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Общинският план за развитие на Община Кайнарджа за периода 2007 - 2013 г. е
документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на община
Кайнарджа. Използваният подход, методите, принципите и формите на работа при
разработването и приемането на общинския план гарантират в значителна степен, че
документът е в съответствие както с действащите по това време нормативни изисквания
за регионалното развитие, така и с определените национални и регионални цели и
приоритети на развитие в страната, по-конкретно с тези в Северен централен район за
планиране и област Силистра. В допълнение на това, планът е съобразен със
специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи,
свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на
околната среда и пр.
Този доклад представя резултатите от извършената оценка за изпълнение на
основните стратегически и програмни документи на община Кайнарджа през периода
2007-2013 г.
Основната цел на настоящата оценка за изпълнение на основните стратегически и
програмни документи на община Кайнарджа е да подпомогне цялостния процес по
изработване на нов Общински план за развитие на община Кайнарджа за периода 20142020 г., който да бъде разработен на база на изводите от тази оценка на изпълнението,
актуалният анализ на икономическото и социално развитие на общината и определените
европейски, национални и регионални цели и приоритети на развитието за периода до
2020 г. за новия програмен период. Оценката е адресирана към три основни аспекта:
реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането.
Конкретните цели на оценката за изпълнение на основните стратегически и
програмни документи на община Кайнарджа периода 2007-2013г. са:
1. да бъдат представени резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на
приоритетите и целите за общинско развитие за периода 2007-2013 г.;
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2. да бъде направена оценка за съответствието на ОПР на общината с политиките на
национално ниво и ниво ЕС;
3. да бъде направена оценка на ефективността и ефикасността на използваните за
периода финансови ресурси за постигане на целите на ОПР на община
Кайнарджа;
4. да бъдат подготвени препоръки за разработване на новия ОПР на община
Кайнарджа;
За постигането на целите на настоящата оценка са поставени следните задачи:
1. да се набере и анализира обективна информация за степента на изпълнение на
ОПР и другите стратегически документи до момента на оценката като цяло и по
отделните приоритети и цели;
2. да се актуализират мерките и целите в плана, като се съобразят с настъпилите
промени в икономическата и социална среда в община Кайнарджа и се посочат
изпълнени мерки и цели и такива, чието значение е отпаднало;
Тази оценка отчита постигнатия досега опит на община Кайнарджа в изготвянето
и реализацията на планови документи с различен времеви хоризонт, като взима под
внимание и извършената междинна оценка на ОПР през 2011 г. Очакваните резултати и
ползи от тази оценка са:
1. Да бъдат анализирани Общинският план за развитие 2007-2013 г., Стратегията за
развитие на социалните услуги и Програмата за управление и разпореждане с
общинска собственост.
2. Да бъдат предложени препоръки за промени в Общинския план за развитие, които
да се използват при подготовката на ОПР за периода 2014-2020 г.;
3. Да бъдат предложени мерки за постигане на по-висока ефективност при
изпълнението на ОПР;
4. Да бъде подобрена организацията и координацията на компетентните органи за
изпълнение на Общинския план за развитие и да бъде засилено партньорството
между тях и заинтересованите страни в процеса на изпълнение на ОПР;
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5. Да бъде повишена информираността и публичността за изпълнението на ОПР и
стратегическите документи на общината.
Докладът за оценката включва следните компоненти:


Оценка на резултатите от изпълнението;



Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите;



Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;



Изводи.

Основните критерии, които са използвани при тази оценка са критериите за
приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.
Община Кайнарджа притежава ресурси за решаване на основните си проблеми и
постигане на успешно и устойчиво икономическо развитие, макар и относително
ограничени

като

възможност

за

използване,

най-вече

поради

специфичното

териториално положение на общината. Тези ресурси са свързани предимно със
съхранената природна среда, богатството на природните ресурси, потенциала на
земеделските земи и културно-историческото наследство. Анализът на социалноикономическия профил показва, че въпреки реализираните проектни дейности за
подобряване на инфраструктурата, опазване на околната среда и повишаване капацитета
на местната власт, основните проблеми в общината продължават да бъдат ниското
развитие на местната икономика, високата безработица и неблагоприятните демографски
характеристики.
Необходимо е преразглеждане на приоритетите и насочване вниманието към
мерките, които биха довели до подобряване на социално-икономическата ситуация в
района и постигане на устойчив растеж. За реализирането на тази задача е необходимо в
ОПР за периода 2014-2020 г. да бъдат планирани дейности, свързани с развитието на
основните икономически сектори, подходящи за община Кайнарджа (селско стопанство
и туризъм), междуобщинското сътрудничество, разработване на цялостен туристически
продукт и мерки за стимулиране на предприемачеството, създаване на условия за
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повишаване на информираността и включването на всички заинтересовани в
изпълнението на целите на Общинския план за развитие.
Планът

е съобразен

с изискванията на

националното

и

европейското

законодателство в областта на регионалното развитие, както и с целите и приоритетите
за развитие, дефинирани в стратегическите планови документи на регионално,
национално и европейско ниво. Визията на ОПР – община Кайнарджа: „Съвременна
крайгранична община в област Силистра с: Интензивно развиващ се аграрен сектор; С
добре развита транспортна и техническа инфраструктура; Хармонична жизнена
среда и условия за пълноценна трудова реализация на населението; Запазване на
културно-историческите

традиции;

Запазване

на

междуетническите

взаимоотношения; Съхраняване качеството на природната среда.“ е актуална и
изчерпателна и в този смисъл не трябва да се променя. Необходимо е обаче прецизиране
на формулировките на визията, така че те са бъдат действително насочени адекватно, а
не констативни, съответно предложението за корекция на визията на общината в ОПР за
планов период 2013-2020 е: Съвременна крайгранична община в област Силистра с:
Интензивно развиващ се аграрен сектор; Добре развита транспортна и техническа
инфраструктура; Хармонична жизнена среда и условия за пълноценна трудова
реализация

на

населението;

Запазени

културно-исторически

традиции

и

междуетнически взаимоотношения; Екологично чиста природна среда.
Заложените приоритети, стратегически цели и мерки в ОПР кореспондират на
регионалните, национални и европейски стратегии. Те продължават да бъдат уместни по
отношение на основните нужди и проблеми на общината, но някои от тях е необходимо
да бъде преразгледани, преформулирани и предефинирани с цел прецизиране на
финансовите възможности на общината и възможното ресурсното обезпечаване на
тяхната реализацията. Необходимо е по-голяма реалистичност при дефиниране на цели,
мерки и проекти, което да позволи адекватно и балансирано финансово планиране,
административно осигуряване, качествено наблюдение и ефективно реализиране.
Приоритизирането на специфичните цели е наложително и с оглед на факта, че общината
разполага с ограничени финансови ресурси за съфинансиране на проектите.
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Оценката за изпълнение на основните стратегически и програмни документи на
община Кайнарджа 2007-2013 г., показва следните резултати:
В разглеждания период Община Кайнарджа е изпълнила и приключила успешно
40 проекта на обща стойност 15 285 514 лв. Частният сектор не е реализирал проекти за
периода. Бюджетната рамка, заложена в индикативната финансова таблица за
изпълнение на ОПР е в размер на 23 425 000лева. Общото финансово изпълнение на ОПР
е 67 % .
Общината е натрупала опит в разработването и изпълнението на инфраструктурни
проекти, проекти свързани с различни социални дейности, както и трансгранични
проекти с чуждестранни партньори. Недостатъчно се използват европейските фондове и
други международни донорски програми за реализиране на приоритети, свързани със
стимулиране развитието на селското стопанство, туризма, човешките ресурси и търсене
на нови икономически възможности за развитието на общината. Слаба е и включеността
и активността на така наречените заинтересовани страни – частен бизнес, НПО и други в
изпълнението на приоритетите за развитие. Налице са и финансови ограничения пред
общинския бюджет свързани с осигуряването на средства за покриване на изискуемия
собствения принос и на текущи плащания по проекти.
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНКАТА
Настоящата оценка 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 в
съответствие с изискванията на техническото задание за извършване на оценка за
изпълнението на основните стратегически и програмни документи на община Кайнарджа
2007-2013 г., и осигурява обективност, като преминава през следните основни етапи:
проучване, анализ и оценка, съгласуване и приключване.
Технологичният

алгоритъм

на

оценката

се

основава

на

структуриран,

систематичен и интегративен подход при събиране, обработка, анализиране и
представяне на информацията и може да се опише по следния начин:
1.

Разработване на оценителна методика;

2.

Събиране и оценка на първоначални данни, чрез проучване на плановите

документи и отчети за изпълнение на приоритетите и целите в ОПР;
3.

Оценка и обработка на основните количествени и качествени данни. През

тази фаза се извърши анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати
от изпълнението на ОПР, оценка на степента на изпълнението на целите и оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси. В тази фаза се извърши и
окончателното определяне на обхвата и ограниченията на оценката на ОПР, във връзка с
обема и качеството на цялата налична изходна информация за съставяне на междинната
оценка ;

Методика за осъществяване на оценката
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В настоящата оценка са използвани методи, съобразени с Методическите
указания на МРРБ за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и
местно развитие — 2009 г. и съобразно приложимите насоки на ЕК, описани в базирания
в Интернет Инструмент за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED. В
процеса на изготвяне на оценката бъдат взети под внимание няколко гледни точки –
вътрешна (тази на местната администрация), външна (на жителите на общината,
представителите на бизнеса и други заинтересовани групи), съответно да бъде набрана
информация от източници на местно, регионално и национално ниво.

Набиране на информация
Данните, необходими за извършване на оценката бяха събрани чрез комбинирано
приложение на няколко изследователски подхода, а именно:
1. Анализ на налични данни и документи (кабинетно проучване) от община
Кайнарджа и съответните институции – НСИ, МЗХ, съответните специализирани
отдели на община Кайнарджа, налична статистическа информация в публично
достъпни архиви, публикации, Интернет, изследвания на БАН, стратегически
документи на общината, ИСУН - Информационна система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България и др.
2. Провеждане на количествено изследване по метода на преките лични интервюта;
3. Провеждане на качествено изследване по метода на фокус-групите;
4. Провеждане на системна експертна оценка;
5. Обработка, обобщение, анализ и интерпретация на набраната информация,
посредством: сравнителен анализ; причинно следствен анализ; експертна оценка;
качествен анализ; стратегически анализ; метод на индекс и индикатори;
Информацията, набрана по време на кабинетното проучване, бе допълнена чрез
провеждането на количествено изследване. Количественото ad-hock изследване в община
Кайнарджа бе реализирано чрез преки индивидуални интервюта по домовете на
респондентите. Изготвената извадка е представителна за пълнолетното население на
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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община Кайнарджа и възпроизвежда структурата на населението на общината по
базовите

социално-демографски

характеристики

(пол,

възраст,

образование).

Интервютата бяха проведени със специално разработена за целта анкетна карта, която
отразява спецификите на общината и покрива в пълнота изследователските задачи.
В процеса на набиране на информация бяха включени и качествени методи,
проведени бяха и фокус група и преки полустандартизирани интервюта, като по този
начин бе обхваната и субективната представа на целевите групи (граждани, бизнес) за
икономическото и социалното състояние на общината към 2014 г. Паралелното набиране
на данни посредством тези различни методи е важно както за натрупването на точна и
полезна информация, така и предвид идентифицирането и отчитането на спецификите на
развитието на отделните населени места на общината и отделните сектори на нейното
социално и икономическо развитие.
От друга страна, изследователската методология, разработена на база паралелното
приложение на тези методи, е съобразена и с възможността процесът на събиране на
данни да подпомогне и повишаването на нивото на информираност и познания от страна
на респондентите. По този начин самият процес на изпълнение на отделните дейности
води до повишаване на обществената подкрепа за бъдещите инициативи на местната
власт в общината. Така, освен в качеството си на респонденти, участниците в
изследването бяха стимулирани да мислят отвъд собствения си хоризонт, да разсъждават
стратегически относно перспективите за развитие на община Кайнарджа, да определят
основните силни и слаби страни на тези перспективи и да ги оценят в контекста на
колективните потребности на общността. На тази база са идентифицирани и дефинирани
и основните проблеми в общината – икономически и социални от гледна точка на
заинтересованите страни – бизнеса на местно ниво, населението, неправителствените
организации и администрацията.
Чрез прилагането на посочените изследователски подходи бяха набрани и
обработени данни, които касаят:
 Състоянието на местната икономика – характеристики на състоянието на местната
икономика и на тенденциите на развитие;
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
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 Социалната сфера – основни актуални показатели: население – структура,
прираст,

коефициент

на

икономическа активност,

заетост,

равнище на

безработица и др.; състоянието на мрежата от здравни, образователни и социални
услуги; дейности в областта на културата;
 Инфраструктурното развитие – изграденост на системите на техническата
инфраструктура и качеството на предоставяните услуги от нея – транспортна
инфраструктура, пътна мрежа, водоснабдителна мрежа, телекомуникационна
мрежа, енергийна мрежа (вкл. ВЕИ и енергийна ефективност), съобщителна
мрежа, относителен дял на населението, обслужено със сметосъбиране и др.
 Екологичното състояние – ефективност на екологичната инфраструктура на
територията

на

общината;

изграденост

на

канализационната

мрежа

и

почистването на отпадните води, управление на битовите отпадъци; извеждане на
основните екологични проблеми, налични замърсявания и др.
Критериите за оценката изпълнението на ОПР на Община Кайнарджа са следните:
1. Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на
политиката за регионално и местно развитие за плановия период;
2. Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за
планиране на регионалното развитие, в националното законодателство за
регионалното развитие;
3. Отразяване влиянието на промените в средата и на промените в социалноикономическия профил на Общината в периода след 2007 г.;
4. Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното
изпълнение на ОПР, в т.ч. - устойчивост на постигнатите резултати;
5. Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на
община Кайнарджа;
6. Административен

и

институционален

капацитет

за

реализация

на

приоритетите и целите на ОПР.
Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат
посочени няколко съществени извода:
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
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• ОПР на община Кайнарджа следва да бъде разработен в контекста на новите
стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода след 2013г.;
• 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.
• 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.

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
Общинският план за развитие на Община Кайнарджа е одобрен от Общински
съвет Кайнарджа с Решение №128 от 01.06.2005 г., Протокол № 26 на основание чл. 10
от правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие, издаден
от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн. ДВ. бр. 79 от 10.09.
2004 г. и е с времеви хоризонт с продължителност 7 години (2007-2013). Настъпилите
промени в икономическата, социалната и политическата среда, налагат актуализация на
ОПР на община Кайнарджа. В процеса по актуализация на ОПР са въвлечени всички
заинтересовани страни, като водещата роля е на общинската администрация.
Актуализираният вариант е приет от Общински съвет Кайнарджа с Решение № ……….от
……, Протокол № …….г. Обект на настоящата оценка е актуализираният вариант на
ОПР, като тя отчита ключовите промени, имащи пряко или косвено въздействие върху
изпълнението на ОПР. Настоящият доклад взема под внимание влиянието на
положителните и отрицателни фактори на средата при оценката на степента на
постижимост на общинските приоритета, целите и мерки. Разгледани са и анализирани
регионалните и местните субективни влияния върху резултатите, свързани с
управлението, координацията и цялостния публичен контрол при изпълнението на ОПР.
В ОПР, политиката на община Кайнарджа за дългосрочно общинско развитие
намира израз в следната визия:
Съвременна крайгранична община в област Силистра с:


Интензивно развиващ се аграрен сектор;



С добре развита транспортна и техническа инфраструктура;



Хармонична жизнена среда и условия за пълноценна трудова

реализация на населението;


Запазване на културно-историческите традиции;



Запазване на междуетническите взаимоотношения;

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
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Съхраняване качеството на природната среда.

Общинският план не определя основна стратегическа цел за развитие, включените
4 стратегически цели са обвързани с поставената стратегическа визия за икономическо и
социално развитие:
1.

Създаване на условия за динамично развиваща се и конкурентноспособна
общинска икономика.

2.

Повишаване

качеството на човешките ресурси, равнището на заетостта,

доходите и социалната интеграция.
o повишаване на образователните и квалификационните характеристики
на човешките ресурси в съответствие със съвременните изисквания за
качество на работната сила и специфичните характеристики на местния
пазар на труда;
o разкриване на нови работни места и подобряване на заетостта чрез
развитие на предприемачеството и създаване на условия за използване
на местния трудов потенциал;
3.

Повишаване

качеството на жизнената във всички населени места на

общината.
4.

Териториално

развитие и сътрудничество

o постигане на балансирана териториална структура в общината;
o развитие на трансграничното сътрудничество;
o междуобщинско сътрудничество.
В изпълнение на тези цели, в ОПР на Община Кайнарджа 2007 — 2013 г. са
заложени 5 основни приоритета:
Приоритет I. Изграждане на съвременна инфраструктура с цел превръщането на
община Кайнарджа в привлекателен център за инвестиции, способстващи ускореното й
социално-икономическо развитие на община с крайгранично положение и ускоряване на
трансграничното сътрудничество.

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
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Приоритет II. Създаване на благоприятна бизнес-среда за интензивно развитие на
аграрния сектор, на малки преработващи предприятия и на алтернативния туризъм като
се използват благоприятните природо- климатични условия.
Приоритет III. Постигане на ново качество на жизнен стандарт и жизнена среда в
община Кайнарджа.
Приоритет IV. Укрепване на институционалното развитие на общината.
Приоритет V. Разработване и изграждане на системи за алтернативни енергийни
източници. Опазване на природните ресурси - води, почви, въздух и биоразнообразието в
община Кайнарджа.
Така формулираните приоритети в ОПР добре съчетават местния потенциал с
целите и насоките за развитие на регионално, национално и европейско ниво.
Приоритетите са добре формулирани и подредени. Налице е много добра съгласуваност
и много висока степен на съответствие между приоритетите, целите и мерките в ОПР на
Община Кайнарджа и тези на плановите и програмни стратегически документи на повисоко равнище - областни, регионални, национални и на равнище ЕС.
В утвърдения план всеки приоритет съдържа приоритети, специфични цели и
мерки. Те се характеризират с различен брой и обхват. За постигането на приоритет 1 са
набелязани 3 цели и 7 мерки, които в своята съвкупност ще допринесат за реализацията
на приоритета.
За постигане на приоритет 2 са набелязани 4 цели и 11 мерки, които са
непротиворечиви и тяхното осъществяване е с ясен мултиплициращ ефект. За
постигането на приоритет 3 са поставени 4 цели и 13 мерки, като Цел 1: Създаване на
условия за трудова заетост и повишаване доходите на населението, не е подкрепена с
мерки, съответно това прави невъзможно пълноценното й изпълнение.
За постигането на приоритет 4 са поставени 3 цели и 4 мерки, като Цел 2:
Подобряване административното обслужване на населението, също не е подкрепена с
мерки.
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За постигането на приоритет 5 са поставени 2 цели и 9 мерки, които са
дългосрочни, непротиворечиви и тяхното осъществяване е с ясен мултиплициращ ефект.
Слабост са определените индикатори за наблюдение и контрол, които в голямата
си част звучат като пожелания и цели, отколкото да имат ясен количествен и качествен
измерител за оценка на напредъка на изпълнението на съответната цел. Обща слабост на
изпълнението на ОПР е липсата на надеждна система за отчитане на дейностите,
извършени на територията на общината от партньорите в лицето на общината, бизнеса и
структурите на гражданското общество.
За отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни прегледи,
при които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори,
посочени в ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга. Нужно е да
бъдат разписани ясно механизмите за събиране на информация по определените
индикатори, с цел обезпечаване в етап на оценка и планиране на последващи действия.
Ежегодното наблюдение на изпълнението на ОПР ще позволи обективна оценка на това
изпълнение, на ефективността на интервенциите и на ефикасността на вложените
средства.
Важно е да се спомене, че липсата на информационна осигуреност за това какво
се случва в общината по отношение на проектното управление е съществен пропуск в
изпълнението и отчитането напредъка на ОПР. Извън обсега остават и проектите на
останалите заинтересовани лица в община Кайнарджа. Общинското развитие е
многообхватен процес с много на брой участници, препоръчително е в годишните
доклади да присъстват отчетност както на проектите на общината, така и на
реализираните от другите заинтересовани субекти - училища, НПО, фирми и т.н.
ОПР – Кайнарджа съдържа Индикативна финансова таблица за неговото
изпълнение, но анализът показва, че за някои от мерките няма планирано финансово
обезпечение за изпълнение. Основно средствата са насочени към инфраструктура с цел
подобряване условията за растеж, заетост, околна среда и туризъм. Използваните подолу данни са от справка от община Кайнарджа за изпълнените през периода 2005 - 2013
г. проекти; Годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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развитие на община Кайнарджа; Индикативна финансова таблица – Приложение към
ОПР за периода 2007-2013 година; Електронна справка с ИСУН.
Обобщена справка на Община Кайнарджа за изпълнението на общински проекти
показва, че за периода 2007-2013 г. са изпълнени успешно и приключени 40 проекта на
обща стойност 15 285 514 лв. при прогнозирани в индикативната финансова таблица 23
425 000 лв., което е изпълняемост на 65 %. В информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България не са публикувани проекти
на фирми, упражняващи дейност на територията на община Кайнарджа. Макар и
малоброен и предимно малък, бизнесът в общината не участва в усвояването на
европейски средства и по този начин не осигурява възможност за генериране на
конкурентни предимства в условията на криза, както за себе си като стопански
организации, така и за местната икономика.

Освен общинска администрация,

единственият друг бенефициент по европейските програми

в общината е ОУ

"Черноризец Храбър"- с. Кайнарджа. Училището е привлякло средства в размер на
29 557 лв. с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" .

Изпълнение на Приоритет I: Изграждане на съвременна инфраструктура с цел
превръщането на община Кайнарджа в привлекателен център за инвестиции,
способстващи ускореното й социално-икономическо развитие на община с крайгранично
положение и ускоряване на трансграничното сътрудничество.
В рамките на разглеждания период по мерките, залегнали в Приоритет 1 са изпълнени
следните проекти:
1. „Трансграничен път Липница – Кайнарджа”, Договор №: 5873 / 02.09.2010 год.,
финансиран по програма ТГС „Румъния– България”, на стойност 6 080 205,70
евро, от които за българския партньор – 1 686 428,70 евро или 3 129 893,62 лв. В
резултат от проекта между двете съседни общини Кайнарджа –България и
Липница –Румъния се строи международен път с обща дължина 17.8 км. Една
част е свързваща отсечка между Липница и Кайнарджа, а още две отсечки водят
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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от българска страна – до светилището в с. Стрелково, а от румънска страна –
пътна отсечка, водеща до товарно пристанище на с. Изворале.
2. „Благоустрояване площад и ремонт фасади на административна сграда на Община
Кайнарджа”, втори етап, на стойност 142 162 лв., на проект, започнал през 2006 г.,
финансиран по Програма "Красива България".
3. „Вътрешен ремонт на сградата на общината, пожароизвестяване, построяване на
рампа за хора с увреждания” - трети етап, на стойност 196 812 лв., на проект,
започнал през 2006 г., финансиран по Програма "Красива България".
4. По проект „Глобални библиотеки“, със собствени средства на Община Кайнарджа
са извършени строително - ремонтни работи и обзавеждане за читалищата в
селата Кайнарджа и Голеш. С дарение от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс са
осигурени 9 компютърни конфигурации, като през 2010 година е направено
дарение на читалището в с. Средище от същата фондация - 4 компютъра. По този
начин е осигурен безплатен достъп до Интернет за всички граждани на общината.
5. Рехабилитация на път IV -70101 Кайнарджа-граница с Република Румъния, на
стойност

29 885

лв.,

за

изработване

на

проектосметна

документация

"Рехабилитация на общинска пътна мрежа по участъци" - отсечки Кайнарджа Граница Румъния и с. Стрелково - разклон главен път Силистра - Варна.
6. „Подобряване/ремонт/ на общински улици в с.Кайнарджа”, финансиран с 99 972
лв. по Програма САПАРД.
7. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Средище“, финансиран с
620 000 лв. по програмата на МРРБ " Подобряване на жилищните условия на
ромите в България".
8. „Закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци на територията на община
Кайнарджа“, финансиран с 133710,62 лв. от МОСВ, с което община Кайнарджа
ликвидира наличните сметища на територията на общината съгласно Мярка 3:
Развитие на местната инфраструктура за опазване на околната среда на
приоритета.
9. „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в община
Кайнарджа”, финансиран по ПРСР, мярка 321 на стойност 5 581 610,90 лв. (в
процес на изпълнение);
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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10. „Чиста и естетизирана околна среда”- изграждане на организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в населените места на община Кайнарджа”, финансиран от НБ
чрез ПУДООС, на стойност 272 420,80 лв., закупен 1 брой специализиран
автомобил за сметоизвозване, както и съдове, и контейнери за различни видове
отпадъци;
Извод: В изпълнение на Приоритет I в индикативната финансова таблица са
планирани средства в размер на 12 050 000 лв. За изминалия период Община Кайнарджа
има изпълнени проекти на стойност 10 206 466,94 лв. Част от мерките се изпълняват
текущо от общината и не се финансират под формата на проекти, което прави
невъзможно процентното измерване на техническото изпълнение на приоритета.
Изпълнение на Приоритет II: Създаване на благоприятна бизнес-среда за
интензивно развитие на аграрния сектор, на малки преработващи предприятия и на
алтернативния туризъм като се използват благоприятните природо-климатични условия.
Планираните финансови средства в индикативната финансова таблица за приоритета са в
размер на 3 350 000лв. В изпълнение на целите и мерките, записани в този приоритет са
реализирани следните проекти:
1. „Екопътека и туристически

посетителски

център в защитена местност

„Историческа чешма”, финансиран по ПРСР, Мярка 313 на стойност 300 648,05
лв., в резултат на който е изграден туристически информационен посетителски
център -

сграда със 165 кв.м. площ с изложбена зала и посетителски кът с

обзавеждане, оборудване с мултимедия и мултиезиков транслатор. Изградена
екопътека с нов участък в западната част на парка, водна каскада и паркинг.
2. Подкрепа за трансгранично сътрудничество между Валу Луи Трайян и Кайнарджа
чрез бизнес инфраструктура – Агробизнес пазар.“, проектът е финансиран по
ТГС „Румъния – България” 2007 – 2013 със сумата от 1 498 225,86 евро, от които
за общ. Кайнарджа са 103 325,52 лв. В резултат са засилени връзките между
производители и търговци от двете страни на границата и сътрудничество за
достигане на по-висока реализация на агропродукти от общините Кайнарджа и
Валу Луи Траян.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Извод: В изпълнение на Приоритет II са успешно реализирани 2 общински
проекта на обща стойност 403 973,57 лв. В процентно отношение това са под 2 %. Това
води до заключението, че с изпълнението на този приоритет е един от най-слабо
застъпените през изтеклия период.
Изпълнение на Приоритет III: В рамките на разглеждания период по мерките,
залегнали в Приоритет 3 са изпълнени 20 проекта:
Голяма част от тях, общо девет проекта, са свързани с повишаване на качеството
на образованието и развитие на потенциала на учениците в учебните заведения на
община Кайнарджа: „Без звънец", „Песента на колелетата“, „Без свободен час“,
„Комплекс от извънкласни форми на обучение за развитие потенциала на учениците в с.
Кайнарджа“, Проект "Лабиринт", Проект „Математиката лесна и полезна“, Проект
„Намаляване отпадането на ромски ученици от училище", Проект „Българска шевица“,
Проекти "Живо човешко наследство" и "Живи човешки съкровища" на ОУ с.Средище,
Проект за оборудване на класна стая за целодневно обучение. Общата стойност на
деветте проекта, в това число финансирани по ПРЧР и от собствени средства на
общината е 78 461 лв.
Останалите 11 проекта са насочени към създаване и предоставяне на социални
услуги на населението на общината:
1. Проект „Грижа за хората от община Кайнарджа чрез предоставяне на услугата
„Домашен помощник” финансиран по ОПРЧР със 171 000,00 лв.
2. „Внедряване

на мерки за енергийна ефективност в образователната

инфраструктура на община Кайнарджа – ЦДГ „Еделвайс”, с. Кайнарджа,
филиал ЦДГ „Пролет”,с. Голеш, филиал ЦДГ „Първа радост” ,с. Средище и
ОУ „Цанко Церковски” – с. Средище - финансиран по ОПРР, Договор
№:BG161PO001/4.1-03/2010/003, на стойност 1 020 989, 00 лв.
3. „Създаване на Дневен център за възрастни хора с увреждания – с.Средище”,
финансиран по ФАР, Бюджетна линия – ФАР 2006/018-343.01.01 –
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги за рискови
групи”, на стойност 381 803,50 лв.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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4. „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с.Кайнарджа”,
финансиран от собствени средства на Община Кайнарджа, на стойност 50
520,00 лв. – за строителни работи.
5. „Подобряване достъпа до културни услуги в община Кайнарджа – Договор №:
19/321/00019/13.08.2010 г., финансиран по ПРСР, мярка 321, на стойност 297
562,00 лв.
6. „Създаване на Дневен център за възрастни хора в с.Кайнарджа”, също
финансиран със собствени средства – държавно делегирана дейност.
7. Изграждане на три детски площадки – в с. Чолаково и с. Голеш – в района на
кметството и в двора на основното училище. Две от площадките са
финансирани от ПУДООС на обща стойност 15 000,00 лв., а третата е
изградена с дарения от арендатор на земя в с. Чолаково.
8. „Домашен социален патронаж трапезарии”, организирани със обствени
средства – като местна дейност.
9. Услуга в общността - Личен асистент, финансиран по ОП „Развитие на
човешките ресурси”;
10. „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция в с.
Кайнарджа“, Собствени средства на община Кайнарджа“, също с местно
финансиране на стойност 55 800,00 лв.
11. „Наблюдавано жилище - моят дом в Кайнарджа“, финансиран по ОПРЧР, но
прекратен преди изпълнението му.
Общата стойност на реализираните проекти възлиза на 2 071 135,50 лв.
Предвидените средства по индикативната финансова таблица на ОПР са 3 000 000 лв.
Извод: В индикативната финансова таблица към плана за развитие на община
Кайнарджа (2007-2013 г.), в изпълнение на Приоритет 3 за периода са заложени 3 000
000лв. Липсата на конкретни количествено измерими индикатори по всяка мярка не
дават яснота до каква степен има напредък по изпълнението на целите, като
единственият ориентир на този етап се явява съпоставката на усвояемостта на средства
по проекти спрямо заложени в индикативната финансова таблица на ОПР. В процентно
изражение, този приоритет е един от най-добре изпълнените, с почти 70 %.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Изпълнение на Приоритет IV: Укрепване на институционалното развитие на
общината. За изпълнението на този приоритет са реализирани:
Проект "Седемте състояния на водата", по Програма ЕДЕН - "Водата- извор на
живот", в който община Кайнарджа е партньор на областна администрация Силистра.
Проект „Трансгранично сътрудничество в публичната администрация между
общините Кайнарджа и комуна Липница Румъния“, финансиран с 115 062 лв.
Два проекта, финансирани по ОПАК: проект „Разработване на ОПР и въвеждане
на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики
в община Кайнарджа“, финансиран по ОПАК, на стойност 79 612 лв., който се още е в
изпълнение, и „Компетентна и ефективна общинска администрация Кайнарджа“, на
стойност 79 994 лв. Проектът е насочен към развиване на специфични компетенции на
служителите в община Кайнарджа за подобряване на ефективността на тяхната работа.
Извод: По индикативната таблица, общата сума на този приоритет е 2 005 000 лв.,
спрямо изпълнената 274 668 лв., което в процентно съотношение е около 14 %.
Приоритет V - Разработване и изграждане на системи за

алтернативни

енергийни източници. Опазване на природните ресурси - води, почви, въздух и
биоразнообразието в община Кайнарджа.
По този приоритет има приключени 3 проекта:
1. „Изграждане на система за улично осветление с използване на слънчева енергия в
община Кайнарджа” – Договор №:19/322/00451/20.12.2010 г. ПРСР, мярка 322, на
стойност 1919270,00 лв. В резултат бе изградена общинска мрежа от осветителни
тела със соларно захранване във всички села на общ. Кайнарджа
2. "Изграждане на кранов възел и станция за катодна защита" - при преминаването
на газопровод през територията на община Кайнарджа ,

Частна

инвестиция

с

инвеститор - "Булгартрансгаз", гр. София - Решение на ОбС-Кайнарджа №285,
Протокол№42/29.08.2010 год.

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
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3. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в общ. Кайнарджа”. Проектът е
финансиран от ЕЗФ – ПРСР, Марка 322, на стойност 410 000 лв.

По

проекта

се залесяват над 400 дка неземеделски земи в няколко землища на общината.
Извод: За изпълнението на Приоритет V на ОПР на Община Кайнарджа в е
употребена сумата от 2 329 270,00 лв. при обща стойност в индикативната таблица
3 020 000 лв. Така Приоритет V е с най-високо процентно изпълнение, около 77 %.
Потвърждение за това е и фактът, че са изготвени са всички вътрешните нормативни
актове за работата на администрацията /правилници, инструкции, наредби, вътрешни
правила и др./ Чрез сайта на общината в интернет, гражданите могат да се информират за
онези, които имат публичен характер. Реализирани са редица мерки за осигуряване
публичност и откритост в работата в администрацията - публични регистри в интернет,
информационни табла, брошури, указателни табели. Администрацията работи в режим
на откритост и достъпност. По всяко време гражданите имат достъп до служителите,
извършващи административни услуги, както и до преките им ръководители. Извършва се
подготовка за въвеждане на електронно обслужване на гражданите.

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
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ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР
В ОПР няма разписана система за наблюдение и контрол за ефективното и
ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. Предвидено е доклад за
изпълнение, преглед на напредъка и предложения за усъвършенстване на плана да се
извършват всяка година. Процесът по изпълнение и мониторинг е дефиниран в ЗРР.
Съпоставката спрямо законовите изисквания показва, че ОПР на Община Кайнарджа
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 Кайнарджа е допълван
няколкократно с включването на нови обекти за изграждане, в резултат от възникването
на нови възможности за външни финансирания. 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 още на ниво избор на проектни
предложения и определяне на териториалния обхват на проектите на конкурентен
принцип. Общинският план не е единствена отговорност и не касае работата 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 настоящата оценка на ОПР няма действаща
информационна система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка. Независимо
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
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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 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.

Прецизиране на индикаторите, 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 Кайнарджа инициативи тук могат да бъдат:

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
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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 Кайнарджа 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.

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
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ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯТА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОПР
Организацията на изпълнението на общинския план за развитие на община
Кайнарджа включва поредица от действия, свързани с:
o ресурсното осигуряване и разпределяне на средствата при реализацията на
мерките;
o функционалната, институционалната и териториалната организация на действията
по изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана;
o оперативното управление и координацията между участниците в процеса на
реализация;
o мониторингът /наблюдението/, оценката и контролът на изпълнението по
отношение на целите, действията, ресурсите и резултатите;
o актуализацията и усъвършенстването на самия планов документ;
o осигуряването на публичност и прозрачност на процеса на разработване,
приемане и реализация на плана, което пряко се свързва със засилване на
демократичността в управлението.
Програмата за реализация на ОПР и по специално индикативната финансова
таблица следва да се обвържат с процедурата по изработването на проекта на бюджет на
общината. В индикативната финансова таблица в резултат от извършен мониторинг и
оценка е възможно да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения по
промяна на размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси,
както и да се актуализират отделни източници на финансиране, срокове, приоритети и
конкретни изпълнители на мерки от плана.
Функционалната,

институционалната

и

териториалната

организация

на

действията по изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана се осъществят
от общинския съвет и кметът на община Кайнарджа, като за целта тези въпроси следва
да се решат в рамките на Наредба, приета от общинския съвет, с която да се уредят
всички въпроси свързани с текущото управление на реализацията на ОПР.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
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Наблюдението на изпълнението на ОПР е задача на Общинския съвет на община
Кайнарджа и на Кмета на общината. Това налага съветът да вземе решение за създаване
по предложение на кмета на работна група за наблюдение на плана. На основа на взетото
решение кметът издава заповед за нейното създаване. Групата за наблюдение следва да
включва представители на съвета и експерти от състава на общинската администрация,
като организацията и функционирането й се регламентира с решение на ОбС /Наредба за
текущо управление на реализацията на общинския план за развитие/.
Групата за наблюдение:
-

разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на
степента на изпълнение на плана. В правомощията на съвета е той да утвърди по
предложение на кмета на общината изготвеното предложение от групата, като
съответно определя техния конкретен набор и стойностите им;

-

периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на
ръководството на общината състоянието и възможните мерки;

-

обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя
отчет за постигнатите резултати;

-

разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и прави
предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите
действия;

-

ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако
това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо
внасяне и разглеждане от съвета;

-

прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на
средствата по мерките, програмите и проектите.
В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или

конкретни отчети, които предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се
оценява и прогреса при реализацията на плана и изпълнението на показателите и
индикаторите. Мониторингът води до засилване потенциалните възможности за
реализация на общинския план за развитие. Чрез прилагането му е възможно да се
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правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

28

подобри сътрудничеството между различните участници, които си комуникират при
изпълнението на плана, като широко се прилага принципа на прозрачност, публичност и
партньорство. Внасянето на елементи на обществено обсъждане води до реално
обогатяване на ОПР с участието на населението на общината. Важен момент при
организацията на мониторинга е определянето на неговите водещите компоненти. Най
общо тук се включва:
o Определяне на система от индикатори за измерване степента на изпълнение;
o Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри;
o Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите;
o Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения.
От гледна точка на информационното осигуряване на мониторинга е важен
въпросът за събираемостта на данните за самото оценяване – те следва да са редовни
/официализирани/, верифицирани, релевантни на заложените цели и прости. Това налага
да се осъществява периодична координация и съвместен обмен на информация между
общинската администрация на Кайнарджа, ТСБ, ДБТ, ОДЗ и др. институции за набиране
и анализиране на текущи данни и информационни източници. Наблюдението и оценката
следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но
активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на общината /настъпващи
промени в състоянието на средата в резултат от предприети интервенции/. Това изисква
набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при
оценяване изпълнението на плана.
Предвид така констатираните възможности за подобряване на процеса на
наблюдение и оценка на ОПР е наложително при подготовката на новият ОПР на
община Кайнарджа използваните в ОПР 2007-2013 г. индикатори за мониторинг и
оценка на изпълнението да бъдат допълнени и прецизирани като формулировка.
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.
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ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
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.
Съгласно чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР), Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за
неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, което ще бъде
своевременно изпълнявано от Община Кайнарджа. В рамките на всеки проект,
изпълняван от общината са предвидени мерки и действия за информиране и публичност,
в т.ч. информационни кампании сред целевите групи.
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 страницата на общината в Интернет.

При

разработването

на

стратегически документи на община Кайнарджа се прилага принципа на партньорство,
чрез включване на широк кръг заинтересовани страни, както в процеса на планиране,
така и в процесите на обсъждане и консултиране, идеи за финансиране, изпълнение,
наблюдение, оценка и контрол. Това дава възможност за изразяване на мнения и
представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен
кръг участници, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на публични
дискусии, в т.ч. и чрез Интернет, участие във формални структури за планиране и
мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството - власти на различните
равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество. Изграждането на
ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще даде възможност да се
реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за
разкриване на нови пътища към привличането на средства. Партньорството ще
допринесе за доизграждане на връзки между различните субекти с влияние върху
местното развитие.
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Като недостатък в процеса на изпълнение на ОПР на община Кайнарджа за
периода 2007-2013 г. следва да бъде отбелязана липсата на публично-частни
партньорства, като инструмент за оптимизиране на предоставяните продукти и услуги за
обществото. Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване,
обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност,
ефективност и реалистичност на Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява
както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на
гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите и техните
организации в управлението и процеса на взимане на решения.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план
за развитие се осъществява от Кмета на община Кайнарджа и общинския съвет в
съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие се осигурява участието на граждани, физически и
юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за
успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на
интегрирано устойчиво местно развитие.
В заключение можем да обобщим, че общинска администрация Кайнарджа успешно
осигурява условия за включване на местната общност и поддържането на контакти с
местните граждански групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната
политика и своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в
Интернет за предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на
актуализирания Общински план за развитие;
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ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА SWOT АНАЛИЗА

В световната практика SWOT-анализът се е утвърдил като задължителен елемент
на стратегическото планиране. Значението на SWOT-анализа се подсилва и от факта, че
той е регламентиран като задължителна процедура при всички планове и програми,
свързани с усвояването на структурните фондове и инструменти на Европейския съюз.
Като вид оценъчни и прогностични изследвания, при SWOT –анализа, се
идентифицира състоянието на една система и се очертават тенденциите в нейното
развитие. Главната цел на SWOT – анализа е да извърши взаимообвързана оценка на
външните, за системата, възможности и заплахи и отражението им чрез нейните
вътрешни силни и слаби страни. Външните въздействия, в тяхното дуалистично
единство, като възможности и заплахи, определят състоянието на околната среда, а
вътрешното състояние, като силни и слаби страни, определят достигнатото ниво на
развитие на системата, в т.ч. и причините за това развитие.
В извършения SWOT анализ за ОПР Кайнарджа са използвани източниците на
информация, идентични с тези за набиране на данни за ОПР, като при оценяването на
външните и вътрешни фактори за развитие е взето и експертното мнение на ресорните
специалисти, общинската администрация и граждани, с активното участие и на
експертния – консултантски екип, разработващ Общинския план за развитие 2014 – 2020
год. В SWOT анализа е отразена комбинацията между външните въздействия и
вътрешните фактори за общината, които дават възможност за прецизиране на
планирането на ОПР.
Оценка: SWOT-анализът е построен логично и правилно, отразил е основните изводи
направени в извършеният социално икономически анализ и е добра предпоставка, в
стратегическите предвиждания за следващия програмен период да намерят своето
отражение изведените силни и слаби страни, възможности и заплахи.
При проверка на съответствието на SWOT анализа с извършения социално
икономическия и пространствен анализ на състоянието, няма открити противоречия.
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ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост се актуализира
ежегодно и е разработена

на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за

общинската собственост. Програмата има отворен характер в своята реализация,
позволяващ гъвкавост при нейното изпълнение в зависимост от конкретните условия,
заявени инвестиционни намерения от потенциални инвеститори и промяна на
нормативната уредба. Основният ангажимент на Община Кайнарджа е да стопанисва и
се грижи за имотите публична общинска собственост, като добър стопанин, в предвид
важната им функция за цялото население в общината. Освен от собствени средства,
залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на
средства от европейските фондове и други програми. Тук е важната роля на доброто
управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез
събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси и др. Общинската
собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и

обезпечава

финансирането на голяма част от общинските дейности.
При управлението и разпореждането с общинско имущество, общината се
ръководи

от

принципите

на

законосъобразност,

откритост,

целесъобразност,

равнопоставеност, максимална ефективност в действията, прозрачност и гарантиране на
обществения интерес. Главната цел на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост са защитата на обществения интерес и подобряването
на социалната, техническата и екологичната структура на общината. За нейната
реализация е необходимо гарантиране на по-ефективно управление и повишаване
приходите от стопанисването на общинската собственост; вземане на целесъобразни
управленски решения и стриктно прилагане на законодателството, което регламентира
действията по отношение на собствеността за ефикасно и ефективно управление; търсене
на възможности и решения за подобряване на състоянието на общинската собственост,
повишаване приходите от собствеността и правилното планиране в общинския бюджет.
Конкретните мерки за реализацията на програмата са прозрачни и публични, решенията
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за разпореждане с имоти се вземат от ОбС, което е гаранция за защитата на обществения
интерес. Трябва да се отбележи, че през целия програмен период 2007-2014 г.,
управлението и разпореждането с общинска собственост е сред основните източници на
местни приходи, като делът му в бюджета на общината се увеличава, съответно е налице
подобряване на ефекта от управлението на този сектор. Основната част от мерките са
насочени към предоставяне под наем или за продажба на терени и помещения;
представянето им на концесия, учредяване на отстъпено право на строеж и други
разпореждания, свързани с изготвяне на проекти за изменение на план за регулация и
план за застрояване или трасиране на имоти.
Извод: в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост няма
конфликти с ОПР на Кайнарджа, двата документа се допълват синхронно, съответно при
изготвянето на новият общински план трябва да бъдат отразени промените в
икономическата конюнктура през последните години, за да се гарантира устойчивост на
процеса по управление и разпореждане с общинска собственост и приходите от него.
Стратегията за социални услуги в Община Кайнарджа следва принципите за
защита на основните човешки права, утвърдени в международните документи и
конвенции, в които се утвърждава, че основната ценност е човекът и правото на всяко
човешко същество да развие максимално своите възможности без оглед на етническата
му

принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Общинската

стратегия за социалните услуги дава възможност за осигуряване на достъпни и
качествени социални услуги в община Кайнарджа, интеграция на общности и индивиди,
пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.
Законовата основа за разработване на Стратегията за социални услуги на Община
Кайнарджа, са следните нормативни документи, насочени към социалната сфера:
Законът за социално подпомагане, Правилникът за прилагане на Закона за социално
подпомагане; Законът за закрила на детето и Правилникът за прилагане на Закона за
закрила на детето, Законът за интеграция на хората с увреждания, Законът за защита от
дискриминация, Законът за защита от домашно насилие и др. както и съответните
подзаконови нормативни актове /Наредбата за критериите и стандартите за социални
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услуги за деца, методически указания за функциониране на разлечните социални
услуги/.
Общинската стратегия за социалните услуги дава възможност за осигуряване на
достъпни и качествени социални услуги в община Кайнарджа, интеграция на общности и
индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.
Стратегията обхваща развитието и усъвършенстването на съществуващите
социални услуги през периода (2011 – 2015); разкриването на нови и иновативни
социални услуги, касаещи изведените приоритетни целеви групи; паралелното развитие
на политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование,
здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които се решават конкретни
проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на
социалните услуги. В стратегията са описани 4 приоритетни направления:
Приоритет 1 е насочен към превенция за деца и семейства в риск и
деинституционализация на грижите за деца, като приоритетът е декомпозиран в следната
обща цел: „да се подобри грижата за децата в семейството като се предотвратят появата
и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално
намаляване броя на децата, отглеждани в специализираните институции, чрез:
намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и
подкрепа задържането им в биологичното семейство; осигуряване на условия за развитие
на децата с увреждания, отглеждани в семейството; осигуряване подкрепа на уязвимите
семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата. гарантиране на
равен достъп на децата от рисковите общности и уязвимите групи до качествено
образование; развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна
грижа в среда близка до семейната за децата, за които няма възможност да се отглеждат
в семейна среда“.
Приоритет 2 е насочен към самотно живеещи стари хора и хора в риск, като обща
цел на приоритета е насочена към подобряване качеството на живот на самотно
живеещите стари хора и хора в риск, чрез развитие на мрежа от услуги в общността за
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна среда;
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осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до
домашната; осигуряване на достъп на хора в риск до качествена грижа.
Приоритетно направление 3 касае възрастните хора с увреждания, като общата
цел е да се създадат условия за тяхното социално включване/интегриране и да се
подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в общината
чрез: осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в
семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността; развиване на
алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в
специализирани институции; създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица,
групи и общности в риск;
Приоритетно направление 4 се отнася до развитието на човешките ресурси,
приоритетно направление, което подпомага ефективното изпълнение на основните
дейности в Общинската стратегия, обхваща и развитието на човешките ресурси с цел
повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на
необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.
Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в община
Кайнарджа, постигната в рамките на общинската стратегия, са:
 развитие на мобилни услуги за нуждаещи се хора и рискови групи от малките
населени места на територията на общината/селата Каменци, Посев, Краново,
Войново, Давидово, Светослав, Добруджанка/;
 разширяване на социалните услуги за деца; ефективно включване в РРЦ за деца
със специални образователни потребности в област Силистра;

Изпълнението на стратегията е основна част от Общинския план за развитие на
Кайнарджа за периода 2007-2014 г., като голяма част от мерките, предвидени в нея са
изпълнени по Приоритет III на ОПР: Постигане на ново качество на жизнен стандарт и
жизнена среда в община Кайнарджа. Основните качествени индикатори за успеха на
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осъществената интервенция по отношение на постигнатата промяна в ситуацията в
община Кайнарджа и ползите за рисковите групи в резултат от изпълнението на
Стратегията са:


Разкрит Център за настаняване от семеен тип за деца



Разкрит Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора;



Запазен капацитет на Дневния център за възрастни хора с физически
увреждания/ДЦВХФУ/ в с.Средище



Запазен капацитет на Дневния център за стари хора (ДЦСХ) - Кайнарджа;



Разкрит

Център

за

социална

рехабилитация

и

интеграция

за

възрастни/ЦСРИ/;


Разкрито Защитено жилище за стари хора и за възрастни с увреждания;



Разкрит Център за обществена подкрепа /ЦОП/



Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с
увреждания, чрез предлагане на услугите: Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария, Личен и Социален асистент с обхват всички
населени места на община Кайнарджа;



Осигуряване на безплатна топла храна на хора в риск, чрез предлагане на
услугата Обществена трапезария в населените места с преобладаващи
групи социално слаби в общината;



Предотвратена институционализация на деца в риск от изоставяне чрез
възможност

за

временно

настаняване,

социално-психологическо

и

юридическо подпомагане и насърчаване родителската привързаност на
бременни и майки в риск.


Включване в работата на Областния център за развитие на Приемната
грижа;



Включване в работата на Ресурсния център за развитие на човешките
ресурси в област Силистра - квалификация и преквалификация на кадри за
предоставяне на социални услуги.
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Извод: Съгласно данните за изпълнение на ОПР на Кайнарджа за периода 20072014 г., описаните изпълнени мерки по реализацията на стратегията за социални услуги
са на обща стойност 1 992 674,50 лв. Предвид гарантирането на устойчивостта на
мерките и интервенцията е необходимо в подготовката на новия ОПР да бъдат включени
мерки, за повишаване на качеството и обхвата на социалните услуги в община
Кайнарджа.
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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 2014-2020г. трябва да се вземат под
внимание:
 промените в националната законодателна рамка;
 постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите на
кохезионната 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;
 подобряване

на

връзките

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:
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 общите условия за изпълнение на ОПР и в частност настъпилите промени в
социално-икономическите 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 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 Северен централен район и с
Областната стратегия за развитие на Област Силистра.
Въпреки относително слабият напредък по реализацията на общинския план,
трябва да бъдат взети под внимание и наличието на следните обстоятелства:
o слабата усвояемост на еврофондовете на национално ниво, което
рефлектира и върху ниския процент на одобрение на общинските проекти.
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o слабата активност на така наречените заинтересовани страни – частен
бизнес, НПО и други.
o липса на работеща система за отчитане на напредъка по изпълнение на
ОПР.
o недостатъчна ефикасност на осъществените инициативи, тъй като няма
съществен напредък по достигане на приоритетите и стратегическата цел
на ОПР.
o финансовите

ограничения

пред

общинските

бюджети

свързани

с

осигуряването на ликвидни средства за покриване на собствения принос и
на текущите плащания по проекти.
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 Кайнарджа. Целите поставени при разработването на
плана през 2005 г. са нереалистични, което се дължи на изискванията на тогава
действащата нормативна уредба и последвалата я практика – при кандидатстване за
европейско финансиране общината да покрива изискването всяка нужда да се доказва
чрез запис в ОПР. Това на практика е довело до включване на дейности и проекти, които
е очевидно, че няма как да се реализират в рамките на програмния период. При
разработването на плана не е имало 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 единствено
правилният.
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ПРЕПОРЪКИ
Новият Общински план за развитие 2014-2020г. следва да бъде разработен в
контекста на целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика,
стратегията „Европа 2020”, Стратегията на ЕС за Дунавския регион, Националната
програма за развитие „България 2020“, Националната програма за реформи (2011-2015
г.), Националната концепция за пространствено развитие (2013-2025 г.), Националната
стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), както и Регионалния план за развитие
на Северен централен район за периода 2014 – 2020 г. и Областната стратегия за
развитие на развитие на Област Силистра 2014 – 2020 г.
Необходимо е да се създадат необходимите институционални предпоставки процедури, функции на структурните звена и организация на дейността на общинската
администрация, привличане на заинтересованите страни, осигуряване на информация и
публичност, за осъществяване на ефективно и ефикасно управление.
Основни препоръки за разработване на стратегическата част на ОПР Кайнарджа:
1. Повишаване информираността на младите хора за перспективите в
развитието на общината, региона, местната икономика и бизнес среда, с
което да се ограничи неопределеността на техните очаквания за промените
в заетостта и безработицата, с цел намаляване на миграцията;
2. Активно включване на младежите и гражданите и всички заинтересовани в
местните инициативи;
3. Подобряване координацията между представителите на различните
сектори и общината, както и подкрепата за създаване на различни бизнес
сдружения и организации;
4. Активизиране дейностите по популяризиране на алтернативните на
традиционните селскостопански производства, както и подкрепа за
въвеждането

на органичното земеделие и отглеждането

на нови

селскостопански производства;
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5. Активно

сътрудничество

между

представителите

на

публичните

институции и бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални
обединения, междуобщински, секторни, трансгранични, международни и
др.;
6. Създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за
местния бизнес;
7. Привличане вниманието на инвеститори, основно в сферата на селското
стопанство, туризма и транспортната логистика, за разкриване на нови
работни места.
8. Създаване на добри условия на живот, чрез благоустрояването на
населените места чрез изграждането на зони за отдих, атракции и еко
пътеки,

реконструкция

на

спортни

комплекси

и

съоръжения,

възстановяване на туристически маршрути;
9. Продължаване изграждането, рехабилитацията и реконструкцията на
техническата и социалната инфраструктура;
10. Подкрепа

на

селскостопанските

производители

за

изграждане

на

преработващи предприятия и тържища за селскостопанската продукция;
11. Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на
местните природни и туристически дадености и привличане вниманието на
потенциалните посетители на община Кайнарджа;
12. Продължаване на активната политика за опазване и съхраняване на
природното богатство като се активизират дейности за съхранение на
екологията и биологичното разнообразие;
13. Реализиране на различни инициативи опазващи културното наследство и
етническото богатство на общината, подобряване на информираността и
достъпа до културните и исторически обекти;
14. Укрепване на административния и експертния капацитет за планиране,
наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО за
реализирането на политиката за регионално развитие и за привличането на
средства от източници, алтернативни на общинския бюджет.

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни
правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, в
изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Приложение № 1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА КАЙНАРДЖА 2007-2013 Г.

No

Приоритет от Общинския план за

Проект/Име

развитие

Източници на

Описнаие на проекта и очаквани

финансиране/

резултати

финансова
стойност
(евро/лева)
1.

Приоритет I - Изграждане на

„Трансграничен

път ТГС

„Румъния– Между

двете

съседни

общини

съвременна инфраструктура с цел

Липница – Кайнарджа”

България”2007

превръщането на община Кайнарджа в

Договор №:

2013

привлекателен център за инвестиции,

5873 / 02.09.2010 год.

6 080 205,70 евро, от обща дължина 17.8 км. Една част е

– Кайнарджа –България и Липница –
Румъния се строи международен път с

способстващи ускореното й социално-

които за Българския свързваща отсечка между Липница и

икономическо развитие на община с

партньор

крайгранично положение и ускоряване

1 686 428,70

на трансграничното сътрудничество.

или

Стрелково, а от румънска страна – път,

3 129 893,62 лв.

водещ до товарно пристанище на с.

– Кайнарджа, а още две отсечки водят от
евро българска страна – до светилището в с.

Изворале.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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2.

Приоритет I - Изграждане на

„Благоустрояване площад 142 162 лв.

съвременна инфраструктура с цел

и

превръщането на община Кайнарджа в

административна сграда”

ремонт

фасади

на Програма
България"

Реконструиране

на

административна

"Красива сграда на Община Кайнарджа - втори
етап.

привлекателен център за инвестиции,
способстващи ускореното й социалноикономическо развитие на община с
крайгранично положение и ускоряване
на трансграничното сътрудничество.
3.

Приоритет I - Изграждане на

„Вътрешен

ремонт

съвременна инфраструктура с цел

сградата

превръщането на община Кайнарджа в

пожароизвестяване,

привлекателен център за инвестиции,

построяване на рампа за

способстващи ускореното й социално-

хора с увреждания”

на

на 196 812 лв.

общината, Програма
България"

Реконструиране

на

административна

"Красива сграда на Община Кайнарджа - трети
етап

икономическо развитие на община с
крайгранично положение и ускоряване
на трансграничното сътрудничество.
4.

Приоритет I - Изграждане на

Глобални библиотеки

Собствени средства С дарение от фондацията на Бил и

съвременна инфраструктура с цел

на

превръщането на община Кайнарджа в

Кайнарджа

Община Мелинда Гейтс са осигурени още 9
компютърни

конфигурации

за

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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привлекателен център за инвестиции,

за

строително

способстващи ускореното й социално-

ремонтни работи и Голеш , като през 2010 година бяхме

икономическо развитие на община с

за

крайгранично положение и ускоряване

оборудване

обзавеждане

на трансграничното сътрудничество.

- читалищата в селата Кайнарджа и

и получили за читалището в с.Средище от
същата фондация 4 компютъра. Има
осигурен безплатен достъп до Интернет
за всички граждани на общината.

5.

Приоритет

I

-

Изграждане

съвременна

инфраструктура

на Рехабилитация на път IV - 29 885 лв.

с цел 70101 Кайнарджа-граница

Изработване

на

проектносметна

документация

"Рехабилитация

на

превръщането на община Кайнарджа в с Република Румъния

общинска пътна мрежа по участъци" -

привлекателен център за инвестиции,

отсечки Кайнарджа - Граница Румъния

способстващи ускореното й социално-

и с. Стрелково - разклон главен път

икономическо развитие на община с

Силистра - Варна

крайгранично положение и ускоряване
на трансграничното сътрудничество.
6.

Приоритет

I

-

Изграждане

съвременна

инфраструктура

на „Подобряване/ремонт/ на 99 972 лв.

с цел общински

улици

в Програма САПАРД

Подобрени и ремонтирани улици в с.
Кайнарджа

превръщането на община Кайнарджа в с.Кайнарджа”
привлекателен център за инвестиции,
способстващи ускореното й социалноТози документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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икономическо развитие на община с
крайгранично положение и ускоряване
на трансграничното сътрудничество.
7.

Приоритет

I

-

Изграждане

съвременна

инфраструктура

на Реконструкция

на 620 000 лв.

Реконструирана

вътрешна

с цел вътрешна

водопроводна Програма на МРРБ " водопроводна мрежа в с. Средище
превръщането на община Кайнарджа в мрежа в с. Средище
Подобряване
на
привлекателен център за инвестиции,

жилищните условия

способстващи ускореното й социално-

на

икономическо развитие на община с

България"

ромите

в

крайгранично положение и ускоряване
на трансграничното сътрудничество.
8.

Приоритет

I

-

Изграждане

съвременна

инфраструктура

на „Реконструкция

с цел рехабилитация

превръщането на община Кайнарджа в четвъртокласна
привлекателен център за инвестиции, мрежа

в

и финансиран

по (в процес на изпълнение)

на ПРСР, мярка 321 на
пътна стойност

5

581

община 610,90 лв.

способстващи ускореното й социално- Кайнарджа”
икономическо развитие на община с
крайгранично положение и ускоряване
на трансграничното сътрудничество.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Приоритет

естетизирана финансиран от НБ изграждане
на
организирано
съвременна инфраструктура с цел околна среда”- изграждане чрез ПУДООС
и сметосъбиране и сметоизвозване
в
превръщането на община Кайнарджа в на
организирано чрез
общинския населените
места
на
община

9.

I

-

Изграждане

на „Чиста

и

привлекателен център за инвестиции, сметосъбиране
способстващи ускореното й социално- сметоизвозване
икономическо развитие на община с населените

места

и бюджет, на стойност Кайнарджа”, финансиран от НБ чрез
в 272 420,80 лв.,
ПУДООС, на стойност 272 420,80 лв.,
на

закупен

1

брой

специализиран

крайгранично положение и ускоряване община Кайнарджа

автомобил за сметоизвозване, както и

на трансграничното сътрудничество.

съдове,

и

контейнери

за

различни

видове отпадъци;
10.

и 133710,62 лв.
на Закриване
съвременна инфраструктура с цел рекултивацияна депа за МОСВ
отпадъци
на
превръщането на община Кайнарджа в битови
Приоритет

I

-

Изграждане

привлекателен център за инвестиции, територията
способстващи ускореното й социално- Кайнарджа

Ликвидиране на наличните сметища на
територията на общината съгласно ОПР

на община

икономическо развитие на община с
крайгранично положение и ускоряване
на трансграничното сътрудничество.

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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11.

Приоритет

II

-

благоприятна
интензивно
сектор,

бизнес-среда
развитие

на

туризъм

на

малки

предприятия

12.

Създаване

и

и Програма за РСР-

за туристически

аграрния посетителски

център в

кв.м.

местност 300648,05 лв.
алтернативния „Историческа чешма””
се

използват

площ

с

изложбена

посетителски

кът

с

оборудване

с

мултиезиков

транслатор.

зала

и

обзавеждане,

мултимедия

и

Изградена

благоприятните природо-климатични

екопътека с нов участък

условия

част на парка, водна каскада и паркинг.

Приоритет

II

-

благоприятна
интензивно
сектор,

туризъм

Създаване

бизнес-среда
развитие

на

предприятия

на

на Подкрепа
за трансгранично

преработващи Валу

и

алтернативния Кайнарджа

като

се

Луи

между 2007 – 2013

Трайян
чрез

бизнес които

използват инфраструктура

– Построяване

на

за

– Кайнарджа
103 325,52 лв.

в западната

инфраструктура

Засилване

на

връзките

между
от двете

общ. страни на границата и сътрудничество
за достигане на по-висока реализация на
агропродукти от общините Кайнарджа и
Валу Луи Траян.

Приоритет III на

Постигане на ново Проект " Без звънец"

жизнен

стандарт

на

румънска територия – агробизнеспазар.

и 1 498 225,86 евро, от производители и търговци

условия

качество

„Румъния

България”

аграрния сътрудничество

малки
на

за ТГС

благоприятните природо-климатични Агробизнес пазар

13.

Изграден туристически информационен
посетителски център - сграда със 165

Мярка 313

преработващи защитена

на

като

на „Екопътека

ПРЧР

и

жизнена среда в община Кайнарджа
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

49

14.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Песента на колелетата – ЦОИДУЕМ, /клубни

жизнен

стандарт

и 2009-2010 г.

дейности/

жизнена среда в община Кайнарджа
15.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Проект " Без свободен 2067 лв.

жизнен

стандарт

и час"

жизнена среда в община Кайнарджа
16.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Комплекс от извънкласни 29 554 лв.

жизнен

стандарт

и форми на обучение за

жизнена среда в община Кайнарджа

Проведени извънкласни обучения,
Бенефициент -

развитие потенциала на

ОУ "Черноризец Храбър"- с. Кайнарджа

учениците в с. Кайнарджа
17.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Проект "Лабиринт"

жизнен

стандарт

32840 лв.

и

Да направим училището привлекателно
за младите хора - ОП"РЧР"

жизнена среда в община Кайнарджа
18.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Проект"

жизнен

стандарт

Математиката 2000 лв.

и лесна и полезна

Национална програма " Грижи за всеки
ученик"

жизнена среда в община Кайнарджа
19.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Проект

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

"

и отпадането

Намаляване 3000 лв.
на

ромски

ученици от училище"

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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20.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Проект

жизнен

стандарт

„Българска

Фондация „Ян Бибиян”, /приложно

и шевица“

изкуство/

жизнена среда в община Кайнарджа
21.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Проекти "Живо човешко

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

и наследство"

и

Министерство на културата

"Живи

човешки съкровища" ОУс.Средище

22.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Проект за оборудване на 9000 лв.

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа
23.

Приоритет III качество

на

и класна стая за целодневно

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

обучение

обучение

Постигане на ново „Грижа

жизнен

Оборудвана класна стая за целодневно

за

хората

от ОПРЧР

и община Кайнарджа чрез 171 000,00 лв.

Предоставяне на услугата „Домашен
помощник”

сред

повече

от

100

предоставяне на услугата

потребители на територията на общ.

„Домашен помощник””

Кайнарджа в продължение на една
година.

24.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново „Внедряване на мерки за ОПРР –

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

и енергийна ефективност в Договор №:
образователната
инфраструктура

BG161PO001/4.1на 03/2010/003

Осигуряване

на

високо

ниво

на

енергийна ефективност в четири сгради
от образователната инфраструктура на
община Кайнарджа, за подобряване

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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община Кайнарджа – ЦДГ на стойност

качеството на живот и постигане на

„Еделвайс”, с. Кайнарджа, 1 020 989, 00 лв.

устойчиво местно развитие в региона.

филиал ЦДГ „Пролет”,с.
Голеш,

филиал

„Първа
Средище и

ЦДГ

радост”

,с.

ОУ „Цанко

Церковски” – с. Средище
25.

Приоритет III - Постигане на ново „Създаване
качество

на

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

на

Дневен ФАР 2006

В с. Средище е изграден Дневен център

и център за възрастни хора с Бюджетна линия – за хора с физически увреждания с
увреждания – с.Средище”

ФАР2006/018343.01.01

капацитет 50 човека.
– средства

„Деинституционализ
ация

общината

е

закупен

автобус, отговарящ на изискванията за

посредством превоз

предоставяне

на

Със собствени

на

хора с

увреждания,

за

на ползване на почасови услуги в ДЦВХУ

услуги за рискови – Средище.
групи”
381 803,50 лв.
26.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново „Изграждане на Център за От

жизнен

стандарт

собствени Разкрит

ЦНСТ

за

осем

деца

в

и настаняване от семеен тип средства на Община с.Кайнарджа, като част от областната и
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жизнена среда в община Кайнарджа

в с.Кайнарджа”

Кайнарджа

общинска стратегия за социални услуги,

50 520,00 лв. – за работи от м. март 2011 година.
строителни работи
27.

Приоритет III -

Ремонтирани сградите на 3 читалища в

качество

селата Голеш, Светослав и Войново от

на

Постигане на ново „Подобряване достъпа до ПРСР, мярка 321
жизнен стандарт и културни услуги в община 297 562,00 лв.

жизнена среда в община Кайнарджа

Кайнарджа – Договор №:

община Кайнарджа

19/321/00019/13.08.2010 г.
28.

Приоритет III - Постигане на ново „Създаване
качество

на

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

на

Дневен Собствени средства В

и център за възрастни хора в –
с.Кайнарджа”

с.Кайнарджа

държавно реконструиране

делегирана дейност

бе
на

изграден
стара

чрез

сграда

–

Дневен център за възрастни хора, с
капацитет – 40 човека. Подмени се
дограмата
реализирани

в

сградата
мерки

за

и

бяха

енергийна

ефективност.
29.

Приоритет ІІІ - Постигане на ново Изграждане на три детски Две от площадките Добре оборудвани,
качество

на

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

благоустроени и

и площадки – в с. Чолаково са финансирани от озеленени площадки за игра и градинки
и с. Голеш – в района на ПУДООС на обща в две от селата на община Кайнарджа
кметството и в двора на стойност - 15 000,00
основното училище

лв., а третата е със

Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Кайнарджа”, в изпълнение на Договор № 13-13-181/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

53

дарения
арендатор

от
в

с.

Чолаково
30.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново „Домашен

жизнен

стандарт

социален Собствени средства Работещ домашен социален патронаж за

и патронаж трапезарии”

– местна дейност

хора с увреждания, стари хора и

жизнена среда в община Кайнарджа

социално

слаби,

комбиниран

с

трапезарии за деца от социално слаби
семейства. Обслужва пет селища от
общината

–

общ

капацитет

410

потребители – 50 възрастни и 360 деца в
трапезариите.
31.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново Услуга

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

в

общността

и Личен асистент

- ОП

„Развитие

на Ежедневна грижа за болни хора с тежки

човешките ресурси”

трайни

увреждания от техни близки,

наети на трудов договор.
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32.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново „Изграждане на център за Собствени средства Създадена база за ЦСРИ с капацитет

жизнен

стандарт

жизнена среда в община Кайнарджа

и социална рехабилитация и на
интеграция

в

община 20 места за деца и възрастни хора с

с. Кайнарджа

-за увреждания като част от областната и

дейностите

ще общинска стратегия за социални услуги

Кайнарджа

кандидатстваме към на община Кайнарджа.
ОП”РЧР” или към
ДБ-за делегирана от
държавата дейност
55 800,00 лв.
33.

Приоритет III качество

на

Постигане на ново „Наблюдавано жилище - ОПРЧР

жизнен

стандарт

Проектът е прекратен

и моят дом в Кайнарджа“

жизнена среда в община Кайнарджа
34.

Приоритет

IV

-

институционалното

Укрепване
развитие

общината.

на Проект

"Седемте

на състояния на водата", като Програма
партньор

на

областна "Водата-

администрация Силистра
35.

Приоритет

IV

-

институционалното
общината.

Укрепване

на Трансгранично

развитие

на сътрудничество
публичната

ЕДЕН извор

на

живот"
115 062 лв.
в ТГС

„Румъния

България”

Осъществено
– сътрудничество
администрация

трансгранично
в
между

публичната
общините
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администрация

между

Кайнарджа и комуна Липница Румъния

общините Кайнарджа и
комуна Липница Румъния
36.

Приоритет

IV

-

институционалното

Укрепване
развитие

общината.

37.

Приоритет

IV

-

институционалното

Укрепване
развитие

общината.

38.

Приоритет

Подобряване

на въвеждане на ефективни 79 612 лв.

община Кайнарджа чрез въвеждане на

почви,

биоразнообразието

в

управлението

на

механизми за мониторинг и контрол на

контрол на изпълнението

разработването

на общински политики в

общински политики в партньорство с

община Кайнарджа

всички заинтересовани страни

на „Компетентна
на ефективна

и ОПАК,
общинска 79 994 лв.

и

изпълнението

на

Развиване на специфични компетенции
на служителите в община Кайнарджа за

администрация

подобряване

Кайнарджа“

тяхната работа

Разработване

въздух

на

правила за мониторинг и В изпълнение

и „ Изграждане на система ПРСР, мярка 322
изграждане
на
системи
за за улично осветление с
1 919 270,00 лв.
алтернативни енергийни източници. използване на слънчева
Опазване на природните ресурси - енергия
в
община
води,

V.

на Разработване на ОПР и ОПАК,

на

ефективността

на

Изграждане на общинска мрежа от
осветителни

тела

със

соларно

захранване във всички села на общ.
Кайнарджа

и Кайнарджа” – Договор №:
община
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Кайнарджа.
39.

19/322/00451/20.12.2010 г.

Приоритет V изграждане

на

Разработване и "Изграждане
системи

на

за възел и станция за катодна

алтернативни енергийни източници. защита"

-

Опазване на природните ресурси - преминаването
води,

почви,

кранов Частна инвестиция

въздух

и газопровод

биоразнообразието в общ. Кайнарджа

територията

Частен инвеститор - "Булгартрансгаз",
гр. София - Решение на ОбС-Кайнарджа

при

№285, Протокол№42/29.08.2010 год.

на
през

на община

Кайнарджа
40.

Приоритет V изграждане

на

Разработване и „Първоначално залесяване Финанисран от ЕЗФ По проекта се залесяват
системи

за на неземеделски земи в – ПРСР, Марка 322, неземеделски земи в няколко землища

алтернативни енергийни източници. общ. Кайнарджа”

на стойност 410 000 на общината.

Опазване на природните ресурси -

лв.

води,

почви,

над 400 дка

въздух

и

биоразнообразието в общ. Кайнарджа

Обща сума на проектите: 15 285 514,01 лв.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ – Агенция по заетостта
БВП – брутен вътрешен продукт
БДС – брутна добавена стойност
ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници
ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие
ЕО – екологична оценка
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ДБТ – Дирекция “Бюро по труда”
ДСП – Дирекция “Социално подпомагане”
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели,
прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
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ОА – Областна администрация
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за развитие
ОСРР – Областен съвет за регионално развитие
ОСЗ – Общинска служба “Земеделие”
ОПР – Общински планове за развитие
ОПРКБИ -

Оперативна

програма „Развитие

на

конкурентноспособността на

българската икономика”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ПОДРСР – Правилник за организацията и дейността на Регионалните съвети за
развитие
ППЗРР – Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
РИС – Регионална иновационна стратегия
СЦРП – Северен централен район за планиране
СОУ – Средно общообразователно училище
ТБО – Твърди битови отпадъци
ТГС – Трансгранично сътрудничество
ТСБ – Териториално статистическо бюро
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