МЕЖДИННА ОЦЕНКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ОПР-Общински план за развитие
ЗРР- Закон за регионално развитие
Ес – Европейски съюз
ОБ – Общински бюджет
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ВЪВЕДЕНИЕ
1.Периодът на изпълнение е първата времева
рамка, в която България като страна членка на
Европейския съюз прилаган на местно ниво
Нормативната основа е Закона за регионално
развитие.
Общинския план за развитие 2005-2013 година е
основен стратигически документ на община
Трекляно, който е разработен в съответствие с
методическите указания за актуализиране на
действащите стратегии и планове за регионално и
местно развитие.
Съгл. чл.33 ал.2 от ЗРР междинната оценка
включва:
-оценка на първоначалните резултати от
изпълнението
-оценка на степентта на постигане на
съответните цели
-оценка на ефективността и ефикасността на
използвание ресурси
-изводи, препоръки и актуализация на
съответния документ.
В следствие на реформите в РБ след 2007 г.
настъпват промени в националното и европейското
законодателство за региионално и местно развитие.
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НАЦИОНАЛНА СТРАТИГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

ОПЕРАРТИВНА ПРОГРАМА

РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЛАСТНИ
СТРАТЕГИ
И

ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

МЕТОДИКА – ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДА
ПРИ ОЦЕНКА, КАКТО И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

1.Преглед по изпънението на ОПР
2.Промените които са настъпили
3.Това което следва да се направи да постигане
на целите
По отношение на източниците на информация
се събира в последствие информация, която се
анализара.
Критериите за оценка – нормативните правила и
стандартите за планиране; отразяване и вляние
върху състоянието и промените в соицалноикономическия профил на община Трекляно;
постигнати резултати; ефективно и ефикасно
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използване на ресурсите за развитие на общината;
устойчивост на постигнатите резултати. По време на
междинната оценка не се срещтнаха трудности, тъй
като служителите на общинската администрация
оказаха заинтересованост. Основните източници на
информация включват- общинския план за развитие,
бюджета на общината, статистиката на общината.
Една от основните цели е управление на
отпадъците.
Модернизация
на
инфраструктурата
на
общината-рехабилитация на водопровдни мрежи,
подобряване на общинската пътна мрежа, усвояване
на средства от ЕС чрез кандидатстване на проекти.
Въпреки оскъдния бюджет на община Трекляно
в частта му за местни приходи общината усвоява
европейски средства по няколко дейности –
Трансгранично
сътрудничество,
Безвъзмезна
финансова помощ по опративна програма развитие
на човешките ресурси. Направени са ремонти с
капитални средства на тротоари и общински
пътища(полагане на нов асфалт, чъкълиране ),
изградена е напречна връзка Чешлянци –
Метохия;изградена е водопровдна мрежа в населени
места където няма, построени са няколко
потстройки в гробищни паркове в сътавните села на
общината,
Възстановяване на камбанария
Драгойчинци, Ремонт на общежитие, Ремонт на
пожарна сграда Трекляно, Изградена е пътна връзка
с водосток Средорек, Ремонт на декоративна чешма
Добри дол, Ремонт на декоративна чешма
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Д.Кобиле.Направен е текущ ремонт на сградите
общинска собственост-кметски наместничества,
складови бази, храноизнос.
От страна на кмета на общината се направи
важна крачка за усъвършенстване на местното
самоуправление и прякото участие на гражданите в
него.
По отношение на културните мероприятия в
общината – провеждат се ежегодно землячески –
срещи събори в половината от населените места на
територията на община Трекляно, както е и
възобновена традицията за провеждане на
международния събор”Славче” България-Сърбия.
Правят се чествания по културния календар на
общината-годишнини на училище, читалище и др.
Честванията за официалните празници също.
Общината кандидатства и по проект”Глобални
библиотеки” по проекта бяха даставени офис
оборудване, компютърна канфигурация и др.
През 2008 г. ни бе предоставена безвъзмезна
финансова помощ от ДФ”Земеделие” по САПАРД
за асфалтиране на улица в с.Злогош на стойност 120
хил.лв.
В момента се усвояват средства по схеми за
безвъзмездна финансова помощ по опративна
програма развитие на човешките ресурси по
приоритетна ос 5 с договарящ орган Агенция за
социално
подпомагане.Единия
проект
е
“Алтернативи” а другия “Помощ в дома”.
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КРИТЕРИИ ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА
Включва определени критерии за оценка които
характеризират потенциала за реализация и
качеството за резултатите при изпълнение на
общинския план за развитие на община Трекляно.
• Стратигическото съответствие с целите и
задачите и приоритетната политика за
регионално и местно развитие за текущия
планов програмен период
• Нормативно съответствие с правилата и
стандартите за регионално развитие
залегнали в националното законодателство
за регионално развитие
• Отразяване на състоянието и промените на
социално-икономическия
профил
на
общината.
• Ефективо и ефикасно използване на
ресурсите на общината.
• Социалната ангажираност
• Постигане на желаните ефекти
Критерии за оценка
Обоснованостсъответствие и
съгласуваност
Ефективност

Определение
Поставените цели
съответстват ли на
силните, слаби страни и
проблеми на общината?
Постигнатите резултати
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Ефикасност

Полезност

водят ли до постигане на
поставените цели?
Съответстват ли
вложените ресурси
финансови и материални
на постигнатите
резултати?
Посигнатите цели и
вложените ресурси
отговарят ли на
поставените цели?

ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Оценката на ОПР е на база отворен диалог
между кмета на общината от една страна и
общинското ръководство с жителите.
Плана за развитие на общината следва да се
актуализира, като се има в предвид ритмичността на
световната икономическа и финансова криза,
демографските промени които настъпват всяка
година и се задълбочават, както и изменението на
климата. Всички те следва да бъдат съобразени с
въздействието им върху община Трекляно.
Община Трекляно е приела и следва принципа
на прозрачност и диалог – провеждат се публични
обсъждания на документи.
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Общинския бюджет
Стратегии и програми – обсъждат се
със заинтересованите лица и кметските
наместници на деветнадесетте населени места
на територията на общината. Публикациите и
материалите са чрез официалния сайт на
общината, регионалната преса и съобщения и
обяви.Провеждат се работни срещи и
дискусии.По време на публичните обсъждания
се водят протоколи, събира се информация и
данните се обобщиват. След обсъждането Кмета
на общината внася предложенията за обсъждане
в Общинския съвет. На публичните обсъждания
се взимат в предвид поставените въпроси и
искания на всеки участник.
• По отношение на анализа – за
изминалите години общината не е направила
годишни анализи на постигнатия напредък,
целите и препоръките на общинския план за
развитие.
• При кандидатстване по проекти
Общински съвет Трекляно участва в процеса ,
като одобрява кандидатстването по дадена
бюджетна линия.
•
•

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
От 2007 г. България стана членка на
Европейския съюз и започна реализацията на
кохезионната политика на Съюза.В страната действа
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нова инситуционална рамка, чрез която започна
устовяването на средства от Структурните
кохезионни
фондове,
променено
е
законодателството и нормативната база.
Наблюдава се напредък в общината по
набелязаните приоритети в Общинския план за
развитие. Европейските и трансграничните проекти
по които се работи са финанасирани на 100%, тъй
като и част от тях представляват безвъзмездна
финансова помощ. В предвид минималните приходи
по общинския бюджет на общината е недопустимо
да се допуска разход на средства за сметка на
ОБ.Умело се използват възможностите по
оперативните програми с цел намаляване на
безработицата в частта й за най-уязвимите групи
като
се предоставят
услуги
в
домашна
среда.Процента на усвояемост на средствата също е
на 100%. Общината при възможност участва и в
трансграничното сътрудничество чрез т.н. меки
мярки за популяризиране на общината, чрез нейната
флора.Общината
е
включена
в
изградена
трансгранична информационна мрежа БългарияСърбия.
Община Трекляно участва и в създаването на
общита информационна мрежа PM-NET.
Решение е намерено и по отношение на
дългогодишния болен проблем на общината с
комуникацията ИНТЕРНЕТ. Осигурен е безжичен
ИНТЕРНЕТ на всяка работна станция със
съдействието на два мобилни оператора.
11

Създаден е сайт на общинска администрация
Трекляно.
По отношение на управление на отпадъците –
локализирани са почти всички незаконни сметища
на територията на общината. Отпадъците се събират
в 1/3 от населените места от сметосъбираща фирма
и се депонират в сметище извън територията на
общината.В тази си част голямо съдействие за
населените места където няма смето събиране
оказва общинската администрация.По традиция се
взима участие в кампанията “Да изчистим България
за един ден”.
Като второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити ОУ”Св.Климент Охридски” Трекляно
участва в проекти, които са обезпечени. Единия
проект е за целодневно обучение. В още два от
проектите са доставени оборудване и ламинат.
От страна на общинското ръководство е
осигурен свободен достъп на гражданите – всеки
ден т.е. без приемен ден за поставяне на въпроси и
решаване на проблеми на местното население.
ПРЕПОРЪКИ
СТРАТЕГИЯТА

ПО

ОТНОШЕНИЕ

НА

1.Необходимо е общината да актуализира
цялостно стратегията си като я приведе в
съответствие
с
нормативните
изисквания,
европейската и регионална стратегии.Цялостно
стуктурата и съдържанието да бъдат оптимизирани.
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2.Необходимо е общината да започне поетапно
изграждане на улично осветеление на територията
на цялата община.

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
За постигане на целите на общинския план за
развите:
1.Необходимо е активизиране на проектната
готовност и партньорствата за изпълнение на плана
в частта му за участие на общината в проекти.
2.При актуализация на общинския план за
развитие да се прилага принципа на партньорство и
включване на заинтересованите страни в система за
наблюдение и контрол така, че и заинтересованите
страни да излизат с проекти предложения- на ниво
избор на проекто предложение и мярка.Необходимо
е плана да се адаптира към промените и да се
адаптира неговата ефективност и ефикасност за
провеждане на нормалната политика и развитие на
общината.Основно внимание трябва да се обърне на
отговорните органи и дължностни лица за
привеждане на Общинския план в действащ и
адекватен.Кмета
на
общината
организира
наблюдението на изпълнението на Общинския план
за развитие.Годишния доклад за наблюдение се
изготвя по ред определен от Кмета на общината и се
одобява от Общинския съвет по негово
предложение.Информацията от данните на доклада
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се въвежда в Единната информационна система за
управление на регионално развитие.
3.При самото изготвяне на проекти да се прави
анализ за ползите и тенденциите за развитие, като се
обърне
особено
внимание
на
паричната
обезпеченост на всеки проект.
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