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І. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 20072013 Г.
1.1. Методология на извършване на последващата оценка
Последващата оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община
Дългопол за периода 2007-2013 г. се фокусира върху аналитичния обзор и сравнителния
анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР при отчитане на настъпилите
социално-икономически и политически промени на местно, регионално и национално ниво, в
светлината на промените в регионалната политика на ЕС и регистрираните резултати от
прилагането на оперативните програми за България.
Избраната методика е насочена към постигане на обективност на оценката относно
изпълнението на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа. Последващата
оценка преминава през следните основни етапи: проучване, анализ и оценка, съгласуване и
приключване.
Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на структуриран и
систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може да
бъде обобщена по следния начин:
1. Избор на логика на интервенцията. Избраната методика за оценка насочва
вниманието върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът
върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът
върху подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:
• актуален преглед на изпълнението на ОПР;
• изследване на промените в контекста на плана за развитие;
• извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на ОПР.
2. Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на
последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които
характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Дългопол 2007–2013 г:
• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за
регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;
• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на
регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;
• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на
общината за наблюдавания период след 2007 г.;
• Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на
ОПР;
• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината;
• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за
прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;
• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и отвъд
времевия хоризонт на ОПР.
Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за
развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на обективна последваща оценка.
В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, които да допълват
количествените параметри. Основната им цел е да определят качеството и степента на
изпълнение на целите и приоритетите, да допринесат за поставянето на обективна оценка на
Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.

3

развитието на общината и сравнение на постигнатите резултати и ефективно планиране на
следващите действия.
3. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за
изпълнение на последващата оценка са:
• Работни срещи и консултации с представители на община Дългопол;
• Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, анализ, оценка и
екстраполация, синтез.
На този етап бе създадена организацията за събиране на статистическа информация и
проучване на основните планови и стратегически документи - Общински план за развитие
(ОПР) на община Дългопол 2007-2013 г., Междинна оценка по изпълнението на Общински
план за развитие (ОПР) на община Дългопол 2007-2013 г., Актуализиран документ за
изпълнение на Областнатa стратегия за развитие на област Варна 2011-2013 г., Актуализиран
документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г.
При изготвянето на доклада бе обработена и анализирана статистическа информация,
публикувана официално от Националния статистически институт и Агенция по заетостта.
Проследени са конкретните приноси на отделните оперативни програми за изпълнение на
всеки от приоритетите на ОПР, като е направена количествена експертна оценка (в %) и са
използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на Европейския съюз - ИСУН. Анализиран е напредъкът по всички приоритети
на ОПР, като избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи
и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на ОПР.
Събрана бе базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката от
Общинска администрация - Дългопол. За целите на проучването бяха използвани справки,
въпросници и събирана информация в Интернет. Проведени бяха срещи и консултации със
служители на Община Дългопол.
4. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за анализ на
събраната информацията са: сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия;
екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция; селекция.
5. Приложение на оценителната методика – Този етап включва обобщаване, анализ и
оценка на събраните данни, факти и информация. Последващата оценка обхваща времевия
период 2007 - 2013 г., като анализите, констатациите и експертните преценки ще се отнасят до
тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли
по години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните
сектори.
Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите и
приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за
неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за
разработването и подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за новия
програмен период.
6. Формулиране на изводи и препоръки. Изводите и препоръките по отношение на
изпълнението на общинския план за развитие за изминалия програмен период и насоките за
следващия ще са базирани на:
• Експертност при разработването на последващата оценка;
• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;
• Адекватни методи и за анализ;
• Обективна система от критерии за оценка;
• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;
• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на координацията.
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• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на
плановия документ на общината за следващия програмен период.
Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат посочени няколко
съществени извода:
• ОПР на община Дългопол следва да бъде разработен в контекста на новите стратегически
насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода след 2007;
• Новата европейска стратегия на ЕС „Европа–2020” трябва да бъде отчетена при
разработването на ОПР с оглед осигуряване на по-висока степен на кохезия на плановия
документ с перспективната европейска политика.
• Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат оптимизирани и
актуализирани в съответствие с конкретните операции и схеми по оперативните програми за
България, съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2014-2020 г и разработваната
национална концепция за програмиране на развитието през настоящия програмен период.
• Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР и тяхното
допълване и прецизиране. Препоръчително е индикаторите за оценка да имат количествена
характеристика и да се определят формите за тяхното предварително събиране, с цел тяхното
обезпечаване в етап на оценка и планиране на последващи действия.
• Усъвършенстване на организацията и подобряване на комуникацията както между
ангажираните с изпълнението и наблюдението на ОПР длъжностни лица, така и повишаване
на прозрачността и информираността на обществеността за изпълнението на ОПР.
Възможните решения тук са създаване на предпоставки за ранна диагностика на
несъответствия и съществени пропуски в процеса по изпълнение на планираното планово
развитие.
• Повишаване на съществуващия административен капацитет в областта на изготвянето,
изпълнението, отчитането, наблюдението и вътрешната оценка на стратегически планови
документи, както и тяхното актуализиране в съответствие с динамично променящата се
заобикаляща среда.
Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на
проекти и програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от публични и
частни организации на територията на общината. Важно е да бъдат отчитани постигнатите
резултати по проекти, получили безвъзмездно финансиране по ОП, както и такива с
междурегионален характер.
Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на следните поважни източници:
• Официални страници на УО на оперативните програми;
• Регионална статистика на Евростат;
• Данни, анализи и публикации на Национален статистически институт и Агенция по
заетостта;
• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България;
• Официалната страница на Европейския съюз;
• Официални справки от община Дългопол
За събиране на информация бяха разработени и представени за попълване въпросници
към общинска администрация Дългопол, структурите на гражданското общество и
представители на бизнеса на територията на общината. Бяха проведени консултации с
представители на администрацията на община Дългопол.
Обследваните и анализирани документи в процеса на изготвяне на последващата оценка са:
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• ОПР на община Дългопол за периода 2007 – 2013 г.;
• ОСР на област Варна за периода 2007 – 2013 г.;
• Регионален план за развитие на СИРП за периода 2007 – 2013 г.;
• Междинна оценка по изпълнение на ОПР на община Дългопол за периода 2007 – 2013 г.;
• Актуализиран документ за изпълнение на ОСР на област Варна за периода 2011 – 2013 г.;
• Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СИРП за периода 2011 – 2013 г.;
• Официални справки и доклади за изпълнение на проекти, програми и политики на
територията на община Дългопол;
• Бюджети на община Дългопол;
• Планове на капиталовите разходи по Капиталова програма на Община Дългопол за 20112013 г.;
• Секторни стратегии и програми на общината;
• Годишни справки и доклади за изпълнението на ОПР;
• Актуални стратегически документи от по-високи нива;
• Стратегия „Европа 2020”;
• Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално
и местно развитие;
• Концепция за програмиране на развитието на Р България, приета от Съвета за развитие към
МС, 8 юли 2010 г.

1.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението
Общинският план за развитие на Община Дългопол е приет от Общинския съвет на
Община Дългопол през 2006 г. с времеви хоризонт с продължителност 7 години - 2007 – 2013
г. В рамките на ОПР, визията за развитие на Общината в плановия период се дефинира по
следния начин:
„Излизане на общината от категорията "Изостанали райони", устойчиво
социално-икономическо развитие и съхраняване на околната среда и културната
идентичност в региона”
Общинският план за развитие на Община Дългопол 2007-2013 г. включва 4
приоритета:
Приоритет 1: "Развитие на традиционно и алтернативно земеделие върху модерни
екологосъобразни принципи и обвързването му с преработвателната промишленост;
подпомагане на малкия и среден бизнес; създаване на предпоставки за привличане на външни
инвеститори".
Приоритет 2: "Екология, енергийна ефективност, ВЕИ и развитие на специализиран
туризъм, въз основа на принципите на опазване и възстановяване на околната среда и
екологосъобразно използване на природните ресурси"
Приоритет 3: "Подобряване състоянието на техническата и социалната
инфраструктура за стабилизиране на социалните и икономическите процеси в общината;
опазване на културната идентичност"
Приоритет 4: "Намаляване на безработицата и повишаване на ефективността на
икономиката чрез повишаване на професионалното и образователното равнище на
населението и адаптивността му към новите условия на пазара на стоки, услуги и труд"
Основен недостатък при изпълнението на ОПР е липсата на достатъчно подробна,
точна и ясна система за отчитане на дейностите, извършени на територията на общината от
общинска администрация Дългопол, бизнеса и структурите на гражданското общество.
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В Общинският план за развитие на Община Дългопол 2007-2013 г. не е предвидено
годишно наблюдение, отчитане и актуализиране на плана за развитие.
Резултатите показват, че до момента на извършване на последващата оценка, през 2011
г. е извършена Междинна оценка по изпълнение на ОПР на община Дългопол за периода 2007
– 2013 г. Не са извършвани годишни оценки за изпълнение на ОПР и отчитане на дейностите
по прилагане на предприетите мерки на въздействие в отделните сектори, обхванати от ОПР.
Основна информация за изпълнените общински проекти през периода 2007-2013 г. е
включена в Годишен отчет на кмета на Община Дългопол за изпълнението на управленската
програма през 2013 г. Информация за изпълнените проекти от фирмите в частния сектор,
НПО и други организации на територията на община Дългопол е значително по-ограничена. В
това отношение е анализирана основно информация за изпълнените проекти по Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г., предоставена от Държавен фонд земеделие,
Разплащателна агенция-клон Варна.
Таблица 1: Справка за изпълнените проекти от Община Дългопол 2007-2013 г.
ИМЕ И № НА
ПРОЕКТА

Проект №
BG161PO001/4.101/2007/068
"Съвременни
образователни
институции- гарант
за устойчиво
местно развитие в
Община Дългопол"
Рег. № на договора
12-11-41/25.10.2012
г. „Подобряване
ефективността на
общинските
администрации
Дългопол, Долни
Чифлик и
Провадия за
постигане на
оптимизация и
избягване на
дублиращи
функции”
Реконструкция на
площад в гр.
Дългопол,
включително
изграждане на
часовникова кула.

ТЕРИТОРИАЛЕН
ОБХВАТ

СТОЙНОСТ НА
ПРОЕКТА

ПРОИЗХОД НА
ФИНАНСИРАНЕТО

СТАТУС

гр. Дългопол

976896,23

Оп „Регионално
развитие"

Завършен

Общ. Дългопол,
общ. Провадия,
общ. Долни
Чифлик

171693,32

ОП
"Административен
капацитет"

В процес на
изпълнение

гр. Дългопол

273518

ПРСР

Завършен

Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.
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'Реконструкция на
улици в град
Дългопол
Участък: Улица
'Цар Симеон' от km
0+000 до km 0+650;
Участък: Улица
'Гурко' от km 0+000
до km 0+065;
Участък: Улица
'Капитан Калитин'
от km 0+000 до km
0+130.
Подкрепа
за
достоен живот
Проект
№03/321/01312 от
27.11.2012
г.
"Реконструкция и
изграждане
на
спортни
съоръжения с цел
създаване
на
общински център
за спорт, младежки
дейности и отдих в
с.Аспарухово,
Община Дългопол"
Проект
№
03/322/00841
от
27.11.2012
г.
„Реконструкция на
улична мрежа и
площади,
изграждане
на
тротоари
и
тротоарни зелени
площи в община
Дългопол
агломерации
с.
Поляците
и
с.
Партизани”

гр. Дългопол

412466

Община Дългопол

ПРСР

Завършен

ОПРЧР

В процес на
изпълнение

ПРСР

В процес на
изпълнение

ПРСР

В процес на
изпълнение

5785870

с. Аспарухово

1855898

с. Поляците,
с. Партизани
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Проект
№
03/321/01249
"Изграждане
на
общински
информационен и
комуникационен
център
на
територията на гр.
Дългопол,
включващ
и
мобилен модул за
обслужване
на
населените места
на територията на
община Дългопол"
Проект с вход.№ Е08-00103/29.03.2013год.
"Поликлиника-гр.
Дългопол"
„Укрепване
на
водосток на път
SHU
1137
–
Поляците
–
Партизани на км
13+820 с L = 4.0 м
и H = 5.2 м“,
„Ефективна
и
ефикасна
администрация в
община Дългопол”
„Строителство
и
реконструкция на
общински път VAR
3194/III-2083,
Дългопол-Цонево/Сава-Красимир/III-208/ и път от
общински път VAR
3194/III-2083,
Дългопол-Цонево/Сава-Красимир/III-208
/до
общински път VAR
1191/III-208,
КомунариДобромир/Аспарухово”

720182

гр. Дългопол

ПРСР

В процес на
изпълнение

ПРСР

В процес на
изпълнение

МКВПМС

Завършен

ОП
"Административен
капацитет

В процес на
изпълнение

ПРСР

В процес на
изпълнение

5751979,3
Община Дългопол

206598
Община Дългопол

52 339,10
Община Дългопол
5 732 549,30

Община Дългопол

Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
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„Заедно
към
знание” по схема
BG051PO0014.1.05
„Образователна
интеграция на деца
и
ученици
от
етнически
малцинства”
„Развитие
на
регионалния
туристически
продукт
и
маркетинг
на
дестинациите”
„Помощ в дома за
нуждаещите
се
хора от Община
Дългопол”
Усъвършенстване
на
процеса
на
разработване
и
прилагане
на
политики в община
Дългопол
чрез
ефективна
координация
и
партньорство

176 025, 94
ЦДГ в община
Дългопол

ОП „Развитие на
човешките ресурси”

В процес на
изпълнение

ОПРР

В процес на
изпълнение

ОП „Развитие на
човешките ресурси”

В процес на
изпълнение

ОПАК

В процес на
изпълнение

450 000
Община Дългопол,
Община Провадия,
Община Ветрино
194996.49
Община Дългопол
79 975,46

Община Дългопол

1.3. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети
Оценката на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР Дългопол 2007 – 2013 г.
проследява логически взаимовръзката между заложеното като приоритети, мерки и цели в
стратегическия документ от една страна и предприетите действие, изразходените средства и
постигнатият ефект на проектите на общината от друга.
Липсват конкретни индикатори и не са посочени конкретни целеви стойности, което прави
оценката на изпълнението силно затруднена. Липсват като цяло точни критерии изпълнението на
плана за развитие за периода 2007-2013 г.
От това следва да кажем, че системата за оценка, която ще се направи ще разгледа
финансовото измерение на проектите, до каква степен те са изпълнени или етапа на изпълнението
им, в което се намират и дали проекта е осъществил предварително поставената му цел.
ОПР на Община Дългопол се изпълнява според индикативна финансова таблица към плана.
Индикативната таблица представлява своеобразен график за реализация на мерките и проектите,
включени в плана и от тази гледна точка, може да служи за основа за оценка на своевременната
реализация на заложените в ОПР постановки. Според начина, по който е организирана
информацията в индикативната таблица и според наличната информация за реализираните
проекти и тези в процес на реализация, се установяват някои зависимости.
От направената оценка за периода 2007 – 2010 г. ясно личи, че най-добре върви изпълнението
на плана в общината при Приоритет 2 и Приоритет 3, а именно реализирани проекти на обща
стойност 8 481 009 лв. Двата приоритета не могат да бъдат съотносими един към друг поради
специфичните дейности и цели, но могат да бъдат разглеждани с положителна обективна оценка
Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
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за изпълнението на целите си.
Не е толкова успешно изпълнението за другите два приоритета за реализация на плана за
периода 2007-2010 г. Приоритет 1 е свързан с развитие на традиционно и алтернативно
земеделие върху модерни екологосъобразни принципи и обвързването му с преработвателната
промишленост; подпомагане на малкия и среден бизнес, създаване на предпоставки за
привличане на външни инвеститори. Основната част от изпълнението на приоритета е
свързана с възможностите на частни фирми и земеделски производители от община Дългопол
да кандидатстват за финансиране по програми на ЕС. През периода 2007-2013 г. по 3 от
основните мерки на ПРСР са одобрени общо 14 проекта. Относително слабата активност и
резултати в усвояването на европейски средства трябва да бъде повишена през новия планов
период, чрез предприемане на различни действия и мерки, включително повишаване
информираността на потенциалните кандидати за техните възможности. Втората част от
изпълнение на приоритета е насочена към създаване на предпоставки за привличане на външни
инвеститори и представлява важна цел на общината и се препоръчва да бъдат заложени в
новият общински план 2014-2020 г. всички възможности за реализиране на публично-частни
партньорства в община Дългопол, което в ключова възможност за привличане на външни
инвестиции. Изпълнението на показателите на Приоритет 4, свързан с намаляване на
безработицата и повишаване на ефективността на икономиката, чрез повишаване на
професионалното и образователното равнище на населението и адаптивността му към новите
условия на пазара на стоки, услуги и труд е като цяло незадоволително. В основата на тези
показатели са ниският процент на направени инвестиции за постигане на целите по приоритета от
различни от общината бенефициенти. По отношение на реализирани обучения насочени към
повишаване ефективността на служителите в администрацията и предприетите дейности в това
отношение важно място имат изпълнението 3 проекта по ОП „Административен капацитет”, като
един от тях е в партньорство с общините Провадия и Долни чифлик. Изпълнените проекти имат
няколко основни цели в това число: постигане на ефективна и ефикасна администрация в община
Дългопол, усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол
чрез ефективна координация и партньорство и постигане на оптимизация и избягване на дублиращи
функции.
За изпълнението на Общинския план за развитие на общината, набраните финансовите
средства са основно от собствени и целеви бюджетни субсидии –Програма за развитие на
селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, Оперативна програма „Околна среда”, НП „От социални помощи към
осигуряване на заетост”, ПУДООС, Проект „Красива България” и др.
След направения анализ на изпълнението на плана за периода, през 2011 г. е извършена и
приета с решение на общинския съвет, Междинна оценка по изпълнението на Общинския план за
развитие 2007-2013 г. на Община Дългопол. В междинната оценка са включени основни
преоръки и предложения от независимия консултантски орган.

1.4. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между
използваните ресурси при изпълнението на заложения ОПР както за целия период от време
2007-2013 г., така и за периода след актуализацията на плана. Извършен е аналитичен преглед
на проектите и дейностите, реализирани от община Дългопол, други организации и частни
компании. Те са финансирани със средства от бюджета на общината; структурни фондове на
ЕС, ЕЗФРСР, частни инвестиции и други източници. Използвани са данните от индикативната
таблица за периода 2007- 2013 г., актуализирания план за реализация за периода 2011- 2013 г.
При анализа на ефективността на използваните ресурси се разглеждат резултатите от
оценката за степента на постигнатите специфични цели по четирите приоритета на ОПР.
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Реално изпълнението на индикативния финансов план е трудно да се конкретизира
поради направените финансови инвестиции от частния сектор, които не могат да бъдат
определени, поради липса на точна информация и отчетност.
Анализ на ефикасността
За оценка на социално-икономическото въздействие на плана върху икономическото,
социалното и екологичното състояние на община Дългопол е необходимо да се използва
система от индикатори, които отчитат какъв е напредъка по изпълнението на целите на плана,
как се изпълняват финансовите разчети, както и в каква степен са постигнати очакваните
резултати на основа на реализираните проекти в рамките на плана.
Ефектът от прилагането на Общинския план за развитие на община Дългопол се
проявява в крайните видими и измерими резултати, продуктите и въздействието на
съответните дейности и проекти върху целевата територия и нейното население.
Тъй като на етап планиране не е разработена цялостна система от индикатори за
наблюдение и оценка на плана, оценката е извършена на база степен на инвестиран финансов
ресурс. Резултатите по отношение изпълнението на този показател са обобщени както следва:
Таблица: 2 Изпълнение на заложения индикативен финансов ресурс за периода 2007- 2013 г.
Приоритети

Постигнати резултати за

Неизпълнени

периода 2007 - 2013

дейности и
препоръки

Приоритет 1: “Развитие на традиционно и
алтернативно земеделие върху модерни
екологосъобразни принципи и обвързването му
с преработвателната промишленост;
подпомагане на малкия и среден бизнес;
създаване на предпоставки за привличане на
външни инвеститори”.
Цел 1: Развитие на традиционното земеделие —
зърнопроизводство, трайни насаждения,
хидромелиорация
Цел 2: Развитие на екологично и алтернативно
земеделие — технически култури,
билкопроизводство, гъбарство
Цел 3: Възстановяване и опазване на
ландшафтното разнообразие
Цел 4: Развитие на модерно екологосъобразно
животновъдството; запазване на генетичния
фонд
Цел 5: Създаване на подходящи пазарни
условия за реализация на селскостопанската
продукция
Цел 6: Съживяване и развитие на
традиционните за района промишлени
производства и развитие на нови екологичночисти производства на базата на местни
суровини

- Общинска администрация
Дълопол предприема активни
действия по издирване и
уточняване
на
общинска
собственост,
актуване
и
деактуване
на
имоти,
подготовка и провеждане на
търгове за продажби на имоти и
конкурси за учредяване право
на строеж по Решения на ОбС.

Развитие
на
пълноценен пазар на
земята,
вкл.
електронна търговия
–
остарели
териториални
и
кадастрални планови
документи, неприет
земеразделителен
план за гр. Дългопол;

- Изготвени са нова Наредба за
реда
за
придобиване
и
управление и разпореждане с
общинско имущество, както и
Стратегия за управление на
общинската собственост за
периода 2008 - 2011г.

Култивиране
и
оползотворяване на
непродуктивните
и
ерозирали почви в
селскостопански земи
в екологични пасища.

- Създаване на борса
за за
земеделска
продукция,
включително
чрез
-Повишаване на осведомеността
участие в електронна
и
знанията
на
търговия.
селскостопанските
производители
относно Зарибяване
на
въздействието на земеделските язовирите Цонево и
дейности върху околната среда, Елешница,
подкрепа
на
ферми, включително
и
преминаващи към биологично развитие
на
земеделие, предоставяне на промишления
- Изготвена Стратегия
развитие на МИГ Дългопол
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консултации за създаване и
развитие
на
биологично
земеделие,
изготвяне
на
информационни материали и
кампании и др. подобни
дейности

риболов.

Създаване
на
площи,
засети
с
култивирани билки и
гъбарници
за
отглеждане
на
- Учредено „Сдружение за култивирани гъби.
напояване”,
чиято
цел
е
Създаване
на
ефективно
използване
на
тържище, заедно със
възможностите за напояване.
съседните
общини,
- Изработен и приет 10 годишен вкл.
он-лайн,
за
лесоустройствен
проект
за търговия
със
стопанисване на общинските земеделска
гори – до 2017 г. и план- продукция.
програма за стопанисване на
горите – общ. собственост – 13
000 дка.

Приоритет 2: "Екология, енергийна
ефективност, ВЕИ и развитие на специализиран
туризъм, възоснова на принципите на опазване
и възстановяване на околната среда и
екологосъобразно използване на природните
ресурси"
Цел 1. Подобряване на канализационната
мрежа, изграждане на пречиствателни станции
за отпадъчни води.
Цел 2. Ликвидиране на незаконните сметища и
предепониране; предотвратяване на нови
незакон
Цел 3. Създаване на система за мониторинг на
околната среда и управление на отпадъците, в
това число ТБО
ни сметища
Цел 4. Създаване на условия за стопанисване на
земните ресурси на територията на общината в
съответствие с принципите на устойчивото
управление на земите, хармонизирайки целите
на икономическата дейност с целите по
опазването на околната среда и биологическото
разнообразие
Цел 5. Хармонично енергийно потребление и
намаляване на вредните емисии
Цел 6. Устойчиво развитие на специализиран
туризъм на територията на общината и
неговото утвърждаване като приоритетен
отрасъл и ефективен инструмент за социалноикономически растеж.

- Залесени нископродуктивни
земеделски земи – 30 дка в
района на селата Партизани и
Поляците. През 2011 г. са
залесени 160 дка в района на с.
Медовец и с. Арковна.
- Изготвени са работни
проекти за доизграждане на
канализационна мрежа в гр.
Дългопол и с. Цонево и за
доизграждане на ПСОВ с.
Цонево.
Подаден
проект
„Интегрирано управление на
водите в община Дългопол за
агломерации гр. Дългопол и с.
Цонево”.
- Изготвен е идеен проект за
изграждане
на
ПСОВ
с.Медовец. На етап идеен е
изграждането
на
канализационна
мрежа
и
ПСОВ с. Аспарухово.
Кандидатствано е с тези
проекти по ОП „Околна
среда” и ПУДООС.
- Извършват се мероприятия за
предотвратяване
на
възникването на незаконни
сметища.
Приети са
Общинска
програма за управление на
отпадъците и Програма за
опазване на околната среда.
Проведени
са
информационни кампании и
събития, чрез които да се
повишава информираността на
населението относно опазване
на
околната
среда
–

- Необходимост от
реализация на всички
проекти свързани с
реализацията
на
подобряване
на
интегрираното
управление на водите
в населените места на
Община Дългопол.
- Обособяване на
регламентирани
сметища
за
биологични
и
строителни отпадъци.
- Реализиране на
туристическия
потенциал
на
слаборазвитите
туристически
дестинации в рамките
на общината.
Изграждане
на
посетителска
инфраструктура
в
района на Чудните и
Рояшките скали.
- Подобряване
управление
резерватите,
природните

на
на
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информационни
срещи,
брошури, диплянки.
- Извършват се дейности по
саниране и газифициране на
общински
сгради
и
по
изграждане на инсталации за
производство на слънчева
енергия.
- Селски туризъм се развива в
селата Аспарухово, Дебелец,
Сладка вода и Арковна.
- Изграден е туристически
информационен център в с.
Аспарухово.
- Приета е Програма за
развитие на туризма.
- Изградени заслони за отдих,
маркирани
туристически
пътеки и поставени указателни
табели.
- Развива се ловен туризъм от
Държавно горско стопанство и
частен предприемач.

забележителности и
защитените
местности
и
територии
и
запазване на тяхната
флора и фауна.
Създаване
на
местна
браншова
организация
по
туризъм
(МБОТ),
която да координира
и
защитава
интересите
на
създателите
на
туристическия
продукт.
Налагане
на
туристически пакети
с
по-голяма
продължителност,
които да включват
нощувки в селски
къщи и обход на
екопътеки
и
природни
забележителности.
- Възстановяване на
традиционни
за
региона
занаяти,
работилници
и
цехове за сувенири за
туристите.
Изготвяне
и
реализация
на
ефективна Стратегия
за
развитие
на
туризма в Общината.

Приоритет 3: "Подобряване състоянието на
техническата и социалната инфраструктура за
стабилизиране на социалните и
икономическите процеси в общината; опазване
на културната идентичност"
Цел 1. Подобряване на състоянието на
техническата инфраструктура и изграждане на
нови обекти
Цел 2. Подобряване на състоянието на
социалната инфраструктура и материалнотехническата база на образователни, здравни,
културни, спортни и административни
институции; подпомагане на неправи
Цел 3: Развитие на местните институции и
гражданското общество; ред и сигурност.
телствени организации
Цел 4: Създаване на условия за съхраняване и
опазване на културната идентичност

- Подменен участък от
водопровод Ф 150 от ОК 27 с.
Лопушна до км.1100 към с.
Партизани.
- Възстановяване на тръбен
водосток на р. Лопушанска.
- Реконструкция на помпена
станция
с.
Лопушна
и
тласкател.
Допълнително
водоснабдяване на селата, в
които има недостиг на питейна
вода - с. Рояк и полагане на
нов тръбопровод за с.Медовец.
Изграден водопроводен клон в
квартал „Хр. Смирненски” на
гр. Дългопол.
- Изградени и възстановени 16

- Разширение на ЦДГ
„Пролет”, с.Цонево.
- Организиране на
ежегодно провеждане
на
Национален
конкурс за народно
творчество
в
с.
Аспарухово.
- Възстановяване на
Дългополските
награди
“Андрей
Германов”.
- Възстановяване на
самодейния театрален
колектив към НЧ „Н.
Й. Вапцаров“ гр.
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чешми.
Отводняване
на
югоизточната част в Дългопол
и на улици в Цонево и
Партизани.
Основни
ремонти
на
общинска пътна мрежа на
отсечките Боряна – Сл. вода,
Цонево
–
Величково,
Поляците
–
Партизани,
разклон с.Красимир и разклон
с. Рояк.
- Ремонт на път VAR1191
Комунари-Добромир
с
отклонение за Аспарухово.
- СМР общинска пътна мрежа
– Дългопол – Цонево –
отклонение за Сава.
- Ремонт общински път
с.Цонево – Сини вир.
- Ремонт общински път
с.Веселиново – с.Поляците.
- СМР VAR 2190 – Дългопол –
Комунари –отклонение за
Сладка вода.
- Рехабилитация на улица
„Георги
Димитров”
гр.
Дългопол.
Ежегодни текущи ремонти на
уличната мрежа съгласно
Капиталовата програма.
- Изпълнение на проект по
ПРСР за рехабилитация на 3
улици в гр. Дългопол и
реконструкция на централния
площад.

Дългопол.

- Извършена реконструкция на
ж.п. прелези.
- Осигурено покритие на всички
селища
в
Общината
от
мобилните оператори.
- Осигурен интернет-достъп във
всички селища на Общината.
- Саниране на сградата на зимно
кино в гр.Дългопол.
-Изградена многофункционална
сграда в с. Цонево.
- Извършени ремонти на
административните сгради в гр.
Дългопол и селата Цонево,
Партизани, Лопушна и Камен
дял.
- Увеличен капацитет на
Домашния социален патронаж.
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-Реализиране
на
последователни проекти за
услугата „Домашен помощник”
и „Социален асистент”.
- Изградени рампи за инвалиди
по
тротоарната
мрежа
в
централната
част
на
гр.
Дългопол, осигурен е достъп до
сградите
на
общинска
администрация.
- Извършени ремонтни работи
във всички детски градини и
училища в общината.
- Извършено археологическо
проучване на целия район,
археологически разкопки на
късноантичен гробен комплекс
на вр. Арковна, с. Арковна и
Тракийски гробен некропол от
римски период в м. Бежината,
гр.
Дългопол.
Всички
материали от разкопките са
консервирани.
Всички
експонати от Тракийски гробен
некропол са поискани за
изложба
в
Националния
исторически музей.
Приоритет 4: "Намаляване на безработицата и
повишаване на ефективността на икономиката
чрез повишаване на професионалното и
образователното равнище на населението и
адаптивността му към новите условия на пазара
на стоки, услуги и труд
Цел 1. Оптимизиране на образователната
структура и образователната политика,
привеждането й в унисон с практическите
изисквания
Цел 2. Създаване на благоприятни условия за
реализация на младите хора, особено с високо
образование
Цел 3. Създаване на благоприятен бизнесклимат за привличане на български и чужди
инвестиции
Цел 4. Подпомагане на интегрирането на
малцинствата и групите в неравностойно
положение.

- Осигурен пропускателен
режим на всички училища и
детски градини, осветление на
района около училищата,
здравно образование, чрез часа
на класа, здравни кабинети във
всички учебни заведения,
здравословно хранене на
учениците;
- Извършен ремонт и
изграждане на детски
площадки, кътове за отдих и
спортни съоръжения.
- Приета Програма от
Общински съвет за кадрова
обезпеченост в учебните
заведения и фирмите на
територията на Общината.

- Обособяване на
специализирани
паралелки в
образователните
училища на
територията на
общината екология,
туризъм, екологично
земеделие и
животновъдство.
- Липса на охрана на
детските площадки,
кътовете за отдих и
спортните
съоръжения.
- Изграждане на
детски площадки,
кътове за отдих и
спортни съоръжения
в населените места,
където такива
липсват.

- Организирани курсове по
квалификация и
преквалификация от Бюро по
труда, по проекти на Общината
по различни програми на ЕС.
- Създаване на център
за обществена
- Оказване на съдействие на
подкрепа.
потенциални инвеститори и
бизнесмени на територията на - Осигуряване на
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Общината.
- Приет годишен план за
обучение на общински
служители.

повече възможности
за работа на хората в
неравностойно
положение.

- Осигуряване на работа на
нискоквалифицирани и
неквалифицирани работници в
почистване на улици, саниране
и предепониране, закриване на
стари сметища, прочистване на
дерета, събиране на отпадъци от
земеделието, разчистване на
населените места и пътищата от
сняг, поддържането на пътната
мрежа и пр., чрез участие с
проекти по ОСПОЗ.
- Осигуряване на посещаемост
на училищата от децата със
специално образователни
потребности чрез включване с
проект „Предотвратяване на
социалната изолация на хора в
неравностойно положение от
Община Дългопол” и „
Подкрепа за достоен живот”.

От направеният анализ на постигнатия напредък по прилагането и въздействието на
приоритетите, целите и мерките на ОПР на община Дългопол за периода 2007 – 2013 г
показва, че най-добро изпълнение имат приоритет 2 и приоритет 3 насочени съответно към
подобряване опазването на околната среда с оглед осигуряване на устойчивост в областното
развитие и подобряване качеството на инфраструктурата в общината.
Изпълнението на приоритет 1 свързан с развитие на алтернативно земеделие,
преработвателната промишленост; подпомагане на малкия и среден бизнес; привличане на
външни инвеститори поради обективни причини е по-трудно да се реализира само с усилията
на общинска администрация и до голяма степен зависи от активността в действията на
местния бизнес. Според справка предоставена от Държавен фонд земеделие, Разплащателна
агенция-клон Варна за изпълнените проекти по Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г. от земеделски производители и частни фирми на територията на община
Дългопол става ясно, че са изпълнени следният брой проекти:
- 1 проект за подпомагане на млади фермери;
- 5 проекта за подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструкториране;
- 8 проекта за модернизация на земеделските стопанства.
От справката е видно, че като цяло активността на местният бизнес не е висока и поради тази
причина през новия планов период е необходимо да се проведат активни кампании за
популяризиране на новите финансиращи мерки и повишаване степента на усвояване на
европейски средства.
Във връзка с изпълнението на приоритет 4 насочен към намаляване на безработицата и
повишаване на ефективността на икономиката, повишаване на професионалното и
образователното равнище на населението и адаптивността му към новите условия на пазара на
стоки, услуги и труд са реализиране на значими проекти насочени към подобряване на
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образователната и спортна база на територията на Община Дългопол. Реализиран е и проект
за Образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.
Налага се общият извод, че заложените цели се изпълняват ефикасно и имат нужното
въздействие върху целевата територия и нейното население. Необходимо е въвеждането на
точни и ясни индикаторите за оценка на изпълнението на приоритетите в бъдеще в рамките на
новия планов период 2014-2020 г.
По отношение на икономическото развитие общинския план има средно въздействие,
но това се дължи не толкова на липса на инициатива, колкото на редица обективни фактори,
както и настъпилата икономическа криза след 2009 г., продължаваща и в момента.
Ефектът от прилагането на Общинския план за развитие на община Дългопол се
проявява в крайните видими и измерими резултати, продуктите и въздействието на
съответните дейности и проекти върху целевата територия и нейното население.
Сериозна изходна информация и базов ориентир за ефекта от реализацията на
Общинския план за развитие на община Дългопол 2007-2013 г. получаваме от разпространена
и попълнена анкета от 20 граждани на община Дългопол, от която получаваме следните
обобщени резултати:
Според 70% от анкетираните проектната активност на Община Дългопол за устойчиво
местно развитие на територията е нормална. 25% я смятат за силна, а 5% за слаба.
За 65% от анкетираните проектната активност на образователните, социалните,
културните, църковните, спортните, бизнес и неправителствени организации в Община
Дългопол е нормална. Според 30% тя е слаба, а 5% я считат за много активна.
85% от анкетираните желаят да получават информация за Общинския план за развитие
на Община Дългопол, а 15% не желаят да получават такава информация.
Според 50% от попълнилите анкетата влизането на България в ЕС и достъпът до
финансови средства от европейските фондове е повлияло положително върху развитието на
община Дългопол, но в средна степен. Според 30% членството на страната ни в ЕС е с висока
степен на влияние върху общинската територия, а 20% смятат, че влиянието е много слабо.
На въпроса в каква степен е информиран анкетираният за целите, мерките и дейностите
за развитие на общината, 60% отговарят, че са добре информирани, 20% казват, че са слабо
информирани, 10%, че са отлично информирани, а други 10%, че не са информирани.
На въпроса дали анкетираният счита, че прилагането на Общинския план за развитие
(ОПР) на Дългопол влияе позитивно върху развитието на общината, 50% отговарят че
определено влияе, 40% отговарят, че влияе, но не в толкова голяма степен, а 10% считат, че
ОПР няма влияние.
На въпроса как се развива общината от 2007 г. до момента, 55% от попълнилите
анкетата отговарят, че общината се развива към по-добро, а 45 % не могат да преценят.
Анкетираните дават следните оценки на постигнатия напредък на общината в изброените
области ( Легенда: 5 – най-висок напредък, 1 – най-нисък напредък):
- Градско развитие – 3.5 от 5;
-

Социално развитие – 3.35 от 5;

-

Инфраструктурно развитие – 3.2 от 5;

-

Икономическо развитие – 3.15 от 5;

-

Екологично развитие – 2.55 от 5;

Според 55% от анкетираните ОПР оказва средна степен на въздейстивие върху
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населението на община Дългопол, 20% считат, че ОПР оказва висока степен на въздействие,
за 15% влиянието е в ниска степен, а 10% не могат да преценят.
Според 50% от анкетираните ОПР оказва средна степен на въздейстивие върху
територията на община Дългопол и нейното развитие. За 35% влиянието е във висока степен,
10% считат, че влиянието е в ниска степен, а 5% не могат да преценят.
Оценките на анкетираните за провежданата политика за регионално и местно развитие на
община Дългопол са следните:
- Отлична – 30%;
-

Добра – 40%;

-

Средна – 30%;

90% от участниците в анкетното проучване са граждани на общината, 5% са от сдружения
или фондации, а други 5% са служители в общински читалища.
За подобряване на политиката за регионално и местно развитие на Община Дългопол
анкетираните са дали следните предложения:
- Подобрение на пътната инфраструктура – 5%;
-

Опазване на околната среда – 5%;

-

Развитие на социалната политика – 5%;

-

Анкетирани, които нямат мнение по този въпрос – 85%;

Като цяло въздействието от реализацията на общинския план за развитие на Община
Дългопол е в няколко посоки:










Подобряване на икономическото развитие на общината, включително и създаване на
условия за подобряване обслужването на бизнеса и насърчаване на инвестициите в
общината.
Подобрена транспортна инфраструктура и облагородена градска среда;
Повишен процент на населението за което е подобрено водоснабдяването и
канализацията;
Подобряване на социалната, здравната, културната и образователната инфраструктура
изразяваща се в ремонтирани, санирани и доизградени социални заведения, училища,
детски градини и др.
Повишаване капацитета на туристическата инфраструктура, изразяваща се в
увеличаване на легловата база, въвеждане на алтернативни форми на туризъм,
оформяне на зони за отих и туризъм.
Развитие на селското стопанство, изразяващо се в създаване на нови стопанства,
овощни градини, зеленчукови и трайни насаждения;
Увеличен брой на хората с осигурен достъп до предлаганите социални услуги в
общността;
Подобрено качество на околната среда, изразяващо се в почистване на
нергламентирани сметища, въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци;
Повишен капацитет на общинската администрация за подготовка и изпълнение
на проекти, финансирани от различни източници;
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1.5. Изводи и препоръки от проведената оценка на изпълнението на Общински
план за развитие на община Дългопол за периода 2007-2013 г.
Голяма част от стратегическите приоритети, цели, мерки и проекти в ОПР на община
Дългопол са изпълнени или в процес на изпълнение. Резултатите от изпълнените дейности
оказват положително влияние върху социално-икономическото развитие на общината.
При определяне на приоритетите за развитие на община Дългопол успешно е
постигната връзка с набелязаните стратегически цели, като всеки един от тях допринася за
постигането им и оказва определено положително социално-икономическо въздействие върху
целевата територия и нейното население. Правилно идентифицираните основни проблеми,
потенциал и предимства в развитието на община Дългопол са позволили определяне на
конкретни приоритети за балансирано и устойчиво развитие. Определените индикатори за
наблюдение на ОПР в голяма част са изпълнени. Предвидените финансови средства за
реализация на ОПР са съобразени със социално-икономическото и инфраструктурно развитие
на общината.
Основен проблем е, че в ОПР на Община Дългопол 2007-2013 г. няма разписана
система за наблюдение и контрол за ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския
план за развитие.
Процесът по изпълнение и мониторинг е дефиниран в ЗРР. Съпоставката спрямо
законовите изисквания показва, че ОПР на Община Дългопол 2007-2013 г. съдържа
организационната структура за изпълнение, но няма конкретни правила и отговорности за
включването на представители на заинтересованите страни и не е конкретизирана степента на
участие на партньорите в различните функции.
През изминалия период Планът за развитие на община Дългопол е допълван с
включването на нови обекти за изграждане, в резултат от възникването на нови възможности
за външно финансиране. Това е извършвано с решения на Общински съвет. Записаните в
плана цели или приоритети не са променяни. Не са предлагани за обсъждане и приемане от
Общински съвет и актуализации в посока на отпадане на мерки или обекти. Не е
документиран извършен мониторинг на изпълнението. Липсва външно звено от експерти /вкл.
общински съветници/ за наблюдение, контрол, анализ и оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие.
При разработването на новия планов документ е препоръчително, с оглед спазване на
принципа на партньорството и включване на заинтересованите страни, в системата за
наблюдение и контрол на ОПР да бъде включен раздел и разписани процедури за привличане
на заинтересованите страни в публично обсъждане още на етапа на подбор на проектни
предложения и определяне на териториалния обхват на проектите на конкурентен принцип.
Общинският план не е единствена отговорност и не обслужва интересите единствено
на общинската администрация, затова е необходимо създаване на механизъм на
сътрудничество и подпомагане проектното управление (т.е. в рамките на целия проектен
цикъл) между общината, администрираща ОПР и всички заинтересовани страни.
Към момента на изготвяне на последваща оценка на ОПР няма действаща
информационна система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка. Независимо от
разпоредбата на чл. 25 от ЗРР, създаването на единна информационна система за управление
на регионалното развитие в национален мащаб все още се бави. Тя трябва да използва
индикаторите, които са посочени в стратегическата част на ОПР, които в голямата си част са
твърде индикативни и не съдържат стойности. Това е съществена слабост на ОПР и
затруднява оценката на изпълнението, мониторинга и контрола и не дава яснота за степента
на достижимост на целите на документа. Обща слабост на изпълнението на ОПР е липсата на
20
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надеждна система за отчитане на дейностите, извършени на територията на общината от
партньорите в лицето на общината, бизнеса и структурите на гражданското общество.
Препоръчително е да бъдат инициирани действия в няколко насоки:
1. Формулиране на точни индикатори, с цел постигане на оптимално съответствие с
индикаторите на съответните ОП, към които е насочена всяка мярка.
2. Допълване на индикаторите с обективност при отчитане на напредъка по реализацията на
ОПР.
3. Определяне на максимален брой количествени стойности на индикаторите.
4. Залагане на ясни качествени индикатори, които да допълват количествените.
5. Иницииране на мерки за създаване на работещ механизъм за събиране на данни по
заложените индикатори.
6. Интегриране на индикаторите, т.е обединяване на същите постигнати от различни
организации – общинска администрация, други публични организации, структурите на
гражданското общество, бизнеса и т.н.
Предвидените средства за осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на планиране
на ОПР 2007-2013 г. са по-скоро от общ принципен характер, доколкото се установява липса
на конкретни целенасочени действия в тази посока в периода на реализиране на мерките за
въздействие на плановия документ.
Предприетите от страна на община Дългопол инициативи тук могат да бъдат:
• Консултации с всички заинтересовани страни за координация и мобилизация на местните
ресурси с цел успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие;
• Диалог и съобразяване с мнението на гражданите;
• Обсъждането на влиянието на реалните общински политики върху ежедневието на хората;
• Достъп до гражданите, чрез предпочитани от тях информационни канали.
Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща системата за
координация на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите страни,
включително за осигуряване на информация и публичност.
Необходимо е информацията за изпълнението на ОПР да е директна, доколкото принципът на
прозрачност и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван със средства
по ОП, и доколкото Програмата за управление на община Дългопол е предвидено да се отчита
ежегодно.
Нужно е също така да се предвиди разработването на механизми за събиране на актуална
информация от заинтересованите страни за техния принос в изпълнение на ОПР.
Въпреки, че в повечето апликационни форми за финансиране от различни източници се търси
корелация на целите и съотносимостта на конкретния общински проект към стратегически
документи на различни нива, и в частност към ОПР, тази информация не се акумулира. Макар
и да съществуват отделни съвместни срещи, към момента не е създаден и не действа
механизъм за периодични прояви с участието на всички партньори за взаимна оценка на
действията и разглеждане на възможностите за подобряване на координацията.
ОСНОВНИ ИЗВОДИ
Настъпилите промени на политическо и оперативно ниво налагат основните
стратегически и планови документи на по-ниските йерархични равнища да бъдат адаптирани
към промените в условията на обкръжаващата среда. Ето защо при разработване на новия
планов документ – ОПР 2014-2020 г. трябва да се вземат под внимание следните фактори:
• Промените в националната законодателна рамка;
• Постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите на кохезионната
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политика на ЕС;
• Отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по отношение на регионалното
развитие;
• По-добро интегриране в целите и приоритетите на НСРР на общоевропейските цели на
развитието;
• Съгласуване с Оперативните програми 2014-2020 г. и съществуващите секторни програми
• Разписани вътрешни процедури, които определят процеса на планиране, разработване и
управление на проекти, с участието на общинските отдели и дирекции, ангажирани в
прилагането на ОПР;
• Системата за наблюдение и контрол не функционира съгласно разпоредбите на ЗРР и не
позволява количественото и качествено измерване на резултатите за целите на мониторинга и
оценката.
• Разписване на ефективни и директни мерки за осигуряване на информация и публичност;
• Разписване на мерки за прилагане на принципа за партньорство както с останалите
заинтересовани страни, така и на междуобщинско и междурегионално равнище.
Необходимо е да се отчетат и измененията настъпили на местно ниво като:
• Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност настъпилите промени в социалноикономическите и демографски условия в общината;
• Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа на
индикаторите за наблюдение;
• Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на ОПР, в това число:
- Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данните;
- Ежегоден преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
- Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие;
- Мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със
секторните политики, планове и програми на територията на общината;
- Мерките за прилагане принципа на партньорство както с останалите заинтересовани страни,
така и на междуобщинско и междурегионално равнище;
- Резултатите от извършени оценки към края на съответната година и препоръките за
подобряване на процеса по реализация на общинския план на община Дългопол.
На базата на общата информация да се направи обобщение и предложение за последващи
мерки за подобряване на резултатите от наблюдението. ОПР трябва изцяло да бъде съобразен
с Регионалния план за развитие на СИР и с Областната стратегия за развитие на Област
Варна.
Въпреки средният като ниво напредък по реализацията на общинския план, трябва да
бъдат взети под внимание и наличието на следните обстоятелства:
• Слабата усвояемост на евро фондовете на национално ниво, което рефлектира и върху
ниския процент на одобрение на общинските проекти.
• Слаба активност на така наречените заинтересовани страни – частен бизнес, НПО и други.
• Липса на работеща система за отчитане на напредъка по изпълнение на ОПР.
• Недостатъчна ефикасност на осъществените инициативи, тъй като няма съществен напредък
по достигане на приоритетите и стратегическата цел на ОПР.
• Финансовите ограничения пред общинските бюджети свързани с осигуряването на ликвидни
средства за покриване на собствения принос и на текущите плащания по проекти.
Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
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Това са само част от най-често срещаните причини за незадоволителния напредък на
общините при реализацията на общинските планове за развитие. Изключение в това
отношение не прави и община Дългопол. Целите поставени при разработването на плана през
2006 г. са нереалистични, което се дължи на изискванията на действащата тогава нормативна
уредба и последвалата я практика – при кандидатстване за европейско финансиране общината
да покрива изискването всяка нужда да се доказва, чрез наличието им в ОПР. Това на
практика е довело до включване на дейности и проекти, които е очевидно, че не е възможно
да се реализират изцяло в рамките на програмния период. При разработването на плана не е
съществувала достатъчна яснота относно дейностите, които ще се финансират от
Структурните и Кохезиония фондове след присъединяването на страната към ЕС и
максималистичния подход в планирането в случая е бил единствения възможен.

ІІ. Оценка на изпълнението на Стратегията за управление на общинската
собственост на Община Дългопол за периода 2012-2015 г.
1.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
Общината е административно-териториална единица в Република България, в която се
осъществява местното самоуправление. Тя е самостоятелно юридическо лице и има право на
собственост.
Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и
обезпечава финансирането на голямата част от общинските дейности.
Стратегията за управление на общинската собственост на община Дългопол е с период на
действие 2011-2015 г. и е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 8 от Закона за
общинската собственост.
Основен принцип, регламентиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и
вещите – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Общината с
грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са
предоставени.
Съгласно Закона за общинската собственост имотите Общинска собственост се
разделят на публична и частна, съобразно предназначението и статута им. В първата група
имоти са включени паркове, площади, водоеми, сграден фонд, чиито предназначение е
задоволяване обществени потребности от местно значение. Втората група имоти се разделя на
жилищни и нежилищни. Жилищните имоти служат за задоволяване на жилищни нужди.
Нежилищните имоти включват застроени и незастроени парцели /урегулирани поземлени
имоти/, сграден фонд, земеделски земи от общинския поземлен фонд, земи и гори от
общинския поземлен фонд.
Управлението на общинската собственост през периода 2011-2013 година, който
основно е предмет на настоящата оценка се извърша в съответствие със законовата и
подзаконовата нормативна уредба.
Основните дейности, които Община Дългопол извършва по отношение управлението
на общинската собственост са следните:
1. Издирване и уточняване общинска собственост на територията на Общината.
2. Съставяне на АОС.
3. Изготвяне на Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Подготовка и провеждане на търгове за продажби отдаване под наем на имоти.
5. Изготвяне на договори за отдаване под наем и договори за покупко–продажба на общинско
имущество.
6. Заверка на молби- декларации на граждани и издаване на удостоверения към тях.
23
Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.

7. Деклариране на придобитите имоти.
8. Водене на регистри за общинска собственост.
9. Участие в експертни съвети.
10. Участие в заседание на ПК на ОбС-Дългопол.
11. Участие в заседание на комисии по категоризиране и жилищно настаняване
12. Участие в заседание на комисии по Наредба № 2 на ОбС-Дългопол.
13. Актуализация на публичен регистър за общинската собственост.
14. Актуализация на публичен регистър на разпоредителните сделки.

1.2. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети
Дейности по управление на общинска собственост през 2011 г.
Икономическа криза, намаления инвеститорски интерес, ограничения интерес за
закупуване на УПИ при реализирани ОПС, липсата на кандидати за наемане на общински
обекти са основни предпоставки при изпълнение на годишната програма за управление и
разпореждане общинско имущество за 2011 г.
През 2011 г .са съставени 533 бр. АОС, от тях публична общинска собственост - 146
бр. и 387 бр. частна общинска собственост. От съставените актове 500 бр. са за земеделски
земи предоставените с Протокол № 2 /26.01.2009 г.на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ.
Останалите 33 бр. за имоти в регулация- дворни места и сгради /трафопостове, нови АОС по
кадастрална карта-Дългопол/ Всеки акт е комплектован с преписка по съставянето му.
Същите са вписани в службата по вписвания в РС-Провадия и регистрите за общинска
собственост.
В регистрите са отразени и всички настъпили промени с общинските имоти през 2011 г.
/отписани са имотите обект на продажба през годината/.
През 2011 г. в Общината действат 23 броя договори за отдадено под наем общинско
имущество от които:
- 13 бр. договори са за отдадени под наем жилищни сгради, в които са настанени учители,
служители от общинска администрация, както и наематели с установени жилищни нужди.
Същите са настанени съгласно изискванията на Наредба № 12 на ОбС-Дългопол /комисия по
жилищно настаняване/.
- 10 бр.договори за отдадени под наем помещения за търговска дейност и услуги.
Всички договори са сключени съгласно изискванията на Наредби № 4 и 12 на общински
съвет –Дългопол.
Всички наематели са с погасени наемни вноски съгласно сроковете цитирани в договорите.
Не са постъпили суми от наем за минали периоди от два наемателя. Към настоящият момент
са предприети мерки за събиране на сумите по съдебен ред.
Общината разполага със свободни жилища в: с. Поляците – 3 бр., с. Медовец. 6 бр. /в
общежитието в училището/, с. Партизани -1 бр. и с. Цонево - 3 бр..
След извършена проверка, постъпили докладни записки и обсъждане с кметовете на
населените места е установено, че общинските жилища са лошо състояние, необходимо е
извършване на текущи и основни ремонти.
През 2011 г. в изпълнение на Решение № 47-9/21.09.2011 г на ОбС-Дългопол е проведена
процедура за отдаване под наем чрез публичен конкурс на имот публична общинска
собственост./МИГ-Дългопол/
Постъпилата сума в Параграф 2405 ”Приходи от наем на общинско имущество” от
отдаденото общинско имущество е размер на 13 374.50 лв.
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През отчетния период в общината са действали 12 бр. договори за отдадена под наем
общинска площ /монтирани преместваеми съоръжения/ предимно в гр. Дългопол, с.Цонево и
с. Медовец.
Всички договори са сключени при спазване на изискванията на Наредба №2 на ОбС.и
изискванията на чл.56 от ЗУТ – издадени разрешителни и становища на архитекта на
общината.
В параграф 2406 “Приходи от наеми на общинска земя” от договори за отдадена под
наем общинска площ /преместваеми съоръажения/ е постъпила сумата - 5 028.53 лв.
Месечните наемни вноски по всички договори действащи през 2011 г. за отдаване под
наем са изчислени на база-базисни цени определени от ОбС. За всеки ден просрочие е
начислена наказателна лихва
През 2011 г.са действали 12 бр.договори за отдаване под наем на земеделски земи от тях:
- 8 бр. договори са отдаване под наем земеделски земи./маломерни имоти/ без търг или
конкурс /съгл. чл 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ/ в размер на 491.425 дка. в землища – Поляци, Комунари,
Арковна, Сладка Вода, Рояк, Аспарухово, Боряна, Цонево, Медовец, Лопушна.
Годишната наемна вноска е определена на база Списък на средната стойност на рентните
вноски за ползване на земеделски земи на територията на Община Дългопол одобрена от ОД
„Земеделие”-Варна.
Основанието за сключване на договорите е Решение № 43-7/29.04.2011 г.
- 4 бр. договора за отдаване под наем чрез публичен търг на земеделски земи в размер на
119,443 дка. в землищата на Дългопол и Боряна. Проведените търгове на маломерните имоти
са в следствие на подаване на повече от едно заявление за наемане на имоти. Годишната
наемна вноска е определена на база Заповед № РД 46-41/11.02.2011 г на министъра на
земеделието и храните.
В Параграф 2406 “Приходи от наеми на общинска земя” постъпилата сума от цитираните по
горе договори е 8 569.78 лв.
През отчетния период са проведени 51 бр. процедури за продажба на поземлени имоти в
урбанизирана територия и земеделски земи.
Сключени са 12 бр. договори за продажба на ПИ в с.Аспарухово, 2 бр.имоти- изоставени
ниви в землище с.Дебелец, 1 бр. в землище с.Медовец.
Проведена е една процедура по ЗПСПК на имот гр. Дългопол /РСМА/.
Всички процедури са проведени след приети решения на ОбС-Дългопол по реда и условията
на наредба № 4 на ОбС-Дългопол и Наредбата за търговете и конкурсите. Спазвайки
изискванията на чл.40, ал.1 от Наредба № 4 на ОбС-Дългопол са извършени 2 /две/ сделки за
продажба на земя - частна общинска собственост на собственици с реализирано правото на
строеж.
Реализирана е 1 продажба на идеални части от правото на собственост върху земята, върху
която е застроена сградата на собствениците на жилища с етажна собственост, придобили
идеални части от правото на строеж върху общинската земя, съгл. 40, ал.5 от Наредба № 4 на
ОбС-Дългопол
Съгласно чл.44, ал.1, т.1, и ал.2, т.2, ал.3 от Наредба № 4 и Решение № 45-5/24.06.2011 г. са
сключени 2 бр. договори за ликвидиране на съсобственост на имоти в с.Сава.
Постъпилата сума по Параграф 4040 “Приход от продажба на земя” е в размер на 216 318.00
лв.
През 2011 г. са сключени договори за продажба на 3 бр. жилища на лица настанени по
административен ред.
Постъпилата сума в Параграф 4042 ”Постъпления от продажба на сгради” е в размер 20 988.00 лв.
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финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.

25

Застраховани са всички имоти публична общинска собственост съгл. изискванията на чл. 9
ал.1 от ЗОС.
През 2011 г. са извършвани ремонтни дейности в обекти общинска собственост в рамките на
приетите средства в бюджета на общината.
Притеснителен е факта, че имоти публична общинска собственост са не в добро състояние
като: Поликлиника Дългопол, Здравни служби в с. Партизани, с.Цонево, многофункционална
зала „Младост”в гр. Дългопол. Помещения в читалищни сгради са в лошо състояние в
следствие на не добро управление на собствеността.
Няма проявен интерес за наемане на свободните имоти частна собственост.
През 2011 г. общината не е започнала процедура за изземване на имоти от лица не
реализирали правото на строеж, не е приключен процеса и с гробищните паркове по населени
места относно придобиване на земя с цел разширяването им.
Забавен е процеса на актуване на земи по чл.19 ал. ЗСПЗЗ поради съдебен спор между РУГ и
ОД „Земеделие”.
За някой имоти приети в годишната програма не са проведени процедури за продажба, поради
липса на интерес или не приемане на предложенията на общинска администрация за
откриване на процедури.
Всички дейности, като актуване, отдаване под наем и разпореждане са извършвани съгласно
разпоредбите на ЗОС, ЗПСПК, ЗСПЗЗ и всички наредби произтичащи от тях.
Дейности по управление на общинска собственост през 2012 г.
През отчетния период в отдел УТОС са съставени 529 броя АОС. От тях публична
общинска собственост - 327 броя и 202 броя частна общинска собственост. От общия брой
съставени актове - 505 броя са за земеделски земи предоставени с Протокол №2/26.01.2009 г.
на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, 8 броя дерета и 11 броя актове за имоти в регулация.
Всеки акт е окомплектован с преписка по съставянето му. Същите са вписани в служба по
вписванията в РС-Провадия и регистрите за общинска собственост. В регистрите са отразени
и всички настъпили промени с общинските имоти през 2012 г.
През 2012 г. в Общината са действали 38 броя договори за отдадено под наем
общинско имущество, от които:
I. Действащи договорите за отдадени под наем жилищни сгради са 9 броя - в тях са
настанени учители, служители от общинска администрация, както и наематели с установени
жилищни нужди. Същите са настанени съгласно изискванията на Наредба № 12 на ОбСДългопол (комисията по жилищно настаняване).
Всички наематели са с погасени наемни вноски съгласно сроковете цитирани в договорите.
През 2012 г. Община Дългопол разполага със свободни жилища в с.Цонево - 3 броя и в
с.Поляците - 4 броя.
В общината периодично постъпват молби за настаняване в общински жилища.
Насрочва се комисия по чл. 6. ал. 1 от Наредба № 12 на ОбС-Дългопол, която картотекира
нуждаещите се семейства и прави предложения за настаняване.
Постъпват и искания за извършване на ремонти (покривни конструкции) от собственици на
жилища в сгради, в които общината е в съсобственост.
Има предложение от директора на СОУ с.Медовец за предоставяне на общината на
общежитието находящо се в двора на училището поради отпаднала необходимост.
Заключение:
Общинските жилища са в незадоволително състояние - течащи покриви, изпадала
външна мазилка, пропукани стени. Необходимо е извършването на спешни ремонти.
Съставена е съвместна комисия от представители на общинска администрация, ОбСТози документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.
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Дългопол и кметовете по населени места за извършване на оглед и изготвяне на предложения
за разпореждане с общински жилища.
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общински жилища или части от тях.
Постъпилите средства от продажби да се използват за извършване на основни ремонти на
жилища оставащи общинска собственост след приключване на работата на комисията.
3а жилищата одобрени за ремонт се прилага разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т: 3 от Наредба №
12 с изрично решение на ОбС да не се продават.
II. През отчетния период в общината са действали 9 броя договори за отдадени под
наем общински помещения.
Всички наемни вноски са постъпили в сроковете цитирани в договорите.
В изпълнение на Решение № 13-14/01.06.2012 г. на ОбС-Дългопол е проведена процедураконкурс за отдаване под наем на дворно място и сграда (дясно крило на ЦДГ с.Медовец).
Заключение:
Наличие на свободни сгради или части от тях - помещение до бивша автоспирка с.Сава,
помещение до автоспирка с.Яворово, под блоково помещение в жилищен блок с.Цонево,
бивша здравна служба в с.Боряна, сгради на бивши училища с.Комунари, с.Цонево, с.Боряна,
бивша детска градина с.Величково, помещение на II етаж на стадион с.Цонево.
По-голяма част от сградите са в лошо състояние. Общината не разполага с финансов ресурс за
охрана на тези сгради, поради което са обект на посегателства.
Няма заявен инвеститорски интерес за наемане на цитираните свободни имоти.
Предложение:
1 .Кандидатстване по оперативни програми за изграждане на обекти за отдих, спорт и
туризъм (пример - училище с. Аспарухово).
2.Участие в ПЧП.
3.Обследване на сградите и констатиране от опасност от срутване и предложение за
събаряне.
Разпореждане.
III. Действащи през 2012 г. договори за отдадена под наем общинска площ (монтирани
преместваеми съоръжения за търговия и услуги) - 11 броя.
Всички договори са сключени при спазване на изискванията на Наредба №2 на ОбС и
изискванията на чл. 56 от ЗУТ - издадени разрешителни и становища на архитекта на
общината. Постъпили са всички наемни вноски, както и дължимите суми за минали периоди
(2011 г.). От 2012 г. е вече традиция всеки вторник и четвъртък да съществува тъй наречения
„Пазар". За тази цел се използва тротоарите на ул. „Здравко Бомбов", а за продажба на
селскостопанска продукция на бул. „Ген. Заимов". Постъпилата сума от такса пазари за 2012
г. е в размер на 10 030.00 лв. По-голямата част са предимно от събрани суми на традиционни
събори – Дългопол, Цонево. Партизани, Аспарухово.
Предложение:
1 .Изграждане на пазар в гр.Дългопол.
2. Активизиране на кметовете по населени места, с цел събиране на такси при ползване
на тротоари и улични платна за търговска дейност.
IV. През 2012 г. са действали 9 броя договори за отдаване под наем на земеделски
земи. Годишната наемна вноска е определена на база Списък на средната стойност на
рентните вноски за ползване на земеделски земи на територията на Община Дългопол
одобрена от ОД „Земеделие"-Варна.
През 2012 г. с решение на ОбС-Дългопол бяха предоставени 4 339 броя земеделски
имота с обща площ 22 993.021 дка на „Земи и гори" ЕООД.
На основание сключени споразумения за стопанската 2009-2010 г. за ползване на
Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.
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земеделски земи по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ (бели петна - общинска собственост в землища
Красимир и Боряна) е прехвърлена внесената от ползвателите на имотите сума от 640.54 лв.
от текущата набирателна сметка на община Дългопол в сметка „Приходи и др. постъпления на
местни бюджети".
Предвижда се прехвърляне на внесените рентни вноски от ползвателите на земеделски
земи за сключени споразумения за стопанската 2010-2011 г.
За стопанската 2011-2012 г. няма сключени споразумения за землищата на община
Дългопол.
Заключение:
Земеделските имоти - общинска собственост (предоставени по реда на чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ) са в по-голямата си част необработваеми земи. Същите са разпокъсани маломерни
имоти (имоти с площ до 10.00 дка) и не представляват интерес за ползване от потенциални
ползватели. Усилията на общината следва да бъдат насочени към превръщането им в
обработваеми чрез извършване на мероприятия за тяхното привеждане в добро земеделско и
екологично състояние.
Предложение:
С цел ефективното стопанисване на земеделските имоти и създаване на масиви за
тяхното ползване се предлага:
Общината да инициира уедряване на земеделски имоти по реда ЗСПЗЗ и правилника за
прилагането му. Експерти и специалисти от общинска администрация ще изготвят
предложение за промяна в нормативните документи, касаещи процеса на уедряване на
земеделската територия. След обособяване на земеделските територии в резултат на
уедряването същите да бъдат отдавани под наем приоритетно на млади земеделски
производители след Решение на Общински съвет.
През 2012 г. са проведени 7 броя процедури за продажба чрез публични търгове с явно
наддаване на поземлени имоти в урбанизирана територия в с. Аспарухово и зем. земи в
землище Дебелец.
Обявени са за непроведени 6 процедури поради липса на купувачи. Сключен е договор
за продажба на имота в землище Дебелец.
За имоти приети в годишната програма не са проведени процедури за продажба поради липса
на интерес или не приемане на предложенията на общинска администрация за откриване на
процедури.
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 и Решение № 13-4/01.06.2012 г. е сключен 1
брой договор за ликвидиране на съсобственост на имот в с.Лопушна.
През 2012 г. не са решени следните проблеми:
1. Не е приключил процеса на актуване на имотите предоставени по реда на чл. 19. ал.
1 от ЗСПЗЗ поради това, че не са приключили съдебните дела по жалбата на ДЛ Цонево и
липсата на финансов ресурс - за заплащане такси за скици, характеристика, регистрация. С
промяната на чл. 59 от ЗОС публикувана в ДВ. бр.91/2012 г. и писмо № 9166-27/01.03.2013 г.
на заместник министъра на земеделието и храните, общините се освобождават от такси по
издаване на скици и предоставяне на справки на имотите - общинска собственост.
2.Закупуване на имоти с цел разширение на гробищните паркове по населени места процедурата по заснемане, нанасяне на съществуващите паркове и водене на разговори за
придобиване на имоти на физически и юридически лица стартира през 2013 г.
3.Процедурата по изземване имотите с нереализираните ОПС стартира пред 2013 г.
Всички дейности, като актуване, отдаване под наем и разпореждане са извършени съгласно
разпоредбите на ЗОС. ЗСПЗЗ и всички наредби произтичащи от тях.

Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.
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Таблица: 3 Справка за съставените АОС през 2012 г.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

от тях:
Населено място
Арковна
Аспарухово
Боряна
Величково
Дебелец
Дългопол
Комунари
Лопушна
Медовец
Партизани
Поляците
Сава
Сладка вода
Цонево
Общо:

брой АОС публична
55
30
9
2
4
8
64
14
61
21
246
11
1
3
529

12
2
4
2
1
5
32
1
51
6
197
11
3
327

от тях:
частна

зем.земи

43
28
5

55
27
8

дерета

в регулация
дв.място сграда
1
1

2

1

5

1

1
1

2
3
3
32
13
10
15
49
0
1
202

4
2
64
13
59
15
246
11

6

1
1
505

8

5

2
11

Дейности по управление на общинска собственост през 2013 г.
Дейностите по управлението на общинската собственост през 2013 г. са организирани в
няколко направления по отношение на оперирането с общинската собственост. В изпълнение
на съответните решения на Общинския съвет са извършени следните разпоредителни сделки:
1. Дългопол, ПИ №24565.502.1802.26 - Жилищна сграда - Решения 45-7/24.06.11г., 463/29.07.11г. цена -8100 лв.
2. Лопушна, УПИ ІV, кв.3- Апартамент №4,ет.2- чл.48, ал.2 от ЗОС, чл.30,ал.1 и ал.4,
чл.31,ал.1 от Наредба №12, Решение 44-6/25.10.13 г.-цена - 9763,98 лв.
3. Медовец, УПИ VІ,кв.24- учредяване право на пристрояване (изгражд.на тераса към ап.1,
ет.1) - чл.38, ал.8 от Наредба №4-цена- 100.00 (без ДДС)
Съставени са 242 бр. актове за общинска собственост и към 31.12.2013 г., от тях –
публична - 100 бр., частна - 142 бр., земеделска земя - 222 бр.; в регулация-дворно място – 5
бр., сграда- 6 бр., дворно място и сграда - 9 бр. Актовете са вписани в регистъра на имотите –
общинска собственост, вписани са и в службата по вписванията. Декларирани са съответните
обстоятелства, свързани с всички действия, свързани с оперирането със собствеността.
Програмата за управление с имоти общинска собственост за 2013 г. включва:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с имоти.
2. Описанието на имоти предлагани за продажба през 2013 г. – включени са имоти в
населени места отредени за жилищно строителство и сгради с отпаднала необходимост за
общината./ бивше кметство Партизани и бивше училище с. Комунари/.
3. Описанието на имоти предлагани за отдаване под наем чрез търгове или конкурси,
както и отрита площ/ Наредба № 2 на ОбС./ през 2013 г.
4. Предложения за придобиване на имоти и способа за придобиване.
При възникване от необходимост през 2013 г. от замяна, отчуждаване, определяне на
обекти от първостепенно значение за община Дългопол, участие в ПЧП, общинска
администрация извършва своевременна актуализация на годишната програма
Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.
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Таблица: 4 Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
№
по
ред

1.
1.1
1.2
2.

1.
1.1
1.2
2.

1.

2. .

Вид дейност
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отдаване под наем на имоти
Сгради, помещения, общински жилища
Открита площ, земеделска земя, мери, пасища
Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти /такси
пазари, такса зала „Младост”,такса ползване на УПИ и не УПИ /
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

Прогнозен
резултат в
лв.

16 000 ,00
30 000 ,00
15 000,00

61 000,00

Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Продажба на имоти-общинска собственост
Продажба на земя
0
Продажба на сгради
0
Учредени вещни права, пристрояване и надстрояване
0
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост
0
ВСИЧКО ПРИХОДИ
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
За технически дейности (геодезически заснемания, кадастрални карти, 30 000,00
изготвяне и процедиране на ПУП и скици, съставяне на АОС,.промяна
на предназначение. на зем. земи.)
Придобиване на имоти
10 000,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ
40 000,00

Прилагането на Стратегията за управление на общинската собственост на Община
Дългопол за периода 2012-2015 г. трябва и занапред да се фокусира основно върху създаване
условия за ефективно, модерно и гъвкаво управление на имотите общинската собственост,
както и за подобряване на социалната и техническата инфраструктура, за постигане на
устойчив социално – икономически растеж на Община Дългопол. Предприетите от общината
действия трябва да са насочени към оптимално използване на наличните ресурси - недвижими
имоти, горски фонд, общински поземлен фонд.
За качествено, коректно и точно водене на досиетата на обектите давани под наем е
необходимо да се използват подходящи софтуерни продукти, както и електронен регистър на
имотите, които се отдават под наем, за да се отчитат своевременно приходите от наеми. Това
от своя страна дава възможност за провеждаме действия по своевременно събиране на
закъснели плащания, завеждане на съдебни искове към длъжниците, така и своевременно
провеждане на конкурси за отдаване под наем съгласно изискванията на Закона за общинска
собственост. В резултат на цялостната оптимизация по управление на имотите, които се
отдават под наем се цели повишаване на общата събираемост на дължимите суми.
Във връзка с разпорежданията с имоти общинска собственост се констатира, че всички
разпореждания са извършвани съгласно изискванията на действащото законодателство, след
влезли в сила решения на Общински съвет Дългопол. За гражданите с установени жилищни
нужди е създадена и се потдържа картотека в община Дългопол. Като цяло Община Дългопол
не разполага с жилища, подходящи за настаняване на социално слаби граждани и резервни
жилища, които да се ползват от граждани при необходимост. Поради тази причина се
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препоръчва при възможност да бъдат определени имоти, в които да бъдат учредени права на
строеж за минимален брой социални жилища на територията на населените места в община
Дългопол. Друга добра практика, която може да се приложи в бъдеще в община Дългопол е
създаването на публичен-електронен регистър на имотите общинска собственост, както и
електронен публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост. И
двата регистъра може да бъдат достъпни на сайта на община Дългопол.

1.4. Изводи от проведената оценка на изпълнението на Стратегията за
управление на общинската собственост на Община Дългопол 2012-2015 г.
В резултат от анализираната информация могат да се предложат няколко препоръки до
изтичане периода на действие на Стратегията за управление на общинската собственост на
Община Дългопол 2012-2015 г. с цел оптимизиране на ефективността и ефикасността в
управлението:
Препоръка 1. Да се въведат адекватни контролни дейности, съответстващи на
спецификата на общината и гарантиращи правилното планиране на приходите от продажба на
общински недвижими имоти;
Препоръка 2: Да предприеме действия за събиране на просрочените вземания на
общината в т. ч. недобори от минали години включително наеми на общински жилищни и
нежилищни имоти
Препоръка 3: Да създаде система за контрол по изпълнението на сключените договори
за отдаване на общинска собственост. Да бъде приета система с правила за определяне на
процедурата по сключване на договори, реда за водене на регистър на сключените договори в
общината. Да бъдат определени длъжностните лица, които да осъществяват текущ контрол по
изпълнение клаузите на сключените договори.
Препоръка 4: Да внесе и утвърди правила за вътрешен контрол върху организацията и
текущото наблюдение на процеса по събиране приходите от общинска собственост
Препоръка 5: Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска
собственост да се приведе в съответствие с нормативните изисквания.
Препоръка 6: Да предприеме действия за актуализиране на регистрите на актовете за
общинска собственост и за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост.
Препоръка 7: За постигане на оптимално управление на общинската собственост е
препоръчително да се извърши пълна паспортизация на имотите общинска собственост, които
се отдават под наем. Желателно е да се извършва периодична ревизия на тези имоти с цел
бързо идентифициране на наематели с изтекли договори, както и такива с неиздължени суми.
Препоръка 8: Да се разработи публичен-електронен регистър на имотите общинска
собственост, както и електронен публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
общинска собственост. И двата регистъра може да бъдат достъпни на сайта на община
Дългопол.
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ІІІ. Оценка на изпълнението на План за устойчиво енергийно развитие на
община Дългопол 2012-2020 г.
1.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението
Общинските Програми за енергийна ефективност и насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива се разработват на основание чл. 11, ал 1 от
Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ) и в съответствие с Националния план за действие за енергия
та от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Общинската програма е подчинена на Националната дългосрочна програма за енергийна
ефективност 2005-2015 г., Енергийната стратегия на Република България и Протокола от
Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.
Програмите са ключов документ, който дефинира политиката за енергийна
ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в общината.
Краткосрочната програма е с период на действие - 3 години, а дългосрочната за 7 или 10
години.
Кметът е отговорен за разработването на програмите в съответствие с нормативните
изисквания на ЗЕЕ и ЗЕВИ.
Съгласно нормативните разпоредби на ЗЕЕ:
1. Политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната
власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна
ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.
2. Плановете и програмите по ал. 1 се разработват в съответствие с националната
стратегия по чл. 7 и при отчитане специфичните особености на регионалните планове за
развитие на съответните райони за планиране на територията на Република България и
перспективите им за устойчиво икономическо развитие.
3. Средствата за изпълнение на плановете по ал. 1 се предвиждат в бюджетите на
органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.
4. Органите на държавната власт и органите на местното самоуправление представят
ежегодно на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие към
Министерство на икономиката и енергетиката, отчети за изпълнението на програмите.
5. Отчетите съдържат описание на дейностите и мерките, посочват размера на
постигнатите енергийни спестявания и се представят не по-късно от 31 март на годината,
следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.
6. Отчетите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и
са съставна част от отчета за изпълнението на съответния национален план за действие.
Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са дейностите, свързани
със:
1. Сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради;
2. Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради в експлоатация;
3. Обследване на промишлени системи;
4. Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и
на климатични инсталации в сгради
5. Управление по енергийна ефективност.
6. Подобряване на енергийните характеристики на външно осветление - улично, парково
и други.
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Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, които водят до
проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност.
Съгласно нормативните разпоредби на ЗЕВИ:
Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински
дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ (Национален план за
действие за енергия та от възобновяеми източници), които включват:
1. Данни за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия
от възобновяем източник;
2. Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска
собственост;
3. Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено
осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична
общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности;
4. Мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и
такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината;
5. Мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в общинския
транспорт;
6. Анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия
от възобновяеми източници върху конструкции на сгради - общинска собственост;
7. Схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа енергия,
топлинна енергия
и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници, включително
индивидуални системи за използване на електрическа енергия , топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от
възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
8. Схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни мрежи
или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за
обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката;
9. Разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, свързани
с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с мерките по
т. 2, 3 и 4;
10. Ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната
община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и
използването на електрическа енергия, топлинна енергия
и енергия
за охлаждане от
възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта.
11. Дългосрочните програми се разработват за срок 10 години, а краткосрочните програми - за
срок три години. В общински схеми за подпомагане могат да участват само проекти, свързани
с мерките по общинските програми.
Кметът на общината:
1. Уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на дългосрочните и
краткосрочни програми, включително чрез публикуването им на интернет страницата на
общината;
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2. Организира изпълнението на програмите и предоставя на изпълнителния директор на
АУЕР, на областния управител и на общинския съвет информация за изпълнението им;
3. Организира за територията на общината актуализирането на данните и поддържането на
Националната информационна система;
4. Отговаря за опростяването и облекчаването на административните процедури относно
малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници
и за производство на биогаз от селскостопански материали - твърди и течни торове, както и на
други отпадъци от животински и органичен произход, а когато е необходимо - прави
предложения пред общинския съвет за опростяването и облекчаването на процедурите;
5. Оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на правомощията им
по този закон, включително предоставя налична информация и документи, организира
набирането и предоставянето на информация и предоставянето на достъп до съществуващи
бази данни и до общински имоти за извършване на оценката.
6. Кметът на общината внася за разглеждане от общинския съвет предложенията на областния
управител на първото му заседание след постъпване на предложението.
Териториалните административни звена към съответните министерства и държавни
агенции, които събират и разполагат с информация за енергийната ефективност и
използваните Енергия от възобновяеми източници, подпомагат разработването на програмите
чрез участие на свои експерти и предоставяне на информация. При разработването,
допълването и актуализирането на програмите за енергийна ефективност и насърчаване
използването на Енергия от възобновяеми източници се привличат и представители на
неправителствени организации, на фирми и на браншови организации.
Сграденият фонд, с който разполага Община Дългопол се състои от 10 училища и 8
сгради за детските заведения, които са публична общинска собственост (2 Начални, 6
Основни и 2 СОУ), 1 болница, 2 административни сгради, Градски исторически музей, 3
читалища, или общо 16 сгради.
По-голямата част от обществените сгради в Общината са остарели и имат сериозно
амортизирана структура, което от своя страна е предпоставка за намаляване на енергийната и
топлинната ефективност. Сравнително новите сгради са построени в края на 80-те години
(1989г.), докато множество други са построени през средата на 60-те и началото на 70-те
години. Средната им площ е около 2500 m , но варира от 1000 m до 6270 m2.
Таблица: 5 Общински сграден фонд на Община Дългопол с площ над 1000 m2
Населено
място
Дългопол

Сграда

Кметство сграда 1
Кметство сграда 2
Читалище "Н.Й. Вапцаров"
Училище "Иван Вазов"
Поликлиника
СОУ "Св. Кл. Охридски" (Нова сграда)
СОУ "Св. Кл. Охридски" (Стара сграда)
ЦДГ "Детелина"
Градски исторически музей
Аспарухово Читалище "Д. И. Недев"
Училище "М. Палаузов"
Лопушна
Училище "Назъм Хикмет"
Медовец
ЦДГ "Щастливо детство"

Разгъната застроена площ
(m2)
1130.08
1009.17
3156.5
1325.32
1111
6271
4037.54
2217.59
1194
1280
1120
2545
1850

Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-163 от 27.11.2013 г.

34

Партизани Училище "Христо Ботев"
Читалище "Пробуда"
Цонево
Училище "Христо Ботев"

1320
3200
3371.3

По-големите сгради в Община Дългопол са заети от училища или сгради прилежащи
към тях. За разлика от тези данни, Общината заема две доста по-малки сгради с респективно с
площ 1009 m и 1130 m. Не случайно консумацията на енергия е по-висока в по-големите
сгради; енергийното търсене е около 20,000 и 70,000 КWН/год.
Въвеждането на енергоспестяващи мерки в частни сгради набира популярност, но си
остава сравнително трудно за интегриране, заради високите инвестиционни разходи. В
резултат на това общинските сгради са с висока консумация на енергия. Само две сгради са
направили стъпки за повишаване на енергийната ефективност като са сменили дограма,
направени са изолации и отоплителни инсталации и е въведено енергоспестяващо
осветление. Бъдещите намерения са насочени към мерки за цялостно саниране на сградите на
други общински сгради.

1.2. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети
Оценката на напредъка на Планa за устойчиво енергийно развитие на община
Дългопол 2012-2020 г. показа, че в него няма включени конкретни проекти, дейности и
индикатори за измерване на изпълнението. Отчетите, които са изпращани към АУЕР за
първата и втората година от действието на документа показват незначителен напредък в
неговото изпълнение. Необходима е актуализация на плана и изготвяне на програма за
неговата реализация, както и разработване на краткосрочна и дългосрочна общински
програми за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива, съгласно разпоредбите на ЗЕВИ.

1.3. Изводи от проведената оценка на изпълнението на План за устойчиво
енергийно развитие на община Дългопол 2012-2020 г.
В рамките на изпълнението на новия планов период 2014-2020 г. се препоръва
Община Дългопол да предприеме следните конкретни действия:


Разработване на краткосрочна и дългорсрочна програми за насърчаване използването
на ВЕИ и биогорива, съгласно изискванията на Закона за енергия от възобновяеми
източници;



Изготвяне на енергийни паспорти на общински сгради;



Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради;



Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в сгради на образователната,
културната и социална инфраструктури.

Целите на плана за устойчиво енергийно развитие са интегрирани в общия контекст на
държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и енергоспестяване, и
Енергийната стратегия на Р.България. Целите ще бъдат постигнати чрез следните действия:


Топлинно саниране на големите обществени сгради (задължително по Закона за
енергийна ефективност);



Подобряване и представяне на проектното предложение за подмяна на уличното
осветление с енергоефективно;
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Стимулиране на ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници
(чрез масово информиране за предимствата и възможностите);



На територията на Община Дългопол има вече извършени отделни мерки за
енергийна ефективност. В СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Дългопол са извършени
частични мерки за енергийна ефективност – газифициране, подмяна на дограма и
осветление.

За реализиране на проекти по ЕЕ и за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в
община Дългопол съществуват следните бариери:


Липса на стимули за рационално енергопотребление;



Амортизиран общински сграден фонд;



Затруднен достъп на инвестиции за ЕЕ

Препоръчва се в изпълнение на краткосрочната и дългосрочна общински програми за
насърчаване използването на ВЕИ и биогорива и на плана за устойчиво енергийно развитие
на община Дългопол, които ще бъдат разработени в бъдеще, да се изпълнят следните
проекти:
Таблица: 6 Проекти за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ

№

Проект

Цел

Финансиране

ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
1

Саниране на сградата на
СОУ
"Св.
Климент
Охридски" гр. Дългопол

2

Саниране на сградата на ЦДГ
"Щастливо детство" - с.
Медовец

3

Саниране на сградата на
Училище "М. Палаузов" – с.
Лопушна

4

Саниране на сградата на
Училище "Училище "Назъм

Изолация на сградата,
въвеждане на
енергоспестяващо осветление
и подобряване
топлотехническите
характеристики на сградата
Внедряване на мерки за
енергийна ефективност,
намаляване
енергопотреблението и
подобряване
топлотехническите
характеристики на
сградата
Внедряване на мерки за
енергийна ефективност,
намаляване
енергопотреблението и
подобряване
топлотехническите
характеристики на
сградата
Внедряване на мерки за
енергийна ефективност,

Оперативна
програма,
общински
бюджет и/или
др.
източници
Оперативна
програма,
общински
бюджет и/или
др.
източници
Оперативна
програма,
общински
бюджет и/или
др.
източници
Оперативна
програма,
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Хикмет" – с. Медовец

5

6

7

8

9

10

11

Саниране на сградата на
Училище
"Христо
Ботев" – с.Цонево

намаляване
енергопотреблението и
подобряване
топлотехническите
характеристики на
сградата
Внедряване на мерки за
енергийна ефективност и
намаляване
енергопотреблението на
сградата

общински бюджет
и/или
др.
източници

Въвеждане на
соларни осветитетелни тела за
парково, градинско и фасадно
осветление.

Оперативна
програма
или МФ
„Козлодуй”

Оперативна
програма,
общински
бюджет и/или
др.
източници
Саниране на сградата на
Внедряване на мерки за
Оперативна
читалище "Д. И. Недев"
енергийна ефективност
програма,
с.Аспарухово
и
намаляване
общински бюджет
енергопотреблението на
и/или др.
сградата
източници
Саниране на сградата на
Внедряване на мерки за
Оперативна
читалище
"Пробуда"
енергийна ефективност
програма,
с.Цонево
и
намаляване
общински бюджет
енергопотреблението на
и/или др.
сградата
източници
ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ
Въвеждане на ВЕИ в
Насърчаване използването на Частни
общински и частни
ВЕИ в общината и икономия инвестиции
сгради
на енергия
Развитие на фотоволтаични
Изграждане на поне една
ПЧП или
електроцентрали и паркове
фотоволтаична
частно
в община Дългопол
електроцентрала
финансиране
на територията на община
Дългопол до 2020 г.
Изграждане на завод за
Използване потенциала на
ПЧП или
преработка на биомаса
отпадъчните суровини от
частно
производствените
финансиране
земеделски дейности на
територията на община
Дългопол до 2020 г.
Оптимизиране работата
на уличното осветление
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ІV. Оценка на изпълнението на Общинската стратегия за развитие на
социални услуги в община Дългопол 2011-2015 г.
1.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението
Основната цел на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община
Дългопол 2011-2015 г. е да осигури достъпни и качествени социални услуги в община
Дългопол, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от
рисковите групи.
Стратегията е основен документ към предоставянето на социални услуги на
територията на общината за постигане на ефективно планиране, разкриване, финансиране и
договаряне на социалните услуги.
Изпълнението на стратегията ще даде възможност да се изгради мрежа от устойчиви,
необходими и желани услуги в общината Дългопол, които до момента не са достатъчно
развити. Стратегията е основана на визията за достъпни, качествени и ефективни социални
услуги, отговарящи на нуждите на потребителите. Ангажираното участие на всички
заинтересовани страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и
пълноценна реализация.
По отношение на териториалния обхват Стратегията включва всички населени места в
Община Дългопол: гр. Дългопол, с. Цонево, с. Сава, с. Величково, с. Рояк, с. Боряна, с
Сладка вода, с. Камен дял, с. Аспарухово, с.Красимир, с.Комунари, с. Партизани, с.
Лопушна, с. Медовец, с. Поляците. с. Арковна и с. Дебелец .
Общинското планиране има за цел да разкрие и развие всички основни социални
услуги и достъпа до тях. Към настоящият момент предоставяните социални услуги не могат
да осигурят потребностите на всички нуждаещи се лица, което предполага някой от тях да
бъдат насочвани към областния център или други общини. Предвид разстоянието на
практика нуждаещите се рядко ползват тези услуги.
Посоката на развитие на социалните услуги в общината трябва да бъде изцяло
съобразена с потребностите на населението. Няма развити социални услуги за деца, което
изключително затруднява работата с рисковите групи и се налага да продължи настаняването
им в специализирани институции. За целта е изготвен анализ на ситуацията на общината и са
очертани насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която да отговаря на нуждите
на рисковите групи и да бъде ефективна в своето действие от управленска и икономическа
гледна точка.
Включените в стратегията социални услуги се отнасят за всички рискови групи на
територията на общината. В рамките на стратегията са изведени приоритети, както по
отношение на целевите групи, така и по отношение на видовете услуги за периода на
действието й.
В Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол за
периода 2011-2015 г. е планирано разкриването на следните нови социални услуги:
 Център за работа в ромска общност - групи и лица с рисково поведение,
образователни и социални дейности;
 Защитено жилище;
 Дом за стари хора;
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 Дневен център за социална рехабилитация и интеграция;
 Център за обществена подкрепа - Превенция на изоставянето, превенция на
насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на
деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на
деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и
обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и
подкрепа на деца с противообществени прояви.
Разкриването на услугите трябва да бъде един от основните приоритети на Община
Дългопол през новия планов период 2014-2020 г. Препоръчва се да се включат в
стратегическата част на Общински план за развитие на Община Дългопол 2014-2020 г., както
и в програмата за реализация към плана, където трябва да бъдат предвидени и конкретни
проекти за разкриване на посочените социални услуги.
При разработване на настоящата оценка са разгледани и анализирани следните
планови и стратегически документи:
 Всеобща декларация за правата на човека на ООН;
 Конвенция на ООН за правата на детето;
 Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;
 Международния пакт за социални, икономически и културни права.
 Национални документи
 Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 2010 година.
 Национална стратегия за детето 2008 - 2018 година.
 Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020
година.
 Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015
година.
 Общински план за развитие на община Дългопол 2007-2013 г.
 Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и семейства 2010 -2012 г.
 Общинска програма за закрила на детето

1.2. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети
Общинската стратегия утвърждава следните ценности и принципи при планирането и
предоставянето на социални услуги:
- Солидарност и толерантност и прилагане на недискриминационни практики;
- Зачитане на човешките права, съответствие на социалните услуги с добрите
международни практики;
- Интересите на детето и потребителите да бъдат водещи при планиране и
предоставяне на социални услуги;
- Съответствие с реалните потребности на потребителите;
- Равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими общности, живеещи на
територията на общината;
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- Насърчаване на услугите в общността;
- Ефективност и ефикасност на социалните услуги;
- Прилагане на иновации при планираните услуги и мерки;
- Прозрачност и отчетност при планирането и усвояването на финансовите средства;
- Осигуряване на подкрепа на персонала за развитие на професионалната
квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти;
- Осигуряване на достатъчно социални услуги, даващи възможност за личен избор на
потребителя;
- Общинската стратегия следва принципите на законосъобразност и съблюдаване на
нормативната уредба на Република България.
За реализирането и развитието на социалните услуги, предвидени в Стратегията се
предлага целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. Приоритетните
направления са в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи.
Приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:
Приоритетно направление 1: Превенция на изоставянето и деинституционализация на
грижите за деца.
Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими
групи и лица.
Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси
Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и
междусекторно сътрудничество
Приоритетни целеви групи:
- Семейства с деца в риск;
- Деца, отглеждани в специализирани институции;
- Деца в риск, включително необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;
- Хора с увреждания;
- Възрастни в специализирани институции;
- Етнически общности в неравностойно положение, които живеят в социална изолация и
структурна бедност;
- Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени места, без
достъп до социални и др. услуги;
- Стари хора и самотно живеещите в изолирани населени места.
Формулирани са няколко ключови индикатори за постигане на качествена
промяната в системата на социалните услуги в община Дългопол:
- Развитие и предоставяне за социални услуги за деца;
- Обхващане на рисковите общности и индивиди, чрез развитие на мобилни услуги за
нуждаещи се хора и рискови групи от населени места без обществен транспорт;
- Намаляване на броя на изоставените деца;
- Повишен капацитет за управление на социалните услуги;
- Предотвратена институционализация на децата в риск от изоставяне, настаняване при
близки и роднини, приемна грижа, осиновяване;
- Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен
асистент;
Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане
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- Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за старите хора в общината с
приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани населени места извън общинския
център.
В резултат от анализираните документи и Отчетите за изпълнение на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол за 2012-2013 г. и Годишни
планове за действие по изпълнението на общинска стратегия за развитие на социалните
услуги става видно, че основните социални услуги предоставяни от Община Дългопол през
периода 2011-2013 г. са следните:
- Домашен социален патронаж:
Домашния социален патронаж е с капацитет 60 места, като всички се уплътняват
целогодишно. Услугата е в общността и се изразява в предоставяне на топла храна,
неофициално се съдейства при закупуване на лекарства. Издръжката е под формата на
споделено съфинансиране в съотношение от общински бюджет и от ползващите услугата.
Обслужват се стари самотни хора, инвалиди и ветерани от войните.
- Обществена трапезария:
Откриването на обществена трапезария се реализира, чрез изпълнението на проект
финансиран от Фонд „Социална закрила" на Министерството на труда и социалната политика.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 15 940,80 лева. Дейностите се
реализират на територията на община Дългопол. За определяне на конкретните потребители
се състави комисия която извърши и класиране на потребителите. Социалната услуга се
предоставя за 81 потребители. Храната се приготвя в съществуващ и действащ кухненски
блок към ДСП. Приготвената храна се раздава в помещение пригодено специално за целта и
се получава от потребителите.
- Лични асистенти:
От януари 2011 г. по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO0015.2.09 „Алтернативи", чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с
община Дългопол, предоставя социалната услуга „Личен асистент". Целите на проекта са
фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица,
зависими от постоянни грижи, поставени в риск от институционализация, чрез създаване на
възможности лицето с трайни увреждания само (или чрез своя законен представител), да
получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен
асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето.
По проекта, след неколкократно удължаване, се предоставят грижи на 31 инвалиди с
невъзможност за самообслужване от 31 лични асистента в следните населени места: гр.
Дългопол, с. Поляците, с. Медовец, с. Лопушна, с. Партизани, с. Боряна, с. Аспарухово, с.
Камен дял, с. Рояк, с. Цонево,. Двама от потребителите са деца на възраст до 18г., а именно: 1
дете на 7 години, едно до 18г., всички с увреждане и с чужда помощ. По възрастови групи
сред останалите потребители, преобладават лицата над 64 години с увреждания над 96% с
чужда помощ. Налице е обща удовлетвореност от ползването и изпълнението на услугата
„личен асистент". Социалният ефект от услугата е особено значим за малките населени места,
в които липсват алтернативни мерки за подкрепа на хората с увреждания и техните семейства.
Налице е обща удовлетвореност от ползването и изпълнението на услугата „личен асистент".
Социалният ефект от услугата е особено значим за малките населени места, в които липсват
алтернативни мерки за подкрепа на хората с увреждания и техните семейства.
В Дирекция „Социално подпомагане" гр. Дългопол през 2012г. са назначени 12 лични
асистенти по НП „Асистенти за хора с увреждания".
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- Социална услуга - приемна грижа: Услугата „Приемна грижа" се предоставя и от
Дирекция „Социално подпомагане" като през 2012 г. в професионално приемно семейство е
настанено 1 дете.
Съществуват и допълнителни форми на предоставяне на социални услуги и
подобряване условията за социална интеграция на уязвими рискови групи, както следва:
- Клубовете на пенсионера на територията на общината - 12 броя. Издръжката на
клубовете е от бюджета на общината. Дейността им е свързана с подпомагане решаването на
социално - битови и здравни проблеми, както с развлекателна и културна дейност и на лица в
пенсионна възраст.
- Клуб на лица с увреждания: функционира също с финансовата подкрепа и
издръжка от общинския бюджет.. Членове на клуба са 170 души, лица с трайни физически
увреждания, представители на лица с увреждания над 90%, които ги придружават и
представляват, както и представители на деца и юноши с физически увреждания, до
навършване на 16-годишна възраст. Дейността на сдружението е свързана с подпомагане
социалната интеграция и личностна реализация на лицата с физически и ментални
увреждания, както и за защита на техните права и интереси. Сдружението изпълнява
програми за социална, битова и комуникативна рехабилитация в полза на членовете си.
- Включването на хора с увреждания в трудовия процес: основна предпоставка за
тяхната интеграция в обществото и подобряване качеството на живот във тази връзка Община
Дългопол подаде заявка към Дирекция „Бюро по труда" гр. Провадия по Национална
програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания". Основно цел на програмата е
повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция
„Бюро по труда" безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на
лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като
предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране
в обществото. Възможностите за устройване на работа на безработните с намалена
работоспособност на първичния пазар са ограничени. Шансовете им да започнат работа на
несубсидирани работни места са минимални, особено на хора с над 70 % изгубена
работоспособност. След одобрена заявка, Община Дългопол осигури заетост на 6 лица с
трайни увреждания за 2 години трудова заетост, като работното им място е определено
съобразно спецификата на тяхното заболяване.
- Съюз на ветераните от войните - общинска структура на Съюза на ветераните от
войните в България. Членове на клубът са 10 действителни военнопострадали лица.
- Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Съществува общинска
структура на Национална организация на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Обединява силите на запасното войнство за военно-патриотичното възпитание на
подрастващите. Дейността е насочена към поддържане на паметници и честване на важни
дати.
- БЧК-Дългопол е регионална организация на Националната структура. Дейността на
общинската организация е свързана с работа сред подрастващите в областта на здравната
профилактика, подпомагане на социално уязвими групи от населението, организиране и
провеждане на благотворителни мероприятия, активно съдейства при провеждането на акции
за безвъзмездно кръводаряване.
- Обществен съвет за социално подпомагане - в него участват представители от обществени
организации, пенсионерските клубове, Дирекция „Социално подпомагане” и Общинска
администрация, училища.
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През периода 2011-2013 г. Община Дългопол е спечелила и реализирала няколко
значими проекта довели до постигането на осезаем социален ефект засягащ някой от
рисковите групи в обществото:
-

Проект „Заедно към знание" по схема BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства" на ОП „Развитие на човешките
ресурси". Обща цел на проекта е: Създаване на условия за по- успешна социална
реализация на децата и учениците от етническите малцинства, които са застрашени да
изпаднат в състояние на изключеност, чрез обучение и насърчаване на всички ключови
участници в учебния процес. Предвидените дейности включват създаване на клубове
по интереси за развиване уменията на децата.Предстои сключване на договора.

-

Проект "Нов избор - развитие и реализация" по схема BG051PO001-1.1.03 "Развитие"
на ОП "Развитие на човешките ресурси". Основната цел е извършване на обучение за
придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица,
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда", с цел последващо наемане на работа по
схемата и преодоляване на бедността и социалната изолация. Обучени са 168
безработни лица от населени места на територията на община Дългопол, като им е
осигурена заетост в рамките на 12 месеца.

-

Проект "Подкрепа за заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Основната цел
е извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда", с цел
последващо наемане на работа по схемата и преодоляване на бедността и социалната
изолация. Обучени са 30 безработни лица от населени места на територията на община
Дългопол, като им е осигурена заетост в рамките на 12 месеца.

-

Регионална програма за заетост и обучение" - Обхванати са 10 човека.

-

Национална програма "От социални помощи към заетост" с обхват 25 човека - 2012 г.

1.3. Изводи от проведената оценка на изпълнението на Общинска стратегия за
развитие на социални услуги в община Дългопол 2011-2015 г.
В резултат от проведената оценка на изпълнението на Общинска стратегия за развитие
на социални услуги в община Дългопол 2011-2015 г. се налагат извода, че до края на 2015 г.,
когато ще приключи изпълнението на стратегията е необходимо да бъдат стартирани 5 нови
социални услуги:
- Център за работа в ромска общност - групи и лица с рисково поведение,
образователни и социални дейности;
- Защитено жилище;
- Дом за стари хора;
- Дневен център за социална рехабилитация и интеграция;
- Център за обществена подкрепа
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Поради ограничените бюджетни възможности на Община Дългопол, стартирането на
посочените услуги може да е осъществи, чрез използване на финансиране по Оперативните
програми на ЕС и други донорски схеми, както и от централния бюджет.
На територията на Община Дългопол няма изградени домове за настаняване на деца и
възрастни хора, както и за временно настаняване.
Основна цел до края на периода на действие на стратегията трябва да бъде подобряване
комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване развитието на
рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално
намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции.
Друга важна цел трябва да бъде подобряване грижата за децата в семейството и
предотвратяване появата на развитието на рискови фактори по отношение на децата, както и
подобряване на системата за социална подкрепа на семейства в риск от изоставянето на деца
чрез предоставянето на адекватни услуги.
Осигуряване на равен достъп на децата от рисковите общности и уязвими групи до
качествено образование е една от целите, които в голяма степен вече е постигната от Община
Дългопол и тази положителна тенденция трябва да продължи в бъдеще.
От особено значение е разработване на общинска политика за повишаване на
информираността на рисковите групи.
Препоръчва се използване на нормативна уредба и изграждане на партньорска мрежа от
институции и организации в сферата на здравеопазването, образованието и социалното
подпомагане, чрез използване на утвърдения вече координационен механизъм, както и ранно
идентифициране и работа със семейства, при които съществува риск от изоставянето на деца.
Голямо е значението и необходимостта от развитие на родителския капацитет на
млади ромски родители и създаване на мерки за премахване на негативни нагласи сред млади
хора с рисково сексуално поведение по отношение на изоставянето на деца и настаняването
им в институции. В този смисъл е необходимо развиване на социалната услуга приемна
грижа, увеличаване броя на приемните семейства и повишаване качеството на предоставяната
услуга.
Друго важно направление за развитие на социалните услуги е свързано с преодоляване
на социалното изключване на уязвими групи и лица и развитие на услуги, създаване на
условия за социално включване и интегриране на групи и лица в неравностойноположение.
В тази връзка могат да се предложат няколко конкретни мерки за постигане на
тези цели:
- Разкриване на социални услуги за деца и лица с увреждания.
- Разкриване на дневен център за възрастни с увреждания (ДЦВУ), услуги в домашна
среда (личен асистент, социален асистент, домашен патронаж).
- Разкриване на услуги, подпомагащи заетостта на хора с проблеми
- Предоставяне на услуги за помощ и подкрепа на лица в процеса на тяхната
ресоциализация.
- Разкриване и развитие на мобилен екип
- Разкриване и развитие на младежки клубове в общността за мобилна социална работа
с млади хора в риск.
- Използване възможностите на съществуващия кризисен център във Варна.
Трето основно направление трябва да се насочи към грижа за старите хора и
осигуряване на възможности за нормален начин на живот. Важно е създаването на
възможности за развитие на услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и
достоен живот на старите хора в домашна среда Съществува силна необходимост от
разширяване на услугата „социален асистент”, „домашен помощник” и „домашен патронаж”.
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Предлага се реализацията на следните конкретни дейности:
- Разширяване функциите на съществуващите клубове на пенсионера чрез
предоставяне на социални услуги на всички желаещи мъже и жени (с гарантирана
равнопоставеност на половете при ползване на клубната база). Развитие на клубните дейности
по посока на потребностите и интересите на различни групи пенсионери.
- Разширяване на услугата „социален асистент", „домашен помощник" и „домашен
патронаж". Търсене на възможности за развитие на услугата „домашен патронаж" чрез
публично-частно партньорство.
В допълнени към всички изброени предложения и препоръки за услуги, които да се
предоставят на територията на община Дългопол е необходимо да се реализират следните
допълнителни дейности и услуги:
1. Откриване на Младежки клуб в рискова общност - мобилна работа за превенция на
отпадането от училище, наркомании, ХИВ, трафик, противообществени прояви и др. - 2012 ,
2013 г.
2. Откриване на нови клубове на пенсионера.
3. Осигуряване на Домашен помощник за самотни стари хора с трайни увреждания,
и/или в силно нарушено здравословно състояние, които не могат да се обслужват сами и да
организират бита си. Осигуряване на грижи в семейна среда на самотни стари хора, които
поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот.
Помощ при организирането на ежедневни битови потребности.
Като цяло може да се направи заключението, че Община Дългопол е предприела
сериозни мерки по отношение на реализацията на приоритетите заложени в Общинската
стратегия за развитие на социални услуги в община Дългопол 2011-2015 г. Реалистично е да
се приеме, че оставащите услуги, които са предвидени да бъдат открити до края на 2015 г. и
все още не се предоставят биха могли да получат финансиране, чрез бъдещи активни действия
от страна на общинска администрация – Дългопол, като по този начин общината постигне
основната цел в сферата на социалната политика:
„Да осигури достъпни и качествени социални услуги в общината, интеграция на
общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи”.
Постигнатите цялостни резултати ще бъдат отчетени и анализирани във финална
оценка на ефективността и въздействието на Стратегията в края на петата година от
изпълнението й.
Предвид необходимостта от постигане на по-голяма съгласуваност със
стратегическите документи от по-горен йерархичен ред, най-вече с Областната стратегия за
развитие на социалните услуги на област Варна и във връзка с някой промени в приложимото
законодателство, препоръчваме Стратегията за развитие на социалните услуги в община
Дългопол да се актуализира за оставащия период на нейното действие до 2015 г.
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