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ВЪВЕДЕНИЕ. РЕЗЮМЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ

Общинският план за развитие /ОПР/ на Община Симеоновград за периода 2014 –

2020 г. е основен стратегически документ, който предначертава целите и приоритетите за

устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво и за ефективното управление на

общината. Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на община

Симеоновград, определен от ситуационния анализ на настоящото състояние и

перспективите за развитие, както и политиките, залегнали в актуалните европейски,

национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Основната цел на

Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни

действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.

Законодателната рамка въвежда задължително изискване за съгласуваност на ОПР

с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.

Общинския план за развитие на община Симеоновград за периода 2014-2020г. е разработен

в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото

прилагане и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за

регионално развитие на Република България (2012-2022г.), Регионални планове за развитие

на районите от ниво 2 (2014-2020г.), Областна стратегия за развитие на област Хасково

(2014-2020г.), Регионалния план за развитие  на  Южен  Централен  район  (2014-2020г.),

Националната  стратегия  за регионално  развитие  (2012-2022г.),  Националната  програма

за  реформи  (2011-2015г.), Националната програма за развитие България 2020, стратегията

„Европа 2020”. Като интегриран рамков документ, ОПР е в пълно съответсъвие със

стратегическите цели на ЕС в областта на регионалната политика, насочени към

намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване

на жизнения стандарт и методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на

разработване и изпълнение на общинския план за развитие.

Общинският план за развитие на община Симеовград съдържа анализ на

икономическото и социалното развитие на Общината; анализ на силни и слаби страни,

предимства и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на

Общината; обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, системата от

индикатори за организиране на наблюдението, оценката и актуализацията на плана;

описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на

развитието и чрез принципа на партньорство; реда и начина за осигуряване на информация
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и публичност на плана; мерки за организация на изпълнението и контрол. Обхватът на

ОПР включва цялата територия на Общината.

Наблюдението на постигнатите резултати в процеса на изпълнение на стратегиите

и плановете за регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и

ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното

осигуряване на регионалното и местното развитие, като за стратегическите и плановите

документи се изработват междинни и последващи оценки и доклади за тяхното

изпълнение.

Настоящата междинна оценка на ОПР 2014 – 2020 на Община Симеоновград е

изготвен във връзка с разпоредбата на чл. 33, ал.1, чл. 36, ал. 1 от Закона за регионалното

развитие и ППЗРР, както и раздел V на плана – „Необходими дейности по наблюдението,

оценката и актуализацията на плана“.

Оценката има за цел да представя информация за:

o постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите за развитието

на общината;

o възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за

тяхното преодоляване;

o прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОПР до края

на периода на неговото действие.

При изготвянето на междинната оценка е използвана актуална и обективна

статистическа и оперативна информация от официални източници- НСИ, от ведомствени

информационни системи – Областна дирекция „Земеделие“- Хасково, РУО - Хасково, РЗИ

- Хасково, Дирекция „Социално подпомагане“ и разбира се – оперативни данни от

общината. Проследен е и приноса на средствата от ЕСИФ, чрез публично достъпни данни в

ИСУН и ИСУН 2020.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

1. Оставащото изпълнение на общинския план за развитие зависи от ефикасността

и ефективността на системата за управление, наблюдение и оценка на плана, която ще

подпомогне изпълнителната власт и органите на самоуправление в общината, както и

отговорните административни звена за постигане на европейските стандарти за добро

управление.
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2. Необходимо е да се прецизират индикаторите за резултат по такъв начин, че да

позволяват да се измерят резултатите от изпълнението на всяка от заложените в плана

мерки, независимо дали се изпълняват от привлечени (донорски) или собствени ресурси.

3. Някои от целите и мерките са надобщински, т. е. тяхното изпълнение не е във

възможностите на Община Симеоновград, тъй като попадат в обхвата на националните

политики и програми. При последващото планиране на ОПР Община Симеоновград трябва

да прецизира този тип цели и приоритети. (например по отношение постигане целите на

Стратегическа цел 1. Развитие на динамична и конкурентоспособна местна икономика и

подкрепа за стартиране и развитие на бизнес, ролята на Общината е най-вече да предостави

среда на бизнеса – от гледна точка на инфраструктура, административно обслужване и

процеси).

ПРЕПОРЪКИ.

С оглед подобряване хода на изпълнението и наблюдението на Общинския план за

развитие на Община Симеоновград, се предлага да бъдат предприети следните конкретни

мерки:

1. За оставащия период на действие до 2020 г. да се определят целеви стойности за

всеки от индикаторите, които точно и ясно да посочват конкретните количествени цели,

които следва да бъдат достигнати;

2. Да се извърши промяна по отношение на времето за реализация на отделните

елементи, като се отчитат забавянията в процедурите и схемите за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ;

3. Да се прецизира годишното докладване, като се включи информация за

напредъка по индикаторите.

4. Да се приложи по-ефективна системата за управление, наблюдение и вътрешна

оценка на плана, която да отчита напредъка по ОПР, включително приноса на бизнеса и

другите организации и институции на територията на общината, чиято дейност допринася

за постигане на набелязаните цели;

5. Да се изработят и приложат конкретни действия и механизми за осигуряване на

информация и публичност за изпълнението на ОПР, напр. кръгли маси, обсъждания,

секторни срещи- дискусии и др.;
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6. Нужно е да се активизират общинските структури и НПО за разработване и

реализиране на проекти, с европейско или/и национално финансиране.

ЧАСТ 1.

ЦЕЛИ, МЕТОДИ И ДЕЙНОСТИ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

1.1. Цели на междинната оценка на ОПР

Настоящата междинна оценка на Общинския план за развитие на Община

Симеоновград 2014- 2020 е извършена в съответствие с чл. 33 от Закона за регионалното

развитие /РЗЗ/. Тя има за основна цел да подпомогне цялостното управление на Общинския

план за развитие, да даде оценка на първоначалните резултати от изпълнението, оценка на

степента на постигане на съответните заложени цели и приориети, да извърши преценка за

ефективността на използваните ресурси. В заключение, посредством междинната оценка

ще се изведат заключения и препоръки за изпълнението на документа.

Целите, които си поставя междинната оценка са да се извърши независим и

качествен преглед на изпълнението на ОПР 2014 – 2020 с оглед:

1. Да се формулират препоръки за:

o необходимостта от промени по отношение на ОПР, които да се използват за

актуализирането на ОПР за остатъка от периода до 2020 г., както и при

подготовката на ОПР за бъдещи периоди;

o необходимите действия на административните структури за развитие във

връзка с по‐нататъшното изпълнение на ОПР;

o подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и

осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР.

2. Да се подобри организацията и координацията на компетентните органи за

изпълнение на ОПР, посредством:

o преглед на предходни оценки на публичните инвестиции на територията на

общината;
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o оценка на изпълнението на ОПР- оценка на първоначалните резултати от

изпълнението на ОПР и оценка на степента на постигане на съответните

целите на ОПР;

o оценка на координацията на ОПР:

- съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на регионалното

развитие от по- високо ниво;

- по отношение на системата на изпълнение, наблюдение, контрол и оценка;

- по отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на

проекти;

- по отношение на създадените механизми за събиране на данни по

заложените в ОПР индикатори;

- по отношение на мерките за осигуряване на информация и публичност на

действията по изпълнението на ОПР;

- по отношение на мерките за постигане на необходимото съответствие на

ОПР със секторните политики, планове и програми;

- по отношение на прилагане на принципите на партньорство с местната

общност и с други общини.

o оценка на стратегията на ОПР:

- релевантност и консистентност на стратегията на ОПР;

- принос към целите на стратегия „Европа 2020” ;

- ориентираност на ОПР към хоризонталните теми и приоритети;

- оценка на стратегията по отношение на промените в социално-

икономическите тенденции;

- валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за

развитие.

o оценка на ефективността и ефикасността на използването на финансовите

ресурси:

- използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и

ОП;
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- управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината).

o изводи и препоръки за актуализация на ОПР и за разработване на документи

за следващия планов период след 2020 г.

Междинната оценка осигурява надеждна и полезна за заинтересованите страни

информация за степента на постижимост на постигнатото спрямо планираното и да бъдат

изведени водещите пунктове по отношение на слабите и силните страни в процеса по

реализация стратегическия планов документ. Тя се явява опорна точка в процеса по

актуализация на ОПР за остатъка от програмния период и допринася за повишаване

ефективността на процеса по изготвяне и изпълнение на стратегически планови решения.

Междинната оценка на изпълнението на ОПР се извършва, за да се осигури

независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана.

Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ОПР. В

по-широк план оценяването на ОПР е процес, свързан с подобряване на опита на

администрацията в планирането и прилагането на публични програми и политики в

областта на планирането и управлението на територията. Междинната оценка има важно

значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследи прогреса, да се извлекат

поуките, да се корегират действията с променящите се условия, да се отговори на новите

предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие съответния капацитет на

администрацията.

Основните задачи, които се поставят с изготвянето на МО са:

o да се събере обективна информация за степента на изпълнение на ОПР до

момента на оценката като цяло и по отделни приоритети и цели;

o да се анализира събраната информация посредством подходящ методически

инструментариум;

o да се конкретизират и актуализират мерките и целите, като се съобразят с

настъпилите промени в икономически и социален план;

o да се посочат изпълнени мерки и цели и/или такива, чието значение е

отпаднало;

o да се откроят дефицити и слабости и да се направят препоръки по отношение

на бъдещи/последващи оценки.
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Най-общо приносът на междинната оценка за стратегическото развитие на

общината може да бъде обобщен по следния начин:

o по-добро формулиране и интегриране на стратегическите интервенции и

определяне на актуални и адекватни приоритети на политиката за общинско

развитие на всяка от включените в обхвата на поръчката общини;

o подобряване качеството и ефективността на изпълнение на набелязаните в

ОПР интервенции;

o оптимизиране и използване на ресурси за общинско развитие и подобряване

отчетността на изпълнението на ОПР;

o насърчаване въвеждането на механизми, осигуряващи публичност и широк

обществен достъп до информация относно постигнатите в резултат на

изпълнението на ОПР резултати;

o насърчаване комуникацията в процеса на формиране на местната политика за

развитие и диагностициране на слабостите в процеса по координация на ОПР

и набелязване на подходи за тяхното преодоляване.

Основните индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за

развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на Междинна оценка, затова

междинната оценка е направена въз основа на предварително дефинирани критерии за

оценка на изпълнението на ОПР, които определят качеството и степента на изпълнение на

целите и приоритетите.

Използвани са описателни формулировки като рамкови качествени критерии за

описание на напредъка по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на

Общинския план за развитие, така както са определени в ОПР, в контекста на целите и

приоритетите на националната и европейската политика за сближаване.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Обоснованост / съответствие и

съгласуваност

Целите на ОПР съответстват ли на

установените силни/ слаби страни и

проблеми на общината?

Ефективност
Постигнатите резултати водят ли до

изпълнение на поставените цели?
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Ефикасност

Съответстват ли вложените материални,

човешки и финансови ресурси на

постигнатите резултати?

Полезност

Постигнатите резултати и вложените

ресурси отговарят ли на поставените

цели?

Устойчивост
Въздействиетоо на постигнатите

резултати стабилно ли е във времето?

При подготовката на междинната оценка беше събрана информация, която

характеризира качеството на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР. Междинната

оценка дава отговор на следните основни въпроси:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ВЪПРОС

Наличие на ефективни механизми за

координация и съгласуване

До каква степен целите, специфичните цели

и резултатите, записани в проектните

предложения на Община Симеоновград,

съответстват на тези, определени в ОПР? 

Наличие на взаимосвързаност и позоваване
Ефективна ли е институционалната

организация за развитие на местно ниво?

Наличие на правомощия

Наличие на правила и ресурси

Ефективна ли е ролята на всеки от

участниците в процеса на планиране,

изпълнение и мониторинг на развитието на

местно ниво?

Наличие на ефективни системи, правила и

процедури

Как е организиран информационният обмен

във връзка с изпълнението на ОПР? 

Наличие на база данни / проверими данни
До каква степен механизмите за събиране

на данни подкрепят мониторинга на ОПР?
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По време на междинната оценка не бяха срещнати трудности в процеса на

работа, като Възложителят и неговите представители оказаха пълна подкрепа за

осигуряване на необходимата информация и документи, касаещи предмета на оценката.

1.2. Методика и използван подход за изпълнение на междинната оценка

Оценката е периодично съждение за съответствието, ефикасността, ефективността,

въздействието, устойчивостта на проект, програма, стратегия или политика съобразно

предварително определените цели на проекта, програмата, стратегията или политиката. Тя

се основава на текущите доклади, изготвени по време на прилагането, но може да включва

и допълнителни проучвания от външни наблюдатели.

Основната цел на оценяването е подобряване на опита на администрацията в

планирането и прилагането на публични програми и политики, поради което  основните

цели на оценяването на стратегии и програми са свързани с планиране, изпълнение и

отчетност. Оценката е от важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се

проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се корелират действията с променящите

се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се

развие капацитет чрез учене. Всички тези функции на оценяването са еднакво важни и

нито една от тях не изключва друга.

Основните критерии, които се използват за постигане на обективна преценка, са

критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и

устойчивост.

Междинната оценка включва: анализ на резултати от предишни оценки, оценка на

продължаващата валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала, оценка

на продължаващата уместност и съгласуваност на стратегията, оценка на ефективността на

количественото определяне на целите, оценка на ефективността и ефикасността на

изпълнението до момента и на очакваните въздействия (вероятно постигане на общите

цели въз основа на напредъка по отношение на специфичните и оперативните цели) и на

тази основа - на политиката и разпределението на финансовите ресурси, оценка на

качеството на прилагането и организацията на мониторинга.

За изпълнение на представените дейности са използвани методи, съгласувани с

Методиката за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие и
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съобразно приложимите насоките на ЕК, описани в базирания в интернет инструмент за

оценка на социално-икономическото развитие EVALSED. Изпълнителят използва две

основни групи методи за оценка:

При изпълнението на настоящия документ бяха използвани две основни групи

методи за оценка:

А. Методи за набиране и документиране на информация:

- проучване на документи. Преглед на всички документи, свързани с прилагането

на процеса на оценката;

- структурирани (стандартизирани интервюта), проведени с ключови участници в

разработването и изпълнението на ОПР. Обобщените отговори на зададените

въпроси дават задълбочена информацията за цялостния процес на планиране,

изпълнение и отчитане на ОПР, както и за организацията и взаимодействието

между основните партньори;

- метод на статистическата групировка. Оценителният екип използва този метод

при групиране и подготовка за анализ на финансираните проекти, подпомагащи

изпълнението на приоритетите на ОПР.

Б. Методи за анализ на събраната документация:

- eкспертна оценка. Оценката на изпълнението на ОПР беше формално разделена

между експертите по темите: „Техническа инфраструктура и екология”,

„Икономическо развитие и туризъм” и „Социални дейности, здравеопазване,

образование, култура и спорт”, „Административен капацитет”. Експертите

оформиха свои становища, от които бяха изведени обобщените резултати от

оценката;

- качествен анализ. Този метод беше използван за изследване на качеството на

изпълнение на приоритетите. По този начин са идентифицирани нуждите от

подобрения и/или корекции, на база на което Изпълнителят предлага изводи и

препоръки.

- факторен анализ: Чрез този метод бяха определени две групи фактори: тези,

които до момента влияят върху изпълнението и друга група, които ще оказват

въздействие в бъдеще.
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За провеждане на качествена оценка на изпълнението на ОПР на Община

Симеоновград, бяха изискани всички документи, касаещи планирането, отчитането и

наблюдението, групирани по видове документи и нива както следва:

o Документи за планиране развитието на община Симеоновград – Общински

план за развитие 2014 – 2020 с индикативни финансови таблици и

индикатори;

o Документи за планиране на развитието на област Хасково и Южен централен

район;

o Доклади от оценки на Регионален план за развитие за Южен централен район

и оценка на Областна стратегия за развитие;

o Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР, които бяха

предоставени от Община Симеоновград;

o Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Симеоновград

(социални услуги);

o Други източници на информация – териториалните служби и Националния

статистически институт, Агенция по заетостта, служба ГРАО в общината,

Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН и ИСУН 2020).

1.3. Описание на извършените дейности

Извършването на оценката включваше следните етапи:

o Подготвителен, включващ разработването на Встъпителен доклад и работен

план- график, уточняване на необходимите документи и процедури на

взаимодействие, както и провеждане на встъпителна среща с експерти,

определени от Възложителя, за обсъждане на конкретните стъпки по

извършване на оценката;

o Преглед на документи и събиране на информация, включващ преглед на

предоставените документи, свързани с оценката; провеждане на интервюта с

експерти от Община Симеоновград в областите „техническа инфраструктура

и екология”, „икономическо развитие и туризъм”, „социални дейности и
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здравеопазване, образование, спорт и култура” и „административен

капацитет”;

o Анализ на събраната информация и разработване на доклад от междинната

оценка на ОПР.

ЧАСТ 2.

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 2014-2020

2.1 Кратък преглед на стратегическата част на ОПР на община Симеоновград

за периода 2007-2013г.

В съдържателен план ОПР на община Симеоновград за периода 2014-2020 г.

включва:

Въведение

I. Aнализ на икономическото и социално развитие на Община Симеоновград

1. Обща характеристика на община Симеоновград.

2. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси

3. Икономическо развитие.

4. Характеристика на публичната инфраструктура.

5. Състояние на околната среда и екологични рискове.

6. Административен капацитет.
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II. SWOT анализ.

III. Стратегическа част на общинскя план за развитие на Община Симеоновград за

периода 2014-2020г.

IV. Индикативна финансова таблица.

V. Индикатори за наблюдение и оценка на плана

VI. Наблюдение, оценка и актуализация на опр на Община Симеоновград за

периода 2014-2020г.

VII. Осигуряване на информираност и публичност на плана и прилагане на

принципа на партньорство.

VIII. Програма за реализация на Общинския план за развитие.

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност,

като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а

дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват

практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите.

При разработването на ОПР са отчетени принципите и постановките заложени в

следните документи:

o Национална стратегия за регионално развитие на Република България за

периода 2012-2022 г., приета с Решение на Министерски съвет No

696/24.08.2012 г.;

o Регионален план за развитие на СЦР за периода 2014г.-2020г., приет с Решение

на МС No 461 / 01.08.2013 г.

o Областна стратегия за развитие на Област Габрово за периода 2014 - 2020 г.;

o Проект на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“;

o Проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;

o Проект на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“;

o Проект на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“;

o Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на

община Симеоновград;
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o Междинна оценка за реализацията на Общинския план за развитие на община

Симеоновград (2007 - 2013 г.);

o Годишни доклади за изпълнението на ОПР на община Симеоновград 2007 –

2013г.

Стратегическата част на ОПР е структурирана в следните части:

o Визия за развитието на общината;

o Стратегически цели – 4 бр.;

o Приоритети – 11 бр.;

o Специфични цели – 23 бр.;

o Мерки- 61 бр.

Визията за развитие на Общината за програмен период 2014-2020г. е следната:

“Община Симеоновград – една зелена, чиста и благоустроена община с

качествена инфраструктура и високо качество на живот”

Общата цел за развитие на общината през периода 2014-2020г. е:

Подобряване на инфраструктурата, повишаване на заетостта,

стимулиране развитието на местната икономика  и осигуряване на висок жизнен

стандарт за населението.

Стратегическите цели, приоритети и мерки, които си поставя общината в рамките

на времевия хоризонт до 2020 година са представени в следния табличен вид:

Стратегическа цел 1. Развитие на динамична и конкурентоспособна местна

икономика и подкрепа за стартиране и развитие на бизнес

Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика

Специфична цел 1.1.1 Стимулиране на

икономическото развитие и

диверсификация на икономиката на

общината

Мярка 1.1.1.1. Подкрепа за утвърдените

предприятия в общината;

Мярка 1.1.1.2. Подпомагане създаването

на мрежи от предприятия, работещи в

близки сфери;

Мярка 1.1.1.3. Стимулиране развитието
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на иновациите в МСП.

Мярка 1.1.1.4. Обновяване на

технологичното оборудване на МСП

Приоритет 1.2. Насърчаване на инвестиционната активност

Специфична цел 1.2.1. Стимулиране на

инвестиционни дейности за развитието

на местната икономика и използване

възможностите на ПЧП

Мярка 1.2.1.1. Привличане на

инвестиции чрез разнообразни форми на

ПЧП в общината.

Мярка 1.2.1.2. Развитие на

локализираните бизнес зони.

Мярка 1.2.1.3. Подкрепа за стартиране и

развитие на бизнес.

Приоритет 1.3. Стимулиране развитието на селското стопанство

Специфична цел 1.3.1. Насърчаване на

развитието на жизнено и устойчиво

селско стопанство, която включва седем

мерки

Мярка 1.3.1.1. Стимулиране развитието

на земеделието и животновъдството;

Мярка 1.3.1.2. Подкрепа за внедряване на

иновациите в селското стопанство;

Мярка 1.3.1.3. Подкрепа развитието на

биоземеделието в общината;

Мярка 1.3.1.4. Подкрепа за малките

земеделски стопанства;

Мярка 1.3.1.5. Стимулиране създаването

на мрежа от консултации и обмяна на

опит;

Мярка 1.3.1.6. Разработване на планове

за управление на горите;

Мярка 1.3.1.7. Инвестиции в подобряване

на икономическата стойност на горите.

Приоритет 1.4. Развитие на туризма в общината

Специфична цел 1.4.1. Активизиране на Мярка 1.4.1.1. Дейности за
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местния потенциал за развитие на туризма популяризиране на община Симеоновград

като туристическа дестинация;

Мярка 1.4.1.2. Създаване на условия за

развитие на балнео, еко, селски и ловен

туризъм и изграждане на туристическа

инфраструктура;

Мярка 1.4.1.3. Опазване и социализиране

на културното наследство на община

Симеоновград.

Стратегическа цел 2. Инфраструктурно развитие и благоустрояване на общината и

подобряване на околната среда.

Приоритет 2.1. Подобряване и развитие на инфраструктурата на община Симеоновград

Специфична цел 2.1.1 Изграждане и

рехабилитация на водоснабдителната и

канализационна инфраструктура на

общината

Мярка 2.1.1.1. Изграждане и

рехабилитация на съществуващите

водопроводни  мрежи и съоръжения в

общината.

Мярка 2.1.1.2. Изграждане на ПСПВ в

населените места;

Мярка 2.1.1.3. Изграждане и

рехабилитация на съществуващите

канализационни  мрежи и съоръжения в

общината;

Мярка 2.1.1.4. Изграждане на ПСОВ в гр.

Симеоновград.

Специфична цел 2.1.2. Изграждане и

рехабилитация на пътната

инфраструктура и връзки в общината.

Мярка 2.1.2.1. Подкрепа на инвестиции

за рехабилитация и изграждане на

пътищата между населените места и

общинския център.

Специфична цел 2.1.3. Развитие на Мярка 2.1.3.1. Изграждане на здравни
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здравна инфраструктура. кабинети.

Специфична цел 2.1.4. Подобряване и

развитие на образователната

инфраструктура.

Мярка 2.1.4.1. Подобряване на сградния

фонд на образователната инфраструктура

в общината;

Мярка 2.1.4.2. Оборудване и обзавеждане

на образователната инфраструктура;

Мярка 2.1.4.3. Внедряване на мерки за

енергийна ефективност.

Специфична цел 2.1.5. Подобряване и

развитие на социалната инфраструктура.

Мярка 2.1.5.1. Подновяване на

обзавеждането и оборудването на

обектите, предоставящи социални услуги

за населението;

Мярка 2.1.5.2. Изграждане на нови

обекти, предоставящи социални услуги на

населението.

Специфична цел 2.1.6. Подобряване и

развитие на културната инфраструктура.

Мярка 2.1.6.1. Ремонт на сградния фонд

на читалищните институции в общината;

Мярка 2.1.6.2. Обновяване на

оборудването и обзавеждането на

читалищата. /изм. р-ние №71/

28.04.2016г./

Мярка  2.1.6.3 Ремонт  на  сградния

фонд  на  храмове /църкви/  в  общината.

Специфична цел 2.1.7. Подобряване и

развитие на спортната инфраструктура.

Мярка 2.1.7.1. Изграждане на нови

спортни обекти с цел развитие на

спортната инфраструктура в общината и

рехабилитация на съществуващите

такива.

Приоритет 2.2. Благоустрояване на община Симеоновград

Специфична цел 2.2.1. Подобряване Мярка 2.2.1.1. Рехабилитация на
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качествата на жизнената среда и облика

на населените места

уличната мрежа в гр. Симеоновград и

малките населени места.

Мярка 2.2.1.2. Подобряване на средата за

живеене и облагородяване на

обществените и жилищни пространства и

сгради в общината

Приоритет 2.3. Опазване на околната среда в община Симеоновград и постигане на

ресурсна ефективност

Специфична цел 2.3.1. Подобряване

управлението на отпадъците.

Мярка 2.3.1.1. Подобряване

управлението на отпадъците чрез

предотвратяване или ограничаване на

тяхното вредно въздействие върху

човешкото здраве и околната среда.

Специфична цел 2.3.2. Подобряване на

енергийната ефективност и разширяване

използването на ВЕИ.

Мярка 2.3.2.1. Насърчаване използването

на възобновяеми енергийни източници в

частния сектор;

Мярка 2.3.2.2. Внедряване на модели за

използване на алтернативни източници на

енергия в общинските сгради.

Специфична цел 2.3.3. Запазване и

подобряване на качествата на околната

среда.

Мярка 2.3.3.1. Превенция и адаптиране

към климатичните промени;

Мярка 2.3.3.2. Опазване и поддържане на

биологичното разнообразие;

Мярка 2.3.3.3. Подкрепа за преминаване

на нисковъглеродна икономика

Стратегическа цел 3 „Развитие на динамична и конкурентоспособна местна

икономика и подкрепа за стартиране и развитие на бизнес. “

Приоритет 3.1. Конкурентноспособно образование и заетост.

Специфична цел 3.1.1. Повишаване на

икономическата активност и развитие на

Мярка 3.1.1.1. Подкрепа на бизнес

инициативи и дейности, ориентирани към
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местния трудов потенциал. осигуряване на заетост и възможност за

повишаване на квалификацията и

преквалификацията на младите хора с цел

задържането им в общината.

Мярка 3.1.1.2. Стимулиране на

самостоятелната заетост и

предприемачеството сред търсещите

работа лица.

Мярка 3.1.1.3. Подобряване достъпа до

заетост за търсещите работа безработни

лица.

Приоритет 3.2. Подобряване качеството и достъпа до образование и създаване на

благоприятна среда за реализация на младото поколение.

Специфична цел 3.2.1. Осигуряване на

достъпно и качествено образование.

Мярка 3.2.1.1. Стимулиране на

формалното и неформално учене;

Мярка 3.2.1.2. Учене през целия живот –

подход за квалификация и

преквалификация в съответствие с пазара

на труда;

Мярка 3.2.1.3. Прилагане на иновативни

обучителни програми и форми за

ограмотяване на нискообразовани и

неграмотни лица в извънучилищна

възраст;

Мярка 3.2.1.4. Подкрепа и разширяване

на извънкласни и извънучилищни форми

на заниманията на деца и младежи;

Мярка 3.2.1.5. Обхващане и задържане на

ромските деца и ученици в

образователната система, осигуряване на

качествено образование в мултикултурна
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образователна среда.

Приоритет 3.3. Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на

групите в социална изолация и малцинствените групи

Специфична цел 3.3.1. Подобряване и

развитие на предоставяните социални

услуги в общината

Мярка  3.3.1.1. Повишаване качеството

на социалните услуги;

Мярка 3.3.1.2. Разширяване и

подобряване на качеството на социалните

услуги в общината: личен асистент и

домашен социален патронаж;

Мярка 3.3.1.3. Развитие на услугите за

дългосрочна и комплексна подкрепа за

хора в неравностойно положение;

Мярка 3.3.1.4. Интеграция и

социализация на ромите;

Мярка 3.3.1.5. Социално включване на

уязвими групи от населението.

Специфична цел 3.3.2. Подобряване

достъпа до качествени здравни услуги.

Мярка 3.3.2.1. Подобряване на здравната

профилактика и лечение на социално

значимите заболявания.

Специфична цел 3.3.3. Стимулиране

развитието на културата и спорта в

общината.

Мярка 3.3.3.1. Провеждане на културните

събития и фестивали в общината и

подпомагане организирането на нови.

Мярка 3.3.3.2. Насърчаване

упражняването на активна спортна

дейност от населението.

Стратегическа цел 4. Повишаване на административния капацитет и подобряване на

териториалното сътрудничество

Приоритет 4.1. Добро управление на местната общност и развитие на
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административния капацитет

Специфична цел 4.1.1. Подобряване на

управлението на дейностите в общината и

подобряване на предоставяните услуги.

Мярка 4.1.1.1. Въвеждане на електронни

услуги в общината;

Мярка 4.1.1.2. Оптимизация на работните

процеси в общината.

Специфична цел 4.1.2. Засилване на

административния и проектен капацитет

на общинската администрация.

Мярка 4.1.2.1. Организиране на

квалификационни и преквалификационни

курсове на служителите на общинска

администрация Симеоновград.

Мярка 4.1.2.2. Организиране на

чуждоезикови обучения за служителите.

Специфична цел 4.1.3. Стимулиране на

местните партньорства, трансграничното

и международно сътрудничество.

Мярка 4.1.3.1. Създаване и утвърждаване

на трайни връзки със съседните общини

за съвместна работа и участие в проекти.

Мярка 4.1.3.2. Развитие на

трансграничното и международно

сътрудничество за съвместна работа и

участие в проекти.

2.2. Оценка на ОПР по отношение на промените в социално- икономическите

тенденции в Община Симеоновград

В аналитичната част на ОПР подробно са описани всички аспекти на проблемите и

състоянието на община Симеоновград, като природо-географска и демографска

характеристика, икономическо и социално развитие, инфраструктура, околна среда,

условия на живот и други. Информацията е достоверна. По-голямата част от

статистическата информация използвана за целите на анализа се отнася за времевия

хоризонт 2007-2011 г., което означава, че тя не е достатъчно актуална към днешна дата.

Препоръчва се данните да бъдат актуализирани, за да може да бъде проследено

състоянието на социално- икономическата обстановка в общината и развитието на

отделните сектори през първите три години от изпълнението на плана.
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2.1.1. Демографски индикатори

По данни на Националния статистически институт, населението на Община

Симеоновград към 31.12.2016 г. наброява 8 003 души или 3.43% от населението на област

Хасково. По брой население, община Симеоновград се нарежда на 7-мо място в Областта.

В таблица 1. са представени сравнителни данни за община Симеоновград и

останалите общини в рамките на област Хасково.

Таблица 1. Сравнителни данни за община Симеоновград.

Район/Област/Община Население

2011 г.

Население

2014 г.

Население

2016 г.

РБългария 7 327 224 7 202 198 7 101 859

Южен Централен Район 1 471 107 1 445 836 1 426 064

Област Хасково 243 955 237 664 233 415

Община Димитровград 52 947 50 655 49 061

Община Ивайловград 6 343 6 006 6 012

Община Любимец 10 087 9 744 9 448

Община Маджарово 1 832 1 759 1 725

Община Минерални бани 5 856 6 168 6 292

Община Свиленград 22 879 22 798 22 234

Община Симеоновград 8679 8 188 8 003

Община Стамболово 5 971 5 922 5 805

Община Тополовград 11 390 10 572 10 357

Община Харманли 24 666 24 912 26 007

Община Хасково 93 305 90 940 88 471

Таблица 2. Сравнителни данни за населените места в община Симеоновград

Населено място Население Население Население
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2011 г. 2014 г. 2016г.

гр. Симеоновград 6 699 6 370 6 226

с.Дряново 162 134 127

с.Калугерово 284 256 233

с.Константиново 254 228 248

с.Навъсен 244 212 212

с.Пясъчево 106 99 89

с.Свирково 408 383 390

с.Троян 229 220 205

с.Тянево 293 286 273

В сравнение с началото на програмния период 2014 година, броят на населението

намалява, като това е главно в резултат на отрицателния естествен прираст.

Таблица 3. Възрастова структура на населението

Група Брой население към 31.12.2016 г.

Под 9 години 1 033

10- 14 години 472

15- 19 години 425

20-59 години 3 873

60- 74 години 1 478

Над 75 години 722

Таблица 4. Разпределение по трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. /данни на НСИ/

Година Брой

население

Под

трудоспособна

възраст

В

трудоспособна

възраст

Над

трудоспособна

възраст
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2011 8679 1618 4819 2242

2012 8560 1623 4782 2155

2013 8394 1606 4689 2099

2014 8188 1601 4517 2070

2015 8088 1572 4478 2038

2016 8003 1612 4425 1966

Съгласно представената информация, през 2011 година 55,52% от населението в

Община Симеоновград е в трудоспособна възраст, през 2014 година- 55, 17 %, а през 2016

година този процент е 55, 29%, което показва неизменение и относителни благоприятни

показатели в дела на населението в трудоспособна възраст спрямо общия брой на жителите

в общината.

Таблица 5. Естествено движение на населението

2014 г. 2016 г.

Живородени Умрели Естествен

прираст

Живородени Умрели Естествен

прираст

Общо за

страната

69 121 109 281 -40 160 64 984 107 580 -42 596

Област

Хасково

2 190 3 807 -1 617 2 033 3 849 -1 816

Община

Симеоновг

рад

858 1 159 -301 767 1 295 -528

Таблица 6. Механично движение на населението в Община Симеоновград

Заселени Изселени Механичен прираст

2011 64 122 -58
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2016 146 178 -32

Механичният принос е един от основните компоненти, заедно с естествения

принос, влияещ върху демографското, а също и върху икономическото състояние на

общината. Механичното движение на населението се определя от промяната на настоящия

адрес на лицата в рамките на страната и извън нея. В резултат на преселванията между

градовете и селата населението на селата намалява с всяка изминала година, респективно

се увеличава населението в градовете.

Механичното движение на населението в Общината показва, че преобладава броят

на изселилите се жители спрямо заселилите се. В резултат на това, механичният прираст на

населението на община Симеоновград за посочения период е отрицателен за всяка година,

като показателите са с благоприятна тенденция за намаляване.

Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са

сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. Все по-често работодателите

заявяват работни места с повишени изисквания, съответстващи на нови технологии,

информационни системи и европейски стандарти в производството на стоки и услуги. В

условията на високото равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане на работни

места, социалните групи с ниско образование и без специалност и квалификация, остават

неконкурентноспособни. По данни на Агенцията по заетостта, нивото на безработица към

31.12.2016 година в Община Симеоновград е 21,9%, като това я нарежда на първо място по

отношение на равнище на безработица.

2.3. Валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за

развитие

Използваните аналитични методи за оценка на силните и слабите страни и

потенциала за развитие са адекватни. Такива са SWOT анализа на състоянието, проблемите

и възможностите за развитие и оценка на външните и вътрешните фактори. Уравновесени

са положителните и отрицателните фактори за развитието на общината като са

противопоставени. Според анализа на състоянието на общината факторите са правилно

разграничени като се разглежда кои са благоприятни и кои неблагоприятни.
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Като цяло изведените изводи в SWOT анализа звучат актуално към днешна дата.

След евентуална актуализация на аналитичната част на ОПР и при необходимост (в

зависимост от резултатите ), SWOT анализът също следва да се актуализира.

2.4. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР и оценка

степента на постигане на заложените цели/приоритети/ индикатори.

Оценката е изготвена на база предоставени от община Симеоновград годишни

отчети за изпълнението на Програмата за управление на община Симеоновград, в която са

включени приоритетите от Стратегическата част на Плана, и предоставени отчети и

информация от Общината.

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за

развитие на община Симеоновград е основен инструмент за проследяване на степента на

изпълнение на ОПР. Системата отчита напредъка и степента на постигане на целите и

приоритетите за развитие на общината по натурални и финансови характеристики.

За целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и

индикатори за въздействие, които съответстват на „Методическите указания за

разработване на Общински планове за развитие 2014-2020" на МРРБ. Индикаторите

обхващат както физически параметри, така и финансови, по отношение реализацията на

поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни

или относителни. Двата вида индикатори позволяват да се определи степента на постигане

на целите и приоритетите на община Симеоновград.

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за

развитие на общината до 2020г. са с посочени мерни единици, източници на информация,

базова стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целева

стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на общинския

план за развитие.

Определените в ОПР индикатори за наблюдение на изпълнението на целите и

приоритетите обхващат разнородни по характеристики, нива и източници показатели.

Информацията за измерването им се базира на източници, като национална и регионална

статистика, предприятия за предоставяне на услуги от общ интерес (Енергоразпределение,

ВиК и т.н.), анализи, доклади и проучвания на НПО, международни организации и др.
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За база при извършването на оценка на степента на постигане на целите на ОПР

бяха използвани заложените индикатори, след като бяха разпределени по съответните цели

на плана. Индикаторите трябва да дават количествена и качествена информация за

изпълнените дейности и операции и да позволяват реалистична оценка на степента на

постигане на заложените цели. При формулирането на индикаторите се определя какво

точно ще бъде наблюдавано и как, включително какви са източниците на информация по

всеки индикатор. Индикаторите трябва да бъдат обективно измерими, с ясно определени

начини и средства за верифициране на информацията.

Ефективното изпълнение на Общинския план за развитие на Oбщина

Симеоновград за периода 2014-2020 г. е в пряка зависимост от предвидените дейности за

наблюдение и оценка на плана и Програмата за неговата реализация. Изпълнението на

Общинския план за развитие изисква постоянно наблюдение и контрол при

едновременното отчитане на промените във вътрешната и външната среда. С оглед

проследяването на напредъка в социално-икономическото развитие на общината и в

степента на изпълнение на заложените цели в ОПР се следва предварително зададена

системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие.

2.4.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените

мерки по Стратегическа цел 1 „Развитие на динамична и конкурентоспособна местна

икономика и подкрепа за стартиране и развитие на бизнес. “

Тази стратегическа цел подкрепя действия и мерки за насърчаване на

предприемачеството и диверсификацията на местната икономика, посредством

предоставянето на целенасочена подкрепа за съществуващия малък бизнес и за

предприемаческата активност на местно ниво, както и за създаването на нови малки и

средни предприятия. Акцентът при развитието на МСП в общината е насочен към

областите за интервенция на европейската политика, а именно иновации, диверсификация,

сътрудничество. Следващият акцент на стратегическата цел е развитието на туризма в

общината.

Стратегическа цел 1 на ОПР е разделена на четири приоритета, за всеки от които

са определени специфични цели. Приоритетите за постигане на тази стратегическа цел са

както следва:

Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната

икономика.
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Изпълнението на Приоритета включва постигането на една специфична цел 1.1.1

Стимулиране на икономическото развитие и диверсификация на икономиката на

общината, като се отчита съществен проблем в развитието на общината е ниското ниво на

предприемаческа активност. Необходимо е да се инициират мерки, които да насърчат

предприемачеството, развитието на разнообразни производства и въвеждането на нови,

модерни и ефективни технологии, които да осигурят развитие на конкурентноспособна

общинска икономика. Тук се включват и мерките, за които бизнесът може да получи

подкрепа от оперативните програми, и преди всичко от ОП „Иновации и

конкурентоспособност”, Програмата за развитие на селските райони. Към момента на

оценка, не са докладвани конкретни дейности.

Приоритет 1.2. Насърчаване на инвестиционната активност

Изпълнението на Приоритета включва постигането на Специфична цел 1.2.1.

Стимулиране на инвестиционни дейности за развитието на местната икономика и

използване възможностите на ПЧП. Община Симеоновград е малка община и като

такава не разполага с голям финансов ресурс за реализация на по-мащабни проекти, които

биха дали тласък на развитието на местната икономика. Необходимо е да се използват

форми на ПЧП за реализация на разнородни проекти.

През 2014 година се забелязва повишаване на активността в инвестиционния

сектор, относно устройствено и инвестиционно планиране и проектиране. На вниманието

на общинското ръководство през 2014 г. стои въпросът за оптимизиране размера на

местните данъци и такси, като лост за насърчаване на инвестиционната активност, при

справедливо поемане на тежестите на кризата между бизнеса и общинския бюджет. За 2014

г. биват запазени ставките на данъка върху недвижимите имоти и такса смет върху

нежилищните имоти, с което се създава по- привлекателна среда за бизнеса. Предложени

са и промени, които биват одобрени от Общински съвет  за размера на данъците на

превозните средства във връзка с измененията на ЗМДТ.

В подкрепа на усилията за създаване на благоприятна бизнес среда през са

проявени значителни усилия за използване ресурса на общинската собственост в

различните и правно-организационни форми  за развитие на базисната инфраструктура.

През 2014 г. продължава непрекъснатия процес на доказване и придобиване, чрез

издирване, на имоти – общинска собственост.



МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ  НА
ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 2014- 2020

30

Наред с постигнатите добри резултати следва да бъде отчетено и

незадоволителното състояние на привлечени външни инвестиции. Отчитайки горния

резултат започва активна работа по подготовка на инвестиционен профил и на програма за

привличане на външни инвестиции в общината.

Приоритет 1.3. Стимулиране развитието на селското стопанство

Включва постигането на една Специфична цел 1.3.1. Насърчаване на

развитието на жизнено и устойчиво селско стопанство, която включва седем мерки.

Селското стопанство заема основен дял в икономиката на общината. Реализирането на

пакети от мерки е с цел стимулиране на селското стопанство, като същевременно се

гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на ресурсите.

Приоритетните дейности са насочени към структурно балансиране на селскостопанския

отрасъл, преодоляване на технологичното изоставане, повишаване общата

производителност, развитие на биоземеделието. Стимулиране създаването и

развитието на микропредприятия и на малки предприятия за услуги и преработка, вкл. на

земеделска и горска продукция, също е възможност за развитие на икономиката в

общината. На територията на общината има гори, които предоставят добри възможности за

развитие на традиционни форми на туризъм – планински туризъм, селски туризъм,

екотуризъм, велотуризъм и ловен.

През 2014 година Община Симеоновград е подала документи за финансиране по

Мярка 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

по ПРСР,  с предмет “Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и

превенция на горски пожари” за постигане на Мярка 1.3.1.7. Инвестиции в подобряване на

икономическата стойност на горите. Проектът  не  е  реализиран  поради  липса  на

изпълнител  след  проведена  обществена  поръчка.

Приоритет 1.4. Развитие на туризма в общината обхваща постигането на една

специфична цел 1.4.1. Активизиране на местния потенциал за развитие на туризма.

Туризмът в общината е слабо застъпен, въпреки богатите дадености. Предвидени са три

основни мерки за насърчава развитието на следните видове туризъм – балнео, културен,

екологичен, селски и ловен. Не са отчетени реализирани мерки за постигане на

приоритета., поради липса на удачни за Общината възможности за финансиране.
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2.4.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените

мерки по Стратегическа цел 2. Инфраструктурно развитие и благоустрояване на

общината и подобряване на околната среда.

Тази стратегическа цел е насочена към изграждането и модернизирането на

техническата инфраструктура и опазване  на околната среда, които да съдействат за

развитието на местната икономика, да осигурят благоустрояване на жизнената среда и

съхраняване и възстановяване на биоразнообразието и природните ресурси.

Стратегическа цел 2 на ОПР е разделена на три приоритета, за всеки от които са

определени специфични цели. Приоритетите за постигане на тази стратегическа цел са

както следва:

Приоритет 2.1. Подобряване и развитие на инфраструктурата на община

Симеоновград

Изпълнението на Приоритета включва постигането на седем специфични цели,

включващи мерки за изпълнение със конкретизирани дейности към тях.

Мерките за постигане на Специфична цел 2.1.1 Изграждане и рехабилитация на

водоснабдителната и канализационна инфраструктура на общината са насочени за

рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа и изграждане на ПСПВ в

населените места в общината, поради лошото качество на питейната вода, в която е

установено високо наличие на манган – химично вещество, водещо до различни

заболявания. Изградеността на канализационната мрежа в общината е едва 20%, поради

което е необходимо нейното доизграждане. По данни от годишен доклад за 2016 год. и

Агенция за обществените поръчки, старт за изпълнение на дейностите по Приоритет 2.1 е

извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр.

Симеоновград и с. Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда,

Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово

водоснабдяване на тези населени места. Стойността на полученото финансиране е 93

хил.лв.

Специфична цел 2.1.2. Изграждане и рехабилитация на пътната

инфраструктура и връзки в общината спомaга за подобряване комуникативността

между населените места в общината, за осигуряване на нормален пътнико-поток в

общината и за намаляване риска от пътно- транспортни произшествия. Състоянието на
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пътищата в общината е незадоволително поради недостиг на финансов ресурс за

поддържане и ремонт. Отчетение са редица инициативи за постигане на целта.

o „Реконструкция на път НКV 2161 / ІІІ – 7604, Свирково – Симеоновград / Троян

– Дряново – Тянево”;

o „Реконструкция на път НКV 2222 / І – 8, Хасково – Харманли / Поляново –

(граница общ.Харманли – общ.Симеоновград) – Константиново / ІІІ – 8007 /”.

Строежите по реконструкция на междуселещни пътъща са финансирани по мярка

“Основни услуги на населението и икономиката на селските райони”, програма за разтитие

на селските райони 2007-2013, подкрепена от ЕФРСР. Общата стойност на изпълнените

строително- монтажни работи е 5 821 024, 00 лв. без ДДС.

o Ремонт на железен мост на р. Марица, одобрен за финансиране с Решение на

Министерски съвет. Стойност на инвестицитя 2.4 млн. лева;

o Ремонт на общински пътища с. Калугерово- с. Навъсен, на стойност 44 200 лв.

осигурени от републикански бюджет.

Специфична цел 2.1.3. Развитие на здравна инфраструктура е насочена към

осигуряването на достъп до основни здравни услуги за населението. В тази насока се

предвижда изграждането на здравни кабинети в общината и търсене на възможности за

осигуряване на болнична помощ за населението.  До 2016 година не са отчени дейности за

постигане на тази цел.

Специфична цел 2.1.4. Подобряване и развитие на образователната

инфраструктура има за цел осигуряването на качествена образователна инфраструктура,

като условие за повишава качеството на образователния процес. Отчетени са редица

дейности за подобряване на материално-техническа образователна база.

o Подобряване на сградния фонд на СОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Симеоновград,

ОУ „Иван  Вазов“, гр. Симеоновград и НУ „Отец  Паисий”, гр. Симеоновград.

През  2015 г. се  извърши подмяна на осветление в  някои от класните стаи  на

учебните заведения, в  ОУ „Иван Вазов” сe закупи оборудването за медицинския кабинет-

сух стерилизатор и компютърна конфигурация– сървер, а в НУ „Отец  Паисий” - климатик

за медицинския кабинет.

o Оборудване и обзавеждане на детските заведения на територията на Общината.
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През 2015 г.  закупени са: Компютърна конфигурация – 2 броя за ЦДГ „Зорница”,

мултифункционално устройство – ЦДГ „Зорница”, стерилизатор – Детска ясла „Пролет”.

През 2016 година е закупен колонен климатик за ДГ “Детство”.

Специфична цел 2.1.5. Подобряване и развитие на социалната

инфраструктура е насочена към стимулиране изграждането и развитието на социални

обекти и дейности, създаване на благоприятни условия за живот и възпроизводство на

населението и трудовите ресурси.

По справка от ИСУН 2020, през 2016 г. Община Симеоновград е получила

финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по ОП “Развитие на човешките

ресурси”. В рамките на сключен договор за БФП “Заедно за независим живот” е

ремонтиран и обзаведен Център за почасови услуги в домашна среда. за хора с увреждания

и възрастни лица над 65г. с невъзможност за самообслужване в община Симеоновград.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до подобряването качеството на живот за

посочените целеви групи граждани, като им осигури максимален достъп до подходящи за

тях социални и здравни грижи, задоволяващи индивидуалните им потребности - от

ежедневната битова грижа до етична психологическа и социална подкрепа, за тях и

семействата им.

Специфична цел 2.1.6. Подобряване и развитие на културната

инфраструктура включва мерки за ремонт и обновяване на културните институции в

общината, в т.ч. читалища, като предпоставка за съхранена идентичност на общността,

както и за осигуряване на разнообразни форми за изява на младите хора в общината.

Предвидените дейности за постигане на специфичната цел не са изпълнени поради липса

на удачни за Общината възможности за финансиране.

Специфична цел 2.1.7. Подобряване и развитие на спортната инфраструктура

е насочена към създаването на възможности за спорт за населението чрез изграждане на

спортни площадки, спортни зали и рехабилитация на съществуващите спортни обекти в

общината. Според годишен доклад на Община Симеоновград, с бюджетни средства и

дарения е изградена площадка за фитнес на открито. Обща стойност на инвестицията- 7

200 лв.

Приоритет 2.2. Благоустрояване на община Симеоновград включва

постигането на специфична цел 2.2.1. Подобряване качествата на жизнената среда и
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облика на населените места, което ще осигури по-висок стандарт на живот за

населенеието.

Изпълнени са редица дейности за постигане на приоритета:

o Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград- ул.

“Преображение”, ул. “Никола Вапцаров”, ул. “Македония”, ул. “Д. Петров”,

ул. “Митьо Ганев” и ул. “Димитър Благоев” по програмата за развитие на

селските райони за периода 2007-2013, мярка 322 “Развитие и обновяване на

населените места”. Стойност на инвестицията: 719 417,15 лв.;

o Рехабилитация и ремонт на улици в гр. Симеоновград : „Алеко Константинов”,

„Шейновска”,  „Барон Хирш” , „Христо Ботев”, „Иван Арнаудов”, „Георги

Бенковски”, „Янко Сакъзов”, „Граф  Келер”, „Търговска”, „Неофит Рилски”,

„Цар Освободител”,  „Гагарин”, „Хаджи Димитър”, „Стефан Караджа”,

„Патриарх Евтимий”, „Васил Левски”,  „Стефан Стамболов” и „Раковска” по

програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 322

“Развитие и обновяване на населените места”. Стойност на инвестицията: 1

762 683,20, 56 лв. ;

o Реконструкция на ул. „Хан Аспарух” в гр.Симеоновград, със средства

осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане

към Министерски съвет. Размер на инвестицията- 263 988 лв.;

o Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица /частично/;

o Благоустрояване на централната част и обновяване на обществени сгради със

социална значимост в селата- Дряново, Калугерево, Константиново, Навъсен,

Пясъчево, Свирково, Троян, Тянево, Община Симеоновград;

o Основен ремонт на кметството Тянево и кметсво Калугерово на стойност

60000 лв.;

o Изграждане на пешеходна алея за безопасно и достъпно преминаване на

кръстовището на левия бряг на р. Марица при новия мост – направа на 2 броя

пешеходни пътеки тип „зебра” и 2 бр. изкуствени неравности. Стойност на

инвестицията 6500, осигурени от бюджета на общината;

o Ремонт на улици в гр. Симеоновград, подход към южна индустриална зона,

както следва: ул.”Александър Батемберг”, ул.”Никола Петков” и



МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ  НА
ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 2014- 2020

35

ул.”Добруджа”, финансиран от Публичната инвестиционна програма "Растеж

и инвестиционно развитие на регионите". Стойност на проекта 316 575,36 лв.

o През 2015 и 2016 година Община Симеоновград е възложила дейности по фаза

1 от Националната програма за многофамилни жилищни сгради на

територията на град Симеоновград, а именно изготвяне на обследвания за

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на по

чл. 169, ал.1, т.1-5 и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изготвяне

на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ

в съответствие с нормативните и минималните изисквания за енергийна

ефективност – 9 блока. През 2016 г. общината възлага и изпълнение на

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните

жилищни сгради на територията на Община Симеоновград на 8 сгради.

Приоритет 2.3. Опазване на околната среда в община Симеоновград и

постигане на ресурсна ефективност

Изпълнението на Приоритета включва постигането на три специфични цели,

включващи мерки за изпълнение със конкретизирани дейности към тях.

Специфична цел 2.3.1. Подобряване управлението на отпадъците обхваща

мерки за подобряване на сметоизвозването в общината и премахването на

нерегламентираните сметища.

За постигане на заложените мерки за подобряване управлението на отпадъците

чрез предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото

здраве и околната среда, през 2014 година е финансиран проект на стойност 656 550 лв. от

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Извършването на техническа и биологична рекултивация на сметището на община

Симеоновград има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху

околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С

предвидените рекултивационни мероприятия се цели намаляване количеството на

отделящия се инфилтрат и подобряване на ландшафта на района. През 2015 год. е

приключена техническата рекултивация.

Специфична цел 2.3.2. Подобряване на енергийната ефективност и

разширяване използването на ВЕИ е насочена към прилагането на мерки за за постигане
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на структурна промяна към по-малко ресурсоемки продукти и услуги, за спестяване на

енергия в сградите и електрическите мрежи. Част от мерките са насочени към проекти за

повишаване на енергийната ефективност в обществения сектор (училища, болници,

административни сгради), а други са насочени към стимулиране внедряването на ВЕИ в

частния сектор.

Като основа за постигане на специфичната цел, Община Симеоновград има

разработена Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни

източници за периода 2016 – 2020 г.

Специфична цел 2.3.3. Запазване и подобряване на качествата на околната

среда.

Дейностите по тази цел са насочени и към ликвидиране на замърсяването на

земите и тяхната рекултивация. Други дейности, които ще получат подкрепа, са

разработването на планове за действие за застрашени животински и растителни видове,

както и опазването, поддържането и възстановяването на местообитания и видове в

общината, както и развитието на зелена система в общината.

Извършена e превантивна дейност по почистването 5 дерета, основно в кв. Злати

дол и с. Дряново, частично почистване на коритото на р. Луда Яна с цел ограничаване

риска от наводнения от обилни дъждове и преливане на водоеми.

2.4.3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените

мерки по Стратегическа цел 3 „Развитие на динамична и конкурентоспособна местна

икономика и подкрепа за стартиране и развитие на бизнес. “

На национално ниво в новия програмен период е поставен акцент върху

преодоляване на проблемите с безработицата, с ниските доходи и социалното изключване.

Качеството на работната сила е един от основните фактори за развитие на икономиката.

Необходимо е да се изгради система за непрекъснат процес на квалификация и

преквалификация на човешкия ресурс на общината. Повишаването на образователното

равнище на местното население е нужно с оглед развитие на местния трудов потенциал и

повишаване на икономическата активност. Прилагат се мерки за подобряване и развитие на

предоставяните социални и здравни услуги в общината, което ще подобри качеството на

живот за населението. Насърчава се съхраняването на културната идентичност на

населението и се стимулират спортните инициативи и пълноценно използване на

свободното време на младите хора.
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Приоритет 3.1. Конкурентноспособно образование и заетост.

Специфична цел 3.1.1. Повишаване на икономическата активност и развитие

на местния трудов потенциал ще бъде постигната чрез подкрепа на различни бизнес

инициативи с цел осигуряване на заетост за младите хора. Подкрепят се дейности за

повишаване квалификацията и преквалификацията на младите хора. Продължава участието

на общината в програмите за осигуряване на заетост и старт на кариерата за млади хора.

Съгласно годишните доклади на Община Симеоновград са предприети и

изпълнени следните мерки и дейности за постигане на целта:

o Изпълнение на проект “Заедно за независим живот”, финансиран по ОП

“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В рамките на проекта се

предвижда обучения и преквалификация на 47 лица за обезпечаване на

дейността на разкрит в рамките на проекта Център за почасово предоставяне

на услуги за социално включване в общността и в домашна среда. Основните

дейности, които сме планирани да реализираме в домашна среда ще се

предоставят от назначени - Личен асистент - 35 бр. и Социален асистент - 5

бр. за периода на изпълнение на проекта- 18 месеца.

o Участие в схема “Обучение и заетост на младите хора”

o Участие в Регионална програма за заетост и обучение на област Хасково

o Изпълнение на проект „Помощ в дома”, финансиран по ОП “Развитие на

човешките ресурси” 2007-2014.

Приоритет 3.2. Подобряване качеството и достъпа до образование и създаване

на благоприятна среда за реализация на младото поколение.

С изпълнението на Специфична цел 3.2.1. Осигуряване на достъпно и

качествено образование се акцентира върху качеството на образованието за повишаване

възможностите за професионална и лична изява. Инициативите, осигуряващи постигането

на тази цел, са свързани с по- висока степен на включване в образователната система и

намаляване броя на ранно отпадналите от нея; осигуряване на качествена среда и равен

достъп до образователните институции и създаване на привлекателна образователна среда;

стимулиране на учене чрез социални пакети, атрактивни и търсени образователни
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специалности, подкрепа при учене и други. За постигане на специфичната цел са

предприети следните мерки и дейности:

o Изпълнение на проект “Заедно за независим живот”, финансиран по ОП

“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В рамките на проекта се

предвижда обучения и преквалификация на 47 лица за обезпечаване на

дейността на разкрит в рамките на проекта Център за почасово предоставяне

на услуги за социално включване в общността и в домашна среда. Основните

дейности, които сме планирани да реализираме в домашна среда ще се

предоставят от назначени - Личен асистент - 35 бр. и Социален асистент - 5

бр. за периода на изпълнение на проекта- 18 месеца.

o Участие в схема “Обучение и заетост на младите хора”

o Участие в Регионална програма за заетост и обучение на област Хасково.

o Разработен Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на

децата и учениците в община Симеоновград (по чл. 196, ал. 1 на Закона за

предучилищно и училищно образование)

Приоритет 3.3. Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране

на групите в социална изолация и малцинствените групи

Специфична цел 3.3.1. Подобряване и развитие на предоставяните социални

услуги в общината е насочена към подобряване качеството на живот за населението

посредством социалното включване и развитието на услуги за дългосрочна грижа и

иновативни междусекторни услуги и осигуряването на комплексна подкрепа на

семействата, полагащи грижи за зависими членове на семейството. Инфраструктурата за

социални услуги е амортизирана и е необходимо да бъде модернизирана и да се изгради

нова, отговаряща на политиката за деинститунализация и за подпомагане на уязвимите и

социално слаби групи от населението.

За постигане на настоящата цел, Община Симеоновград поетапно развива

достъпни социални услуги. Успешно е лприключи проект „Помощ в дома” с дейности -

„Хигиенист” и „Домашен  санитар”. За реализиране на устойчивостта по проекта е

разширена дейността на ДСП като към  него е разкрита услугата „домашен санитар”.

През 2014 год. се изпълнява и проект „Подкрепа за достоен живот“ с дейност

„Личен асистент“, чрез който се обслужват 18 тежко инвалидизирани   лица от общината.
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Изготвени са база данни за лица с  увреждания, включени в регистър „Чакащи” по проекта.

В резултат на реализирането на тези два проекта е налична база данни за потребността от

социални услуги в домашна среда на територията на общината.

Разширен е обхвата на домашен социален патронаж в с.Калугерово, с.Навъсен  и

с.Пясъчево и обслужва  общо  83 лица.

В ДЦВХУ  се обслужват 32 потребители като се предлагат медицински услуги,

двигателна рехабилитация, функционална и занимателна трудотерапия, музикотерапия.  За

комфорта на потребителите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижат

12 души квалифициран и помощен персонал: ръководител на ДЦХФУ, социален работник,

трудотерапевт, музикотерапевт, двама социални асистенти, двама рехабилитатори,

медицинска сестра, медицински консултант, психолог, хигиенист.

През 2016 година е одобрен за финансиране проект “Заедно за независим живот”

по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В рамките на проекта бива разкрит

Център за почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за

хора с увреждания и възрастни лица над 65г. с невъзможност за самообслужване.

Успешното изпълнение на Проекта ще доведе до подобряването качеството на живот за

посочените целеви групи граждани, като им осигури максимален достъп до подходящи за

тях социални и здравни грижи, задоволяващи индивидуалните им потребности- от

ежедневната битова грижа до етична психологическа и социална подкрепа, за тях и

семействата им. Успешното реализиране на посочените дейностите ще доведе до постигане

на желания резултат, а именно реално социално включване и пълноценно съществуване на

потребителите, нуждаещи се от подкрепа. Ще се дадат нови възможности за трудова

заетост на близките на потребителите. Общата стойност на БФП е 499 851.00 лв.

Към настоящият момент, Община Симеоновград е подписала договор за БФП по

процедура “Осигуряване на топъл обяд” 2016-2019, финансиран по Oперативна програма

за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на

най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Проектът “Топъл обяд за хората в нужда от Община Симеоновград” е на стойност

2 835 580.00 лв. и има за цел намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез

подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение като се

осигури безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица. Създадена е една обществена

трапезария за община Симеоновград и са разкрити пунктове за раздаване на топъл обяд в
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съдове за еднократна употреба в населените места от общината. Броя на потребителите на

услугата е 1000 души. В допълнение към разпределянето на храна се предлагат и

съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с

извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин, които се изразяват в

индивидуално/групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или

административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за

управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и за

индивидуално или групово консултиране в отговор на установени конкретни нужди и

проблеми на потребителите.

Разработена е Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община

Симеоновград 2016-2020, която детайлно отразява особеностите, значимите проблеми и

приоритети в социалната сфера.

За постигане на специфичната цел е разработен и План за интеграция на ромите в

община Симеоновград 2015 - 2017 г., който дефинира необходимостта от определяне на

задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към

разрешаване на нарастващите потребности на ромите в общината. Той е съобразен с

изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните

видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на

приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

Специфична цел 3.3.2. Подобряване достъпа до качествени здравни услуги е

насочена към подобряване здравната профилактика на населението, организиране на

скрийнингови и информационни кампании. Не се отчетени дейности за постигане на целта.

Специфична цел 3.3.3. Стимулиране развитието на културата и спорта в

общината е насочена към съхраняване на културната идентичност и стимулиране

спортните инициативи и пълноценно използване на свободното време на младите хора.

Политиката в сферата на културата е важен фактор за съхраняване на традициите, опазване

на идентичността и развитието на креативността.

Дейността на Община Симеоновград в сферата на културата е концентрирана

основно в рамките на културния календар. Политиките са насочени към съхраняване на

културните традиции, създаване на нови, атрактивни и иновативни културни събития и

развитие на културата. Проявите в него са организирани в партньорство между основните

културни институции, читалищата от общината, училищата и гостуващи театри.
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Продължава провеждането на ежегодния Фолклорен събор “Златна есен” в гр.

Симеоновград, който се провежда под патронажа на Кмета на общината и с голямото

съдействие на НЧ “Развитие- 1882”.

Разработена е Програма за развитие на читалищната дейност в община

Симеоновград за 2017 год., която цели обединяване на усилията за понататъшно развитие и

утвърждаване на читалищата, като важни обществени институции, реализиращи

културната идентичност на община Симеоновград в процесите на всеобхватна

глобализация.

Община Симеоновград подкрепя развитието на масовия детско–юношески спорт,

чрез финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. Усилията са насочени и

към подобряване на съществуващата материална база и създаване на условия за

пълноценното и  използване. Общината подпомога отбелязването на 17 май- Национален

ден на спорта с различни спортни мероприятия, организирани между учениците от трите

училища.

Общинският план за младежта на Община Симеоновград се разработва ежегодно,

като се определят основните цели и приоритети в областта на младежките политики. Той

се базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с приоритетите на

европейската политика за младежта.

2.4.4. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените

мерки по Стратегическа цел 4. Повишаване на административния капацитет и

подобряване на териториалното сътрудничество.

За постигане на оптимално добро управление в полза на местната общност и

бизнеса, в рамките на стратегическата цел се предприемат действия за подобряване на

процеса на стратегическо планиране, контрол и мониторинг на местно ниво, както и за

предоставяне на пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса. По- високата

квалификация на общинските служители спомога за подобряване на административния и

проектен капацитет и подобряване качеството на предоставяните услуги от общината.

Стимулирането на местните партньорства, трансграничното и международно

сътрудничество е предпоставка за подобряване икономическото развитие на общината,

създаване на възможности за обмен на знания и опит, както и за реализация на различни

проекти.
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Приоритет 4.1. Добро управление на местната общност и развитие на

административния капацитет включва постигане на три специфични цели, чрез

преприемане на редица дейности и мерки.

Специфична цел 4.1.1. Подобряване на управлението на дейностите в

общината и подобряване на предоставяните услуги посредством въвеждане на

електронни услуги в общината и оптимизация на работните процеси в общината.

През 2014 г. Общинска администрация  започва разработка на  нови вътрешни

правила и правилници, в съответствие с изискванията на ЗИД на АПК  и въвеждането на

КАО. Преработени са технологичните карти за предоставяните административни и

технически услуги, с цел скъсяване на стъпките по реализация на услугата.

Въведени са в електронен вид регистрите по гражданско състояние от 2000–та

година до момента /Актове за раждане, за граждански брак и смърт/ за цялата община.

Специфична цел 4.1.2. Засилване на административния и проектен капацитет

на общинската администрация като предпоставка за по-ефективно управление и

изпълнение както на ежедневни, така и на специфични дейности.

По проект на НСОРБ са обучени 5 служители от Общинска администрация в

ЕИПА и други обучаващи институции в Европа.

Специфична цел 4.1.3. Стимулиране на местните партньорства,

трансграничното и международно сътрудничество e насочена към установяване на

трайни партньорства между община Симеоновград и други общини, както в България, така

и в други държави. Благоприятното разположение на община Симеоновград е

предпоставка за трансгранични партньорства с Гърция и Турция и съвместната реализация

на различни проекти. Не са докладвани дейности за реализиране на специфичната дел.

2.5. Оценка на степента на постигане на целите/ приоритетите.

Оценката на степента на изпълнение на заложените цели/ приоритети в

Общинския план за развитие на община Симеоновград за периода 2014-2020г. е направена

на база заложената в Плана индикативна финансова таблица за изпълнение към 2020 г.,

Mатрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за развитие и

предоставени от Общината годишни отчети за изпълнени дейности и справки. Затруднение
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при изготвянето на оценката бе липсата на Програма за реализация на Плана за всяка

година от периода.

Специфична цел Индикатор Mярка Начална

стойност

Целева

стойност

Степен на

готовност

1.1.1. Стимулиране
на икономическото
развитие и
диверсификация на
икономиката на
общината.

реализирани
проекти по ОП от
бизнеса

бр. n/a 10 Частично

изпълнено

реализирани
иновации в МСП

бр. n/a 5 неизпълнено

нови предприятия бр. n/a 15 Частично

изпълнено

участници в
мрежа от
предприятия

бр. - - -

заети бр. 453 610 Частично

изпълнено

нетни приходи от
продажби в
община
Симеоновград
като относителен
дял нетните
приходи от
продажби в
област Хасково

% 0.48 3% неизпълнено

придобити ДМА хил.лв. 8 095 32 380

реализирани
проекти за
технологично
оборудване на
предприятията

бр. 0 5 Неизпълнено

1.2.1. Стимулиране
на инвестиционни
дейности за
развитието на
местната икономика
и използване
възможностите на

реализирани
проекти чрез
ПЧП

бр. 0 2 неизпълнено
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ПЧП.

привлечени ПЧИ % 0 1.5 неизпълнено

изградени
бизнес/индустриа
лни зони

бр. 0 1 неизпълнено

1.3.1. Насърчаване
на развитието на
жизнено и устойчиво
селско стопанство.

проекти в
животновъдство

бр. n/a 10 Частично

изпълнено

проекти в
растенивъдство

бр. n/a 10 Частично

изпълнено

проекти за
иновации в
земеделие

бр. 0 15 неизпълнено

учредени
организации на
производители

бр. 0 - -

планове за
управление на
горите

бр. 0 2 неизпълнено

стойност на
инвестициите в
горски сектор

хил.лв. 0 2 000 неизпълнено

залесена горска
площ

дка 0 100 дка неизпълнено

проекти за
екологично
земеделие

бр. 0 7 неизпълнено

подкрепени
малки
предприятия

.бр. 0 5 неизпълнено

заети в
земеделието

бр. 57 160 неизпълнено

изградени/възста
новени
напоителни
системи за
периода

кв.м 0 1000 кв.м неизпълнено

повишена
производителност
на труда в
земеделието

% 0 10% неизпълнено
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1.4.1. Активизиране
на местния
потенциал за
развитие на туризма.

проекти за селски
туризъм

бр. 0 5 Неизпълнено

обекти за
настаняване на
туристи

бр. 0 3 неизпълнено

инвестиции в
селски туризъм

хил.лв 0 2 000 неизпълнено

организирани
/мероприятиясъб
ития за
популяризиране
на общината

бр. 0 10 неизпълнено

бр. самонаети бр. 0 12 неизпълнено

проекти за
маркетинг и
реклама на
туристическия
продукт

хил.лв 0 100 неизпълнено

нови
туристически
продукти

бр. 0 5 неизпълнено

проект за
опазване на
културното
наследство

хил.лв 0 250 неизпълнено

проект за
изграждане на
балнео комплекс
в с. Троян

бр. 0 1 неизпълнено

проекти за
опазване и
социализиране на
културното
наследство

бр. 0 3 неизпълнено

2.1.1. Изграждане и
рехабилитация на
водоснабдителната и
канализационна
инфраструктура на
общината.

степен на
изградена/
реконструирана/
рехабилитирана
канализационна
мрежа

% 20 100 неизпълнено

изградена/
реконструирана/
рехабилитирана
водопроводна
мрежа

км. - - неизпълнено
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проектиране/изгр
аждане на ПСПВ

бр. 0 4 неизпълнено

проектиране/изгр
аждане на ПСОВ

бр. 0 1 неизпълнено

намалени загуби
на питейни води

% 80 30 неизпълнено

изградена
газификация

км. 0 - -

2.1.2. Изграждане и
рехабилитация на
пътната
инфраструктура и
връзки в общината.

проекти за
реконструкция/ре
хабилитация на
пътна
инфраструктура

бр. 1 5 Частично

изпълнено

проекти за
рехабилитация на
улична мрежа

бр. 2 5 Частично

изпълнено

2.1.3. Развитие на
здравна
инфраструктура.

изградени
здравни кабинети

бр. 0 4 неизпълнено

2.1.4. Подобряване и
развитие на
образователната
инфраструктура.

оборудвани
училища

бр. 1 3 Изпълнено

детски градини с
подобрена
инфраструктура

бр. 0 4 Частично

изпълнено

инвестиции в
реконструкция на
детски градини

хил.лв 0 5 000 неизпълнено

проекти за
подобрена
образователна
инфраструктура

бр. 0 7 неизпълнено

инвестиции в
образователна
инфраструктура-
училища

хил.лв 0 7 000 неизпълнено

2.1.5. Подобряване и
развитие на
социалната
инфраструктура.

въведено ново
оборудване и
обзавеждане в
социалните
обекти

бр. 0 - -

изградени нови
социални обекти

бр. 0 3 неизпълнено

2.1.6. Подобряване и
развитие на
културната

обновени сгради
на читалищни
институции

бр. 0 8 неизпълнено
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инфраструктура.

проекти за
подобряване
материално-
техническата база
на читалищата

бр. 0 4 неизпълнено

2.1.7. Подобряване и
развитие на
спортната
инфраструктура.

рехабилитирани
съществуващи
спортни обекти

бр. 0 3 неизпълнено

нови обекти на
спортна
инфраструктура

бр. 0 5 неизпълнено

2.2.1. Подобряване
качествата на
жизнената среда и
облика на
населените места.

рехабилитирана
улична мрежа

км. n/a - -

облагородени
пространства

бр. 0 - -

иградени детски
площадки,
паркове,
градинки

бр. 0 - -

2.3.1. Подобряване
управлението на
отпадъците.

количество на
депониран
отпадък

т. 0 -

закрити
нерегламентиран
и сметища

бр. 0 4 неизпълнено

2.3.2. Подобряване
на енергийната
ефективност и
разширяване
използването на
ВЕИ.

проекти за
внедрени
възобновяеми
енергийни
източници в
частния сектор

бр. n/a 3 неизпълнено

бр. държавни и
общински
административни
сгради с
извършено
обновяване и/или
приложени мерки
за енергийна
ефективност
и/или ВЕИ

бр. 0 2 неизпълнено
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2.3.3. Запазване и
подобряване на
качествата на
околната среда.

площ на
озеленени
урбанизирани
територии

км. n/a - -

средна годишна
стойност на
наситеността на
въздуха с финни
прахови частици

микрогра

м/м3

n/a - -

проекти за
опазване на био-
разнообразието

бр. 0 2 Неизпълнено

проекти за
управление  на
риска

бр. 0 2 Неизпълнено

инвестирани
средства за
превенция и
управление на
риска през
периода 2014-
2020г.

хил.лв 0 500 Частично

изпълнено

3.1.1. Повишаване на
икономическата
активност и развитие
на местния трудов
потенциал.

обучени лица от
бизнеса

бр. 0 30 изпълнено

наети
дълготрайно
безработни лица

бр. 0 15 Изпълнено

самонаети лица в
бизнеса

бр. 270 420 неизпълнено

равнище на
безработица

% 23.70 16 неизпълнено

3.2.1. Осигуряване
на достъпно и
качествено
образование.

обучителни
програми

бр. 0 5 Частично

изпълнено

обхванати деца бр. 0 50 неизпълнено

обучени
безработни лица

бр. 0 40 изпълнено

намаляване дела
на отпадналите
деца от
училищната
система

% n/a 30% неизпълнено
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реализирани
проекти за
извънкласни
занимания

бр. 0 6 Частично

изпълнено

лица, включени в
системата за
учене през целия
живот

бр. 0 350 неизпълнено

инициативи за
включване на
възрастни във
различни форми
за учене през
целия живот

бр. 0 20 неизпълнено

проекти за
професионална
квалификация и
преквалификация
и трудово
консултиране

бр. 2 14 неизпълнено

проекти за
осигуряване на
заетост

бр. 6 20 Частично

изпълнено

3.3.1. Подобряване и
развитие на
предоставяните
социални услуги в
общината.

новоразкрити
социални услуги
за периода

бр. 0 3 Частично

изпълнено

изградени/подобр
ени обекти от
социална
инфраструктура

бр. 1 3 Неизпълнено

центрове за
услуги на ромите

бр. 0 1 Неизпълнено

3.3.2. Подобряване
достъпа до
качествени здравни
услуги.

проект за здравна
кампания бр. 0 1

Неизпълнено

изградени
здравни кабинети бр. 0 4 Неизпълнено

3.3.3. Стимулиране
развитието на
културата и спорта в
общината.

организирани
културни събития бр. n/a 2

Изпълнено

спортни
мероприятия бр. n/a 2 Изпълнено

участници в
културни

бр. n/a - -
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мероприятия

участници в
спортни
мероприятия бр. n/a -

-

4.1.1. Подобряване
на управлението на
дейностите в
общината и
подобряване на
предоставяните
услуги.

внедрени услуги
за комплексно
административно
обслужване

бр. 0 - -

въведени
електронни
услуги в
общината

бр. 0 - -

4.1.2. Засилване на
административния и
проектен капацитет
на общинската
администрация.

служители,
преминали
чуждозеиково
обучение

бр. 0 29 неизпълнено

служители,
преминали
обучение за
професионална
квалификация

бр. 0 29 Частично

изпълнено

4.1.3. Стимулиране
на местните
партньорства,
трансграничното и
международно
сътрудничество.

съвместни
проекти с общини
в България

бр. 0 2 неизпълнено

съвместни
проекти за
трансгранично
сътрудничество

бр. 1 4 неизпълнено

2.6. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

След извършен анализ на елементите, по които не е стартирала работа, екипът

достигна до извода, че по-голямата част от тях се предвижда да бъдат изпълнявани с

донорско финансиране – оперативна програма „Региони в растеж“, оперативна програма

„Околна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, оперативна
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програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, програмите за трансгранично

сътрудничество и няколко елемента по оперативна програма „Иновации и

конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони. Към момента на

извършване на междинната оценка на ОПР на община Симеоновград, в национален мащаб

се наблюдава сериозно забавяне в усвояването на средствата по европейските структурни и

инвестиционни фондове. Процентът на изпълнение към началото на юни 2017 г. е 10.44%

от бюджетите на програмите. Забавянето се изразява основно в процеса на обявяване на

процедури за подбор на проекти, а оттам на процеса на оценка, договаряне и изпълнение на

проектите.

Друг проблем, които се отчита от бенефициентите по различните донорски

програми е налагането на ограничения, свързани с това, че когато един кандидат има

сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по дадена схема,

проекта е в процес на изпълнение и окончателния технически доклад и финансов отчет не

са одобрени от Управляващия орган на програмата, то той не може да кандидатства с

проектно предложение по схемата, когато тя се отвори отново.

Същевременно, общината е силно зависима от външни фактори, свързани с

обявяване на съответните процедури по приоритетните оси и оценителния процес. Прави

впечатление, че със средства от собствения си бюджет и средства от делегираните

бюджети на учебните заведения, община Симеоновград е започнала работа по някои от

елементите, за които в ОПР е заложено донорско финансиране, а от друга страна,

общината работи по елементите, за които е предвидено собствено финансиране.

Индикативната финансова таблица към ОПР посочва необходимите ресурси за

реализация на плана. Очакваните източници са: национално финансиране – държавна

субсидия, собствени приходи, европейски структурни и инвестиционни фондове,

селскостопански фондове и други ресурси (частно финансиране и други донори).

Общинският бюджет ежегодно предвижда средства, както за отделните общински

програми, имащи пряко отношение към реализацията на ОПР, така и по отделни функции,

съгласно Единната бюджетна класификация. В разходите по функции се предвиждат не

само средства за инвестиции за постигане на плановите цели или за дейности, свързани с

реализация на плана, но и за текуща издръжка на персонала и за дейности, нямащи пряко

отношение към плана.
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ЧАСТ 3.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА

СИМЕОНОВГРАД 2014-2020

Като цяло е постигнато близко до средно ниво на изпълнение на приоритетите,

като по-високо е то по отношение на социалната инфраструктура, а най-ниска е по

отношение на някои части от базисната и екологичната инфраструктура и формулираните

цели за икономическо развитие.

Бъдещата реализация на Общинския план за развитие на община Симеоновград за

периода 2014 – 2020 зависи до голяма степен от външни фактори като реализирането на

схемите за предоставяне на грантово финансиране по различните елементи, заложени в

Плана за реализация. Въпреки изоставането в изпълнението на елементите на програмата,

община Симеоновград демонстрира средно ниво на напредък. Общите демографски и

икономически тенденции на територията на община Симеоновград се запазват през

първите години на изпълнение на ОПР. В допълнение, целите и приоритети остават

актуални и към днешна дата.

Към момента на изработване на Доклада за междинна оценка на ОПР на община

Симеоновград, не е налична препоръка за актуализация на Областната стратегия за

развитие на област Хасково за периода 2014 – 2020 г. Необходимо е обаче да бъде

прецизирана системата от индикатори с оглед осигуряване на възможност за по-добро
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отчитане на изпълнението на ОПР и последяваща оценка. Също така трябва да се вземе

предвид при планиране на следващия програмен период и да се преразгледат приоритетите

и целите с оглед на отпадане на нереалистични цели, избягване на припокриване между

отделните цели и операции.

На база на така представената междинна оценка, екипът по разработването ѝ

представя следните препоръки при изпълнението на ОПР на община Симеоновград 2014-

2020 до края на периода на действие на документа:

1. Да се приложи по-ефективна системата за управление, наблюдение и

вътрешна оценка на плана, която да отчита напредъка по ОПР, включително приноса на

бизнеса и другите организации и институции на територията на общината, чиято дейност

допринася за постигане на набелязаните цели;

2. Да се изработят и приложат конкретни действия и механизми за осигуряване

на информация и публичност за изпълнението на ОПР, напр. кръгли маси, обсъждания,

секторни срещи- дискусии и др.

3. Да се прецезира Плана за реализация на ОПР по отношение на времето за

реализация на отделните елементи, като се отчитат забавянията в процедурите и схемите за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

4. Да се прецизира годишното докладване, като предоставянето на информация

за изпълнението на целите и приоритетите да следва логиката на Програмата за

реализация;

5. В годишното докладване да се включи информация за напредъка по

индикаторите.

В резултат на представената в настоящия доклад междинна оценка, не

препоръчваме извършване на актуализация на Общински план за развитие на община

Симеоновград за периода 2014-2020 г.


