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1. Въведение
Настоящият доклад е изготвен съгласно нормативно заложеното изискване за
извършване на междинна оценка на документите за стратегическо планиране,
включително общински план за развитие в чл. 33, ал. 1 от Закона за регионално развитие.
Междинната оценка е извършена от експертен екип притежаващ нужната квалификация
според Правилника за прилагане на ЗРР и въз основа на сключен договор
№122/24.01.2017г. между „Макроплан“ ЕООД и община Кнежа с предмет: „Извършване
на междинна оценка на Плана за развитие на община Кнежа за периода 2014-2020 г.“.
Общинският план за развитие е стратегически документ, разработен за най-ниското
административно-териториално ниво в България, който определя средносрочните цели и
приоритети за развитие, при отчитане на специфичните характеристики и потенциал на
общината, както и заложените стратегически насоки за разработване на целите и
приоритетите на общински планове за развитие в съответната областна стратегия за
развитие за периода 2014-2020. Съгласно чл. 33, ал. 1. в средата на периода на действие на
стратегическия документ следва да бъде извършена оценка за неговото изпълнение.
Съобразно изискванията настоящата междинна оценка включва:
1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.
Междинната оценка на документи за регионално развитие е неразделна част от
цикъла на стратегическо регионално планиране. Заедно с оценка на изпълнение, докладът
съдържа и анализ на релевантността на стратегията и капацитетът за нейната
координация. Чрез разработването на междинна оценка на общинския план за развитие се
подпомага

неговото

управление

и

реализация.

Докладът

комбинира

експертен

ситуационен и сравнителен анализ, на база на който се оценяват резултатите и
въздействието от прилагането на ОПР Кнежа към 2017 г.
Общинският план на община Кнежа за периода 2014-2020 е разработен съгласно
действащите към момента на разработване нормативни постановки и е представен в пет
основни части, както следва:
1. Анализ на икономическото и социално развитие;
2. Обобщен SWOT анализ;
3. Стратегически цели и приоритети за развитие на общината;
5

4. Индикативна финансова таблица и
5. Система за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР.
Основен предмет за анализ и оценка на междинната оценка на ОПР на община
Кнежа 2014-2020 е изпълнението на заложените цели и приоритети в част 3 на
стратегическия документ към 2017 г., включително подробно разглеждане на заложените
индикатори с техните междинни стойности, както и изпълнението на индикативно
заложените финансови ресурси.
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2. Цели и методи на Междинната оценка на ОПР
Цели
Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община
Кнежа 2014-2020 г. се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на плана за периода 2014-2016 г. Предмет на
анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ОПР на община
Кнежа, както и динамиката по формулираните индикатори.
Целите на Междинната оценка са да подпомогне цялостното управление на ОПР,
неговото актуализиране и ако е необходимо – неговото преориентиране, а също и
осигуряване на информация за подобряване на изпълнението на плана и в частност –
подобряване на координацията и мониторинга по неговото изпълнение.
Целите, които си поставя Междинната оценка са да се извърши независим преглед
на изпълнението на ОПР в периода 2014-2016 г. и да се получи обективна информация за
степента на напредък, като се направят препоръки за:


Необходими

промени

по

отношение

на

стратегическата

рамка

(визия,

стратегически цели, приоритети) на ОПР, които да докажат необходимостта от
актуализация на плана до 2020 г., както и при подготовката на ОПР за периода
2021-2027 г.;


Необходимите действия на Общинска администрация Кнежа и Общински съвет
Кнежа във връзка с по-нататъшното изпълнение на ОПР;



Препоръки по отношение на системата за наблюдение на изпълнението на ОПР;



Подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР.
За осъществяване на ОПР и съответно за постигане целите на междинната оценка е

важен и контекстът в национален и Европейски мащаб, при който се реализира планът.
Вторият програмен период, в който се реализира настоящо разгледаният план 2014-2020
към 2017 г. не се отличава с настъпили сериозни промени или изменения в социалноикономически и законов аспект, което е добра предпоставка за успешно изпълнение на
ОПР съгласно предвижданията, при неговото създаване. След настъпилите промени в
сферата на регионалното развитие през предишния програмен период, настоящият се
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отличава с ясна нормативна рамка за реализирането на политика в тази сфера, ясна
система от документи за стратегическо планиране и управление и разработени
инструменти и подходи за мониторинг и оценка. Това личи и в разработения ОПР на
община Кнежа 2014-2020, който притежава всички нормативно заложени елементи на
стратегически документ от такъв ранг. Добре разработена е система за наблюдение и
оценка на плана, чрез представени индикатори с междинни стойности, както и
разработена индикативна финансова таблица. Това позволява качествен анализ за целите
на настоящата оценка. В национален план, в началото на програмния период се наблюдава
забавяне при стартирането на някой от оперативните програми, но към 2017 г. те
функционират и се изпълняват проекти по тях. Забавеният старт може да има отражение
върху изпълнението на индикативно заложените финансовите ресурси за изпълнението на
ОПР Кнежа 2014-2020. Към момента, не са актуализирани стратегически документи от повисоко ниво, което да повлияе върху ОПР на община Кнежа. Визията за развитие в ОПР
2014-2020 е непроменена от тази в предходния ОПР за периода 2007-2013 г., като е
актуална и към настоящия момент. Тя отразява желаното от местната общност ниво на
развитие, което е основано на наличен потенциал, традиции и ресурси в определени
области с цел повишаване равнището на социално-икономическо развитие на общината.
Стратегическата рамка е актуална и няма необходимост от актуализация.
Методология
Екипът на „Макроплан“ ЕООД използва две основни групи методи за оценка:
Методи за набиране и документиране на информация


Проучване на документи. Преглед на всички документи, свързани с прилагането на
процеса на оценката – годишни доклади за изпълнение, статистически данни,
ИСУН и др.;



Метод на статистическата групировка. Оценителният екип използва този метод при
групиране и подготовка за анализ на финансираните проекти, подпомагащи
изпълнението на целите и приоритетите на ОПР;



Работни дискусии с представители на общинска администрация Кнежа, за
постигане на по-точна оценка, базирана на реално изпълнени дейности и проекти.
Методи за анализ на събраната документация
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Експертна оценка. Оценката на изпълнението на ОПР беше формално разделена
между експертите по темите: „Техническа инфраструктура и екология”,
„Икономическо развитие и туризъм” и „Социални дейности, здравеопазване,
образование, култура и спорт”, „Административен капацитет и междурегионално
сътрудничество”. Експертите оформиха свои становища, от които бяха изведени
обобщените резултати от оценката;



Качествен анализ. Този метод беше използван за изследване на качеството на
изпълнение на приоритетите. По този начин са идентифицирани нуждите от
подобрения и/или корекции, на база на което Изпълнителят предлага изводи и
препоръки.



Съдържателен анализ на документация - използвани следните източници на
информация:
-

ОПР на община Кнежа за периода 2014-2020 г.,

-

общински

програми

за

секторно

развитие

(околна

среда,

енергийна

ефективност, управление на отпадъци и др.),
-

Агенция по заетостта,

-

служба ГРАО в община Кнежа,

-

Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014-2020 г.,

-

НСИ,

-

Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН),

-

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР, които бяха
предоставени от Община Кнежа.

На база на така описаните методи експертният екип по разработване на оценката,
изготви документа в следните етапи:
-

Подготвителен етап за събиране на емпирични данни от различни източници;

-

Анализ на ОПР Кнежа 2014-2020, анализ на събраната емпирична информация
чрез количествени методи, методите на сравнителния анализ и др.;

-

Изготвяне и структуриране на доклада за междинна оценка;

-

Представяне на резултатите на Община Кнежа.

При изготвяне на настоящата междинна оценка на изпълнението на ОПР Кнежа са
използвани следните изходни принципи:
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реализъм – формулираните стратегически цели и приоритети следва да са
реалистични, което означава, че трябва да бъдат съобразени не само с наличния
потенциал за развитие, но и с фактори като институционална среда, тенденции в
развитието на територията, ниво на подготовка на кадрите, финансова
обезпеченост и редица други, които могат да изиграят ролята на задържащи
фактори за ефективно усвояване на потенциала на общината и нейните
сравнителни предимства;



устойчивост – в плана не бива да се съдържат задачи и конкретни дейности, чието
решаване има изолиран, оперативен и кампаниен характер, с краткосрочен и бързо
„затихващ” във времето ефект върху изпълнението на формулираните цели в
стратегията;



приемственост – следва да има осигурена приемственост с действащия
стратегически документи от по-горно ниво, както и с ОПР на община Кнежа от
предния програмен период;



партньорство – Общинският план за развитие трябва да бъде резултат от
съвместните усилия на всички заинтересовани страни – представители на
държавните и общинските власти, на бизнеса, на държавните институции и на
неправителствения сектор.
Процесът при изготвянето на междинна оценка на стратегически документи, в

частност на Общински план на развитие на Кнежа, има своите специфики и за да бъде
максимално полезен инструмент за целите на регионалното планиране, следва да
отбележим някои ограничители в процеса на работа:


На първо място това е краткият срок за изготвяне, който не позволява
задълбочаване на процесите, свързани с набиране на важна емпирична
информация, на чиято основа да се разгърне аналитичнатата компонента на
междинната оценка;



Вторият сериозен ограничител е свързан с информационното осигуряване на
процеса по изготвяне на оценката – това се отнася най-вече до системата от
индикатори за въздействие и резултат, тъй като за някой от тях не се събират данни
на общинско ниво;



Работата на определените групи по наблюдение на изпълнението на ОПР често не
се документира, което пречи за адекватна оценка на постигнатите резултати;
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Междинните оценки са независими документи, при които е налице известен
субективизъм при осъществяване на процедурата и при интерпретация на
постигнатите резултати, който допълнително се засилва от проблемите, свързани с
информационния дефицит;
Екипът, разработващ настоящият доклад за оценка, взе предвид така описаните

ограничители и предприе мерки за тяхното преодоляване тях чрез редовни консултации с
общинската администрация, проверка на наличната информация от повече от един
източник и чрез обективизъм, постигнат чрез консултации с различни експерти.
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3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението
Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР е направена въз
основа на стратегическата рамка на ОПР на ниво „мярка”. Като източници на информация
са използвани предоставената от общинска администрация справка с изпълнени общински
проекти за периода 2014-2016 г., годишни доклади за изпълнение на ОПР, други справки и
доклади, ИСУН, публични бази данни.
За всяка мярка от ОПР 2014-2020 на община Кнежа са планирани конкретни
дейности, които ще допринесат за изпълнението ѝ. Броят на дейностите по отделните
мерки варира от 1-2 до 8. Екипът, който изготвя Междинната оценка, ще оценява
резултатите от изпълнението на ОПР за периода 2014-2016 г. в три нива – ниско, средно и
високо ниво на изпълнение:


Мерки за развитие, по които не са извършени или инициирани проекти и дейности,
се оценяват с ниско ниво на развитие;



Мерки за развитие, по които са инициирани проекти и дейности и/или е изпълнена
една от планираните в ОПР дейности, се оценяват със средно ниво на развитие;



Мерки за развитие, по които са инициирани проекти и дейности и/или са
изпълнени повече от две от планираните в ОПР дейности, се оценяват с високо
ниво на развитие.
В определени случаи е допустимо да се даде оценка, не отговаряща на горните

критерии, вследствие приложен комплексен оценъчен подход и експертна преценка на
екипа относно конкретно съотношение на планирани дейности в ОПР и постигнати
резултати.
Редица проекти, изпълнени или в процес на изпълнение от община Кнежа,
допринасят за постигането на повече от една мерки за развитие. Проектите са посочени
към всички мерки, които касаят. Конкретно постигнатите резултати са разпределени и
отчетени при индикаторите за въздействие и индикаторите за резултат.
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3.1.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Икономическо развитие и икономически
растеж чрез повишаване конкурентоспособността на местната
икономика

Приоритет 1. Повишаване ефективността на селското стопанство в общината
Местна инициативна група „МИГ-Кнежа” е учредена по проект „Придобиване на
умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група
на територията на Община Кнежа” със средства от ПРСР 2007-2013 г. „МИГ- Кнежа” има
два основни приоритета – подобряване конкурентоспособността на земеделските
стопанства и подобряване качеството на живот на територията на МИГ.
Дейностите, извършвани от МИГ са разнообразни и допринасят към изпълнението
на приоритет 1 като цяло. Екипът на МИГ-Кнежа изпълнява дейности по информиране на
населението и популяризиране дейностите по СМР чрез издаване, отпечатване,
разпространение на списание и сборник, провеждане на информационни срещи във
всички населени места на територията на МИГ-Кнежа, изработка на нов интерактивен
уебсайт, радио предавания и съобщения в местни медии; изработка на филм за МИГКнежа, предпечат и печат на двуезичен сборник от добри практики. В рамките на
дейността си МИГ организира прием на заявления за подпомагане по СМР, консултира
потенциални бенефициенти, организира дейности за придобиване на умения и постигане
на обществена активност, оценява входирани проекти, сключва договори, осигурява
публичност и прозрачност.
През оценявания период от „МИГ Кнежа” са одобрени 22 проекта, договорирани с
ДФ „Земеделие“ – РА на обща стойност 3 227 230,38 лв. Изпълнението на всички
одобрени проекти е приключило през 2015 г. Община Кнежа е изпълнила 6 проекта,
финансирани от ПРСР 2007-2013 г., чрез „МИГ-Кнежа”.
През 2016 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение
на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ подготвителни дейности”
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. Проектът се
изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „МИГ Кнежа“ и цели извършване на
проучвания и анализи, обсъждания и информации за изготвяне на Стратегия за местно
развитие, след одобрението на която на територията на община Кнежа отново ще
функционира местна инициативна група.
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Мярка 1.1. Развитие на земеделието
Броят на земеделските производители на територията на община Кнежа варира
през оценявания период от 305 през 2014 г., 320 през 2015г. до 302 през 2016 г.
В рамките на дейността на МИГ е оказана административна подкрепа в изготвяне и
реализация на проекти, проведени са консултации и информационни кампании за
популяризиране възможностите за стартиране и развитие на бизнес, провеждани са срещи
с бизнеса.
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Мярка 1.2. Развитие на животновъдството
Броят на животновъдни обекти в община Кнежа нараства през оценявания период
от 1794 броя през 2014 г. до 1826 броя през 2016 г.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

Мярка 1.3. Развитие на изследователска дейност и интеграция на науката и
производството в областта на растениевъдството
Община Кнежа е депозирала проектна идея за „Изграждане на хидромелиоративни
съоръжения за напояване на земеделски площи за зеленчукопроизводство“.
„МИГ-Кнежа“ е организирала и провела тридневно Агроизложение през 2014 г.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

Мярка 1.4. Модернизация на земеделските стопанства и въвеждане на биологично
земеделие
Осем проекта са финансирани от ПРСР 2007-2013 г., чрез „МИГ Кнежа” и успешно
изпълнени с цел модернизиране на земеделски стопанства, в т.ч. и закупуване на
земеделска техника:


Модернизиране на земеделски стопанства чрез закупуване на земеделска техника
на Димчо Ангелов, Румен Тонковски, „Чар-65“ ЕООД, Първан Кутински, Кубрат
Тафраджийски, „Агроконтрол“ ООД;
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Модернизиране на земеделски стопанства на Тихомир Радомирски и ЕТ „СТАСИ
– Тодор Кутински“.
Не са регистрирани дейности в посока развитие на биологично земеделие, опазване

на биологичното разнообразие, запазване на почвените и водните ресурси.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

Приоритет 2: Развитие на конкурентоспособността на местна икономика и
подкрепа на малкия и среден бизнес
Мярка 2.1. Подкрепа за утвърдените предприятия в общината
За изпълнението на тази мярка през наблюдавания период допринасят проекти, по
които са финансирани местни предприятия.
Чрез МИГ-Кнежа са финансирани три проекта:


Подобряване достъпа до здравни услуги на населението, чрез разкриване на
амбулатория за първична дентална извънболнична помощ;



Оборудване на автосервиз към пункт за годишни технически прегледи на ЕТ
„ПРЕСИ-99-Николай Петровски“;



Изграждане на складово стопанство към съществуващо предприятие „Олива“ АД.
По ОПИК 2014-2020 са финансирани три проекта:



Подобряване на производствения капацитет във „ВЕМО 99” ООД;



Повишаване на капацитета на „ПЕТКОМ 2002“ ООД, в т.ч. изграждане на кабелно
разпределителни мрежи за интернет в населени места, в които до момента
компанията не е оперирала, вкл. с. Бреница;



Повишаване на капацитета на предлаганите услуги на „ТЕЛЕСАТ“ ООД.
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Мярка 2.2. Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със
стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места
Чрез МИГ-Кнежа са финансирани три проекта:
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Разкриване на нова Автогазоснабдителна станция за пропан бутан;



Изграждане на стрелбище за спортна стрелба;



Създаване на салон за красота „СИЖА“.
Планираните дейности в ОПР по тази мярка са насочени към намаляване на

административните процедури и ускорено преминаване при регистриране, строителство и
стартиране на дейност, както и популяризиране на данъчните преференции и облекчения,
които могат да се ползват при наемане на лица от определени рискови групи на пазара на
труда.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

Приоритет 3: Подобряване на бизнес средата на територията на общината
Мярка З.1. Привличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес
партньорства
Мярка.З.2. Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие
Не са регистрирани дейности в изпълнение на тези мерки.
Мерките имат ниско ниво на изпълнение.

3.2.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване на условия за духовно,
физическо и социално развитие на населението

Приоритет 1. Развитие на образователна, здравна, социална, културна и
спортна инфраструктура
Мярка 1.1. Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната,
социалната, културната инфраструктура в общината
В изпълнение на тази мярка през оценявания период са предприети и изпълнени
редица дейности по инициатива на община Кнежа:


Извършен е частичен ремонт на две детски градини в гр. Кнежа по проект
„Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими
групи в Община Кнежа“;
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Дарено е оборудване за дентален кабинет в Здравната служба в с. Еница, осигурено
от Суверенния военен орден на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта със
съдействието

на

Националната

пациентска

организация

и

Центъра

за

междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“;


Подобрен е достъпът до здравни услуги на населението, чрез разкриване на
амбулатория за първична дентална извънболнична помощ;



Изпълнен е проект „Дневен център за възрастни хора – преустройство на училище
„Кнежица” - стара гимназия, гр.Кнежа”, финансиран по ПРСР 2007-2013;



Изпълнен е проект „Ремонт и подобряване на културен център - НЧ „Борба 1896”,
гр. Кнежа”, финансиран по ПРСР 2007-2013;



Одобрен е проект на община Кнежа за „Подобряване на образователната среда и
осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ
„Стефан Цанов“ - гр. Кнежа“. Средствата са осигурени по Оперативна програма
„Региони в растеж“ с цел модернизиране на класните стаи и учебните кабинети, и
подобряване на образователния процес за 395 ученици. Проектът ще се изпълнява
през 2017 и 2018 г.;



В края на 2016 г. Община Кнежа кандидатства по ПРСР 2014-2020 с 2 проекта
подадени в ДФ „Земеделие, а именно:
-

„Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Бреница, общ. Кнежа“ и

-

„Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски
заведения на територията на община Кнежа, съгласно изготвени доклади за
енергийно обследване по д-р № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина
„Звездица“

И двата проекта са в процес на оценка.
Мярката има високо ниво на изпълнение.
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Мярка 1.2. Изграждане и подобряване на инфраструктурата около социалните,
образователни, здравни, културни и спортни институции
При изпълнението на проектите, посочени при Мярка 1.1., е благоустроена и
инфраструктурата около здравните, социални, образователни и културни институции.
Проектирана и изградена е охранителна система за видео наблюдение в обекти на
образованието, административни сгради, кръстовища и места с повишена опасност от
криминогенни действия – общо при 15 обекта се извършва видео наблюдение, съгласно
сключен договор между Община Кнежа и охранителна фирма.
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Приоритет 2. Подобряване качеството на образованието и създаване на
благоприятна среда за реализация на младото поколение
Мярка 2.2. Информационно обезпечаване на учебните заведения
Във всички детски заведения на територията на община Кнежа с общински
средства е въведена Автоматизирана система за управление на детските заведения от
приема до изписването на децата, което значително улесни работата както на персонала в
детските градини и ясли, така и на общинската администрация.
Във всички училища на територията на общината има осигурени компютри и
достъп до тях на учениците. Общият брой компютри, които се ползват в учебния процес, е
243.
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Мярка 2.3. Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на
заниманията на деца и младежи
На територията на община Кнежа са формирани следните извънкласни и
извънучилищни форми за привличане на интереса на децата към училището:


67 клуба по интереси, сформирани по проект „Твоят час“ на МОН;



2 школи за извънкласна дейност.
Разработена от ПГЗ „Стефан Цанов“ гр. Кнежа е една нова учебна програма,

преодоляваща несъответствията между уменията и нуждите на местния пазар на труда.
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Към изпълнението на дейности в посока на допълнителни ангажименти в
образователния процес на етническите малцинства може да се отнесат:


Разработена проектна концепция „Социална интеграция на уязвими групи лица на
територията на община Кнежа“, включваща мерки за приобщаване на уязвими
групи по интегрирана процедура финансирана по ОПРЧР и ОПНОИР на стойност
448 000 лв. Очаква се финансиране



Актуализиран план за действие на община Кнежа в изпълнение на Областната
стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация –
актуализиран през 2014 г.
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Мярка 2.4. Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно
значение и професии с трудова реализация
Не са регистрирани дейности в изпълнение на тази мярка.
Мярката има ниско ниво на изпълнение.

Мярка 2.5. Развитие на спорта
Изпълнени са дейности за подобряване на спортната база в общината – реализиран
е проект „Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в
спортна зала „Гълъбин Боевски” гр.Кнежа” с финансиране от ПРСР 2007-2013 г.
Мярката има ниско ниво на изпълнение.

Приоритет 3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране
на групи в социална изолация и малцинствени групи
Мярка 3.1. Поддържане качеството на социалните услуги и създаване на нови
Мярка 3.3. Превенция на младежката и дългосрочната безработица
Изпълнението на мерки 3.1. и 3.3. може да се представи обобщено, тъй като
реализираните от община Кнежа проекти и дейности допринасят за както за поддържане
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качеството на социалните услуги и създаване на нови, така и за борбата с безработицата
на територията на общината.
През периода 2014-2016 г. община Кнежа е изпълнила следните проекти и
дейности:


Проект за разкриване на услугата „Обществена трапезария” за 80 лица в
неравностойно положение в община Кнежа. Услугата е финансирана от Фонд
„Социална закрила” към МТСП (за периода януари - април 2015 г.);



Проект „Осигуряване на топъл обяд”, финансиран от Фонда за европейско
подпомагане - осигурен безплатен топъл обяд за общо 200 лица в неравностойно
положение от цялата община;



Проект: „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в община
Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда”, финансиран със
средства, осигурени от ОПРЧР 2014-2020 г. Проектът е стартирал през септември
2015 г. и следва да приключи през декември 2017 г. За периода на изпълнение на
проекта ще се предоставят услугите социален асистент, личен асистент и здравен
консултант на хора в невъзможност за самообслужване, възрастни самотно
живеещи хора и инвалиди (62 лица с тежки физически увреждания). Проектът
осигурява трудова заетост за срок от 23 месеца на общо 31 лица, предоставящи
горепосочените услуги;



Проект „Нови възможности за грижа”, изпълняван в партньорство с Агенция
„Социално подпомагане” към МТСП – предоставени са социални услуги на 47
възрастни, болни и хора в неравностойно положение в общината, осигурена е
заетост на 46 лица, предоставящи услугата „Личен асистент“ и на 14 медицински
сестри;



Проект

„Насърчаване

на

социалното

включване

на

младите

хора

в

маргинализирани групи на ромската общност в селските райони” в рамките на
програма ПРОГРЕС на ЕК, ГД „Заетост, социални въпроси и включване”. Водеща
организация на проекта е Центърът за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”;


Проект „Подкрепа за достоен живот“, финансиран по ОПРЧР – предоставени са
социални услуги на хора в невъзможност за самообслужване (общо 54 лица),
осигурена е заетост на 34 лица, предоставящи услугата „Личен асистент“;
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Проект за социално включване към МТСП „Осигуряване на интегрирани социални
услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кнежа”, финансиран от
Международната банка за възстановяване и развитие. По проекта е закупен бус за
целите му, предоставени са социални услуги на деца и родители от уязвими групи в
община Кнежа, доставени материали и консумативи за работа с целевите групи.
Предоставени са услуги на 414 деца от уязвими групи и на 720 родители на деца от
уязвими групи;



Проект „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в
община Кнежа“, финансиран по ОПРЧР – предоставени са интегрирани социални
услуги на потребители от уязвимите групи, осъществена е превенция от социално
изключване и намаляване на бедността сред децата от 0 до 7 години от община
Кнежа чрез инвестиции в тяхното развитие;



Проект „И аз имам семейство” по Схема за БФП „Приеми ме”. Бюджетът на
проекта се определя съобразно броя на утвърдените приемни семейства, при които
има настанени деца. Към декември 2015 г. в общината има 17 утвърдени приемни
семейства и 17 настанени в приемни семейства деца – предоставена е приемна
грижа за деца, лишени от родителски грижи и е осигурена среда, близка до
семейната. Проектът продължава и през 2016 г. с финансови средства, осигурени
по ОПРЧР.
Мерките имат високо ниво на изпълнение.

Мярка 3.2.Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на
други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и провеждане на
активна политика в пазара на труда
Проведено е обучение за професионална квалификация на 10 лица по схема
„Обучение и заетост за младите хора“, втори етап, на които е осигурена 9-месечна заетост.
Община Кнежа е изготвила и депозирала проектна концепция „Социална
интеграция на уязвими групи лица на територията на община Кнежа“, включваща мерки
за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и
ОПНОИР на стойност 448 000 лв. Очаква се финансиране.
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В изпълнение на Областната стратегия за интегриране на български граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация, е актуализиран плана за действие на община Кнежа през 2014 г.
Изготвен и подаден е и проект „Активно включване на пазара на труда на членове
на семейства на хора с увреждания и икономически неактивни лица в община Кнежа“ на
стойност 389 467 лв., които при одобрение на проекта ще бъдат осигурени от ОПРЧР.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

3.3.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Разширение и модернизация на
инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество на живот и
утвърждаване на местната идентичност

Приоритет

1

Рехабилитация

и

модернизиране

на

инфраструктурата,

осигуряваща достъпност
Мярка 1.1. Подобряване на общинска пътна мрежа
През периода 2014-2016 г. със средства от общинския бюджет са извършени
следните дейности:


подобрено е състоянието на 3 500 кв. м. пътна инфраструктура;



изграден е общински път, свързващ улица „Калиакра” с път II-13 /Кнежа-Искър/,
преминаващ през имот № 734091, собственост на община Кнежа;



извършен е основен ремонт на път М2/III-137 Кнежа-Гостиля/ - местност Гергана
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Мярка 1.2. Подобряване на уличната мрежа
Два проекта допринасят за изпълнение на тази мярка:


„Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница,
община Кнежа” по Програма за развитие на селските райони;



Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.
Еница и с. Лазарово, общ. Кнежа, и рехабилитация на общински път PVN1091/II-
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13 (Кнежа-Искър) – с. Бреница (III-1304) от км 0+000 до км 5+754, 78, общ. Кнежа
– рехабилитирана е 5 753 м пътна настилка.
През 2016 г. община Кнежа изготви и депозира в РА на ДФ „Земеделие“ проект
„Рехабилитация на улична мрежа след извършени ремонти на канализационната система“.
Проектът все още е в процес на оценка.
През периода на оценка с общински средства са:


асфалтирани 4 улици в гр. Кнежа, 1 улица и едно кръстовище в с. Бреница, 1 улица
в с. Еница;



насипани с трошено-каменна настилка 3 улици в гр. Кнежа, 7 улици в с. Еница, 2
улици в с. Лазарово.
Мярката има високо ниво на изпълнение.
Приоритет 2 Подобряване инфраструктурата, осигуряваща по-добри условия

за екологосъобразен, здравословен и пълноценен живот
От 2010 г. в община Кнежа се изпълнява Общинска програма за опазване на
околната среда на община Кнежа с период на действие 2010-2014 г. След края на периода
е разработена и към настоящия момента се изпълнява Общинска програма за опазване на
околната среда на община Кнежа за периода 2015-2020 г.
Програмите за опазване на околната среда прилагат комплексна система от
административни и икономически мерки за регулиране екологичното поведение на
стопанските субекти и населението в общината. Програмите целят да формират правилно
екологично поведение на гражданите, селскостопанските производители и стопанските
субекти, да осигурят разумен баланс между административните и пазарно-ориентираните
икономически регулатори, като в максимална степен използват представения интегриран
подход за координация и взаимодействие на структури, ресурси и усилия.

Мярка 2.1. Рационално управление и ползване на водните ресурси
Реализирани са следните проекти и дейности:


„Доизграждане,

реконструкция

и

рехабилитация

на

водопроводна

и

канализационна мрежа – първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа“,
финансиран по ОПОС;
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„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.
Еница и с. Лазарово, общ. Кнежа, и рехабилитация на общински път PVN1091/II-13
(Кнежа-Искър) – с. Бреница (III-1304) от км 0+000 до км 5+754, 78, общ. Кнежа“ –
подменени са 5 906,93 м водопроводи по 7 улици в с. Лазарово, облагодетелствано
население – 400 човека; подменени са 9 982 м водопроводи по 19 улици в с. Еница,
облагодетелствано население – 937 човека;



С общински средства е подменен водопровод по една улица в гр. Кнежа;



С общински средства и техника е почистено коритото на р. Гостиля както в
коригираната, така и в некоригираната му част, с цел предотвратяване на
заблатявания и лесна проводимост на водите;
Община Кнежа е депозирала проектни идеи за:



„Изграждане на хидромелиоративни съоръжения за напояване на земеделски
площи за зеленчукопроизводство“;



„Канализация по ул. „Назъм Хикмет” – гр.Кнежа”
Мярката има високо ниво на изпълнение.
Мярка 2.2. Благоустрояване на обществени терени и сгради
Реализирани дейности със средства от общинския бюджет:



ремонтирана една детска площадка, като са доставени нови пейки и съоръжения за
игра, доставени и монтирани са в близост до спортната площадка в град Кнежа 5
броя уреди за фитнес на открито;



закупени и монтирани фонтан и парково осветление в централната градска част;



оформени са терени с трошен камък за паркиране зад два от жилищните блокове в
града.



Реализирани са следните проекти:



„Облагородяване и залесяване на зелена площ, създаване на зона за отдих и
обособяване на детска площадка в ромски квартал в град Кнежа”, финансиран от
ПУДООС, МОСВ;



„Обособяване на зона за отдих, спорт и игра в квартал Вапцаров, град Кнежа”,
финансиран от ПУДООС, МОСВ;



„Рехабилитация на зелени площи и напояване централен парк гр. Кнежа“,
финансиран от ПРСР;
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„Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с.Бреница и с.Еница, общ.
Кнежа“, финансиран от ПРСР;



„Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, Община Кнежа“,
финансиран от ПРСР – 3 броя детски площадки, обособени зони за отдих,
облагодетелствани жителите на гр. Кнежа и с. Лазарово – общо 10 500 човека
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Мярка 2.3. Подобряване на енергийната ефективност и използване на
алтернативни източници на енергия
През наблюдавания период на територията на община Кнежа е изпълнена Програма
за енергийна ефективност за периода 2013-2016 г. Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната
политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на Националната индикативна цел
до 2016 г. за пестене на горива и енергии. Програмата цели проучване и установяване на
възможностите за енергоспестяване, както и подбор на най-рентабилни и ефективни
енергоспестяващи мерки. Общият стремеж при изпълнението на ПЕЕ е намаляване на
енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване на
потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.
Община Кнежа е изпълнила следните проекти по тази мярка:


„Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на
община Кнежа”, финансиран по ПРСР;



„Здравето на природата е здраве за хората – изграждане и инсталиране на
Възобновяеми енергийни източници в Многопрофилна болница за активно лечение
- Кнежа ЕООД“, финансиран по Норвежка програма към Финансовия механизъм на
ЕИП. Извършена е подмяна на съществуващата и изграждане на високоефективна
отоплителна, вентилационна и соларна система в сградата на МБАЛ-Кнежа,
използваща конвенционални горива и възобновяеми източници.

Намалени са

вредните емисии във въздуха, подобрено е качеството на живот в града;


„Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до
качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов” - гр.Кнежа“ подобрена е енергийната ефективност на учебната сграда;
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„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в гр. Кнежа –
общински комплекс за социални услуги“ – извършен е монтаж на слънчеви
колектори за топла вода, реализирана е икономия на енергия в размер на 28 290
kWh равняващи се на 21,42 тона въглеродни емисии
В началото на 2016 г. е подписан договор за целево финансиране за подобряване на

енергийната ефективност по националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на стойност 713 060 лв. Санирането се изпълнява.
През 2016 г. е одобрено на първи етап проектно предложение за „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност на помощна сграда и Корпус 4 – физкултурен салон към
Стара гимназия – училище „Кнежица” към Националния доверителен екофонд, на
стойност 602 875 лв. Очаква се проектът да бъде финансиран през 2017 година.
В процес на оценка е „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
6 /шест/ детски заведения на територията на община Кнежа, съгласно изготвени доклади
за енергийно обследване по д-р № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина „Звездица“.
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Мярка 2.4. Ликвидиране на депо за ТБО и подобряване практиките за третиране
на ТБО
През 2015 г. се реализира проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за
твърди битови и неопасни отпадъци в гр. Кнежа”. Дейностите по техническата
рекултивация приключват в края на м. октомври 2015 г, а за биологична рекултивация са
предвидени още 36 месеца (финансиране е осигурено от ПУДООС, МОСВ).
Облагодетелствани са общо 13 000 жители на община Кнежа, извършена е техническа
рекултивация на депото, което е в размер на 15,430 дка. През 2016 продължава
биологичната рекултивация по проекта.
Програма за управление на отпадъците на територията на община Кнежа се
изпълнява за периода 2015-2020 г. Основната цел на програмата е да допринесе за
устойчивото развитие на община Кнежа чрез интегрирана рамка за управление на
отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда,
причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на
ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите
за управление на отпадъците.
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Едновременно със закриването и рекултивацията на съществуващото общинско
сметище за битовите отпадъци, в общинската програма са залегнали мерки за
предотвратяване на възникването на нови сметища на територията на община Кнежа.
Мярката има високо ниво на изпълнение.

Приоритет 3. Развитие на туризъм
Мярка 3.1.Развитие на различните форми на туризъм - еко, ловен, културен и
селски
Не са регистрирани дейности по тази мярка.
Мярката има ниско ниво на изпълнение.

Мярка 3.2. Опазване и популяризиране на културното наследство
Мярката включва дейности по въвеждане на съвременно оборудване и технологии
за представяне историята и културата в района по иновативен начин и съгласно
съвременните изисквания за експониране и съхранение. Община Кнежа в партньорство
със сдружение с нестопанска цел „Светлина и бъдеще“ изготви и депозира в РА на ДФ
„Земеделие“ проект за създаване на електронни терминали с интерактивна галерия, музей,
културно-информационни афиши и електронна библиотека на територията на Община
Кнежа.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

Мярка 3.3. Утвърждаване на културните събития и фестивали в общината и
подпомагане организирането на нови
Ежегодно в град Кнежа през месец юни в рамките на 5 дни се провежда
Международен северен фестивал на аматьорските театри „Звезден прах“ с участието на
състави от страната и чужбина, както традиционния за град Кнежа празник на царевицата
през м.септември.
Мярката има средно ниво на изпълнение.
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Приоритет 4. Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината
и подобряване на капацитета
Мярка 4.1. Усилване на капацитета и подобряване координацията за управление
на средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и изграждане на
партньорство
Успешно реализиран е проект „Повишаване на квалификацията на служителите в
община Кнежа чрез специализирани обучения”.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

Мярка 4.2. Подготовка на документи за следващия програмен период
От 2015 г. се изпълнява проект за изработване на Общ устройствен план на
Община Кнежа на обща стойност 151 566,25 лв. осигурени от МРРБ.
Съобразно тази мярка и към настоящия момент на територията на град Кнежа се
работи по изготвянето на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на град
Кнежа. Изработването на същите се финансира от държавата в лицето на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

Мярка 4.3. Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини за
съвместна работа и участие в проекти и развитие на трансграничното и международно
сътрудничество
Организирано е посещение на представители от неправителствена организация
„Енок Сентерет“ от гр. Йоща, Норвегия в община Кнежа за обмяна на опит в областта на
енергийната ефективност по проект „Здравето на природата е здраве за хората –
изграждане и инсталиране на Възобновяеми енергийни източници в Многопрофилна
болница за активно лечение-Кнежа”. Посещение на група от общината в Норвегия, гр.
Йоща за обмяна на добри практики е реализирано по същия проект.
Община Кнежа участва съвместно с Община Сатриано, Италия и общини от
Полша, Франция, Македония, Румъния

и Албания в изготвянето и депозирането на

проект: „FIRE - Първа помощ за Европа“ по програма Европа за гражданите. Проектът е в
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процес на оценка и е със социална насоченост за изясняване на социалните проблеми на
местно ниво.
Мярката има средно ниво на изпълнение.

Мярка 4.4. Оптимизиране нормативната уредба на местно ниво
Изготвени и приети с решения на ОбС-Кнежа:
1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, приета през месец декември 2015
г.
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа, приета през
месец декември 2015 г
3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, приета през месец март 2016 г
4. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини в Община Кнежа
5. Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кнежа и реда
за издаване на сертификат за инвестиция клас В
6. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини в Община Кнежа
7. Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Кнежа
8. Наредба № 23 за реда и условията за съставяне на бюджетна прогноза на Община
Кнежа
През 2015 г. е актуализиран Устройствения правилник на общината
През 2016 г. е актуализирана Системата за финансово управление и контрол на
общината/СФУК/
Мярката има високо ниво на изпълнение.

В ОПР 2014-2020 г. на община Кнежа има заложени общо 30 мерки за развитие, от
които:
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Мерки с високо изпълнение – 15 броя;



Мерки със средно изпълнение – 10 броя;



Мерки с ниско изпълнение – 5 броя.

По отношение изпълнението на стратегическите цели на ОПР, може да се направи
извод, че СЦ 2 и СЦ 3 са с високо ниво на изпълнение в сравнение със СЦ 1, която е със
средно ниво на изпълнение:
Стратегическа цел

Мерки за
развитие

Високо
Средно
Ниско
изпълнение изпълнение изпълнение

1: Икономическо развитие и
икономически растеж чрез
повишаване
конкурентоспособността на
местната икономика е със средно
изпълнение

8

2

4

2

2: Създаване на условия за
духовно, физическо и социално
развитие на населението

9

6

1

2

3: Разширение и модернизация
на инфраструктурата,
осигуряваща по-добро качество
на живот и утвърждаване на
местната идентичност

12

7

5

1

Оценката за изпълнението на мерките за развитие е висока.
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4. Оценка на степента на постигане на съответните цели –
индикатори за оценка на стратегическите цели и
приоритетите на ОПР 2014-2020
За отчитане изпълнението на ОПР на община Кнежа за периода 2014-2020 г. и
оценка на постигнатите цели и приоритети, са заложени два вида индикатори – общи и
специфични.

4.1.

Общи индикатори

Общите индикатори отчитат приноса на ОПР за постигане на целите на „Европа
2020“, както и постигането на растеж и заетост в областта на регионалната политика, чрез
структурни фондове на ЕС за период 2014-2020г.
Общите индикатори биват качествени и количествени.
Качествените общи индикатори целят да измерят социално-икономическото,
регионално, междурегионално и трансгранично развитие на общината, постигнато
вследствие реализирани политики и проекти. Тяхното изпълнение може да се оцени както
следва:


Индикатор 1: Доколко планът е гъвкав и позволява лесна адаптация
В плана са заложени приоритети и мерки за развитие, които обхващат всички

сфери на обществена дейност. Това позволява реализиране на разнородни по предмет
проекти, които се финансират от разнообразни източници и допринасят за разрешаване на
идентифицирани проблеми. В допълнение в ОПР 2014-2020 е предвидена процедура за
актуализация на плана и изготвяне на реалистична и адекватна стратегическа рамка и
система за управление на ОПР в случай на активно въздействие на външни и вътрешни
фактори и условия върху социално-икономическите характеристики на развитието на
общината.


Индикатор 2: По какъв начин разписаните в стратегическата част цели и
приоритети

допринасят

за

намаляване

на

вътрешно

регионалните

и

междурегионалните неравенства в социалната и икономическа сфери
В ОПР 2014-2020 г. са планирани мерки и дейности за развитие както за гр. Кнежа,
така и за селата в общината. Изпълнението на ОПР в периода 2014-2016 г. показва, че
общината взема предвид проблемите на селата и ги включва в проекти за получаване на
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финансиране. Стратегическата рамка на ОПР е съобразена с тази на ОСР на област Плевен
и РПР на Северозападен район от ниво 2. Спазването на регионалните насоки за развитие,
заложени в документите от по-високо йерархично ниво, ще допринесе за намаляване на
вътрешно регионалните и междурегионалните неравенства в социалната и икономическа
сфери.


Индикатор 3: Доколко планът стимулира развитието на трансграничното и
междурегионално сътрудничество, както и сътрудничество между публичния,
частния и неправителствения сектор
ОПР 2014-2020 е добра основа за развитие на трансгранично и междурегионално

сътрудничество,

както

и

за

сътрудничество

между

публичния,

частния

и

неправителствения сектор. Заложени са мерки и конкретни дейности:
-

Мярка 4.3. Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини за
съвместна работа и участие в проекти и развитие на трансграничното и
международно сътрудничество. През месец септември 2015 г. община Кнежа
подготви и депозира проект: „Подпомагане на трансграничен екотуристически
продукт по поречието на Долен Дунав чрез популяризиране, защита и
социализация на значими местообитания” по програма „INTERREG V-A Румъния
- България 2014-2020 год. Проектът не е одобрен, но е добра основа за
трансгранично сътрудничество в перспектива;

-

Мярка З.2. Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие –
реализирано е посещение на представители от неправителствена организация
„Енок Сентерет“ от гр. Йоща, Норвегия в Община Кнежа за обмяна на опит в
областта на енергийната ефективност по проект „Здравето на природата е здраве
за хората – изграждане и инсталиране на Възобновяеми енергийни източници в
Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа”. Посещение на група от
общината в Норвегия, гр. Йоща за обмяна на добри практики по същия проект;

-

В т. 6 Прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност на ОПР са предвидени мерки за насърчаване на формите на
публично-частно партньорство при изпълнението на общинския план.



Индикатор 4: Доколко институциите показват ангажираност за политическата и
административна реализация на ОПР
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Общинска администрация Кнежа и Общински съвет Кнежа са главните
институции, ангажирани с изпълнението и наблюдението на ОПР, представяне на
постигнатите резултати през местната общност и отчитане пред институции от по-високо
ниво. Те успешно изпълняват функциите, вменени им със Закона за регионално развитие и
Правилника за неговото прилагане.
Кметът на община Кнежа управлява общината по Програма за развитие 2015-2019г., която
е в синхрон със заложените в ОПР приоритети и дейности.
Общински и държавни институции са ангажирани в своята дейност с
информационно осигуряване изпълнението и отчитането на ОПР – ГРАО, АЗ, НСИ,
Областна дирекция по безопасност на храните Плевен и др.
Качествените общи индикатори се изпълняват успешно.

Количествените общи индикатори за оценка на изпълнението на ОПР дават
информация за постигнат напредък в сфери като енергийна ефективност, образование и
икономика, които са част и от европейските приоритети за развитие. За тези индикатори в
общинския план няма заложени базови, междинни и целеви стойности. Всеки регистриран
напредък по количествените общи индикатори се счита за успешно тяхно изпълнение в
периода 2014-2016 г.


Индикатор 5: Цели „20/20/20” по отношение на повишаване на енергийната
ефективност (%)
Община Кнежа има разработена Програма за ЕЕ за периода 2013-2016 г., чрез

която се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на
Националната индикативна цел до 2016 г. за пестене на горива и енергии.
Енергийната ефективност на община Кнежа е повишена вследствие реализирани
редица проекти и инициативи, в резултат на които повече от половината обществени
сгради на територията на общината са енергийно ефективни и се ползват от широк кръг
граждани. Жилищни блокове в град Кнежа са включени в Националната програма за
енергийна ефективност на жилищни сгради.


Индикатор 6: Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище (%)

33

По данни от Общинска администрация Кнежа в училищата на територията на
общината не са регистрирани преждевременно напуснали училище. За периода 2014-2016
година индикаторът се изпълнява успешно.


Индикатор 7: Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – няма данни на
ниво община към 31.12.2016г.;



Индикатор 8: Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ
Общо 10 предприятия са получили безвъзмездна финансова помощ по проекти –

седем от тях са финансирани чрез „МИГ-Кнежа“, други три са финансирани по ОПИК
2014-2020.


Индикатор 9: Брой новосъздадени работни места
В изпълнение на Стратегията за местно развитие „МИГ-Кнежа“ е създала 30 нови

работни места.
Количествените общи индикатори се изпълняват успешно.
Цялостната оценка за изпълнението на общите индикатори в ОПР 2014-2020 г.
за периода 2014-2016 г. е висока.

4.2.

Специфични индикатори

Специфичните индикатори от своя страна се поделят на индикатори за въздействие
и индикатори за резултат.
Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и
имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика
за устойчиво интегрирано местно развитие.
Индикаторите за резултат оценяват изпълнението на определените приоритети и
мерки за развитие на общината.
В ОПР 2014-2020г. специфичните индикатори имат заложени междинни и целеви
стойности, за някои от тях са посочени и базови стойности. В таблиците по-долу е
показано изпълнението на индикаторите за въздействие и индикаторите за резултат.
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Таблица 1. Изпълнение на индикаторите за въздействие на ОПР 2014-2020 г. на община
Кнежа за периода 2014-2016 г.

№

Индикатор

Базова
стойност

Междинна
стойност

Целева
стойност

Изпълнение /
Постигнат резултат

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА“
1
Намаляване на
24,8
22
19
Равнището на безработицата в
равнището на
общината към 31.12.2016 г. е
безработица, %
19,5% от населението на
общината (по данни на АЗ).
Междинната целева
стойност на индикатора е
изпълнена.
2
Коефициент за
36
40
42
Не са намерени данни на ниво
заетост, %
община към 31.12.2016г.
3
Коефициент на
48,3
50
52
Не са намерени данни на ниво
икономическа
община към 31.12.2016г.
активност, %
4
Дял от
20
35
Не са намерени данни
населението,
Чрез МИГ- Кнежа са
обхванато от мерки
финансирани проекти за
за повишаване
модернизиране на 8
ефективността на
земеделски стопанства, вкл. и
селското
закупуване на земеделска
стопанство, %
техника. Общият брой на
земеделски производители в
община Кнежа през 2016 г е
302. Поради различната площ
на стопанствата не е коректно
да се изведе дял на база
посочените цифри.
5
Новооткрити
20
60
Подкрепени са 3 микро
малки и средни
предприятия.
предприятия, бр.
Междинната целева
стойност не е постигната
6
Предоставени
6
10
Не са намерени данни към
услуги в подкрепа
31.12.2016г.
на бизнеса, бр.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 – „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДУХОВНО, ФИЗИЧЕСКО И
СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО“
7
Население на
15053
15063
15080
По данни на ГД „ГРАО“ към
Община Кнежа, бр.
31.12.2016 г. населението на
община Кнежа е 14 502 души.
Междинната целева
35

стойност не е постигната
По данни на детските
заведения в общината към
31.12.2016 г. детските градини
се посещават от 482 деца.
Междинната целева
стойност е постигната
По данни на училищата в
общината към 31.12.2016 г. в
училищата от община Кнежа
учат 1 492 ученика.
Междинната целева
стойност не е постигната
Не са намерени данни на ниво
община към 31.12.2016г.

8

Деца в детски
градини, бр.

378

390

400

9

Ученици в
училища, бр.

2079

2100

2120

10

Население в
общината със
средно
образование, бр.
Население в
общината с висше
образование, бр.
Повишаване на
качеството и
обхвата на
здравните услуги –
брой персонал

5688

5700

5800

1361

1380

1 400

Не са намерени данни на ниво
община към 31.12.2016г.

100

105

110

Увеличен дял на
инвестициите в
модерно
медицинско
оборудване и
модернизация на
материалната база,
%

-

15

25

Към 31.12.2016 г. на
територията на община Кнежа
практикуват общо 104 души,
предоставящи здравни услуги:
- 36 лекари (в т.ч. 22 лекари,
9 общопрактикуващи и 5
лекари по дентална
медицина)
- 42 медицински специалисти
по здравни грижи
- 1 фармацевт
- 25 санитари
Междинната целева
стойност не е постигната
Не са намерени данни
През 2016 е дарено оборудване
за дентален кабинет в
Здравната служба в с.Еница,
осигурено от Суверенния
военен орден на св. Йоан от
Йерусалим, Родос и Малта със
съдействието на Националната
пациентска организация и
Центъра за междуетнически
диалог и толерантност
„Амалипе“
Изпълнен проект -

11

12

13

36

Подобряване достъпа до
здравни услуги на
населението, чрез разкриване
на амбулатория за първична
дентална извънболнична
помощ
14 Дял на лицата,
15
25
Общо 924 души са обхванати
обхванати от
от проекти за интеграция на
проекти за
групи в социална изолация и
интеграция на
малцинствени групи. Това
групи в социална
представлява 6,4% от
изолация и
населението на община Кнежа.
малцинствени
От анализите в ОПР не става
групи, %
ясно броят на хората от
целевите групи в социална
изолация и малцинствени
групи на територията на
общината да е заплашително
голям. Считаме, че е
значително под 30% от общото
население на общината.
Междинната целева
стойност може да се приеме
за условно постигната
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. „РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА,
ОСИГУРЯВАЩА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕСТНАТА
ИДЕНТИЧНОСТ“
15 Дял от населението 15
25
За периода 2014-2016 г. е
с подобрена
подобрена уличната мрежа на:
улична мрежа, %
- 10 улици с подобрена
настилка в гр. Кнежа
- 1 улица и едно кръстовище
с подобрена настилка в с.
Бреница
- 8 улици с подобрена
настилка в с. Еница
- 2 улици с подобрена
настилка в с. Лазарово
От анализите в ОПР не става
ясно на коя улица в населените
места какъв дял от
населението живее.
Междинната целева
стойност може да се приеме
за условно постигната
16 Дял от населението 10
20
Рехабилитирана 5 753 м пътна
с подобрена
настилка, облагодетелствано
общинска пътна
население 13 400 човека 37

мрежа, %

17

Дял от
населението,
ползващо
подобрено
водоснабдяване, %

-

30

60

18

Дял от
населението,
ползващо
енергийно
ефективни сгради,
%

-

5

10

19

Икономии на
енергия от
внедрени
общински мерки за
енергийна
ефективност, кВт/ч
Изработване на
общ Устройствен
план за община
Кнежа, бр.

-

-

3 200 000

-

1

1

Изработване на
нови кадастрални
планове, бр.

-

1

3

20

21

92,4% от населението на
общината през 2016 г.
Междинната целева
стойност е постигната
100% от населението на гр.
Кнежа
100% от населението на в с.
Лазарово (подменени 5 906,93
м водопроводи по 7 улици)
Над 90% от населението на в с.
Еница (подменени 9 982 м
водопроводи по 19 улици)
Междинната целева
стойност е постигната
Повече от половината
обществени сгради на
територията на общината са
енергийно ефективни и се
ползват от широк кръг
граждани.
Заявен интерес на 9 жилищни
блока в град Кнежа за
включване в програмата за
енергийна ефективност на
жилищни сгради.
Междинната целева
стойност е постигната
520 045 кВт/ч /год. спестена
енергия, равняваща се на
221,93 тона въглеродни
емисии
Индикаторът се изпълнява
От 2015 г. се изпълнява проект
за изработване на Общ
устройствен план на Община
Кнежа
Индикаторът се изпълнява
От 2016 г. стартира
изготвянето на кадастрална
карта и кадастрални регистри
на град Кнежа
Индикаторът се изпълнява

Индикаторите за въздействие в ОПР 2014-2020 на община Кнежа са общо 21 бр., от
които:
38



При 10 бр. междинната целева стойност е постигната;



При 4 бр. междинната целева стойност не е постигната, но има реализиран
напредък;



За 7 бр. няма данни и напредъкът не може да бъде оценен.
Изпълнението на индикаторите за въздействие е високо.
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Таблица 2. Изпълнение на индикаторите за резултат на ОПР 2014-2020 г. на община Кнежа за периода 2014-2016 г.

№

Индикатор

Базова
стойност

Междинна
стойност

Целева
стойност

Изпълнение /
Постигнат резултат

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
СЦ1 / ПРИОРИТЕТ 1. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЩИНАТА
1
Земеделски производители, бр.
302
330
360
Брой земеделски производители в периода на оценка:
2014г. – 305 броя / 2015г. – 320 броя / 2016г. – 302 броя
Междинната целева стойност не е постигната
2
Животновъдни стопанства, бр.
74
150
200
Брой животновъдни обекти в периода на оценка:
2014г. – 1794 бр. / 2015г. – 1803 бр. / 2016г. – 1826 бр.
Междинната целева стойност е постигната
3
Модернизирани земеделски
15
40
80
8 бр. (реализирани проекти със средства от МИГ-Кнежа)
стопанства, бр.
Междинната целева стойност не е постигната
4
Дял на земеделските стопанства,
Не са намерени данни
произвеждащи биологична
продукция, %
5
Увеличаване дяла на
10
25
Не са намерени данни
производителите, занимаващи се
със зеленчукопроизводство и
овощарство, %
6
Разширяване на размер на поливни 5
10
Не са намерени данни
площи, %
7
Разработени и одобрени бизнес
10
20
8 бр. (всички реализирани проекти със средства от МИГпланове и проекти за създаване и
Кнежа са с разработени и одобрени бизнес планове)
развитие на земеделски и
Междинната целева стойност не е постигната
животновъдни стопанства, бр.
8
Проведени обучения за млади
10
20
3 броя
40

фермери, бр.
Междинната целева стойност не е постигната
9
Реализирани проекти за повишаване 4
10
8 проекти финансирани от МИГ Кнежа
ефективността на селското
Междинната целева стойност е постигната
стопанство, бр.
СЦ1 / ПРИОРИТЕТ 2. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНА ИКОНОМИКА И ПОДКРЕПА НА МАЛКИЯ И
СРЕДЕН БИЗНЕС
10
Проведени срещи за развитие на
3
6
3 броя
местния бизнес, с акценти върху
Междинната целева стойност е постигната
иновациите, бр.
11
Брой финансирани и изпълнени
1
3
Брой стопанства въвели нов продукт или
проекти на предприятия за
техника/технология – 8 бр. (за 2014 по данни от доклад
въвеждане на иновации и/или
МИГ 2014)
модерно технологично оборудване
Междинната целева стойност е постигната
12
Създаване и поддържане на бизнес
1
1
Междинната целева стойност не е постигната
справочник, бр.
СЦ1 / ПРИОРИТЕТ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
13
Брой предприятия, получили
2
4
4 предприятия с проекти по ОПИК 2014-2020
безвъзмездна или друг вид
7 предприятия с проекти от МИГ –Кнежа
финансова помощ
Междинната целева стойност е постигната
14
Брой новосъздадени МСП
4
10
3 с финансиране от МИГ-Кнежа
Междинната целева стойност не е постигната
15
Създадени ПЧП, бр.
1
3
Не са намерени данни
Междинната целева стойност не е постигната
СЦ 2 / ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА, ЗДРАВНА, СОЦИАЛНА, КУЛТУРНА И СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
16
Обновени и модернизирани учебни 4
8
Общо 3 броя – две детски градини и ПГЗ „Стефан
заведения и детски градини, бр.
Цанов”в гр. Кнежа
Междинната целева стойност не е постигната
17
Обновени и санирани сгради на
0
3
Оборудване за дентален кабинет в Здравната служба в
здравните служби в селата, бр.
с.Еница
Индикаторът се изпълнява
41

18

Обновени социални заведения, бр.

-

2

2

19

Обновени административни сгради
и подобрена МТБ на кметствата в
общината, бр.

-

3

3

20

Ремонт, подобряване на
материалната база и оборудването
на читалищни сгради в общината,
бр.
Благоустроени дворове, градини и
площадки, бр.

-

1

4

Дневен център за възрастни хора - преустройство на
училище „Кнежица” - стара гимназия, гр.Кнежа
Междинната целева стойност не е постигната
Закупени 2 броя служебни автомобили, по един за
кметство с.Бреница и един за кметство с.Еница.
Извършен ремонт и оборудване на помещения в сградата
на общинска администрация Кнежа.
Междинната целева стойност е постигната
Ремонт и подобряване на културен център - НЧ „Борба
1896”, гр.Кнежа
Междинната целева стойност е постигната

Общо благоустроени са 11 обекта
Междинната целева стойност е постигната
22
Мобилни здравни групи, бр.
0
2
2
Не са намерени данни
Междинната целева стойност не е постигната
23
Обществени обекти, оборудвани с
0
15
25
Общо 15 броя, съгласно сключен договор между Община
охранителни системи за
Кнежа и охранителна фирма.
видеонаблюдение, бр.
Междинната целева стойност е постигната
СЦ 2 / ПРИОРИТЕТ 2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ
24
Компютри в учебните заведения,
30
60
243 компютри във всички училища на територията на
бр.
общината
Междинната целева стойност е постигната
25
Изградени мултимедийни кабинети, 2
5
8 бр.
бр.
Междинната целева стойност е постигната
26
Учители, преминали обучения по
10
20
50 бр.
информационни технологии, бр.
Междинната целева стойност е постигната
27
Клубове по интереси и школи за
2
4
67 клуба, сформирани по проект „Твоят час“ на МОН
извънкласна дейност, бр.
21

-

3

6
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28

Разработване на учебни програми,
преодоляващи несъответствията
между уменията и нуждите на
местния пазар на труда, бр.
Изграждане на мултифункционален
спортен комплекс, бр.

-

2

4

2 школи за извънкласна дейност
Междинната целева стойност е постигната
Разработена е една учебна програма от ПГЗ „Стефан
Цанов“ гр.Кнежа
Междинната целева стойност не е постигната

Не са намерени данни
Междинната целева стойност не е постигната
30
Обновени спортни обекти, бр.
2
2
Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора
с увреждания в спортна зала „Гълъбин Боевски”
гр.Кнежа
Междинната целева стойност не е постигната
СЦ 2 / ПРИОРИТЕТ 3. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ГРУПИ В СОЦИАЛНА
ИЗОЛАЦИЯ И МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
31
Разработване/актуализиране на
2
2
Разработена проектна концепция „Социална интеграция
програми за интегриране на групи в
на уязвими групи лица на територията на община
социална изолация и малцинствени
Кнежа“, включваща мерки за приобщаване на уязвими
групи, бр.
групи по интегрирана процедура финансирана по ОПРЧР
и ОПНОИР. Очаква се финансиране.
Актуализиран план за действие ( през 2014 г.) на Община
Кнежа в изпълнение на Областната стратегия за
интегриране на български граждани от ромски произход
и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация.
Междинната целева стойност е постигната
32
Създаване на нови социални услуги, 2
2
Проект за социално включване към МТСП „Осигуряване
насочени към деца в риск, бр.
на интегрирани социални услуги за деца и родители от
уязвими групи в Община Кнежа”, финансиран от
Международната банка за възстановяване и развитие.
Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и
родители в община Кнежа, финансиран по ОПРЧР
29

-

0

1
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33

Проведени обучения за
придобиване на професионална
квалификация и преквалификация,
съобразно нуждите на пазара на
труда, бр.
Осигурени нови работни места за
лица в неравностойно положение,
бр.

-

10

20

Проект „И аз имам семейство” по Схема за БФП
„Приеми ме”. Към декември 2015 г. в общината има 17
утвърдени приемни семейства и 17 настанени в приемни
семейства деца. Проектът продължава и през 2016 г. с
финансови средства, осигурени по ОПРЧР
Междинната целева стойност е постигната
Проведено обучение за професионална квалификация на
10 лица по схема „Обучение и заетост за младите хора“,
втори етап и осигуряване на 9-месечна заетост
Междинната целева стойност е постигната

2015 г. – 1 лице „Пазач невъоръжена охрана“
2016 г. – 2 лица „Метач“, 2 лица „Работник поддръжка“,
1 лице „Общ работник“, 1 лице „Техник ел.машини и
апаратура“
Междинната целева стойност е постигната
СЦ 3 / ПРИОРИТЕТ 1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОСИГУРЯВАЩА ДОСТЪПНОСТ
35
Рехабилитирана общинска пътна
8
10
Със средства от общинския бюджет е:
мрежа извън регулация, км.
- подобрено състоянието на 3 500 кв.м. пътна
инфраструктура;
- изграден е общински път свързващ улица „Калиакра”
с път II-13/Кнежа-Искър/, преминаващ през имот №
734091, собственост на община Кнежа;
- извършен основен ремонт на път М2/III-137 КнежаГостиля/ - местност Гергана
Междинната целева стойност е постигната
36
Нови улични и тротоарни настилки, 2
4
По проекти:
км.
„Реконструкция на площадни пространства и тротоари в
с.Бреница и с.Еница, община Кнежа”, финансиран по
ПРСР
Рехабилитирана 5 753 м пътна настилка - възстановяване
34

-

2

5

44

на улична настилка в с. Еница и с. Лазарово
Рехабилитация на общински път PVN1091/II-13 (КнежаИскър) – с. Бреница (III-1304) от км 0+000 до км 5+754,
78.
Със средства от общинския бюджет:
Асфалтирани 4 улици в гр.Кнежа, 1 улица и едно
кръстовище в с.Бреница, 1 улица в с.Еница
Насипани с трошено-каменна настилка 3 улици в
гр.Кнежа, 7 улици в с.Еница, 2 улици в с.Лазарово
Междинната целева стойност е постигната
СЦ 3 / ПРИОРИТЕТ 2. ПОДОБРЯВАНЕ ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОСИГУРЯВАЩА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН, ЗДРАВОСЛОВЕН И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ
37
Разширение на водоснабдителна
10
16
По проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и
мрежа, км.
възстановяване на улична настилка в с. Еница и с.
Лазарово, общ. Кнежа, и рехабилитация на общински път
PVN1091/II-13 (Кнежа-Искър) – с. Бреница (III-1304) от
км 0+000 до км 5+754, 78“ са: подменени 5 906,93 м
водопроводи по 7 улици в с.Лазарово и 9 982 м
водопроводи по 19 улици в с.Еница.
Подменен водопровод по 1 улица в гр.Кнежа с общински
средства
Междинната целева стойност е постигната
38
Разширение и допълнение на
20
20
Изпълнен проект „Доизграждане, реконструкция и
канализационната мрежа, км.
рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа
– първи етап и изграждане на ПСОВ-град Кнежа”.
Междинната целева стойност е постигната
39
Продължаване на газификацията на 5
10
Брой включени нови обекти в газопреносната мрежа:
град Кнежа с включване на нови
- 16 битови сгради
обекти, брой обекти
- 5 обществено-административни
- 4 промишлени
Междинната целева стойност е постигната
45

40

Разработване и реализиране на
проекти за предотвратяване на
наводнения и свлачища и
почистване и поддържане и
изграждане на речните корита и
дерета, бр.

-

2

5

41

Реализирани проекти за
предоставяне на архитектурна среда
на хора с увреждания, бр.

2

2

42

Изграждане на открита лятна сцена,
бр.

-

1

1
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Текущи ремонти на църковни
храмове в общината, бр.

-

1

2

44

Сгради с въведени мерки за
енергийна ефективност и санирани,
бр.

-

10

20

Почистено е коритото на р. Гостиля както в
коригираната, така и в некоригираната му част, с цел
предотвратяване на заблатявания и лесна проводимост на
водите.
Разработен проект за възстановяване проводимостта на
река Гостиля, гр.Кнежа – не е финансиран и не е
изпълнен.
Междинната целева стойност не е постигната
Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора
с увреждания в спортна зала „Гълъбин Боевски”
гр.Кнежа
Подобряване на образователната среда и осигуряване на
равен достъп до качествено професионално обучение в
ПГЗ „Стефан Цанов” -гр.Кнежа - осигуряване на
достъпна среда за хора с увреждания
Междинната целева стойност е постигната
Не са намерени данни
Междинната целева стойност не е постигната
Основен ремонт и обновяване на православен храм „Св.
Архангел Михаил” в с. Лазарово
Междинната целева стойност е постигната
Административната сграда на община Кнежа;
Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа
ЕООД;
ПГЗ „Стефан Цанов”-гр.Кнежа
Обществена сграда в гр. Кнежа – общински комплекс за
социални услуги;
9 жилищни блока в град Кнежа са включени в
Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради;
През 2016 г. е одобрено на първи етап проектно
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45

46

47

Рехабилитация на мрежата на
уличното осветление в общината
(брой осв. тела)
Дял от населението обхванато от
разделно събиране на отпадъци

-

1689

2960

15%

30

45

Ликвидиране на депо за ТБО, бр.

-

1

1

1

2

СЦ 3 / ПРИОРИТЕТ 3. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ
48
Изградени екопътеки и велоалеи,
бр.
49

Организирани международни,
национални и местни фестивали и
мероприятия, бр.

-

5

8
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Изготвени рекламни материали за

-

1

3

предложение за „Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на помощна сграда и Корпус 4 –
физкултурен салон към Стара гимназия – училище
„Кнежица”. Очаква се проектът да бъде финансиран през
2017 г.
Междинната целева стойност е постигната
Не са намерени данни
Междинната целева стойност не е постигната
По данни на Общинска администрация Кнежа 80% от
население на общината е обхванато от система за
разделно събиране на отпадъци
Междинната целева стойност е постигната
През 2015 г. е реализиран проект „Закриване и
рекултивация на общинско депо за твърди битови и
неопасни отпадъци в гр. Кнежа”. Дейностите по
техническата рекултивация приключват в края на м.
октомври 2015 г, а за биологична рекултивация са
предвидени още 36 месеца.
Междинната целева стойност е постигната
Не са намерени данни
Междинната целева стойност не е постигната
Ежегодно в град Кнежа през месец юни в рамките на 5
дни се провежда Международен северен фестивал на
аматьорските театри „Звезден прах“ с участието на
състави от страната и чужбина;
Ежегодно през м.септември се провежда традиционния за
град Кнежа празник на царевицата
Междинната целева стойност не е постигната
Не са намерени данни
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52

популяризиране на културното
наследство на общината, видове
материали
Изграждане и поддържане на база
данни за предлаганите възможности
за туризъм, бр.

Ремонт и доизграждане на
съвременен културен комплекс Общински исторически музей, бр.
Проектиране на зоопарк „Гергана“,
гр. Кнежа, бр.

-

Междинната целева стойност не е постигната

1

1

0

1

Община Кнежа в партньорство със СНЦ „Светлина и
бъдеще“ изготви и депозира в РА на ДФ „Земеделие“
проект за създаване на електронни терминали с
интерактивна галерия, музей, културно-информационни
афиши и електронна библиотека на територията на
Община Кнежа. Проектът е в процес на оценка.
Междинната целева стойност не е постигната
Не са намерени данни
Междинната целева стойност не е постигната

Изготвен идеен проект за ремонт, реконструкция и
разширение на съществуващ зоопарк
Междинната целева стойност е постигната
СЦ 3 / ПРИОРИТЕТ 4. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА
КАПАЦИТЕТА
54
Оптимизиране на
10
20
Реализиран е проект „Повишаване на квалификацията на
административния капацитет на
служителите в община Кнежа чрез специализирани
община Кнежа с провеждане на
обучения”
обучения на общински служители,
Междинната целева стойност е постигната
бр.
55
Оптимизиране нормативната уредба 3
6
8 наредби, изготвени и приети с решения на ОбС-Кнежа
на местно ниво, брой документи
През 2015 г. е актуализиран Устройствения правилник на
общината.
През 2016 г. е актуализирана Системата за финансово
управление и контрол на общината.
Междинната целева стойност е постигната
56
Брой на създадените „on-line”
2
4
Не са намерени данни
услуги за бизнеса и населението
Междинната целева стойност не е постигната
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-

1

1

48

57

Проведени форуми/срещи за
обмяна на опит и добри практики,
бр.

-

5

10

58

Брой изпълнявани и изпълнени
проекти по Оперативни програми и
ПРСР

44

20

64

Посещение на представители от неправителствена
организация „Енок Сентерет“ от гр. Йоща, Норвегия в
Община Кнежа за обмяна на опит в областта на
енергийната ефективност по проект „Здравето на
природата е здраве за хората – изграждане и инсталиране
на
Възобновяеми
енергийни
източници
в
Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа”.
Посещение на група от общината в Норвегия, гр. Йоща за
обмяна на добри практики по същия проект.
Междинната целева стойност не е постигната
Общо изпълнени 18 проекти - 9 бр. по ИСУН2014-2020 и
9 бр. по ПРСР (по данни на Общинска администрация
Кнежа)
Междинната целева стойност не е постигната

Индикаторите за резултат в ОПР 2014-2020 на община Кнежа са общо 58 бр., от които:


При 31 бр. междинната целева стойност е постигната;



При 24 бр. междинната целева стойност не е постигната, но при 14 от тях има реализиран напредък;



За 3 бр. няма данни и напредъкът не може да бъде оценен.
Изпълнението на индикаторите за резултат е високо.
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5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
– ресурсно осигуряване, разпределение на планираните финансови
ресурси по приоритети и източници на финансиране

Експертната оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси и тяхното
разпределение по приоритети и източници на финансиране при изпълнението на ОПР Кнежа към
март на 2017 г. се базира на обобщените резултати и аналитичния преглед на изпълнените
проекти и дейности в периода, обхванат от междинната оценка. Тук са включени всички
дейности и проекти, които са финансирани както със средства от бюджета на община Кнежа,
средства от структурните фондове на ЕС, така и други източници – специфични фондове, частно
финансиране. Реализираните финансови средства са съпоставени с планираните финансови
средства в индикативната финансова таблица в ОПР Кнежа по съответните приоритети и цели,
залегнали в плана. При оценката на финансовите ресурси, анализираните дейности и проекти са
отнесени само към един приоритет, независимо дали допринасят за повече, с цел по-коректно
представяне на данните и за да се избегне дублиране на едни и същи средства. Също така, при
анализа са включени и няколко проекти, който са в процес на изпълнение, голяма част от проекта
е изпълнен и следва да бъде завършен до края на 2017 г. Целта отново е по-обективно
представяне на наличната информация, тъй като това са средства, които са одобрени и предстои
са бъдат реално изплатени.
Таблица 3. Финансови ресурси, привлечени към 2017 г. по стратегически цели на ОПР

Стратегическа цел
Стратегическа цел 1
Икономическо развитие и
икономически растеж
чрез повишаване
конкурентоспособността
на местната икономика
Стратегическа цел 2
Създаване на условия за
духовно, физическо и
социално развитие на
населението

Местно
публично
финансиране
-

Външно
публично
финансиране
3 223 081 лв.
60%

Частно
финансиране

Общо

2 184 876 лв.
40%

5 407 957 лв.
(92% от
индикативно
заложеното)

-

7 979 510 лв.
99,9%

21 403 лв.
0,01%

8 000 913 лв.
(81% от
индикативно
заложеното)
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Стратегическа цел 3
Разширение и
модернизация на
инфраструктурата,
осигуряваща по-добро
качество на живот и
утвърждаване на
местната идентичност

8 030 581 лв.
20%

31 774 105 лв.
80%

-

39 804 686 лв.
(39% от
индикативно
заложеното)

Разпределение на финансовите ресурси по Специфични цели към март 2017 г. в
относителни стойности

10%

15%

1

2
75%

3

От фигурата по-горе става видно, че за анализирания период най-голяма част от
финансовите ресурси, използвани за постигане целите на ОПР Кнежа 2014-2020, са вложени за
дейности по Стратегическа цел 3 Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща
по-добро качество на живот и утвърждаване на местната идентичност. Това се дължи преди
всичко на факта, че в тази цел са заложени големи инфраструктурни проекти, които се отличават
с висока финансова ресурсоемкост, какъвто е конкретно реализираният в разглеждания период
проект първи етап на изграждане на ПСОВ Кнежа. Запазена е структурата на индикативно
заложените средства от ОПР Кнежа, където ресурсите за СЦ3 са 87% от общите средства. Три
проекта, допринасящи за изпълнението на тази специфична цел на обща стойност 2 003 757 лв.
или 5% общите ресурси по целта, са в процес на изпълнение.
На второ място по използвани ресурси за оценявания период 2014-2017 г. се нарежда
Стратегическа цел 2 Създаване на условия за духовно, физическо и социално развитие на
населението – 15% от всички вложени финансови ресурси. Отново е запазена индикативната
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структура на разпределение на финансовите ресурси, според която относителният дял вложени
средства за тази цел са 8%, на второ място след СЦ 3. По СЦ2 са успешно изпълнени проекти
свързани с подобряването, рехабилитация или ремонтни дейности на обществени сгради или
пространства или са предоставени социални услуги. Тези дейности и проекти са насочени към
изпълнението на т.нар. „меки мерки” и се отличават с ниска ресурсоемкост. Пет от проектите по
тази СЦ са постигнали резултати, но все още са в процес на изпълнение, като тяхната стойност
представлява 30% (2 665 108 лв.) финансовите ресурси, насочени към изпълнението на тази цел
към 2017 г.
За разглеждания период Стратегическа цел 1 Икономическо развитие и икономически
растеж чрез повишаване конкурентоспособността на местната икономика се отличава с наймалък относителен дял на привлечените средства (5%), но този показател напълно съвпада с
индикативно заложеното разпределение на средства по ОПР Кнежа 2014-2020. Четири от
проектите допринасящи за изпълнението на тази специфична цел са в процес на изпълнение и
представляват 44% от привлечените средства. Тази специфична цел се отличава с висока степен
на привлечените средства към 2017 г.
Структурата на привлечените средства по отделни приоритети в рамките на
стратегическите цели на ОПР Кнежа 2014-2020 са представени, както следва:
Стратегическа цел 1 Икономическо развитие и икономически растеж чрез
повишаване конкурентоспособността на местната икономика
Таблица 4. Привлечени и реализирани средства по Стратегическа цел 1 към 2017 г.

Стратегическа цел /
Приоритет
Стратегическа цел 1
Икономическо развитие и
икономически растеж чрез
повишаване
конкурентоспособността на
местната икономика
Приоритет 1
Повишаване на
ефективността на селското
стопанство в общината
Приоритет 2
Развитие на
конкурентоспособността на
местна икономика и подкрепа
на малкия и среден бизнес

Местно
публично
финансиране
-

Външно
публично
финансиране
3 223 081 лв.
60%

Частно
финансиране

Общо

2 184 876 лв.
40%

5 407 957 лв.
10%

-

258 210 лв.
45%

312 232 лв.
55%

570 442 лв.
11%

-

2 964 871 лв.
61%

1 872 644 лв.
39%

4 837 515 лв.
89%
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Приоритет 3
Подобряване на бизнес
средата на територията на
общината

-

-

-

-

Анализът на привлечените и инвестирани финансови ресурси за постигането на
приоритетите на СЦ1 са значителни и имат високо ниво на изпълнение спрямо индикативно
заложените стойности. По Приоритет 1 са реализирани проекти на стойност 570 442 лв., които са
допринесли за модернизирането и закупуването на стопанска техника, следователно
повишаването ефективността на селското стопанство в общината. Изпълнените дейности се
отличават с голям дял частно финансиране – 40%, което надвишава многократно индикативно
заложеното участие от 12%. Високият дял частно участие гарантира устойчивостта във времето
на направените инвестиции, заради големия частен интерес. Въпреки реализираните средства по
този приоритет, те представляват едва 10% от индикативно заложените. Показателите следва да
се подобрят до края на изпълнение на ОПР Кнежа и по-конкретно след като отново започне да
функционира МИГ Кнежа, която има голям принос при консултирането и подпомагането
реализацията на проекти в сферата на селското стопанство.
Към 2017 г. Приоритет 2 към СЦ1 е реализирал 89% от общо привлечените инвестиции
към тази цел. Това допринася за повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес
на територията на общината чрез разкриване на нови бизнеси или подобряване на вече
съществуващи такива. Някои от проектите са насочени към внедряване на иновативни процеси.
При този приоритет има голямо несъответствие с индикативно заложеното, което е по-малко от
1%, за сметка на Приоритет 1. Реално привлечените средства показват, че на практика Приоритет
2 е привлякъл по-голям дял финансови ресурси, което може да се обясни с това, че
подобряването на някои сектори, както и въвеждането на иновативни технологии изисква поголям ресурс. Важно да се отбележи, че и тук, както при Приоритет 1, частното финансиране
представлява голям дял – 39%, което гарантира устойчивостта на ресурсите. Въпреки разликите в
реализираните и предвидените ресурси за изпълнението на Приоритет 1 и 2 на СЦ1, можем да
заключим, че има висока ефективност на направените вложения, заради високото частно участие,
което води до цялостен икономически растеж на общината.
Към момента на оценката за Приоритет 3 не са отчетени реализирани или привлечени
финансови ресурси. Въпреки това, към края на изпълнението на ОПР има голяма възможност
това да бъде променено, тъй като индикативно заложените средства са едва 7% от предвидените
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за СЦ1. Следва да се търсят възможности за създаване на бизнес партньорства, ПЧП и други
инициативи насочени към икономическо развитие.
Стратегическа цел 2 Създаване на условия за духовно, физическо и социално
развитие на населението
Таблица 5. Привлечени и реализирани средства по Стратегическа цел 2 към 2017 г.

Стратегическа
цел/Приоритет
Стратегическа цел 2
Създаване на условия за
духовно, физическо и
социално развитие на
населението
Приоритет 1
Развитие на образователна,
здравна, социална, културна
и спортна инфраструктура
Приоритет 2
Подобряване качеството на
образованието и създаване на
благоприятна среда за
реализация на младото
поколение
Приоритет 3
Подобряване качеството на
социалните услуги и
интегриране на групи в
социална изолация и
малцинствени групи

Местно
публично
финансиране
-

Външно
Частно
Общо
публично
финансиране
финансиране
7 979 510 лв.
21 403 лв.
8 000 913 лв.
99,98%
0,02%
15%

-

5 362 778 лв.
99,96%

21 403 лв.
0,04%

5 384 181 лв.
67%

-

-

-

-

-

2 616 732 лв.
100%

-

2 616 732 лв.
33%

Извършеният анализ на привлечените и реализирани средства за постигане целите на СЦ2
показва високо изпълнение спрямо индикативно заложените стойности – 80% към средата на
периода на действие на ОПР Кнежа. Най-голям дял от финансовите ресурси по тази цел са
насочени към Приоритет 1 (67%), който е свързан с подобряване на инфраструктура и МТБ
свързана с образованието, социалните дейности, здравето, спорта и културата. Тези стойности
съответстват на дяловото разпределение на предварително заложените стойности в ОПР.
Извършените дейности и проекти се оценяват с висока ефективност и ефикасност на
привлечените ресурси. Почти 100% от средствата са от външни източници, което е заложено и в
индикативната таблицата на ОПР и показва добро усвояване на средствата по оперативните
програми, както и добро познаване и използване на възможностите от кадрите в публичната
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администрация на общината. Към Приоритет 2 по време на оценката не са отнесени реализирани
финансови ресурси, но е важно да се отбележи, че детайлният анализ на наличните данни
показва, че извършените проекти и дейности по Приоритети 1 и 3 допринасят и за изпълнението
на Приоритет 2. Заложените мерки в Приоритет 2 са взаимосвързани тези в другите два
приоритета. За оставащия период следва да се положат усилия за постигане на повече резултати
по мерки 2.3. Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията
на деца и младежи и Мярка 2.4. Обучения и ориентация на младото поколение към професии от
местно значение и професии с трудова реализация. Към Приоритет 3 към 2017 г. са привлечени
33% от общите финансови ресурси насочени към СЦ2, като половината от проектите са
сключени и са в процес на изпълнение. Като цяло финансовото изпълнението на тази
стратегическа цел е много високо, с тенденция да бъде преизпълнено към края на периода на
действие на ОПР. Следва да бъде увеличен и относителният дял на местното финансиране за
постигането на тези мерки, който следва да е 8% според индикативните стойности.
Стратегическа

цел

3

Разширение

и

модернизация

на

инфраструктурата,

осигуряваща по-добро качество на живот и утвърждаване на местната идентичност
Таблица 6. Привлечени и реализирани средства по Стратегическа цел 3 към 2017 г.

Стратегическа
цел/Приоритет
Стратегическа цел 3
Разширение и модернизация
на инфраструктурата,
осигуряваща по-добро
качество на живот и
утвърждаване на местната
идентичност
Приоритет 1
Рехабилитация и
модернизиране на
инфраструктурата,
осигуряваща достъпност
Приоритет 2
Подобряване
инфраструктурата,
осигуряваща по-добри
условия за екологосъобразен,
здравословен и пълноценен
живот
Приоритет 3
Развитие на туризъм
Приоритет 4

Местно
публично
финансиране
8 030 581 лв.
21%

Външно
Частно
Общо
публично
финансиране
финансиране
31 774 105 лв.
39 804 686 лв.
79%

325 385 лв.
6%

5 467 287 лв.
94%

-

5 792 672 лв.
14%

7 674 883 лв.
23%

26 099 645 лв.
77%

-

33 774 528 лв.
85%

-

-

-

-

30313 лв.

207 173 лв.

-

237 486 лв.
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Подобряване качеството на
услугите, предоставяни от
общината и подобряване на
капацитета

13%

87%

1%

В абсолютни стойности реализираните средства за постигане целите на СЦ3 са найзначителни 39 804 686 лв. Въпреки това, обаче степента на изпълнение спрямо индикативно
заложените стойности е по-малко от 50%, към средата на периода – 39%. Относителният дял на
вложените финансови ресурси по Приоритет 1 е 14% като с тях са подобрени и рехабилитирани
части от общинската инфраструктура. От реализираните дейности само един е по-големият
проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Еница
и с. Лазарово, общ. Кнежа, и рехабилитация на общински път PVN1091/II-13 (Кнежа-Искър) – с.
Бреница (III-1304) от км 0+000 до км 5+754, 78, общ. Кнежа” и е финансиран с външни средства.
Общината е разходвала 325 385 лв. от местния бюджет за реализация на поставените цели в този
приоритет. По така представените финансови ресурси по Приоритет 1 са спазени отношенията
за външно и местни финансиране, заложени в ОПР. Изпълнението на Приоритета към средата на
периода на действие на ОПР е по малък от 50%, което налага по-големи вложения до края на
периода, за да се постигнат поставените цели за подобряване инфраструктурата в общината.
В Приоритет 2 на СЦ3 са съсредоточени 85% от привлечените и реализирани средства по
тази цел. Причина за това е реализирания първи етап на изграждане на ПСОВ Кнежа.
Реализирани са и други по-малки проекти за подобряване на водопреносната и канализационна
мрежа, различни ремонтни дейности по обществени сгради и терени, който са допринесли за
подобряване условията за живот в общината. Финансовият ресурс насочен към постигане целите
на Приоритет 2 представлява 50% от индикативно заложения в ОПР Кнежа, което е много добър
показател към 2017 г.
Към Приоритет 3 не са отнесени реализирани дейности или проекти за анализирания
период. Това налага поставянето на ниска оценка относно ефективността и ефикасността на
вложените ресурси по този Приоритет. Съгласно индикативната финансова таблица, към края на
периода на действие на ОПР следва да се реализират проекти и дейности на стойност 2 730 000
лв, като те следва са се осъществят с външно финансиране, за да се допринесе за развитието на
туризма в общината.
В Приоритет 4 на СЦ3 са привлечени едва 1% от вложените средства по тази цел към 2017
г. Извършен е един проект за Повишаване на квалификацията на служителите в община Кнежа
чрез специализирани обучения и е в процес на изпълнение друг ключов проект – изработването
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на Общ устройствен план на общината. Разпределението на външно и местно финансиране
спазва индикативно заложените стойности, като би следвало местното участие да бъде увеличено
до края на периода на действие на ОПР. Реализацията на този Приоритет може да бъде оценена
като слаба, тъй като представлява 28% от индикативно заложените стойности.
Таблица 7. Съпоставка на индикативен бюджет за целия период на ОПР към реализирани средства

Стратегическа цел

Индикативен
бюджет за
целия период

Реализирани
средства към
2017 г.

Стратегическа цел 1
Икономическо развитие и
икономически растеж чрез
повишаване
конкурентоспособността
на местната икономика
Стратегическа цел 2
Създаване на условия за
духовно, физическо и
социално развитие на
населението
Стратегическа цел 3
Разширение и
модернизация на
инфраструктурата,
осигуряваща по-добро
качество на живот и
утвърждаване на местната
идентичност

5 850 000 лв.

5 407 957 лв.

Относителен дял на
реализираните средства
към 2017 г.
%
92%

9 900 000 лв.

8 000 913 лв.

81%

102 103 000 лв.

39 804 686 лв.

39%

Направеният анализ на привлечените и реализирани средства чрез дейности и проекти на
територията на община Кнежа към март 2017 г. показва цялостно добра ефикасност на
финансовите ресурси. Стратегическа цел 1 и 2 надхвърлят многократно 50% на вложените
средства, които би следвало да се реализират към средата на периода на изпълнение на ОПР.
Стратегическа цел 3, където са предвидени най-значителните инфраструктурни инвестиции,
може да бъде оценена със средна степен на ефикасност на реализираните финансови ресурси, тъй
като те са под 50% от индикативно заложените стойности. Анализът показва, че при
разработване на ОПР 2014-2020 е използван реалистичен подход към поставяне на целите, което
се доказва с добрите резултати на изпълнение на финансовите предвиждания към средата на
периода на действие на ОПР. Забелязва се значително по-висок дял на частното финансиране при
СЦ1, което се оценява положително.
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6. Изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ

Целта на настоящата оценка е да подпомогне управлението и по-доброто изпълнение на
ОПР на община Кнежа за периода 2014-2020. След направения детайлен анализ, оценъчният екип
дава цялостна висока оценка за изпълнението на стратегическия документ към 2017г.
Проучването установи, че стратегическата рамка на ОПР Кнежа е актуална към 2017 г., отразява
желанията на местното население и е съобразена със стратегическите документи от по-високо
йерархично ниво, което не налага промени по плана.
Анализът извършен за целите на настоящата междинна оценка на ОПР Кнежа 2014-2020
показва цялостен добър напредък по отношение изпълнението на заложените мерки и
приоритети в ОПР 2014-2020. От гледна точка изпълнение на конкретни дейности и проекти найсъществен напредък се наблюдава по отношение на Стратегическа цел 2, а най-малък при
Стратегическа цел 1. Общата оценка на изпълнените мерки за развитие на община Кнежа е
висока и едва 5 броя мерки са получили ниска оценка, на фона на 25 мерки, които са оценени със
средна и висока оценка за изпълнение. До края на периода на действие на ОПР следва да се
обърне приоритетно внимание на заложените мерки, по който към 2017 г. не е отчетен съществен
напредък.
Цялостната оценка за изпълнението на общите индикатори (качествени и количествени) в
ОПР 2014-2020 г. за периода 2014-2016 г. е висока. Изпълнението на специфичните индикатори
(за въздействие и за резултат) също е оценено високо.
По отношение на ефективността и ефикасността на използването на финансовите ресурси
при Стратегическа цел 1 и 2 се наблюдава преизпълнение на индикативно заложените стойности,
което се оценява положително и свидетелства за ангажираността на отговорните институции в
процеса на усвояване на средства по различните фондове и програми, но и на ангажираност и
интерес от страна на местното население, което е видно от значителния дял частно
съфинансиране. При Стратегическа цел 3 се наблюдава слабо изоставяне спрямо предвидените
финансови ресурси, което налага активизиране от страна на общинската администрация и
Общинския съвет на общината в посока реализация на инфраструктурните проекти, заложени в
ОПР с цел подобряване качеството на живот в общината. Предвид високата ресурсоемкост на
проекти, които следва да бъдат изпълнени по тази Стратегическа цел, постигането на заложените
цели до края на периода на действие на ОПР е реалистично.
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По отношение на системата за наблюдение, оценка и контрол оценена чрез представените
общи и специфични индикатори, може да се заключи, че има сравнително добра отчетност и
видим напредък. Въпреки това, за общо 10 броя специфични индикатори няма налични данни,
което възпрепятства тяхното оценяване. Това се отнася и до повечето общи индикатори, за които
липсват данни на ниво община. Системата от индикатори следва да бъде прецизирана и да се
обърне внимание на събирането на данни по липсващите към момента индикатори.
На база на така представената междинна оценка, екипът по разработването ѝ представя
следните препоръки при изпълнението на ОПР на община Кнежа 2014-2020 до края на периода
на действие на документа:


Да се обърне внимание и целенасочени действия за постигане на резултати по
приоритетите и мерките, за които към момента не е отчетен съществен напредък, а
именно: Привличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес партньорства,
Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие, Обучения и ориентация на
младото поколение към професии от местно значение и професии с трудова реализация,
Развитие на различните форми на туризъм, Създаване и утвърждаване на трайни връзки
със съседните общини за съвместна работа и участие в проекти и развитие на
трансграничното и международно сътрудничество;



Да се обърне внимание на събирането на информация по индикатори, като част от
системата за наблюдение и оценка за напредъка по ОПР, за които към момента няма
данни;



Да се цели широко участие на местното население в постигането на поставените цели в
ОПР чрез осведомителни кампании и представяне на възможностите за финансиране на
проекти идеи на широка публика.
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