О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р,

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6
факс: /08673/ 26 03, тел.централа: 086/ 811 610

ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА ПРЕЗ
2012 ГОДИНА
Общинският план за развитие на община Алфатар е разработен в изпълнение на
разпоредбите на Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет Алфатар с Решение
№118 от 30.06.2005 година. При съставянето му са спазени принципните изисквания на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно обемът и съдържанието.
Общинският план за развитие е отворен и гъвкав – по отношение на мерките и проектите.
1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия на общината.
Отчетният период се характеризира със сериозни трудности за реализация на предвидените
дейности, породени от икономическата криза.
Настоящата икономическа ситуация в страната беше изключително неблагоприятна и за
общината. През 2012 година продължи изпълнението на приетите антикризисни мерки, както и
предварителен и последващ контрол на разходите за осигуряване на приоритетно финансиране на
определени дейности.
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
ПРИОРИТЕТ 1:
Изграждане и поддържане на надеждна и адекватна на потребностите техническа и
информационна инфраструктура, водеща до повишаване на привлекателността за
инвестиции и подкрепяща ускореното социално- икономическо развитие на общината.
1.Инвестиции в пътната инфраструктура- 86524 лв.
2.Дължина на изградени или подобрени пътища – ІV класна и улична мрежа в населените места –
14,300 км.
3.Степен на завършване на вътре селищната транспортната мрежа – 99,3 %
4.Население с подобрен транспортен достъп - 100% достъп
5.Инсталирана система за безопасност- урегулирани кръстовища.- 0 бр..
6.Брой изградени обществени точки за достъп до Интернет на обществени места – 0 бр.
7.Инвестиции:
- във водоснабдителната мрежа - 0 лв.
- канализационна мрежа – 0 лв.
8.Рехабилитирана водопроводна мрежа - 0 км,
9.Ремонт на магистрални водопроводи - 0 км
10. Ремонт на захранващ водопровод - 0 км
11. Изграждане на газоснабдителна мрежа- 0 км
12. Брой жители -1065 бр./домакинства обслужвани от новите ВИК (рехабилитирани) мрежи.
13. Брой жители(домакинства) с режим на водоснабдяване - 0 бр.
14. Загубите на вода по мрежата - в гр.Алфатар са намалели с 4%, било 18%, а сега е 14%
15. Задоволеност на потребителите от водоснабдяване- 100. %;
16. Създадена или подобрена леглова база - 22 бр., /през 2012 г. 0- бр./;
17. Промоциониране на туристически бизнес - 0 бр.;
18. Предоставяне на бизнес услуги за развитие на туризма - 2 бр.;
19. Природни и културни обекти, получили подкрепа за опазване – 2 бр.;
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20. Създадени нови устойчиви местни туристически обекти - 0 бр.;
21. Площ на съхранени и експонирани природни и културни обекти - 0 кв.м);
22. Изградена нова и подобрена техническа инфраструктура в подкрепа на местни туристически
продукти площад - 0 дка ;
23. Проведени фолклорни и културни прояви (фестивали,събори) – 10 бр
24. Брой посетители на културни и туристически обекти и местности – 1712 бр.
25. Зелени площи - 38,24 (дка), за 2012 г. - 0;
26. Сметосъбиране-100 % от домакинствата в гр. Алфатар и с. Алеково и частично до 80 % в
останалите населени места, 100 % от предприятия и търговски обекти
27. Сметоизвозване-100 % от населението
- Закриване на депа за ТБО -161 000 лв. – 800 лв. за 2012 г- Проектиране на сметища – 0 лв.
28. Енергийна ефективност – 0 бр.санирани обекти;
29. Възстановени язовири - 0 (бр.);
30. Изградени компостохранилища - 0(бр.);
31. Рекултивирани площи- 0 (дка) и 0 ( %) от подлежащи на рехабилитация;
32. Канализационна мрежа – 0 км)
33. Възстановени и ремонтирани водопойни чешми - 7 бр.;
34. Санирани сметища –...0....бр.;.рекултивирани – 3 бр. - 15 дка., 30 % от подлежащи на
рекултивация;
35. Изграждане на отводнителни канали- ...0. км. ;
ПРИОРИТЕТ 2:
„Повишаване на благоприятна местната икономическа активност”
36. Изготвяне на цифров модел на устройствените планове- 0 бр. населени места.
37. Изготвяне на графичен модел на устройствените планове- 0 бр. населени места
38. Брой изградени обекти на местната бизнес инфраструктура, които са получили подкрепа– 3 бр.
39. Брой МСП, които получават бизнес услуги – 0 бр.
40. Площ на изградени нови бизнес подкрепящи инфраструктурни обекти - път -0 км.
41. Брой публични услуги предоставяни за бизнеса - 0 бр.
42. Брой предоставяне на административни услуги- 924 бр.
43. Брой абонати на Интернет на 1000 души - 62..бр.
44. Брой на създадените “онлайн” услуги и възможности предназначени за МСП – .0. бр.
45. Създадени сдружения- 0бр.
46. Изграден център с изнесени структури Бизнес инкубатор и Бизнес център за предоставяне на
услугите за МСП. – 0 бр.
47. „Изграждане на център с изнесени структури на агробизнес център, бизнес, ОССЗ (областна
служба за съвети в земеделието)” - 0.бр.
48. Брой на създадени браншови организации в общината – 0 бр.
49. Брой създадени предприятия/фирми - 4 (бр.);
50. Видове култивирано отглеждане на билки – 0 дка;
51. Изградени моделни ферми за биологично земеделие
- Сертифицирани производители - 0 бр.;.
- Производители в период на конверсия - 0 бр.;
- видове отглеждани култури - арония 27,2 дка
52. Създадени масиви от кайсии - 0 дка, лозя -0, етерично маслени и лекарствени култури” 0 дка.;
ПРИОРИТЕТ 3:
„Постепенно повишаване на качеството на живот на населението, подобряване и
усъвършенстване на социалната инфраструктура”
53. Извършени инвестиции в художествената самодейност. – 2012 лв.
- театрален състав – 290 лв. самодейци – 1722 лв.
- детски театър+ духов оркестър - 0 лв.
54. Извършени инвестиции в читалищата –16 065 лв.
2
e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg

- театър – 5 000 лв.
- художествена самодейност – 11,065 лв.
55. Извършени инвестиции чрез дарение за изграждане църквата в с. Алеково – 3 000 лв.
56. Извършени инвестиции в училищата – 3005 лв., ЦДГ – 5991 лв.
57. Брой компютри на 100 ученика в училище- ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар - 10 бр./ 117
ученика, НУ „Отец Паисий” с. Алеково – 5 бр./28 ученика
58. Брой Интернет места на 100 ученика - ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар – 10 интернет места
/117 ученика, НУ „Отец Паисий” с. Алеково – 5 интернет места /28 ученика
59. Брой обучителни часове, насочени към ИКТ - .136 бр. в ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
60. Изградени/ ремонтирани спортни площадки – 1 бр. в ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар, 30547
лв. чрез дарение
61. Спортни прояви: футболни мачове - 30 бр.(15 за възрастни и 15 за деца, турнири: футбол -.1
бр.; баскетбол – 1 бр.; народна топка – 1 бр.; еко поход – 2 бр.; велопоход – 3 бр. и конни
състезания – 1 бр.
62. Брой нови здравни услуги –0 бр.
63. Население получило достъп до здравни услуги – 100 %
64. Извършени инвестиции в дом за стари хора ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 –33 000 лв., / в т. ч. 10000 лв. за
обзавеждане/; подмяна на нафтов котел – 23 580 лв. /в т.ч. 2358 лв. съфинансиране/
65. Настанени в дом за стари хора – 20 бр.; ЦНСТ 1 – 9 бр., ЦНСТ 2 – 15 бр.
66. Извършени инвестиции в „Кризисен център за настаняване на деца жертва на домашно
насилие” – 1548 лв.
67. Настанени деца през 2012 година - 15 бр.
ПРИОРИТЕТ 4:
„Отчитане, съвместяване и повишаване ролята на местния капацитет и структури при
вземане на управленчески решения и прилагане на политиката за общинско развитие”
68. Брой на обучителни курсове”Обучение на местни партньори за разработване и прилагане на
интегрирани програми за развитие. –0 бр.
69. Брой на преминели обучение по разработване, финансиране и управление на съвместни
проекти и прилагане на интегрирани програми за управление.брой на служители, участващи в
програми за обучение (тип, продължителност). - двудневни семинари - 0 участия.
70. Брой разработени проекти между общинската администрация, частния сектор,
неправителствения сектор - 0 бр.
71. Брой реализирани проекти за трансгранично сътрудничество –2 бр. Реализиращи се в момента
– 1 бр.
72. Брой подготвени проекти за трансгранично сътрудничество (като партньори)– 0 бр.
73. Относителен дял на целево население повлияно от проекти за ТГС – около 10 %
74. Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им - 0 бр.
75. Брой финансирани съвместни проекти между общинската администрация, частния сектор,не
правителствения сектор - 0 бр. на стойност 0 лв.
3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие;
А) Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
Със заповед № РД – 071 от 04.03.2013 г. на кмета на община Алфатар е определена работна
група, която извърши наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за периода
2007-2013 г. през 2012 година, чрез попълване на Индикатори за наблюдение на изпълнението на
целите и приоритетите на ОПР. Оценката е извършена на основание Раздел IV, т. 3 от ОПР.
Б) Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
Основен проблем възникнал през годината е финансово-икономическата криза, която
попречи да бъдат реализирани предвидените дейности.
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Обжалвани са решенията на възложителя за избор на изпълнител на двата проекта по
Мярка 321 и 322, което доведе до забавяне тяхното изпълнение.
В) Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на изпълнението
на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който ще се публикува на Интернет
страницата на общината.
Г) Мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
За повишаване степента на изпълнимост и приложимост на ОПР предлагаме следните мерки:
 изготвяне на Програма за реализация на ОПР 2007-2013 г. с конкретни проекти, срокове и
отговорници за 2013 година.
Д) Мерките за прилагане принципа на партньорство;
 насърчаване и подобряване на партньорството и координацията с местните НПО и бизнеса,
за да се постигне изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие
2007-2013 г. през 2013 година.
Е) Резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
Този доклад е изготвен в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното
развитие и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Целта е да осигури актуална информация
за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на общината през 2012
г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на
заложените цели.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението
Дейността на работната група по наблюдение и контрол по изпълнението на ОПР и докладът
за отчетната 2012 г. дават основание да се направят следните изводи:
Общинската администрация следи за предоставените възможности за кандидатстване с
проекти, за привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми, за всички
възможни европейски и български програми и донорски организации, които биха могли да
финансират отделни обекти, дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на ОПР.
Всяко проектно предложение предварително се предоставя за обсъждане и съгласуване в
Общински съвет Алфатар и след определянето му, като значимо и приоритетно за общината
стартира неговото изготвяне.
Изводи:
1. В резултат на икономическата криза е намален интереса на бизнеса за нови инвестиции
в града и общината;
2. Необходимо е насърчаване и подобряване на публично-частното партньорство;
координацията с местните НПО и бизнеса.
3. Общинската администрация работи за реализирането на одобрените проекти,
финансирани от ЕФ, чрез оперативните програми.

Приет с Решение №194 от 29.03.2013 година, Протокол №23 от 27.03.2013 г. на
Общински съвет Алфатар.
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