Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Разград 2012 г.

ПРОГРАМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
2012 г.

ЯНУАРИ 2012 Г.

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Разград 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………...…3
ІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД…………………………………......5
ІІІ. ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И
МЕРКИ ЗА 2012 ……….. …………………………………………………...…...7
ІV. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ………………………………….…20
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ…………….....20
VІ. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА…………………......21

2

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Разград 2012 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за реализация на Общинския план за развитие (ПРОПР) е краткосрочен
оперативен документ за изпълнение на основните приоритети и цели на община Разград за
2012 г. Тя е разработена по инициатива на ръководството на общината в отговор на
необходимостта от един практически действен инструмент за реализацията на Плана през
следващите години до края на текущия планов период.
Програмата е в съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие Чл.13, ал.2, т.7: „Общинският план за развитие съдържа програма за реализация, с която се
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и
звената за изпълнение на проектите”. Съгласно този текст, тя е неразделна част от ОПР и
детайлизира неговите приоритети, цели и мерки до конкретни проекти, дейности, срокове,
звена за изпълнение и отговорници. Програмата като съвкупност от ресурсно осигурени
мерки и дейности е механизъм за реализация на всяка конкретна цел, заложена в ОПР.
Програмата е съставена на базата на Актуализирания документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на община Разград 2007-2013 г. и цели да осигури
необходимите предпоставки за успешна разработка и реализация на конкретни проекти в
изпълнение на приоритетите и мерките на общинския план.
ПРОПР има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на
общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на
факторите

и

ресурсите,

като

оптимизира

възможностите

за

финансиране,

институционализирана подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С
програмата се конкретизира пакета от мерки и проекти за реализация на целите и
приоритетите за развитие на общината за 2012 г., съответните финансови ресурси,
административни структури за управление, наблюдение и оценка на проектите,
индикаторите за оценка на цялостното изпълнение на програмата, а оттук и на ОПР,
действията

за

осигуряване

на

информация,

комуникация

и

публичност

при

осъществяването на мерките и проектите, включени в Програмата.
В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват определен набор от
критерии, като:
 проектът да е достигнал до необходимия етап на готовност, за да стартира
/предпроектни проучвания, технически проект, изготвена оценка за
въздействие върху околната среда (ОВОС), кандидатстване за финансиране,
сключен договор за финансиране, започнало изпълнение и др.
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 да са реалистични /ресурсно осигурими и изпълними в хоризонта на плана/;
 целевите групи и бенефициенти да са ясно дефинирани;
 да имат изяснена финансова схема за реализация;
 проектите с над общинско значение да са с осигурена координация.
Програмата се финансира със средства от:
1. Общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове;
2. Републиканския бюджет;
3. Български

оперативни

програми,

финансирани

от

Структурните

и

Кохезионния фонд на ЕС;
4. Други фондове и програми на ЕС;
5. Частни средства на физически и юридически лица;
6. Други източници на финансиране – банкови кредити, гаранционни фондове
и др.
Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети
и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна
част от Общинския план за развитие.
Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Разград за
периода 2012 г. съдържа:
-

проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети на ОПР;

-

необходимите финансови ресурси;

-

отговорниците за изпълнение на проектите;

-

дейности за осигуряване на информация и публичност;

-

дейности по контрола и оценката на изпълнението на програмата.

Приоритетите, целите, подцелите и мерките в Програмата за реализация са с
наименования и номера, които съответстват на наименованията и номерата в
Актуализирания документ на Общинския план за развитие на Община Разград за периода
2007-2013 г. и Индикативната финансова таблица към него.
Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на
общинския бюджет за всяка следващата година. Възможно е в нея да се правят
целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на определени средства или
прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на
финансиране, срокове и конкретни изпълнители. ПРОПР може да бъде актуализирана и в
зависимост от условията и прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на
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ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за
развитие.
В програмата са включени текущите проекти, които вече са получили финансиране
и се изпълняват на територията на община Разград и бъдещите проекти, които имат
определена степен на завършеност и готовност и предстои да бъдат финансирани или да
започне реализацията им. Проектите, включени в програмата са подготвени според
изискванията на съответните оперативни програми и фондове. Програмата дава
възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници на
финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част от
Общинския план за развитие.
ПРОПР се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

ІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в
Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община
Разград през периода 2007-2013 г., обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети за
действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством
изпълнението на конкретни мерки, проекти и предвидените в проектите дейности.
Стратегията на Програмата за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите –
политически, институционални, организационни, информационно – комуникационни,
финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от
изпълнението на общинския план за развитие.
Определената логика на интервенциите изисква разработването и изпълнението на
мерки и проекти, които са групирани по линия на формулираните стратегически цели и
приоритети за развитието на община Разград.
Логиката на интервенциите е показана схематично на Фиг. 1 по-долу:
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Фиг. 1: ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Стратегическа
цел 1

ПРИОРИТЕТ
1

Стратегическа
цел 2

ПРИОРИТЕТ
2

ПРИОРИТЕТ
3

Стратегическа
цел 3

ПРИОРИТЕТ
4
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За изпълнение
2012 г. /лв./

ОБЩО

213 278 000

37 989 905

87 082 063

Приоритет 1: Развитие и повишаване
конкурентноспособността на общинската
икономика
Специфична цел 1.1.: Подобряване на бизнес
средата
Мярка: 1.1.1. Изграждане на бизнес-зона в
югозападната част на гр. Разград

91 490 000

17 571 000

68 797 000

77 990 000

17 160 000

63 620 000

6 000 000

360 000

3 920 000

1

Проекти за изграждане на инфраструктура II
етап, в т. ч. канализация и ел. захранване на
бизнес зона „Перистър”

300 000

-

200 000

Общински
бюджет

2012 г. - 2013 г.

ОП „Бизнес зона
Перистър”

2

„Изграждане на склад за търговия с лекарствени
продукти в бизнес зона „Перистър”

3 000 000

-

2 500 000

Частни средства

2012 г. - 2013 г.

„Стинг” АД

3

Изграждане на логистичен център за
промишлени стоки

1 500 000

-

1 000 000

Частни средства

2012 г. - 2013 г.

ЕТ „Теодоро
Бабаров - Клио
Комерс”

4

Инвестиции за подобряване на съществуващ
сграден фонд в бизнес зона „Перистър”

1 200 000

360 000

220 000

Общински
бюджет и частни
средства

2011 г. - 2013 г.

ОП „Бизнес зона
Перистър” и фирми
наематели

Приоритет, Специфична цел,
Мярка, Проекти

№

Обща
стойност
2011-2013 г.
/лв./ по
актуализиран
документ

Изпълнено
2011 г. /лв./

ІІІ. ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО
ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА 2012 Г.

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Отговорник за
изпълнение
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Мярка: 1.1.2. Предоставяне на подходящи
общински терени и сгради за развитие на
бизнеса
Изграждане на 2 бр. супермаркети тип „Т
маркет”

900 000

6 000 000

-

6 000 000

6 000 000

Мярка: 1.1.3. Маркетинг на местния
икономически потенциал

140 000

60 000

60 000

Проект „Повишаване обществената
нетърпимост към неформалната икономика и
превантивни действия за ограничаването ù”

200 000

60 000

60 000

Мярка: 1.1.4. Повишаване
конкурентоспособността на местните
фирми чрез усвояване на нови технологии

70 800 000

10 700 000

59 600 000

8

Проекти в частния сектор, свързани с усвояване
на нови технологии

800 000

100 000

9

Изпълнение на инвестиционен проект
„Разширение на Амилум България” ЕАД

50 000 000

10

Изграждане на нов завод за „Биотехнологии и
фармацевтични продукти”

Частни средства

2011 г.

ОП „Развитие на
човешките
ресурси”

2011 г. - 2013 г.

РТППЗК

200 000

Частни средства

2011 г. – 2013 г.

Частен сектор

600 000

49 400 000

Частни средства

2011-2012 г.

„Амилум
България” ЕАД

20 000 000

10 000 000

10 000 000

Частни средства

2011-2012 г.

„Биовет” АД

Мярка: 1.1.5. Разработване на инвестиционни
програми в подкрепа на местния бизнес

150 000

40 000

40 000

11

Разработване на инвестиционна програма за
разширение на „Амилум България”

40 000

40 000

-

Частни средства

2011 г.

12

Изграждане на подходи към Източна
промишлена зона чрез ПЧП

110 000

-

40 000

Общински
бюджет

6

7

-

2012 г. - 2013 г.

„Максима
България” ЕООД

„Амилум
България” ЕАД
Ресорен заместниккмет
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13

14

15

16

Специфична цел 1.2. Развитие на туризма

9 900 000

173 000

4 290 000

Мярка: 1.2.2. Развитие на туристическата
инфраструктура в общината

6 300 000

-

4 000 000

Проект „Абритус – мистика и реалност”

6 209 051

-

4 000 000

Мярка: 1.2.3. Маркетинг и промоция на
туристически продукт на общината

750 000

173 000

280 000

Проект „Разград – градът е сцена”

522 126

173 000

280 000

Мярка: 1.2.5. Повишаване квалификацията
на заетите в туризма

60 000

-

10 000

Провеждане на обучения за аниматори и
екскурзоводи от Исторически музей, Разград

10 000

-

10 000

Специфична цел 1.3. Подпомагане
развитието на селското стопанство

2 800 000

133 000

682 000

Мярка: 1.3.1. Увеличаване на площите с
трайни насаждения и билки

1 000 000

-

500 000

Изграждане на масиви с трайни насаждения
върху общински мери и пасища

1 000 000

-

500 000

ОП „Регионално
развитие” и
общински
бюджет

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител на
проект

ОП „Регионално
развитие” и
общински
бюджет

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител на
проект

ОП „Регионално
развитие”

2012 г. - 2013 г.

Ръководител
на
проект
Директор
РИМ,
Разград

Частни средства

2012 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Частен сектор
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17

18

19

20

Мярка: 1.3.2. Създаване и развитие на частни
животновъдни ферми

1 000 000

58 000

42 000

Развитие на животновъдството чрез
предоставяне за ползване на общински мери и
пасища
Мярка: 1.3.3. Създаване на условия за
предлагане и изкупуване на селскостопанска
продукция
Изграждане на пешеходен мост и паркинги към
общински кооперативен пазар

150 000

58 000

42 000

100 000

-

40 000

100 000

-

40 000

Мярка: 1.3.4. Ефективно използване на
общинските земеделски земи

700 000

75 000

100 000

Подпомагане на земеделието чрез предоставяне
за ползване на обработваеми общински земи

275 000

75 000

100 000

Специфична цел 1.4. Развитие на горското
стопанство

800 000

105 000

205 000

Мярка: 1.4.1. Разработване и изпълнение на
Програма за многофункционално
стопанисване на горите от ОГФ
Изработване на нов Лесоустройствен проект

100 000

25 000

35 000

100 000

25 000

Мярка: 1.4.2. Изпълнение на лесокултурните
мероприятия от лесоустройствения проект

500 000

Мярка: 1.4.3. Изграждане на база за
производство на репродуктивен материал от
горскодървесни видове

200 000

Собствени
средства

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Частен сектор

Общински
бюджет

2012 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет

Собствени
средства

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Частен сектор

35 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет

30 000

60 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет

50 000

110 000
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21

22

23

24

25
26

Изграждане на производствено - технологична
база на ОП „Разград лес”

200 000

50 000

110 000

Приоритет 2: Планово изграждане,
рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура
Специфична цел 2.1.: Планово осигуряване
на урбанизираната територия

94 637 000

11 966 000

9 667 000

580 000

-

260 000

Мярка: 2.1.1. Разработване на устройствени
планове за град Разград

520 000

-

260 000

Проект „Изготвяне на интегриран план за
градско възстановяване и развитие на град
Разград за осигуряване на устойчива, обновена и
качествена градска среда”
Изготвяне на Общ устройствен план на гр.
Разград

499 890

-

200 000

120 000

-

60 000

Специфична цел 2.2.: Поддържане и
подобряване на транспортната
инфраструктура
Мярка: 2.2.1. Рехабилитация и реконструкция
на уличната пътна мрежа
Реконструкция и ремонт на улична мрежа в гр.
Разград
Мярка: 2.2.2. Реконструкция на общинската
пътна мрежа
Рехабилитация на общински път РазградЛипник
Рехабилитация на общински пътища RAZ 1118
- за с. Раковски и RAZ 2110 - ж. п. прелез
Ясеновец - ж. п. прелез за с. Дянково

30 917 000

7 424 000

3 143 000

3 200 000

400 000

400 000

1 200 000

400 000

400 000

800 000

204 000

203 000

204 000

204 000

-

203 000

-

203 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Директор ОП
„Разград лес”

ОП „Регионално
развитие” и
общински
бюджет
Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
Ресорен заместниккмет

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет

2011 г.

Ресорен заместниккмет
Ресорен заместниккмет

Републикански
бюджет
Републикански
бюджет

2012 г. - 2013 г.

2012 г.
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27
28

29

30

31

32

Републикански
бюджет

2011 г. – 2013 г.

-

Частни средства

2011 г.

-

40 000

Общински
бюджет

200 000

220 000

-

220 000

220 000

-

17 250 000

340 000

1 394 000

15 250 000

-

500 000

21 569 000

-

500 000

500 000

120 000

150 000

500 000

120 000

150 000

120 000

20 000

20 000

60 000

20 000

20 000

Мярка: 2.2.3. Рехабилитация на пътищата
от Републиканската пътна мрежа на
територията на община Разград
Мярка: 2.2.4. Изграждане на нови пътни
връзки и улици
Изграждане на подходи към магазини „Т
маркет”
Пътни връзки в Бизнес зона „Перистър”

26 117 000

6 500 000

2 500 000

600 000

100 000

40 000

100 000

100 000

40 000

Мярка: 2.2.5. Изграждане на обществени
паркинги
Изграждане на 3 бр. паркинги пред
хипермаркети „Т маркет”, „Лидл”,
„Технополис”
Специфична цел 2.3.: Рехабилитация и
модернизация на техническата
инфраструктура
Мярка: 2.3.1. Доизграждане и реконструкция
на водопреносната и канализационна мрежи
„Доизграждане, реконструкция на
съществуващата канализационна и
водопроводна мрежи”
Мярка: 2.3.2. Доизграждане на
газопреносната и газоразпределителна
системи
Инвестиционни проекти на „Овергаз Север”
ЕАД
Мярка: 2.3.3. Доизграждане, реконструкция и
оптимизиране на уличното осветление
Ремонт и разширение на уличното осветление в
населените места

Частни средства

ОП „Околна
среда”

2012 г. – 2013 г.

2011 г.

2011 г. - 2015 г.

Агенция „Пътна
инфраструктура”

„Максима
България” ЕООД
Ресорен заместниккмет
Директор на ОП
Бизнес зона
„Перистър”

Фирми от частен
сектор

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект

Частни средства

2011 г. – 2013 г.

„Овергаз Север”
ЕАД

Общински
бюджет

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет
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Мярка: 2.3.4. Разработване и изпълнение на
програми за енергийна ефективност
„Енергийно-ефективна реконструкция на
общински обекти”
Специфична цел 2.4.: Подобряване на
екологичната инфраструктура
Мярка: 2.4.1. Реконструкция и доизграждане
на градска пречиствателна станция за
отпадни води
ПСОВ гр. Разград

1 380 000

200 000

724 000

924 000

200 000

724 000

39 590 000

525 000

2 890 000

8 400 000

-

200 000

15 000 000

-

200 000

Мярка: 2.4.2. Изграждане на възобновяеми
енергийни източници /ВЕИ/
Изграждане на фотоволтаична централа
Мярка: 2.4.3. Възстановяване и поддържане
на хидротехнически съоръжения и
естествени водоизточници
Ремонт, почистване и поддържане на язовирните
стени на язовири „Пчелин I” и „Пчелин II”
Мярка: 2.4.5. Доизграждане на регионално
депо за твърди битови отпадъци
Проект „Изграждане на интегрирана система от
съоръжения за третиране на неопасните
отпадъци от регион Разград”

25 000 000

-

500 000

25 000 000
180 000

25 000

500 000
10 000

Частни средства

2012 г. – 2013 г.

Частен сектор

35 000

25 000

10 000

Общински
бюджет

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет

5 380 000

-

100 000

41 768 695

-

100 000

ОП „Околна
среда”

2012 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект

500 000

2 080 000

38

Мярка: 2.4.6. Закриване на депо за
250 000
строителни отпадъци
Проект „Техническа помощ за подготовка на 1 547 880
проект за управление на отпадъците на
територията на регион Разград”

500 000

700 000

ОП „Околна
среда”

2009 г. – 2012 г.

39

Рекултивация на старо депо за битови отпадъци

1 380 000

-

1 380 000

Държавна
субсидия

2011 г. - 2012 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
Ресорен заместниккмет

Специфична цел 2.5.: Благоустрояване и

6 300 000

3 677 000

1 980 000

33

34

35

36

37

Фонд „Енергийна
ефективност”

ОП „Околна
среда”

2011 г. - 2012 г.

2011 г. - 2015 г.

Координатор
проекта

на

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
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40

41

42

43

44

45

естетизиране на средата за живот
Мярка: 2.5.1. Благоустрояване и
естетизиране около жилищните и
обществените сгради
„Подобряване на физическата среда на
жилищни квартали извън центъра на град
Разград в подкрепа на устойчивото и
интегрирано градско развитие”
Естетизиране на градската среда чрез създаване
на арт пространства - изработване и поставяне
на каменни и дървени скулптури и пластики

5 500 000

3 397 000

1 740 000

5 117 000

3 387 000

1 730 000

ОП „Регионално
развитие”

2009 г. – 2012 г.

30 000

10 000

10 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Мярка: 2.5.2. Изграждане и поддържане на
зелената селищна система
Изграждане на нови и поддържане на
съществуващи зелени площи

600 000

200 000

200 000

600 000

200 000

200 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет,
ОП „Паркстрой”

Мярка: 2.5.3. Реконструкция и изграждане на
паркови територии и детски площадки
Поддържане на детски площадки и игрови
съоръжения в тях и изграждане на 2 бр. нови
детски площадки

200 000

80 000

40 000

200 000

80 000

40 000

Общински
бюджет

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет,
ОП „Паркстрой”

Приоритет 3: Подобряване на условията
за живот в общината

24 561 000

7 899 674

8 150 063

Специфична цел 3.1.: Развитие и оптимално
използване на социалната инфраструктура
Мярка: 3.1.1. Адаптиране на обществената
инфраструктура за лица с увреждания
„Достъпна среда и адаптиране на концертна зала
на Разградска филхармония”

21 860 000

6 447 092

6 764 063

100 000

40 000

30 000

30 000

30 000

-

2011 г.

Изграждане на достъпна градска среда

70 000

10 000

30 000

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
Ресорен заместниккмет

Мярка: 3.1.2. Основен ремонт и поддръжка на
сградния фонд в детски и учебни заведения

5 000 000

-

350 000

Агенция за хора с
увреждания и
общински
бюджет
Общински
бюджет

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
Ресорен заместниккмет
Дирекция „Култура
и туризъм”
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46

„Повишаване енергийната ефективност на
образователната инфраструктура в община
Разград, съпътстваща устойчиво развитие”

5 053 000

-

150 000

ОП „Регионално
развитие”

2012 г. – 2013 г.

47

Ремонт сгради и прилежащи територии в ЦДГ 4
и ЦДГ 7 в гр. Разград

200 000

-

200 000

Проект „Красива
България” на
МТСП и
общински
бюджет

2012 г.

Мярка: 3.1.4. Изграждане на училищни и
квартални бази за физкултура и спорт
Изграждане на спортен комплекс до завод
„Биовет”
Мярка: 3.1.5. Основен ремонт и поддържане
на общинската спортна база
Реконструкция на стадион „Лудогорец Арена” и
спортна зала „Абритус”
Мярка: 3.1.7. Изграждане на резидентни и
съпътстващи услуги в общността на
територията на общината и разширяване
обхвата на социалните услуги
Проект „Предоставяне на комплексно
обгрижване в семейна среда, за постигане на подобро качество на живот и независимост на лица
с увреждания и самотно живеещи хора”
Проект „Преодоляване на социалното
изключване чрез разкриване на Дневен център
за пълнолетни лица”

7 100 000

3 000 000

4 000 000

7 000 000

3 000 000

4 000 000

Частни средства

2011 г. – 2012 г.

„Биовет” АД

5 300 000

3 000 000

1 670 000

5 000 000

3 000 000

1 670 000

ПЧП

2011 г. – 2013 г.

„Биовет” АД и
Община Разград

3 500 000

407 092

714 063

179 705

63 606

116 099

ОП „Развитие на
човешките
ресурси”

2011 г. – 2012 г.

206 590

41 318

165 272

ОП „Развитие на
човешките
ресурси”

2011 г. – 2012 г.

52

Проект „Подкрепа за достоен живот”

267 649

186 432

81 217

2011 г. – 2012 г.

53

Проект „Осигуряване на заетост на хора в
неравностойно положение чрез изграждане на
социално предприятие”

167 211

115 736

51 475

ОП „Развитие на
човешките
ресурси”
ОП „Развитие на
човешките
ресурси”

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
Координатор на
проекта

54

„Превенция на социалното изключване и

1 200 000

-

100 000

Министерство на

2012 г. – 2013 г.

48

49

50

51

2011 г. – 2012 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект
Координатор на
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намаляване на бедността сред децата от 0 до 3 г.
и от 3 до 7 г. в община Разград”
55

56

57

58

59

60

„Изграждане на подходяща и ефективна
социална инфраструктура за деца и младежи с
увреждания в град Разград”

1 780 541

-

200 000

Специфична цел 3.2.: Създаване на
благоприятна среда за реализация на
младите хора
Мярка: 3.2.1. Развитие на извънучилищни
форми на работа с деца и ученици
Проект „Детска занималня МЕЧТА”

850 000

497 000

500 000

350 000

497 000

350 000

147 000

147 000

-

Обезпечаване функционирането на Център за
работа с деца, Ученическа спортна школа и
ЦУТНТ
Мярка: 3.2.3. Оптимизация и развитие на
образователната мрежа съобразно
демографските процеси и потребностите на
местния бизнес
Проект „Училище – гостоприемно за всички
деца, уютно за различията между тях”

1 050 000

350 000

350 000

200 000

-

150 000

299 756

-

150 000

Специфична цел 3.3.: Интегриране
развитието на човешките ресурси към пазара
на труда
Мярка: 3.3.1. Създаване на условия за
повишаване на квалификацията и
преквалификация на работната сила
Проекти за осигуряване на заетост,
квалификация и преквалификация

815 000

349 582

200 000

565 000

349 582

200 000

505 000

205 000

200 000

„Професионалната квалификация от ключово
значение за стопанския просперитет и

144 582

144 582

-

труда и
социалната
политика
ОП „Регионално
развитие”

ОП „Развитие на
човешките
ресурси”
Общински
бюджет

проекта
2012 г. – 2013 г.

2011 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект

СНЦ „Жанета”

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет

ОП „Развитие на
човешките
ресурси”

2012 – 2013 г.

ОУ „Васил Левски”
гр. Разград
Ръководител на
проект

ОП „Развитие на
човешките
ресурси”
ОП „Развитие на
човешките

2011 г. 2013 г.

Агенция по
заетостта

2011 г.

ЕТ „Теодоро
Бабаров-Клио
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61

62

конкурентоспособност на Клио Комерс”
Специфична цел 3.4.: Опазване и
обогатяване на културно -историческото
наследство и природно богатство в общината
Мярка: 3.4.2. Устойчиво развитие на
културните процеси в общината
Поддържане на професионален Капански
ансамбъл
Мярка: 3.4.3. Съхраняване и обогатяване на
народните традиции, художествените
занаяти и културни празници
Провеждане на Фестивал на художествените
традиции и фолклорните занаяти и Панаир на
киселото мляко

ресурси”
690 000

496 000

530 000

210 000

450 000

450 000

1 350 000

450 000

450 000

220 000

46 000

80 000

120 000

40 000

Комерс”

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Ресорен заместниккмет

80 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

-

Министерство на
културата

2011 г.

Общински
бюджет

2011 г.

Ресорен заместниккмет,
Дирекция „Култура
и туризъм”
Ресорен заместниккмет,
Дирекция
„Култура и
туризъм”
Ресорен заместниккмет,
Дирекция „Култура
и туризъм”

63

„Създаване на видеофилм на автентичен ритуал
по заквасване на кисело мляко на етнографска
група „Капанци”

4 000

4 000

64

„Исторически фестивал „Абритус”

2 000

2 000

Специфична цел 3.5.: Създаване на условия
за стабилен обществен ред и сигурност
Мярка: 3.5.1. Усъвършенстване на системите
за наблюдение и контрол на обществената
среда
Изграждане на видеонаблюдение за детски и
спортни площадки

346 000

110 000

156 000

280 000

15 000

60 000

45 000

15 000

30 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2012 г.

Изграждане на система за видеонаблюдение на
входно-изходните участъци на града, на
проблемни кръстовища и обществени места
Мярка: 3.5.2. Превенция на
противообществените прояви

60 000

-

30 000

Общински
бюджет

2012 г. - 2013 г.

66 000

95 000

96 000

65

66

-

Ресорен заместниккмет
РДВР
Ресорен заместниккмет
РДВР
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67

Обезпечаване на обществения ред и
контролната дейност

32 000

10 000

11 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

68

Функциониране на комисия за
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни

260 000

85 000

85 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Приоритет 4: Развитие и укрепване на
институционалната среда и обществени
партньорства

2 590 000

553 231

468 000

Специфична цел 4.1.: Укрепване на местния
административен и управленски капацитет
Мярка: 4.1.1. Квалификация и
преквалификация на служителите от
общинската администрация и общинските
съветници
Обучения на служители от общинска
администрация
Мярка: 4.1.2. Подобряване на местния
капацитет за привличане и управление на
средства от фондове на ЕС и др. източници
на финансиране
Проект „Изграждане и функциониране на
областен информационен център в гр. Разград”

505 000

105 000

170 000

60 000

20 000

20 000

60 000

20 000

20 000

Общински
бюджет

2011 г. - 2013 г.

Секретар на
Община Разград

400 000

78 000

150 000

390 243

78 000

150 000

ОП „Техническа
помощ”

2011 г. – 2014 г.

Ресорен заместниккмет
Ръководител
проект

Мярка: 4.1.4. Изграждане и въвеждане на
информационна система за мониторинг и
анализ на изпълнението на ОПР
Междинна оценка и актуализиране на ОПР на
Община Разград.

5 000

7 000

-

7 000

7 000

-

2011 г.

Ресорен заместниккмет,
Дирекция
„Икономическо
развитие”

Специфична цел 4.2.: Разширяване обхвата и
подобряване качеството на

300 000

323 472

123 000

69

70

71

Общински
бюджет

Ресорен заместниккмет,
Сектор „Обществен
ред и охрана”
Ресорен заместниккмет
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72

73

74
75

76

77

административните и други видове услуги
Мярка: 4.2.1. Усъвършенстване на
съществуващите и включване на нови услуги
за населението
„Изграждане на офис за административни
услуги и интернет зала в ЖК „Орел”
Мярка: 4.2.2. Дейности по изпълнение на
стратегията “Електронно правителство” на
Р България
Проект„Община Разград – ефективна, ефикасна
и прозрачна общинска администрация в услуга
на потребителите”

100 000

-

100 000

100 000

-

100 000

100 000

309 472

-

706 290

309 472

-

Мярка: 4.2.3. Предоставяне на интегрирани
местни услуги по схемата “граждани/бизнесорганизация/ведомство”
Внедряване на нов модул на „Местни данъци и
такси”
Изнасяне на електронни каси по населени места

100 000

14 000

23 000

42 000

12 000

15 000

20 000

2 000

8 000

Специфична цел 4.3.: Поддържане и
разширяване участието на общината в
местни, регионални, национални и
международни мрежи и партньорства
Мярка: 4.3.1. Сътрудничество и
партньорство с НПО на местно, национално
и международно ниво
Функциониране на Център за обществена
подкрепа

1 785 000

124 759

175 000

100 000

115 000

115 000

345 000

115 000

115 000

Мярка: 4.3.3. Развитие на международните
връзки и реализиране на съвместни
инициативи с побратимени градове
Проект „Ролята и участието на местните власти
за повишаване нивото на заетост”

410 000

9 759

60 000

140 000

9 759

60 000

Общински
бюджет

2011 г. – 2012 г.

Секретар на
Община Разград

ОП
„Административен капацитет”

2009 г. - 2011 г.

Секретар на
Община Разград
Ръководител
проект

Общински
бюджет
Общински
бюджет

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет
Ресорен заместниккмет

Държавен
бюджет

2011 г. – 2013 г.

Ресорен заместниккмет
СНЦ „Жанета”

OП „INTERREG”
IVC и общински
бюджет

2009 г. - 2012 г.

Координатор на
проекта

2011 г. – 2013 г.
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ІV. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за
успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие на Община Разград за 2012 г.
Публичността и информираността на обществото за разработването и реализацията
на Програмата създават благоприятни условия за приобщаване на местната общност към
приоритетите, целите и проектите, а положителните икономически очаквания могат да
увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената политика.
Обществеността трябва да се информира, чрез медиите и Интернет страницата на
Община Разград за целите, дейностите, етапите, сроковете, начините за контрол и оценка
на всички проекти, включени в Програмата и за проблемите при тяхното изпълнение.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ
Изпълнението на Програмата за реализация на ОПР на община Разград в
оперативен аспект ще се подпомага и координира основно от Заместник – кмет, Секретар
на Община Разград и експерти от дирекции и отдели, както следва: „Икономическо
развитие”, „Социални дейности”, „Култура и туризъм”, „ТСУ и общинска собственост”,
„Финансови дейности” и др.
Общинските експерти ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки,
проекти и дейности, заложени в програмата; ще координират работата на отделните
институции; съдействат за изпълнението на приоритетите и целите, включително при
търсене на източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти. Те ще
анализират изпълнението и изготвят предложения за корекции; предлагат изменения и
допълнения, в съответствие с настъпилите промени; изготвят доклади по извършените
наблюдения.
Както всички общини, така и Община Разград трябва да разчита и на собствения си
капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране
при изпълнение. От една страна, това означава, че при съставянето на годишните бюджети
е необходимо да се определят приоритетите и да се предвидят средства за разработване и
съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна, това налага възприемане на
активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси, чрез създаване на
партньорства, както с НПО, така и с частни фирми (ПЧП) и/или други общини
(междуобщинско сътрудничество) за обединяване на средства, капацитет и ресурси.
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Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за
повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на
значителни средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би било възможно
без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата
общност за развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени
проекти.
Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от
предначертания график и действителните резултати да са различни по време и въздействие
от това, което се очаква. Системата за мониторинг и контрол осигурява необходимите
инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните
цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка
на действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако
се налага. Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за оценяване
степента на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие.
Контролът по изпълнение на настоящата Програма за реализация на ОПР ще се
осъществява от Кмета на община Разград и Общински съвет гр. Разград.

VІ. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Индикаторите за наблюдение и оценка на напредъка и изпълнението на Програмата
за реализация на Общинския план за развитие на община Разград за 2012 г. трябва да са
измерими, систематизирани, стандартизирани, съпоставими с индикаторите в ОПР и могат
да се допълват от система от данни, осигуряваща периодично набиране на нужната
информация. Оценката е количествено измерване на резултатите, ефекта и въздействието
от реализацията на Програмата. Нейната цел е да направи систематичен преглед на
конкретните управленски дейности за осигуряване на информация за пълния спектър от
краткосрочни и дългосрочни въздействия върху бенефициентите и потребителите.
Оценката се използва при разработване на следваща Програма за реализация на ОПР.
КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА:


Равнище и темп на безработица в община Разград (%);



Динамика на населението - естествен прираст и миграционно салдо (брой);



Брой сключени договори за финансиране на проекти от СКФ на ЕС;



Брой приключени проекти през 2012 г.;



Брой проекти в процес на изпълнение през 2012 г.;
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Усвоени средства по проекти на територията на община Разград за 2012 г.
(хил. лева);



Финансово изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2012 г. (% на
изпълненото спрямо заложеното)

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ПО ПРИОРИТЕТИ НА ОПР:

ПРИОРИТЕТ – І: Развитие и повишаване конкурентоспособността на
общинската икономика


Относителният дял на заетите (в общото трудоспособно население);



Относителен дял на наетите (в общото трудоспособно население);



Равнище и темп на средната работна заплата в общината (лева);



Местни и чуждестранни инвестиции (лева);



Брой на предприятията в община Разград;



Приходи от посетители на туристически и културни обекти и забележителности;



Брой туристи посетили туристически и културни обекти и забележителности.

ПРИОРИТЕТ – ІІ: Планово изграждане, рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура


Изградена нова канализационна мрежа (км);



Обновени водопроводни и канализационни мрежи (км);



Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без настилка (км);



Подобрена улична мрежа в лошо състояние в (км);



% отпадни води, подложени на пречистване;



% на домакинствата/предприятията, обслужвани от нови/подобрени системи за
водоснабдяване;



Намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %);



Дължина (в километри) на построената газопроводна мрежа;



Дължина (в километри) на обновена електропреносна мрежа;



Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност (кW);



Въведени в експлоатация мощности от възобновяеми източници на енергия.

ПРИОРИТЕТ – ІІІ: Подобряване на условията за живот в общината


Брой на компютрите на 100 ученика в училищата;



Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата;



Брой сключени договори с работодатели по мерките за насърчаване на заетостта;
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Брой безработни лица включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта;



Брой включени безработни лица в квалификационни курсове;



Брой детски площадки и спортни площадки.

ПРИОРИТЕТ – ІV: Развитие и укрепване на институционалната среда и
обществени партньорства


Брой на създадените "онлайн" административни услуги;



Брой общински служители, преминали курсове за квалификация и обучение;



Брой реализирани партньорски проекти с НПО и бизнеса.
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