bg и на
интернет страниците на съответните управляващи органи.
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