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1. Въведение, цели и използвана методология
Общински план за развитие (ОПР) на община Божурище за периода 2007-2013 г. е
разработен и одобрен през 2005 г. с решение № 83 от 13.12.2005 г.
Междинната оценка (МО) на изпълнението на Общински план за развитие на Община
Божурище за периода 2007-2013 г. има за цел да осигури информация и оценка за
постигнатите резултати от прилагането на плана за периода 2007-2011 г., както и препоръки
за неговото изпълнение и/или актуализация.
Предмет на анализ и оценка са: изпълнението на първоначално планираните резултати;
степента на постигане на съответните цели; ефективност и ефикасност на използваните
ресурси заложени в Общинския план за развитие на Община Божурище.
МО се извършва от ДЗЗД „Обединение за развитие на местното самоуправление в Софийска
област”, съгласно Договор № 25/04.12.2012 г. между Областен управител на Софийска
област и Обединението за изпълнение на дейност по проект „Партньори за по-добра местна и
регионална политика”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-38/20.02.2012г.
по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос I „Добро
управление”, под-приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики”.
МО се основава и провежда при спазване на нормативната уредба, която регламентира
условията и параметрите за провеждането на междинна оценка на ОПР, произтича от Закона
за регионално развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47
от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.,
бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от
26.11.2012 г.), (ЗРР) и по-специално на чл. 33, ал.1, във връзка с чл. 9, т.7, както и чл. 36, ал. 1
и ал. 2., и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (приет с ПМС № 216
от 2.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм., бр. 93 от
24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г.), (ППЗРР).
Процесът на подготовка и провеждане на оценката включва следните етапи:
1. Подготовка и набиране на информация – осъществени първи работни срещи,
идентифицирани са конкретни източници на информация, съответно лица и
процедури за осигуряване на тази информация. Разработени са въпросници, указания,
определени са начина и времевата рамка на набиране на информацията. Реализирани
се срещи, непрекъснато набиране, разглеждане, анализиране и дискутиране между
различните страни на необходимата информация. Извършени са анкетирания и
проучвания на ключови участници и потребители на изпълнението на ОПР.
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2. Обработка и анализ – набраната първична информация e проверeна за наличие на
технически грешки или логически несъответствия, обработена, обобщена и
представена в таблици и графики с цел описание на съответното явление, ситуация и
тенденции.
3. Подготовка на доклада на междинна оценка – извърши се анализ и оценка на факти
и хипотези. На база анализ и оценка на фактите и изводите се формулираха
съответните препоръки.
4. Въвличане и консултиране на заинтересованите страни - хоризонтална дейност,
приложена през целия процес на подготовка и извършване на оценката чрез екипни
срещи, експертни обсъждания, специализирани индивидуални и групови срещи и
ежедневна оперативна връзка между страните. Този процес осигури равнопоставено
информиране и навременна консултация между страните.
В процеса на набиране на информация са използвани следните методи:
• Преглед на официална информация и документи.
• Анкети с общински съветници и служители на общинската администрация – чрез
анкетни карти, изпратени на общински съветници и служители на общинската
администрация за самопопълване. Набрани бяха 7 попълнени анкетни карти. След
извършване на логически оглед, информацията е обобщена за целите на оценката.
• Интервюта, срещи, дискусии със служители на общинската администрация.
• Изследване сред населението – за осигуряване на информация, която не е налична от
други източници. Цели да се набере информация за мнението и нагласите за процеса
за осигуряване на публичност и обратна връзка по изпълнението на документите.
Проведено е представително изследване на населението за Софийска област, като
извадките за 6 общини в областта, включени в проекта, са подсилени с допълнителни
лица и е извършен подбор, осигуряващ репрезентативност на ниво всяка община по
признаците пол, възраст и тип населено място на пропорционален принцип.
Изследването е проведено през м. февруари 2013 г. като са анкетирани 530 лица чрез
полустандартизирани интервюта по метода лице в лице.
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2. Основни промени в социално-икономическата среда в периода на изпълнение на
ОПР
2.1. Общината като бенефициент на национални програми, финансирани от
европейските фондове
ОПР на община Божурище е разработен и одобрен през 2005 г. на основание на конкретните
разпоредби на чл.14 от Закона за регионално развитие и определя целите и приоритетите на
развитие на общината, както и финансовите ресурси за реализацията му. Необходимостта от
създаването на плана е разписана в уводната част на документа и се обосновава на
прилагането на новите европейски изисквания към разработването на стратегически
документи на регионално развитие и изискванията на два основополагащи закона,
регламентиращи развитието на местното самоуправление – Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Законът за общинските бюджети
(ЗОБ).
Целта на общинския план за развитие е извършването на системен и комплексен анализ на
състоянието на демографските, социално-икономическите и други процеси в общината, на
основата на цялостна оценка на силните и слаби страни, на възможностите и заплахите да се
изведат основните приоритети и цели на развитието на община Божурище. Формирайки
новата визия на общината и стратегическите възможности за развитие се определят пакет от
мерки за осигуряване на устойчиво и балансирано развитие на общината. Разработена е
програмата за реализация на плана, която е приложение към ОПР 2007-2013г. на община
Божурище.
Националните програми за икономическо, социално, регионално и териториално развитие в
България, финансирани от фондовете на Европейския съюз, се разработват и договарят за
изпълнение от национално ниво в периода непосредствено преди и през 2007 г. Тези
програми са внесени за разглеждане и одобрение в службите на Европейската комисия през
2007 година, когато България е приета за пълноправен член на ЕС. Планирането и
изпълнението на политиките в общините от местната власт е възможно изпълнимо и е в
силна зависимост от планираните на национално ниво политики поради
законовоустановената централизация на финансовите ресурси. Периодът и качеството на
изпълнение на дейностите на ОПР е в тясна зависимост от процесите на стартиране и
изпълнение на схемите за финансиране на проекти и дейности по различните програми. През
2007 и 2008 г. местната власт e насочила усилия и ресурси в подготовката на проекти и
документации за участие по реализиране на инвестиционни намерения в зависимост от
приоритетите и нуждите на общината по различните национални програми. Този процес
налага пренасочване на експертен, административен и финансов ресурс в изучаване на нови
изисквания и процедури за реализиране на планираните нужди и намерения в ОПР и тяхното
реализиране.
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В периода на изпълнение на дейностите на ОПР 2007-2013г. Община Божурище е възможен
бенефициент по Оперативна програма Регионално развитие, ОП Околна среда, ОПАК,
ОПРЧР и Програмата за развитие на селските район за инвестиции свързани с подобряване и
развитие на техническа, социална и туристическа инфраструктура – пътища, улици, ВиК
системи, пречиствателни станции за отпадни води, сметища за твърди битови отпадъци и
претоварени станции, обновяване на населените места, обновяване на училищни и публични
сгради общинска собственост, туристическа инфраструктура.
Съгласно Наредба № 14 от 01.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и
планински райони, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на
регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 35 от 16.04.2003 г. община
Божурище е определена като община от обхвата на селските райони в България. В чл. 2, ал.1
на Наредбата е разписана дефиницията и критериите за определяне на селски райони и това
са общините, на чиято територия няма град с население над 30 000 души и гъстотата на
населението е под 150 жители на кв. км. В процеса на програмиране на регионалното
развитие за периода 2007-2013г. в ОПРР са определени агломерационни ареали. ОПРР
планира подпомагане с инвестиции в социална инфраструктура, подобряване на физическата
среда и превенция на риска, регионална и местна пътна инфраструктура в общините от
обхвата на агломерационните ареали.
Агломерационни ареали са 36 зони, състоящи се от групи селища и общини с неделими
функционални и пътни връзки, които са концентрирани около големи или средни градски
центрове. Община Божурище е в обхвата на общините определени като селските райони, но
попада и в агломерационния ареал на столицата София. В тази връзка основните инвестиции
за подобряване и развитие на техническата, социална и екологична инфраструктура в
общината са възможни и реализирани чрез проекти по ОПРР и ОПОС. Общината е
бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване на
ВиК инфраструктура за населените места от общината под 2000 еквивалент жители
(населени места), по мярката за насърчаване на туристическата инфраструктура в общини от
селските райони с население под 10 000 души и по мерките за подпомагане на местните
общности по ЛИДЕР подхода на програмата. Общината е бенефициент по ОПРЧР за
реализиране на социални програми и проекти.
В този период на изпълнение на приоритетите и мерките на ОПР на общината като принос за
развитие на икономиката и заетостта следва да се отчетат и възможностите за инвестиции и
подпомагане на земеделските производители, преработватели, микро, малки и средни
предприятия, чрез проекти по ПРСР, директни плащания за подобряване доходите на
земеделските производители и ОП „Конкурентоспособност на икономиката. За съхранение
на културни традиции и идентичност, развитие на туристически пакети и услуги,
образователни, социални и екологични дейности различни НПО, училищни и читалищни
настоятелства, вероизповедания от територията на общината реализират идеи и проекти по
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различните програми. Информация за възможните
кандидати за инвестиционно
подпомагане по видове дейности по различните програми финансирани от Европейските
фондове може да се намери в Приложение 1 към настоящия доклад.
Положителният ефект на възможността за достъп до финансови средства от европейските
фондове върху развитието на общината се отчита от населението. Над 2/3 от анкетираните в
проучването сред населението на община Божурище (55,2%), посочват, че той в различна
степен е повлиял положително върху развитието на общината, като за ¼ тази степен е
„висока“, за близо 1/3 - средна. Това обаче по-скоро отчита една цялостна визия на
населението за развитие и извършени дейности независимо от източника на финансиране,
както и ефекта от получените субсидии по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР в периода след
присъединяването на страната към ЕС, с оглед факта, че съгласно справките от ИСУН и ДФЗ
на територията на община Божурище са осъществени само три проекта по ОПК на частни
бенефициенти.
Графика 1: Според Вас до каква степен влизането на България в ЕС и достъпът до
финансови средства от европейски фондове влияят положително върху развитието във
Вашата община?
Висока степен

25,9

Средна степен

29,3

Ниска степен

15,5

Без влияние

15,5

Не мога да преценя

13,8
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20
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40
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Източник: Изследване сред населението, община Божурище

2.2. Основни демографски фактори
В периода на изпълнение на ОПР не се наблюдават съществени изменения в броя на
населението, като в периода дори се отчита нарастване, дължащо се най-вече на
разположението на общината в близост до столицата и с удобна и близка комуникация с нея.
На фона на общата тенденция за Софийска област и за селските райони като цяло,
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последното може да се оцени като благоприятно. Населените места в общината са 10, от
които 1 град и 9 села.
Таблица1: Население в община Божурище и Софийска област.
Общо брой

Софийска област
Община Божурище

Население живеещо в
града/вете, брой

Население живеещо в
селата, брой

Данни в
ОПР (2003)

2011*

Данни в
ОПР (2003)

2011*

Данни в
ОПР (2003)

2011*

n/a

247 489

n/a

150 434

n/a

97 055

7 946

8 473

5 205

5 619

2 741

2 854

* Източник: Национален статистически институт

2.3. Основни макроикономически и инфраструктурни фактори и показатели
Не се наблюдават отделни едромащабни промени в основните макроикономически и
инфраструктурни фактори, които коренно да променят описаната и анализирана в ОПР
ситуация. Увеличава се значението на местоположението на общината в непосредствена
близост до столицата за привличане на инвестиционен интерес от една страна и за
поддържане на задоволителни нива на трудова заетост от друга. Местоположението на
общината и наличието на подходящи и удобни терени и бази обуславят в разглеждания
период инвестиционен интерес, водещ до икономическо развитие, свързано най-вече с
развитие на промишлеността и логистичното обслужване в част от територията. Може да се
отчете подобряване качеството и обхвата на техническата инфраструктура в рамките на
периода – пътища, водопровод и канализация, газоснабдяване. Тези фактори следва да бъдат
детайлно разгледани и анализирани при актуализация на социално-икономическия анализ за
територията.
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3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР
3.1. Период, обхванат от ОПР
Общински план за развитие на Община Божурище за периода 2007-2013г. е приет с Решение
№ 83 на 13.12.2005 г. от Общинския съвет на Божурище, отразено в Протокол № 12 от
заседание на общински съвет, в изпълнение на чл.24, т.1 на ЗРР.
Общинският план за развитие на община Божурище е изготвен за седемгодишен период 2007-2013 година, и определя основните краткосрочни направления за развитие на общината
от прехода от предприсъединителния период към пълноправно членство и участие в
регионалната и секторни политики на Европейския съюз за целия период. В документа е
посочено, че ОПР на община Божурище е нова разработка, която е продължение на
основните цели, заложени с разработената през 2000 г. стратегия за развитие на община
Божурище в отговор на изискванията на приетата през 2004 г. нормативна уредба, като
важен документ и инструмент за провеждането на политиката на местно развитие
Като приложение към ОПР 2007-2013 г. е разработена програмата за реализация на плана.
Програмата е основен финализиращ документ на общинския план за развитие, която
обхваща периода 2005-2013 г. и в нея са планираните мерки, дейности и проекти, които се
съотнасят към различните национални програми с възможност за реализиране и финансиране
от Европейските фондове, националния бюджет, общински бюджет, кредити от банки и
частни източници на финансиране. В оперативен порядък в програмата за реализация на
ОПР условно се формират два взаимносвързани периода – първият преходен период
обхваща 2005-2006 години, а вторият, същностният период, съвпада с прогнозния хоризонт
на плана за развитие на община Божурище. Създаването на тези периоди се налага от
естеството на мерките, програмите и проектите, които в редица случаи стартират през
първия и завършват във втория период.
Общинският план за развитие на община Божурище е структуриран в три глави и съдържа:
анализ и оценка на състоянието и развитието на основните процеси и дейности в общината;
анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите; стратегически насоки за
развитие на общината – визия, приоритети и мерки за развитие на общината. Планът
включва и програма за реализация и индикативна финансова таблица, обобщаваща
възможните източници за реализация на предвидените дейности и проекти, механизми и
инструменти за реализация на общинския план за развитие. Документът съдържа кратки
текстове засягащи основни принципи за мониторинг и контрол на изпълнението,
осигуряване на публичност и прозрачност чрез въвеждане на процедури и механизми на
партньорство.
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3.2. Процес на разработване и администриране на ОПР
Законът за регионално развитие задължава кмета на общината да организира изработването
на ОПР, да ръководи, организира и контролира изпълнението на плана и да организира
подготовката и представянето на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР
за одобряване от общински съвет (чл.23 на ЗРР). ОПР за периода 2007-2013г. е разработван
през 2005г. и приет през декември 2005г. с решение на Общински съвет Божурище. Не са
представени и налични документи за извършване на предварителна оценка на плана в
процеса на разработване на ОПР, както и за проведени публични обсъждания с различни
групи заинтересовани страни за представяне на ОПР. В текста на ОПР са разписани общи
постановки за извършване на мониторинг/наблюдение и контрол на документа, чрез
създаване на група за наблюдение на документа от кмета на общината. Основната задача на
групата е да подпомага кмета в изпълнението на плана, относно процесите на наблюдение,
която да: разглежда и утвърждава индикаторите за мониторинг на изпълнението на плана;
периодично извършва преглед на постигнатия напредък; разглежда резултатите от
изпълнението на мерките и степента на достигането на целите; разглежда резултатите от
междинната оценка, ако такава е възложена; прави предложения за усъвършенстване на
плана, както и за преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите. В
периода на изпълнение на ОПР не е създадена група за наблюдение изпълнението на ОПР и
не са налични документи (заповед на кмета, длъжностни характеристики на експерти в
администрацията) от които да е видно, че тази дейност е изпълнявана.
В периода 2007-2011г. от страна на общината не са подготвени и приети на заседание на
общинския съвет годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР. В отчетите за
изпълнение бюджета на общината не се намират направени разходи, които де се отнасят към
реализиране планираните мерки и приоритети на ОПР.
Към датата на оценка са получени попълнени въпросници от 7 анкетирани лица – 3
общински съветници, 2 заместник кмета, 1 кмет и 1 секретар на община Божурище. Двама от
анкетираните изразяват мнение, че ОПР в голяма степен е разработен в съответствие с
изискванията на ЗРР и ППЗРР, а един не е запознат. Представителите на общинската
администрация и управление смятат, че съответствието е в малка степен – планът е
разработен през 2005г. и методиката му не е съобразена със стратегическите и нормативни
изисквания на европейското законодателство. Изразяват становище, че данните не са
актуални, нито са актуализирани през годините. Липсва механизъм за оценка. Планът е
разработен през 2005г., а изпълнението му стартира след 2 години и не е съобразен с
методиката за разработване на стратегии и оперативни планове, със стратегическите
документи в страната и ЕС. Подчертано е, че ОПР е разработен на основание отменения ЗРР.
От анкетираните трима общински съветници, двама от тях заявяват, че са участвали в
заседанието на общинския съвет, на което е приет ОПР, а един - не е. Никой от анкетираните
в периода на изпълнението на документа не е правил предложения и/или искал мнения за
неговото изпълнение на заседание на Общински съвет.
11

Двама от анкетираните са запознати частично с отчетите, докладите и справките във връзка с
изпълнението на ОПР, а четирима са изцяло запознати. Шестимата анкетирани изразяват
мнение, че кмета на общината, както и служителите на общинската администрация подробно
запознават общинския съвет и населението с постигнатото и недовършеното, което прави
всеки желаещ съпричастен с отчета по дейността на ОПР на община Божурище. Един от
анкетираните споделя, че доклади за изпълнение на ОПР не са изработвани, а само отчети.
Важно е да се отбележи демонстрираната компетентност от страна на представителите на
общината и познаване на изискванията на нормативната уредба за планирането на
регионалната политика в страната. Всички те изразяват ясно, че ОПР 2007-2013г. на община
Божурище не отговаря на изискванията на нормативната уредба и не съответства с
документите за развитие на областно, регионално и национално ниво, но не са предприели
действия. Може да се направи извода, че ОПР не е необходимия управленски и
административен документ за управление на община Божурище и той не се припознава като
документа, спрямо който се планира и реализира дейността на общината. Изразеното мнение
и отношение вероятно е продиктувано и от неясния подход и мястото на общинските
планове за развитие в процесите на планиране, програмиране, изпълнение и управление на
стратегическите и оперативни документи финансирани от политиките и фондовете на ЕС, за
периода 2007-2013г.
Населението е основна заинтересована страна в процеса на разработване и прилагане на
общинските планове за развитие и в този смисъл информирането и въвличането на
гражданите на общината е от основно значение при оценката на прилагането на плана.
Данните от изследването сред населението на община Божурище показват, че към момента
на оценката близо 1/5 от гражданите (17,2%) са чували за ОПР и 12,1% са информирани за
целите, мерките и дейностите за развитие на общината, включени в плана, като те оценяват
информираността си като средна. В този смисъл може да се отчете, че извършените дейности
по информиране на обществеността са постигнали известно въздействие, което обаче следва
да бъде увеличено във времето до края на програмния период.
В процеса на разработване на плана, протекъл преди влизането в сила на изискванията за
въвличане на заинтересованите страни, произтичащи от законодателството на ЕС, е отдадено
относително по-голямо значение на участието на ангажираните публични структури и поважните социално-икономически партньори и относително по-малко – на широката
общественост. Това може да обясни факта, че анкетираните лица не посочват да са участвали
в дейности, свързани с разработването на ОПР (напр. обсъждане, даване на предложения,
семинари и др.). Закономерно, огромното мнозинство от анкетираните (92,6%) оценяват
информацията, с която разполагат за ОПР като недостатъчна съобразно техните потребности
и интереси, което отново потвърждава необходимостта от увеличаване на комуникационните
дейности, свързани с планирането и осъществяването на мерки и дейности за развитието на
територията.
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Така заявеният интерес към мерките и дейностите в ОПР е тясно свързан с оценката за
степента на положително влияние на ОПР върху развитието на общината. Мнозинството
респонденти (70,7%) считат, че прилагането на плана влияе положително в различна степен
върху развитието на общината и едва малко над 10% посочват, че не влияе.
Данните показват, че в оставащия период на приложение на ОПР, в процеса на неговата
актуализация и подготовката за следващия програмен период е необходимо
интензифициране на дейностите по информиране и въвличане на широката общественост.
Като най-ефективни комуникационни канали за тази цел към момента се очертават
електронните медии, като вероятно по линия на електронните медии гражданите се
информират и цялостно за съществуването и приложението на местните планиращи
документи, а не само за плановете на конкретните местни общини при изяви на техни
представители. Важен информационен инструмент е и интернет страницата на общината.
Наличието на респонденти, които посочват, че са научили за плана от свои приятели/познати
показва, че съществува критична група от местни хора, които не са безразлични към тази
проблематика и планирането и прилагането на мерки за развитие на общината е част от
темите, които се обсъждат между хората. В бъдеще, особено при осигуряване на участието
на обществеността в разработването на планове и програми, следва да се обърне значително
внимание и на методите лице в лице, като срещи, обсъждания и семинари.
Графика 2: Чували ли сте, че има разработен Общински план за развитие на Вашата
община?

Да; 17,2%

Не; 82,8%

Източник: Изследване сред населението, община Божурище
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Таблица 2: Ако сте чували за ОПР, откъде за пръв път научихте за него? – база
посочили, че са чували за ОПР - 17,2% от всички анкетирани
От интернет страницата на общината
21,4
От приятели/познати
14,3
От национални радио/ТВ
35,7
От местни радио/ТВ
28,6
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Графика 3: Доколко сте информиран/а за целите, мерките, дейностите за развитие на
общината, включени в ОПР?
Не мога да
Средно
преценя; информир
3,4%
ан; 12,1%

Изобщо не
съм
информир
ан; 84,5%

Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Графика 4: Информацията, с която разполагате за ОПР в момента е по-скоро
достатъчна или по-скоро недостатъчна съобразно Вашите потребности и интереси?
По-скоро
достатъчна
7,4%

По-скоро
недостатъч
на; 92,6%

Източник: Изследване сред населението, община Божурище
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Таблица 3: Като цяло считате ли, че прилагането на ОПР влияе позитивно върху
развитието на областта и общината?
Определено влияе
29,3
По-скоро влияе
41,4
Неутрално
17,2
По-скоро не влияе
6,9
Изобщо не влияе
5,2
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
3.3. Съответствие на структурата и съдържанието на ОПР със законовите изисквания
Общинският план за развитие е част от системата от документи за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие, разписани в чл. 9 т. 7 на ЗРР. Съгласно чл. 13, ал.1
на ЗРР, ОПР определя средносрочните цели и приоритети за развитие на общината в
съответствие с областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие на Община
Божурище е оперативен документ, който очертава основните тенденции в развитието на
общината за периода 2007-2013 г. на основата на анализ на състоянието й, на потенциала й за
развитие, при отчитане на специфичните особености на общината и визията на неговите
жители за бъдещо развитие.
При анализ на структурата и съдържанието на Общинския план за развитие на Община
Божурище е видно, че документът не следва изискванията на чл. 13, ал. 2 на ЗРР:
№
Изискване
Налично
1.

Анализ на икономическото и социалното развитие на общината

Да

2.

Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период

Да

3.

Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана

4.

Индикаторите за наблюдението и оценката на плана

5.

Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията
на плана

6.

Описание на необходимите действия за прилагане принципа на
партньорство и осигуряване на информация и публичност
Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните
финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите

7.

8.

Предварителната оценка на плана

Частично
Не
Частично
Частично
Да
Не

15

От осемте задължителни точки в структурата и съдържанието на ОСР са разписани три, по
две от точките не съществува текст и три от точките са с разписани частично принципни
текстове.
Нито една от осемте задължителни точки в структурата на плана не съответства по
наименование на посочените в изискването на ЗРР:
• Анализ на икономическото и социално развитие на общината е озаглавена „Анализ и
оценка на състоянието и развитието на основните процеси и дейности в общината”;
• Цели и приоритети за развитието на общината за определен период, озаглавена
„Стратегия за развитие на община Божурище“;
• Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за определен
период съответства на информацията, подадена в Програма за реализация на
общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото
изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;
• Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана - точката
не съществува в документа, но съществува кратък принципен текст отбелязан „първа
фаза „Мониторинг и контрол“ в точка озаглавена „Механизъм и инструменти за
реализация на общинския план за развитие”;
• Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност - точката не съществува в документа, но е
наличен кратък принципен текст „втора фаза „Мерки за осигуряване на публичност и
прозрачност на плана за развитие. Форми за партньорство” в точка озаглавена
„Механизъм и инструменти за реализация на общинския план за развитие”.
При преглед на Общинския план за развитие (ОПР) на Божурище не се откриват текстове
относно следните задължителни изисквания за точки от структурата на плана:
• Индикатори за наблюдение и оценка на плана;
• Предварителна оценка на плана.
Липсата и непълнотата на текстовете в точки 4, 5, 7 и 8 от структурата на документа са от
особена важност и са задължителни за целите на оценяване изпълнението на плана и
определяне на първоначалните резултати от изпълнението му. Липсата на информация по т.
4 и 5 правят процеса на оценяване изпълнението на целите и приоритетите на плана условен.
В текста на общинския план за развитие липсва раздел, който да определя система от
индикатори с показатели за наблюдение и оценка изпълнението на плана и който да
регламентира подхода и условията за наблюдение и оценка изпълнението на документа.
Същевременно, успешното осъществяване на междинна оценка на ОПР предполага и изисква
стратегическите цели, приоритети и мерки да се измерват с конкретни индикатори,
предварително определени и количествено изразени.
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Към момента на подготовка на Общинския план за развитие действащият Закон за
регионално развитие от 2004 г., отменен в бр. 50 на ДВ от 30.05.2008, не поставя
задължителни изисквания към съдържанието и структурата на ОПР. Процесът на създаване
на дългосрочни планови документи на местно ниво е сравнително нов за местните власти, от
началото на 2005г. Нормативните документи, определящи условията на местно
самоуправление, финансова децентрализация, дългосрочно планиране на местно ниво и
администриране на плановите документи и финансовите инструменти са концептуално
неизяснени и не дават цялост и пълнота на процесите. Това обяснява и сериозното
разминаване на структурата и съдържанието на ОПР 2007-2013г. на община Божурище с
изискванията на нормативната уредба, което го прави практически и управленски
неизползваем документ.
Следва да се отбележи, че анкетираните общински съветници и служители са наясно с така
констатираните проблеми и мнозинството от тях посочват ниската степен на съответствие на
ОПР с актуално действащата нормативна база.
Към настоящия доклад прилагаме справка – информация, която отразява съответствието на
изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на Закона за
регионално развитие с извършените до момента дейности, отнасящи се до задължения и
отговорности на Кмета на общината и Общински съвет по подготовка, изпълнение и
наблюдение изпълнението на Общински план за развитие, подготвените и налични
документи и тяхното управление и съхранение, Приложение № 2.
Предвид гореизложените факти за структурата и съдържанието на ОПР на Община
Божурище теоретично и практически извършването на качествена и в дълбочина оценка на
първоначалните резултати от изпълнението на ОПР за периода 2007-2011 г. е условно.

3.4. Съответствие на целите и приоритетите на ОПР с тези на Областната
стратегия за развитие на Софийска област
В текста на ОПР за периода 2007-2013г. на община Божурище е разписано условие, че в
плана следва да намерят място заложените за реализация инициативи на над общинско ниво,
определени чрез Областната стратегия за развитие и такива, намерили място в Концепцията
за разработване на регионален план за развитие на Югозападния район за планиране.
Предлаганият модел за развитие на община Божурище отразява резултатите от направения
анализ на състоянието на основните социално-икономически и устройствени процеси в
разгледаната територия, изведените стратегически насоки за развитие и се базира на визията,
стратегическите цели и приоритети, като основа на развитието. Определящите фактори и
предпоставки за бъдещото развитието на общината са:
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•

транспортно-комуникационни възможности на общината, свързани с присъствието на
трансевропейските транспортни коридори, възможностите за развитие на
комуникационната инфраструктура и близостта до важни обекти и съоръжения на
техническата инфраструктура;

•

благоприятното местоположение – непосредствена близост до София, до държавната
граница със Сърбия и района за целенасочено въздействие (Столична община);

•

наличие на квалифицирана работна сила.

При направения анализ на съответствие на стратегическите цели и приоритете на ОПР на
община Божурище със стратегическите цели и приоритети на ОСР на Софийска област се
констатира разминаване в йерархичността на използваните термини и непълно
съответствие във формулировката и смисъла на приоритетите между двата документа. В
ОПР не са формулирани стретегически цели, а наличието и степента на съответсвие на
приоритетите на двата документа е представено, както следва:
Областна стратегия за
развитие на Софийска
област 2005-2015г.
Стратегическа цел 1
“Подобряване на
регионалната
конкурентноспособност“
Стратегическа цел 2
“Повишаване
привлекателността на
жизнената среда”
Приоритет 1
“Създаване и развитие на
благоприятна бизнес
среда”

Общински план за развитие на
община Божурище 2007-2013г.
Стратегически цели
Липса на стратегически цели в ОПР

Липса на стратегически цели в ОПР

Приоритети
Приоритет 1. „Създаване на
атрактивна бизнес среда и ускорено
развитие на икономическия
потенциал в община Божурище”

Наличие и степен
на съответствие

Липса на
съответствие

Липса на
съответствие

Пълно
съответствие

Приоритет 2. „Хармонично
развитие на територията на община
Божурище и модернизиране на
техническата инфраструктура”
Приоритет 2
“Изграждане и развитие на
диверсифицирана
икономика”

Приоритет 1. „Създаване на
атрактивна бизнес среда и
ускорено развитие на
икономическия потенциал в
община Божурище”

Наличие на
съответствие

18

Областна стратегия за
развитие на Софийска
област 2005-2015г.
Приоритет 3
“Възстановяване и
съхранение на околната
среда”

Общински план за развитие на
община Божурище 2007-2013г.

Наличие и степен
на съответствие

Приоритет 3. „Подобряване на
условията на живот на гражданите
на община Божурище и на
качеството на природната и
жизнената среда в общината”

Наличие на
съответствие;
Планираните
мерки от
приоритет 1 и 3
на ОПР
препращат към
изпълнение на
приоритет 3 на
ОСР.
Наличие на
съответствие;
Някои от
планираните
мерки от
Приоритет 3 на
ОПР препращат
към изпълнение на
Приоритет 4 на
ОСР.

Приоритет 1. „Създаване на
атрактивна бизнес среда и ускорено
развитие на”
Приоритет 4
“Развитие на социалната
сфера”

Приоритет 3. „Подобряване на
условията на живот на гражданите
на община Божурище и на
качеството на природната и
жизнената среда в общината”

В допълнение следва да се отбележи, че горната оценка съвпада и с констатациите на
анкетираните общински съветници и служители на общинската администрация. Според двама
от анкетираните, ОПР в голяма степен съответства на областната стратегия за развитие на
софийска област, докато един от тях изразява мнение, че не е запознат и че ОПР се нуждае от
актуализация имайки предвид, че е разработен през 2005г. Четирима от анкетираните смятат,
че съответствието между ОПР и областната стратегия за развитие е в малка степен. Изразява
се мнение, че липсват актуални данни и визия за развитие, както в ОСР, така и в ОПР и че
информацията и аналитичната част в ОСР и в ОПР не кореспондират достатъчно по между
си; Липсва изследване на икономическото развитие в областта по места, което е в резултат от
хаотичните модели, които ползва държавата като цяло и неправилното структуриране на
стратегическите документи като цяло.
Към датата на оценка са получени попълнени въпросници от 7 анкетирани лица – 3
общински съветници, 2 заместник кмета, 1 кмет и 1 секретар на община Божурище.
Общинските съветници изразяват мнение, че ОПР в голяма степен е разработен в
съответствие с областната стратегия за развитие на Софийска област и със изискванията на
ЗРР и ППЗРР. Според кмета съответствието е в малка/средна степен – планът е разработен
през 2005г. и методиката му не е съобразена със стратегическите и нормативни изисквания
на европейското законодателство. Данните не са актуални, нито са актуализирани през
годините. Липсва механизъм за оценка. Същата степен на съответствие – в малка/средна
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степен е мнението и на двамата заместник кметове. Според тях планът е остарял и не е
съобразен с методиката за разработване на стратегии и оперативни планове, със
стратегическите документи на държавата и ЕС. Според секретаря на общината степента на
съответствие също е малка/средна. Според него планът е разработен през 2005г., а
действието му започва 2 год. след това. Той е разработен на основание отменения ЗРР.
Кмета и заместник кметовете са изцяло запознати с отчетите, докладите и справките във
връзка с изпълнението на ОПР, а секретаря – в известна степен. Според кмета и заместник
кметовете докладите и справките са подготвяни от администрацията на общината и следват
мандатната му програма, в която са определени приоритетите, свързани с целите на ОПР.
Секретаря споделя, че има изготвени 2 отчета за изпълнение на ОПР, а доклади не са
правени.
От анкетираните 4-ма души никой не е участвал в заседанието на общински съвет за
приемане на ОПР. Никой от тях в периода на изпълнението на документа не е правил
предложения и/или искал мнения за неговото изпълнение на заседание на Общински съвет.

3.5. Оценка на съответствието на приоритетите със социално-икономическия анализ
на ситуацията
Стратегическата рамка на плана е конструирана на базата на 3 приоритета и 15 мерки,
обхващащи икономиката, устройството на територията, техническата и социалната
инфраструктура, човешкия капитал и управлението на общината. Следва да се отбележи, че
липсват формулирани стратегически цели за развитие, в рамките на които да се очертаят
различните приоритети. В рамките на приоритетите са планирани над 80 конкретни дейности
и проекти.
Оценката на съответствието на приоритетите със социално-икономическия анализ на
ситуацията включва 1) обща оценка на логичността и съответствието на заложените цели и
приоритети към местната ситуация, отразена в социално-икономическия анализ и/или
използваните данни, 2) оценъчна информация и анализ на база анкетите с общински
съветници и служители и 3) съпоставка на визията на населението с визията за развитие на
територията, отразена в проведеното изследване сред населението в община Божурище.
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Стратегическа
цел
-

Приоритет

Съответствие със социално-икономическия анализ
в ОПР

Приоритет 1:

Пълно съответствие.

Създаване на атрактивна
бизнес среда и ускорено
развитие на
икономическия
потенциал в община
Божурище

Социално-икономическият
анализ
отчита
съществуващите условия и предпоставки за
икономическо развитие и привличане на инвестиции,
напр. благоприятно местоположение и логистична
комуникация, връзки със столицата, наличен ресурс от
земя/терени и бази и други налични ресурси.
- Във визията на населението промишлеността е найперспективният за развитието на общината отрасъл
(59,6%), следван от земеделието (38,6%), транспорта
(31,6%) и търговията (24,6%).Местоположението на
територията се посочва от респондентите като един от
основните ресурси, с които свързват възможностите за
развитие, както и като нейно основно предимство от
гледна точка на планиране. Това показва, че
насърчаването на бизнеса и инвестициите и развитието
на икономическия потенциал като приоритет на ОПР
съответства на визията на местните хора.
В допълнение може да се отбележи, че на ниво
конкретни отрасли, респективно мерки, населението е
по-склонно да вижда потенциал в развитие на
земеделието, отколкото в развитието на туризма, което
кореспондира и с констатациите на социалноикономическия анализ относно дела на земеделската
площ и обработваемата земя. Земеделието е вторият
най-често посочван най-перспективен отрасъл за
развитие, а земята – един от основните ресурси, с
които разполага територията. Земеделието е и вторият
най-често посочван отговор на въпроса от каква работа
се печели най-добре в общината (21,7%), веднага след
промишлеността. Условията за туризъм се посочват
като ресурс от двойно по-малко респонденти (8,1%),
по-рядко се разпознава сред най-перспективните
отрасли (17,5%) и едва 2,2% са посочили, че от него се
печели добре към момента.
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Стратегическа
цел
-

Приоритет

Съответствие със социално-икономическия анализ
в ОПР

Приоритет 2:

Пълно съответствие

Хармонично развитие на
територията на община
Божурище и
модернизиране на
техническата
инфраструктура

- В социално-икономическия анализ са отразени
съществените проблеми, свързани с устройственото
планиране,
благоустройството
и
техническата
инфраструктура (амортизирана водопроводна мрежа,
липса на канализация в част от града и селата, липса
на пречиствателна станция и т.н.)
- Близо 40% от анкетираните респонденти в
проучването (най-голямата група) посочват различни
инфраструктурни проблеми като най-актуалните
проблеми, които остават нерешени, респективно по
които трябва да се работи (вкл. проблеми с отпадъци
(14,3%), което разбира се касае и услугата
сметосъбиране, лошо състояние на водопроводната
мрежа (9,6%), състояние на пътищата и уличната
мрежа (9,6%), проблеми, свързани с канализацията и
пречистването на отпадъчни води (4,8%).

-

Приоритет 3:

Пълно съответствие

Подобряване на
условията на живот на
гражданите на община
Божурище и на
качеството на природната
и социалната среда в
общината

- Социално-икономическият анализ ясно отчита
дефицитите в сферата на общинската социална
политика; отчитат се и проблемите, свързани с
канализацията и пречистване на отпадъчните води (вж.
по-горе), които имат пряко отношение към качеството
на природната среда.
- Обхватът на този приоритет е тясно свързан с
изисквания и законови задължения на общината,
свързани с предоставяне на определени услуги, и
взаимодействие
със
социални
партньори
и
общественост.
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Таблица 4: Според Вас развитието на кои от посочените отрасли би било найперспективно за Вашата община? (процентите надхвърлят 100, тъй като
запитаните са давали повече от един отговор)
Промишленост
59,6
Селско стопанство
38,6
Транспорт
31,6
Търговия
24,6
Услуги
21,1
Строителство
17,5
Туризъм
17,5
Финанси
14,0
Горско стопанство
3,5
Наука, култура, образование
3,5
Енергетика
1,8
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Таблица 5: От каква работа се печели най-добре във Вашата община?
(процентите надхвърлят 100, тъй като запитаните са давали повече от един
отговор)
Работа/бизнес
23,9
Земеделие
21,7
Търговия
19,6
Производство, промишленост
10,9
От никаква
8,7
Строителство
8,7
Транспорт, логистика
4,3
Далавери, измами, кражби,
2,2
престъпна дейнoст
Туризъм, хотелиерство
2,2
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Таблица 6: Скакви ресурси свързвате основния потенциал на общината за
развитие (процентите надхвърлят 100, тъй като запитаните са давали повече от
един отговор)
Разположение
16,2
Природни дадености
16,2
Земя
16,2
Чист район
13,5
Никакви, няма ресурси
10,8
Условия за туризъм
8,1
Релеф
5,4
Климат
5,4
Наличие на производство
2,7
Хора, човешки ресурси (работливи, млади)
2,7
Култура
2,7
Логистични центрове
2,7
23

Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Таблица 7: Можете ли да посочите някакви други предимства на територията от гледна
точка на планиране?
Разположение (близо до София/магистрала
20,7
/главен път)
Свободни незастроени терени
6,9
Развита икономика, добър инвестиционен
3,4
климат
Благоприятен климат
1,7
Логистични центрове
1,7
Летището
1,7
Неотговорил
63,8
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Таблица 8: Можете ли да посочите някакви недостатъци на територията от гледна
точка на планиране?
Няма хора/застаряващо население
15,5
Няма работа, няма бъдеще, безнадеждност,
3,4
бедност
Неотговорил
81,0
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
3.6. Оценка на съответствието на мерките с приоритетите на ОПР
Мерките, включени в ОПР и тяхната йерархия, както и дейностите, включени в мерките,
нямат пълно логическо съответствие с приоритетите и не ги обслужват в пълнота. Мерките
не са съобразени и с възможните източници на финансиране – мерки по Оперативните
програми и ПРСР, за които бенефициентите от територията са избираеми, което се дължи на
периода на разработване на плана и липсата на актуализация. Така например в рамките на
Приоритет 1 се отдава много голяма тежест на развитието на туризма чрез първата мярка в
плана - М1 Ускорено развитие на взаимодопълващи се форми на туризъм, като
необходимите средства са оценени на близо 5 милиона лв., докато мерки, свързани със
стимулиране на традиционни промишлени сектори и развитие на аграрния сектор остават
подценени, което не съответства както на някои обективни фактори за територията, отразени
като констатации в социално-икономическия анализ, така и на визията на населението. Има
дейности, които не са разпределени в мерките, респективно приоритетите, на които
съответстват логически в най-голяма степен, например за изграждане или подобряване на
инфраструктура, които са разпределени в приоритета за икономика и др. Тези
несъответствия са отразени и в мненията на анкетираните общински съветници и служители,
по-голямата част от които посочват, че ОПР не отразява в задоволителна степен нуждите и
интересите на местните хора и не е релевантен на местните потребности.
Като цяло може да препоръча при актуализация на ОПР или най-вече разработване на нов
ОПР за следващия програмен период да бъдат формулирани стратегически цели, които в
24

голяма степен могат да съвпадат с така формулираните приоритети към момента.
Стратегическите цели от своя страна биха включили по няколко (2-3) приоритета, които да
очертаят адекватно техния обхват за зададената времева рамка и да спомогнат за доброто
групиране на мерките и включващите се в тях дейности – например включване на мерки и
дейности за благоустрояване на населените места, които са очаквани, по тях реално се
работи, но не фигурират в актуалната стратегическа рамка, корекция в тежестта на отделните
мерки, така че да съответстват на анализа и визията на местните хора, включване на
допълнителни мерки, които отсъстват в актуалния план и т.н.
3.7. Преглед на резултатите по мерки
Обобщенията в този раздел са направени въз основа на следните източници на информация:
1. Общински план за развитие на Община Божурище и Програма за реализация на ОПР,
включена в същия. В ОПР и Програмата за реализация са формулирани приоритетите
и мерките на плана, като в програмата мерките са разбити по дейности, за по-голямата
част от които е представена и планирана стойност не необходимите средства. Следва
да се има предвид следното:
• Програмата съдържа дейности по мерки, за които не е представена планирана
стойност на необходимите средства, като само част от тях могат да бъдат
еднозначно определени като дейности, които не изискват инвестирането на
финансови средства. Това затруднява коректното изчисляване на планираните
средства по мерки и приоритети и го прави условно.
• В програмата фигурират дейности, чиито формулировки не дават съвсем ясна
представа за съдържанието, респективно за какво са необходими планираните
необходими разходи (напр. М5 Дейност 5 Да се прецени необходимостта и в
разработването на ОГП на общината се отреди терен за изграждане на
пазар за селскостопанска продукция – 120 000 лв.).
• Някои мерки включват подготвителни дейности, които е било планирано да
бъдат извършени преди 2007 г. С оглед обаче, че дейностите по повечето от
тези мерки завършват в рамките на периода 2007-2011, и не се идентифицира
доколко и в кой период са изпълнени подготвителните дейности, напредъкът
по мерки се разглежда цялостно за периода.
• Формулировките на някои мерки могат да претърпят известни подобрения с
оглед даване на по-добра представа за конкретните планирани (напр. М11
Децата, наше настояще и бъдеще).
2. Отчети на общинската администрация: следва да се подчертае, че в процеса на оценка
не бяха идентифицирани налични годишни отчети за изпълнението на ОПР.
Напредъкът по мерки беше оценен въз основа на предоставените документи –
„Отчет за 2009 г. по изпълнение на Програма за управление на община Божурище за
мандат 2007-2011, във връзка с предвидените мерки в ОПР 2005-2013“; „Отчет за
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2010 по изпълнение на програма за управление на община Божурище за мандат 20072011 г., във връзка с предвидените мерки в ОПР 2005-2013 г.“, и косвено „Отчет за
изпълнението на бюджет 2011 – изпълнена инвестиционна програма през 2011 г.“
Програмата за управление формулира цели, приоритети и мерки, които са различни от
приоритетите и мерките на ОПР, респективно отчетените дейности и инвестиции не
реферират пряко към мерките и дейностите на ОПР. В някои случаи има рефериране,
което не съвпада точно със съответните мерки и дейности в ОПР – например дейности
по „разработване на цялостна архитектурна визия за централна градска част“ са
реферирани към М1, 11 и 12 от ОПР, които са съответно „Ускорено развитие на
взаимодопълващи се форми на туризъм“, „Децата – наше настояще и бъдеще“ и
„Повишаване качеството на здравните услуги“. В М1 няма предвидени други
дейности по благоустройство, за разлика от М6 „Рационално и ефективно използване
на териториалните ресурси и хармонично устройство на територията“, където има
предвидени дейности по благоустройство, но не и конкретно дейностите, които
реално са извършени и отчетени в отчетите по програмата. Има отчетени дейности,
които не фигурират в ОПР, но попадат в смисловия обхват на някои от мерките и са
зачислени там в процеса на оценка; както и дейности, които са извършени, но не
могат да бъдат причислени към плана (напр. някои от дейностите по сигурността и
др.).
Документи, отчитащи напредъка по изпълнение на ОПР през 2007 и 2008 г. не са
предоставени и не е налице ясна и пълна информация за вложените средства за целия
период по години. Това прави невъзможна обективната и пълна оценка на напредъка
и същата е условна.
3. Справка от Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН) за проектите на територията на общината.
4. Справка от интегрираната система за администриране и контрол на ДФЗ за проектите
по ПРСР и директните плащания за земеделие на територията на общината по
ЕЗФРСР и ЕФГЗ.
Към настоящия доклад са приложени справки, които обобщават подготвените, подадени,
реализирани проекти и инвестиции в общината от различни органи, институции и
организации – Приложения 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 към т. 3.7.
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Планирани
средства,
лева

Приоритети/мерки

Общо инвестиции по налични
данни:

Средства
извън
оперативните
програми
(собствени
средства
др.
програми),
лева

Оперативни
програми

ЕФГЗ + ЕФРСР
(ПРСР)

(ИСУН)
Община

лева

отчетени

Други
лева

Община
лева

Други
лева

Статус на изпълнението

5 849 405 лв.

Общо по източници:
Приоритет 1: Създаване на атрактивна бизнес среда и ускорено развитие на икономическия потенциал в община Божурище
1 908 765 лв.
Общо инвестиция за приоритета
налични отчетени данни: 1 908 765 лв.

по

М.1 Ускорено развитие на взаимодопълващи
се форми на туризъм
М.2
Стабилизиране
на
традиционните
промишлени
сектори
и
стимулиране
активността на икономическите субекти
М.3 Привличане на външни инвестиции,
локализиране
на
интелектуални
и
високотехнологични
производства
и
оптимизиране инфраструктурата на бизнеса

7 410 000

0

0

1 273 027

0

635 738

Общо по Приоритет 1 съгласно наличните
отчетни данни са инвестирани 1/3 от
направените инвестиции по ОПР като цяло
(32,6%). Тези инвестиции са генерирани от
проекти на частни бенефициенти по ОП и
средства, получени от ЕФГЗ и ЕФРСРС по
линия на ПРСР и попадат в обхвата най-вече
на Мерки 2 и 5. От предоставените отчети
може да се заключи, че общината има
качествен принос към осъществяване на
мерките, свързан с организация за
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Приоритети/мерки

М.4 Насърчаване на заетостта и трайно
намаляване нивото на безработицата
М.5 Ефективно и екологично развитие на
аграрния сектор

Планирани
средства,
лева

Средства
извън
оперативните
програми
(собствени
средства
др.
програми),
лева

Оперативни
програми

ЕФГЗ + ЕФРСР
(ПРСР)

(ИСУН)
Община

лева

Други
лева

Община
лева

Статус на изпълнението

Други
лева

подобряване на обслужването, предоставяне
на информация и административна помощ за
бизнеса, опростяване и стандартизиране на
административни
формуляри
и
т.н.
Инвестираните
средства
представляват
17,2% от планираните в ОПР необходими
средства по дейности за Приоритет 1. Като
цяло, на база предоставените данни
изпълнението по приоритета може да се
оцени като относително ниско. С оглед
отсъствието на формулирана система за
наблюдение и индикатори за мониторинг,
както и на годишни отчети за изпълнението
на ОПР, не е възможно по-точно оценяване
степента на изпълнение.

Приоритет 2. Хармонично развитие на територията на община Божурище и модернизиране на техническата инфраструктура
1 168 863 лв.
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Планирани
средства,
лева

Приоритети/мерки

Общо инвестиция за приоритета
налични отчетени данни: 1 168 863 лв.

по

М.6 Рационално и ефективно използване на
териториалните ресурси и хармонично
устройство на територията
М.7 Рехабилитация и реконструкция на
пътната мрежа в общината и подобряване
организацията на транспортното обслужване
М.8 Изграждане и модернизация на външните
и
вътрешни
водопроводни
мрежи
и
съоръжения към тях
М.9 Развитие на канализационната система в
общината

28 291 000

Средства
Оперативни
извън
програми
оператив(ИСУН)
ните
програми
Община
Други
(собствени
лева
лева
средства
др.
програми),
лева
1 168 863
0
0

ЕФГЗ + ЕФРСР
(ПРСР)

Община
лева

0

Други
лева

0

Статус на изпълнението

Общо по Приоритет 2 съгласно наличните
отчетни данни са инвестирани 20% от
направените инвестиции по ОПР като цяло,
като
инвестициите
са
генерирани
изключително от дейности и проекти на
общината и попадат в обхвата на всички
мерки от този приоритет. Следва да се
отбележи, че тук попадат и дейностите на
общината, свързани с благоустройство на
територията, които не са изрично упоменати
в нито една мярка, но логически попадат в
обхвата на Мярка 6, където са включени
други подобни дейности, свързани с
изграждане на сгради, гробищен парк и др.
От предоставените отчети може да се
заключи, че общината има и качествен
принос към осъществяване на мерките,
свързан с действия срещу незаоконни и
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Планирани
средства,
лева

Приоритети/мерки

Средства
извън
оперативните
програми
(собствени
средства
др.
програми),
лева

Оперативни
програми

ЕФГЗ + ЕФРСР
(ПРСР)

(ИСУН)
Община

лева

Други
лева

Община
лева

Други
лева

Статус на изпълнението

опасни сгради и съоръжения. Инвестираните
средства представляват 4,1% от планираните
в ОПР необходими средства по дейности за
Приоритет 2. Като цяло, на база
предоставените данни изпълнението по
приоритета може да се оцени като
относително ниско. С оглед отсъствието на
формулирана система за наблюдение и
индикатори за мониторинг, както и на
годишни отчети за изпълнението на ОПР, не
е възможно по-точно оценяване степента на
изпълнение.
Приоритет 3 Подобряване на условията на живот на гражданите на община Божурище и на качеството на природната и жизнената среда в общината
2 771 777 лв.
Общо инвестиция за приоритета
налични отчетени данни: 2 771 777 лв.

по

13 718 000

2 771 777

0

0

0

0

Общо по Приоритет 3 съгласно наличните
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Приоритети/мерки

М.10 Подобряване на екологията в община
Божурище
М.11 Децата, наше настояще и бъдеще
М.12 Повишаване качеството на здравните
услуги
М.13 Жилищно развитие и жилищна политика
М.14 Система за реализация на общинския
план за развитие /ОПР/
М.15 Развитие на демократичното начало и
управлението на общината

Планирани
средства,
лева

Средства
извън
оперативните
програми
(собствени
средства
др.
програми),
лева

Оперативни
програми

ЕФГЗ + ЕФРСР
(ПРСР)

(ИСУН)
Община

лева

Други
лева

Община
лева

Други
лева

Статус на изпълнението

отчетни данни са инвестирани 47,4% или
близо
половината
от
направените
инвестиции по ОПР като цяло, което го
прави приоритета с най-голяма тежест при
изпълнението на ОПР. Инвестициите са
генерирани изключително от дейности и
проекти на общината, като най-подценени
остават Мерки 13 и 14. От предоставените
отчети може да се заключи, че общината има
и значителен качествен принос към
осъществяване на мерките, свързан с
разработване и прилагане на местна
нормативна
уредба,
подготовка
на
технически проекти (вкл. напр. ПСОВ,
връзки с граждани и бизнес, провеждане на
форуми, сътрудночество и съвместни
дейности с НПО. Инвестираните средства
представляват 20,2% от планираните в ОПР
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Приоритети/мерки

Планирани
средства,
лева

Средства
извън
оперативните
програми
(собствени
средства
др.
програми),
лева

Оперативни
програми

ЕФГЗ + ЕФРСР
(ПРСР)

(ИСУН)
Община

лева

Други
лева

Община
лева

Други
лева

Статус на изпълнението

необходими средства по дейности за
Приоритет 3. Като цяло, на база
предоставените данни изпълнението по
приоритета може да се оцени като
относително ниско. С оглед отсъствието на
формулирана система за наблюдение и
индикатори за мониторинг, както и на
годишни отчети за изпълнението на ОПР, не
е възможно по-точно оценяване степента на
изпълнение.
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Както показва разпределението на финансовите средства по източници в горната таблица,
в процеса на прилагане на ОПР най-голям принос има общината. Следва да се отбележи
активността на общината в подготовката и разработването на проекти и кандидатстването
за финансиране по линия на европейските фондове, които обаче до момента не са
достигнали до одобрение, съгласно данните от ИСУН и ДФЗ.
Тези усилия са достигнали и се отчитат и от една значима част от населението – наймного респонденти в сравнение с други групи посочват общината като „много активна“ в
кандидатстването (30,4) и още 33,9% я определят като „активна“. Като „активни“ се
определят от значителни групи – над 40%, и частните фирми, земеделските
производители и НПО, което означава, че в обществената визия всички социални
партньори работят за осигуряване на принос по тази линия, но очевидно са необходими
повече капацитет и усилия за успешното му реализиране. Тази необходимост е отразена и
в мненията на анкетираните общински съветници и служители, които посочват, че
местната власт, бизнесът и НПО в средна или незначителна степен привличат средства от
ЕС за постигане на целите на ОПР.
Графика 5: Според Вас доколко всяка от следните групи е активна в
кандидатстването по проекти, финансирани с европейски средства

Частни фирми 0

45,5

Земеделски
3,6
производители

НПО

Община

42,9

15,7

38,2

16,4

0

37,5

16,1

0

15,7

0

41,2

30,4

Много активна

27,5

33,9

Активна

Неутрално

17,9

Не е активна

17,9

0

Изобщо не е активна

Източник: Изследване сред населението, община Божурище
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4. Оценка на ефикасността на използваните ресурси
Поради неналичието на годишни отчети за изпълнение на ОПР и непълното съответствие на
отчетените дейности за 2009 и 2010 г. по Програмата за управление с мерките и дейностите
на ОПР, оценка на ефикасността (размер на вложените средства за постигане на целите) е
невъзможно да се направи. В допълнение, при разработването на плана очевидно не е била
налична необходимата информация и подготовка за да направи обективна преценка на
необходимите средства и така някои мерки остават подценени, докато други са надценени.
Към момента е възможно да се проследи въз основа на наличната информация какви са
направените вложения по различните приоритети, което позволява да се оцени тяхното
текущо съотношение. Таблицата по-долу представя съотношението между различните
приоритети, изчислено на база финансовите данни от точка 3.7. Разпределението е
индикативно, поради изтъкнатите съображения относно несъответствията на отчетените
дейности с ОПР.
Разпределението по приоритети показва, че най-голяма относителна финансова тежест има
Приоритет 3 Подобряване на условията на живот на гражданите на община Божурище и
на качеството на природната и жизнената среда в общината. Следващ по тежест е
Приоритет 1: Създаване на атрактивна бизнес среда и ускорено развитие на
икономическия потенциал в община Божурище (32,6%) и последен - Приоритет 2.
Хармонично развитие на територията на община Божурище и модернизиране на
техническата инфраструктура. Това разпределение не съответства на логическата тежест
на приоритетите и техния обхват, но следва да се отбележи, че до голяма степен се дължи на
невъзможността за осъществяване на редица инфраструктурни проекти по ПРСР.
Приоритети

вложени
средства

%

Общо за ОПР

5 849 405

100%

Приоритет 1: Създаване на атрактивна бизнес среда и ускорено развитие
на икономическия потенциал в община Божурище

1 908 765

32,6

Приоритет 2. Хармонично развитие на територията на община Божурище
и модернизиране на техническата инфраструктура

1 168 863

20,0

Приоритет 3 Подобряване на условията на живот на гражданите на
община Божурище и на качеството на природната и жизнената среда в
общината

2 771 777

47,4
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5. Оценка на степента на постигане на целите и ефективност на изпълненото
Общата рамка за планиране на ОПР на община Божурище включва 3 приоритета, 15
мерки и 82 дейности. Сериозно е наличието на мерки, по които няма осъществени
дейности или осъществените дейности/инвестиции са много малко, или са осъществени
поредица от дейности, които не са планирани, но попадат в логическия обхват на
мярка/приоритет и показва, че планирането не е извършено в достатъчно съответствие с
потребностите и възможностите. Изпълнението по заложените приоритети се оценява
като ниско. Тази оценка се обуславя от недостига на пълна и структурирана информация
за изпълнението и от нерелевантност на мерки и дейности в много по-голяма степен,
отколкото от липса на активност. Не на последно място следва да се отчете и малкият
брой одобрени проекти, подадени от общината и други бенефициенти, причините за
което е необходимо да се обследват и да се предприемат евентуално необходимите
действия за повишаване капацитета на територията.
Въпреки формалното ниско изпълнение на плана, наличието на активност от страна на
общината е отразено в общественото мнение на местното население. Икономическата
криза не може да не доведе до последици на местно ниво и половината от анкетираните
посочват, че общината в последните няколко години се развива към по-лошо, като
основна причина за това, далите отговор на въпроса, посочват намаляването на
населението, застоя и безработицата. Все пак обаче, един значителен дял от малко над 1/5
посочват, че общината се развива към по-добро и причините, които изтъкват
отговорилите за това, са от местен характер и свързани с активност от страна на местната
власт. Като постижения в развитието на общината се отчитат от значителни дялове
респонденти дейностите по благоустройство (42,9% от отговорилите), развитието на
спорта (спортните и рекреационни бази) – 25,0%, подобряването на водоснабдителната
инфраструктура (14,3%). Същите сфери обхващат и конкретни проекти, за които
анкетираните се сещат спонтанно, помолени да посочат конкретни проекти, резултатите
от които са се отразили благоприятно върху развитието на общината и качеството на
живот – реконструкция на детски градини, развитие на спорта/изграждане или
подобрение
на
спортни
съоръжения
(по
30,8%
от
отговорилите),
изграждане/рехабилитация на водопровод (23,1%). Същевременно най-съществените
проблеми, които остават нерешени според местните хора, са свързани със застаряване на
населението и недостиг на млади кадри (23,8%), сметосъбирането и инфраструктурата за
отпадъци (14,3%), с необходимостта да продължат дейностите по изграждане и
рехабилитация на водоснабдителна инфраструктура (9,6%).
Горното показва, че е особено необходимо привеждането на планиращия документ в
съответствие с потребностите, наред с мерките за активизиране и получаване на
финансиране от европейските фондове.
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Графика 6: Според вас като цяло как се развива общината в последните няколко
години – към по-добро или към по-лошо?

Не знам;
27,6%
Към полошо;
50,0%
Към подобро;
22,4%

Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Таблица 9: Бихте ли посочили защо мислите така? (база всички анкетирани)
Защо се развива към по-добро
Кметът е добър, защитава интересите ни
Работи се
Общината се финансира сама
Защо се развива към по-лошо

5,2
1,7
1,7

Няма хора, раждаемост, кадри, миграция
8,6
Няма промяна, няма развитие, застой
3,4
Няма работа/безработица /няма
3,4
производство/няма дейност
Неотговорил
75,9
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Таблица 10: Според вас, кое е най-голямото постижение в развитието на Вашата
община за периода от 2007г. досега? (броят на процентите надхвърля 100, тъй като
запитаните са давали повече от един отговор)
Благоустройство
42,9
Спортът се развива
25,0
Водоснабдяването
14,3
Култура
12,5
Чистота
12,5
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
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Таблица 11: А кои важни проблеми остават нерешени?
Техническа инфраструктура (38,3%)
Проблеми със сметосъбиране / ТБО
14,3
Лошо състояние на водопроводна мрежа
9,6
Състояние на пътища
4,8
Състояние на уличната мрежа
4,8
Канализация и пречистване на отпадъчни води
4,8
Общосоциални и икономически проблеми (33,4%)
Няма хора/кадри/млади
23,8
Няма икономическа дейност/предприятия/работа
4,8
Няма административен капацитет
4,8
Социална инфраструктура (9,5%)
Здравеопазване
9,5
Ред и сигурност (4,8%)
Полицейски участък

4,8
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
Таблица 12: Можете ли да посочите конкретни проекти от изпълнението на ОПР,
резултатите от които са се отразили благоприятно върху развитието на общината и
качеството на живот в общината? (броят на процентите надхвърля 100, тъй като
запитаните са давали повече от един отговор)
Реконструкция на детска градина
30,8
Развитие на спорт/ спортни съоръжения
30,8
Водопровод
23,1
Социален асистент
7,7
Канализация
7,7
Благоустройство /градинки/паркове
7,7
Развитие на културно-исторически обекти
7,7
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
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6. Изводи
Напредъкът по изпълнение на ОПР е трудно да бъде оценен количествено поради липсата на
годишни отчети за изпълнение на плана, косвената информация от отчетите за изпълнение на
Програмата за управление, чиито цели и мерки нямат винаги пряко съответствие с
приоритетите и мерките по ОПР, липсата на информация за напредъка за 2007 и 2008 г. Не са
налице и индикатори за наблюдение и оценка. Въз основа на наличните данни и
съпоставянето с планираните като необходими средства може да се обобщи, че изпълнението
по мерки е ниско. Извършени са обаче поредица от дейности, които попадат в обхвата на
формулираните приоритети в плана и ефектът им е станал видим за крайните бенефициенти
– жителите на общината. В същото време планирането на необходимите средства очевидно е
извършено без наличната необходима информация и подготовка и те могат да бъдат както
надценени за по-нерелевантни дейности, така и подценени за други, по-релевантни.
Не на последно място следва да се отчете и малкият брой одобрени проекти, подадени от
общината и други бенефициенти, причините за което е необходимо да се обследват и да се
предприемат евентуално необходимите действия за повишаване капацитета на територията.
Това е и посоченото от най-значим дял респонденти в изследването, което трябва да се
направи, за да се постигнат по-добри резултати и осезаем ефект от изпълнението на ОПР
(40,9%).
Също така могат да се направят следните конкретни заключения:
-

Налице са несъответствия в структурата и съдържанието на ОПР със закона –
свързани с момента на неговото разработване и последна актуализация и липсваща
последваща такава (Указанията за актуализиране са издадени на 20 май 2009 г.).

-

Изразена е от страна на представителите на общината компетентност и познаване на
изискванията на нормативната уредба за планирането на регионалната политика в
страната. Всички те изразяват ясно, че ОПР 2007-2013г. на община Божурище не
отговаря на изискванията на нормативната уредба и не съответства на документите за
развитие на областно, регионално и национално ниво, но не са предприели действия.
Може да се направи извода, че ОПР не е необходимия управленски и
административен документ за управление на община Божурище и той не се
припознава като документа, спрямо който се планира и реализира дейността на
общината. Изразеното мнение и отношение вероятно е продиктувано и от неясния
подход и мястото на общинските планове за развитие в процесите на планиране,
програмиране, изпълнение и управление на стратегическите и оперативни документи
финансирани от политиките и фондовете на ЕС, за периода 2007-2013г.

-

От страна на местната власт е изразено мнение, че поради липсата на единен подход,
хаотичните модели, които се ползват в държавата като цяло при изследване на
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икономическото развитие в областта и планирането са основните причини, които
водят до неправилното структуриране на стратегическите и планови документи, и
липсата на ефективни резултати от прилагането на ОПР.
-

Формулировката на приоритетите е логически обвързана с реалностите на
територията, констатирани в социално-икономическите анализи, и с визията на
местните хора, отразена в проучването сред населението на общината. Мерките и
дейностите в много случаи не съответстват и/или не покриват в пълнота приоритетите
или тежестта им не отразява по релевантен начин обективните фактори и потребности
на територията.

-

По отношение администриране, наблюдение и отчитане изпълнението на ОПР – не са
налице годишни доклади за наблюдение изпълнението и отчети за изпълнение на
плана и систематизирана информация, което прави невъзможно пълните изчисления и
затруднява оценката.

-

Не са формулирани индикатори за наблюдение и оценка, което затруднява оценката
на ефективността и степента на постигане на целите и приоритетите.

Таблица 13: Какво смятате, че трябва да се направи, за да се постигнат по-добри
резултати и по-осезаем ефект от изпълнението на ОПР върху развитието и
качеството на живот в общината? (броят на процентите надхвърля 100, тъй като
запитаните са давали повече от един отговор)
Активност на общината/други меки дейности (59,0%)
ЕС средства, проекти
40,9
Да се намали такса смет
9,1
Активиране на населението
4,5
Проучване на нуждите
4,5
Общосоциални и икономически дейности (22,7%)
Работни места, икономическо развитие, привличане на
22,7
инвестиции
Техническа инфраструктура (9,0%)
Пречиствателна станция/качество на водата
4,5
Канализация / ПСОВ
4,5
Социална инфраструктура (9,1)
Здравеопазване
9,1
Източник: Изследване сред населението, община Божурище
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7. Препоръки за актуализация на ОПР
-

Необходимо е привеждане на структурата и съдържанието на ОПР в съответствие с
актуалните изисквания на ЗРР и свързаната подзаконова нормативна база.

-

По-специално, особено необходимо е разработването на система за наблюдение и на
измерими индикатори за наблюдение и оценка на плана. В рамките на системата за
наблюдение да се разработят формати на таблици за изпълнение с натрупване
(подобно системата за оперативните програми (ИСУН), като за качествените дейности
да се въведе пак таблица, отразяваща тяхното изпълнение/неизпълнение/частично
изпълнение с коментари и причини.

-

Да се актуализират социално-икономическите анализи с актуални данни.

-

Да се обърне внимание на стратегическата рамка и съответствието на мерките с
цели/приоритети, особено при разработването на ОПР за следващия програмен
период.

-

Да се определи административна отговорност на експерт или група експерти от
администрацията на общината, който да координира процеса на актуализация на
документа, да съблюдава процеса и подхода на работа и да наблюдава и докладва на
Кмета и Общинския съвет изпълнението на плана. Да се предприемат мерки по
създаване и реализиране на административен механизъм за набиране и обобщаване на
информацията и документацията свързана с изпълнението на ОПР.

-

При подготовката на следващия план да се използват специалисти, които да
остойностяват конкретните дейности и идейни проекти. При наличието на такава
оценка, извършена от експерти в съответните области, и когато се види размерът на
необходимата инвестиция, тогава може да се вземе и необходимото решение относно
дали е налице необходимият капацитет за осъществяване на дадена мярка. Като цяло
комплектът от мерки в тяхната съвкупност следва да се оцени като реалистичност на
постигане с оглед разполагаемия капацитет и време и налични бенефициенти на
територията.
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СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
1. Приложение № 1 към т. 2.1. от Доклад за Междинна оценка – Обобщена справка за
възможностите за инвестиции в периода 2007 – 2013 г. по програми, финансирани от
европейски фондове, по видове дейности и потенциални бенефициенти от
територията на Община Божурище;
2. Приложение № 2 към т. 3.3. от Доклад за Междинна оценка – Обобщена справка за
съответствието на изискванията на Закона за регионалното развитие и правилника за
прилагането на закона с извършените до момента дейности, отнасящи се до
задължения и отговорности на кмета на общината и общинския съвет по подготовка,
изпълнение и наблюдение изпълнението на общински план за развитие, подготвените
и налични документи и тяхното управление и съхранение;
3. Приложения към т. 3.7. от Доклад за междинна оценка:
Приложение № 3.1. и Приложение № 3.1.1 – Обобщена справка за
подадените,
изпълнявани,
прекратени и
изпълнени проекти
от
Информационната система за наблюдение и изпълнение на проектите,
финансирани от Структурните фондове за Община Божурище;
Приложение № 3.2. и Приложение № 3.2.1. – Обобщена справка за
подадените,
изпълнявани,
прекратени и
изпълнени проекти
от
Информационната система за управление на проектите, финансирани от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
Приложение № 3.3. – Обобщена справка за получени субсидии от
Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието и Европейския
земеделски фонда за развитие на селските райони, получени от земеделски
производители, институти и училища на територията на Община Божурище;
Приложение № 3.4. – Обобщена справка към края на 2012 г. за подадените,
изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти от Информационната система
за наблюдение и изпълнение на проектите, финансирани от структурните
фондове, проекти с бенефициент Община Божурище.
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