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1. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ – Агенция по заетостта
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГД ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕО – екологична оценка
ЕС – Европейски съюз
ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПР – Национална програма за развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСРР – Национална стратегия за регионално развитие
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели,
прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за равитие
ОСП – Обща селскостопанска политика
ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации”
ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж”
ОПР – Общински планове за развитие
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ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/”Региони в растеж”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ПМДР – Програма за морско дело и рибарство
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води
ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
ПЧП – публично-частно парньорство
РБ – Република България / Републикански бюджет
РЗИ – Регионален център по здравеопазване
РПРСИР – Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020
РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
РСЗ – Регионална служба по заетостта
СИР – Североизточен район
СИФ – Социално-инвестиционен фонд
СУ – средно училище
ТБО – твърди битови отпадъци
ТГС – трансгранично сътрудничество
ТИЦ – туристически информационен център
ДГ – детска градина
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2. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 33, ал.1, и чл.36, ал. 1. от Закона
за регионалното развитие.

Нормативно основание за разработване на междинната оценка:
Този доклад представя резултатите от междинната оценка (МО) на изпълнението на
Общинския план за развитие (ОПР) на община Дългопол 2014-2020 г. за първите три
години от периода на неговото действие. Междинната оценка е изготвена в изпълнение на
нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36,
ал.1) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
Oбщинският план за развитие на община Дългопол за периода 2014 – 2020 г. е
средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално
развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ,
стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и
провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.
Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално,
инфраструктурно и екологично развитие на общината.
ОПР на община Дългопол е стратегически документ за развитие на общината за
периода 2014-2020 г., одобрен с Решение № 58-15 от 01.08.2014 г. Той е разработен на
основание чл. 13 и в съответствие с чл.14 от ЗРР. Междинната оценка на изпълнението на
ОПР се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите
резултати от прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите
и приоритетите, заложени в общинския план за развитие на община Дългопол и
постигнатите индикатори. Съгласно чл. 33 от Закона за регионално развитие, междинна
оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на плана.
На база на изводите и резултатите от междинната оценка се разработва актуализация на
действащия ОПР. Съгласно чл. 33 ал. 2 на ЗРР междинната 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 актуализация на съответния документ
В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението,
релевантността на стратегията и капацитета за координация. Целите на тази оценка са да
подпомогне управлението и наблюдението на ОПР. Фокусирана е върху аналитичен
преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР на
община Дългопол с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически промени на
местно, регионално и национално ниво, както и Кохезионната политика на ЕС.
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Цели и съдържание на междинната оценка:
Независимата и качествена междинна оценка на ОПР на община Дългопол цели:
 Да се формулират направени препоръки за:
 необходимостта от промени по отношение на ОПР, които да се използват за
актуализирането на ОПР за остатъка от периода до 2020 г.
 необходимите действия на административните структури за развитие във
връзка с по-нататъшното изпълнение на ОПР;
 подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР.
 Да се подобри организацията и координацията на компетентните органи за
изпълнение на ОПР.
За постигане на тези цели, междинната оценка на ОПР на община Дългопол
съдържа:
 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР.
- По отношение на проектите заложени в Програмата за реализация на ОПР.
-

По отношение на мерките, приоритетите в ОПР.

По отношение на прилагане принципа на партньорство с местната общественост и
с други общини
 Оценка на степента на постигане на съответните цели
 Оценка на ефективността и ефикасността на използването на финансовите
ресурси
- Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и ОП
- Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината)
 Изводи и препоръки за актуализация на ОПР 2014-2020
-

При изготвянето на междинната оценка изпълнителят се е ръководил от методиката за
организиране и провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие.

2.1. Контекст за разработването на междинната оценка:
Междинната оценка на ОПР за община Дългопол е разработена в контекста на
настъпилите промени и съобразно с насоките и оценките на редица документи на
европейско, национално и регионално ниво. Светът се променя с бързи темпове, а
дългосрочните предизвикателства като глобализацията, недостатъчните ресурси и
застаряването на населението се изострят. Прие се Стратегията „Европа 2020", която от
своя страна е рамката за развитието на Европейския съюз през следващите години.
Стратегия „Европа 2020“ определя нова визия за европейската социална пазарна
икономика през следващото десетилетие и се основава на три тясно свързани и взаимно
подсилващи се приоритетни области: интелигентен растеж, развитие на икономика,
основана на познания и иновации; устойчив растеж, като се поощрява нисковъглеродна,
ефикасна по отношение на енергийните източници и конкурентна икономика; и
приобщаващ растеж, като се насърчава икономика на висока трудова заетост и социално и
териториално сближаване.
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2.2. Стратегия „Европа 2020": Визията на Стратегията „Европа 2020"
е да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и
приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и
социално сближаване.
Тази стратегия има три приоритета за развитие, насочени към изграждане на
социалната пазарна икономика на Европа за 21-ви век:

интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания
и иновации;
устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по- ефективно използване на ресурсите;


приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели:

заетост за 75 % от хората на възраст 20 - 64 г.;

Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3 % от БВП на
ЕС;

Постигане на целите „20/20/20" по отношение на климата и енергията:
- 20% намаляване на вредните емисии;
- 20% възобновяеми източници на енергия;
- 20% по-малко загуби на енергия (енергийна ефективност)

Дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото
поколение с висше образование от най-малко 40 %;


Намаление на застрашените от бедност с 20 млн.
Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020" определя в голяма степен
рамката на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват
приоритетите и целите на европейската икономика до 2020 г. Българското правителство


определи националните цели за изпълнението й.
Те са:


Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64

години;
Увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни)
инвестиции в областта на научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4%
до 2% от БВП;


Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от
1990 г. и увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутното
крайно потребление на енергия; подобряването на енергийната ефективност
приблизително с 25% и намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП до 2020
година;


Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване
до 36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше или
равностойно на висше образование.
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Икономическата криза доведе до обрат в дългосрочната тенденция на
сближаване на БВП и равнищата на безработица в рамките на ЕС, която засегна в найголяма степен регионите в Южна Европа. Кризата доведе и до увеличаване на бедността и
социалното изключване. Това от своя страна осуети постигането на някои от целите на
стратегията „Европа 2020“ / Шести кохезионен доклад/.

2.3 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.:
НСРР е основният документ от системата за планиране на регионалното развитие за
периода до 2022 г., и инструментът, чрез който са пренесени в национален план
постановките на „Териториалния дневен ред Европа —2020". Стратегията предлага
териториално фокусирани мерки за ограничаване на засилващите се регионални различия
вътре в държавата и едновременно с това сближаване с останалата част от членовете на
Европейския съюз.
Според йерархизацията на градовете, заложена в стратегията, град Дългопол е
определен като град от пето ниво – много малки градове и села, центрове на общини и се
отнасят към категорията периферни територии за целенасочено подпомагане, а найголемият близък притегателен център е град Варна.
Дефинираната визия на НССР дава основните постановки на стратегическата част:
„Българските райони - организирани в национално и европейско сътрудничество за постигане на устойчив
икономически растеж и заетост, с подобрено качество на живота и съхранено природно и културно
наследство". Желаният резултат се очаква да бъде постигнат чрез многосекторни действия,
насочени в един фокус - сближаване.
Главната стратегическа цел на регионалната политика също е дефинирана в
съответствие с тази постановка: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие с
използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален
аспект". За постигането на тази цел е необходимо усилията да бъдат фокусирани върху
ефективно използване на специфичните регионални потенциали, засилване на
конкурентните им предимства и премахване на бариерите за развитието им.
Основавайки се на главната стратегическа цел, НСРР поставя и четири конкретни
стратегически цели на регионалното развитие в България в периода до 2022 г., които
следва да намерят пряко отражение в стратегическата част на актуализацията на ОПР:
Икономическо сближаване - активизиране на специфичния потенциал на
регионалните и местните икономики, развитие на устойчиви форми на туризъм,
културните и творчески индустрии, инфраструктурата за опазване на околната среда и
повишаване на енергийната ефективност;
1)

Социално сближаване - подобряване на качеството и осигуряване на широк и
свободен достъп до образователни, здравни, социални услуги и до културни ценности и
прояви, развитие на научноизследователските центрове и университети, обвързването им
с нуждите на бизнеса и развитие на капацитета на публичната администрация;
2)

Териториално сближаване, за което трябва да допринесат развитието на
трансграничното сътрудничество и развитие на междурегионално и транснационално
сътрудничество;
3)
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Балансирано териториално развитие - интегрирано устойчиво градско
развитие, укрепване на полицентричната мрежа от градове и подобряване на свързаността.
4)

2.4. АКТУАЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА
ОБЩИНАТА.
Община Дългопол се намира в североизточна България, в източната част на Върбишкия
балкан и представлява една от съставните общини на област Варна (Фигура 1.1.1-1).
Територията на общината е 440.9 km2, заема 11.5% от територията на област Варна и 3%
от
територията
на
Североизточен район.
Общината
е
разположена
в
югозападната част на
област Варна и е пета по
големина сред 12-те
общини в област Варна.
Тя граничи с община
Провадия на север,
община Долни чифлик
на изток, община Руен,
област Бургас на юг и
община
Смядово,
област Шумен на запад
– северозапад.
Община
Дългопол е на пето
място по територия и
население в областта.
Най-голяма в териториално отношение е община Провадия (517,8 km2), община Белослав
заема 60.08 km2 от територията на област Варна, което я определя като най-малката в
областта. Най-голяма част от населението на област Варна е концентрирано в
нейниятадминистративен център (72%), след него, по население, се нареждат общините:
Провадия, Аксаково и Долни чифлик.
Дългопол отстои на 73 km от областния център Варна и на 425 km от София
(Таблица 1.).

Таблица 1. Отстоянияот гр. Дългопол до някои големи градове, km
София
425

Пловдив
296

Русе
180

Шумен
57

Варна
73

Бургас
90

Добрич
110

Източник: Интернет – http://bgmaps.com/

В община Дългопол попадат 17 населени места, от които един град (гр. Дългопол),
в който е разположен административния център и 16 села: Арковна, Аспарухово, Боряна,
10
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Величково, Дебелец, Камен дял, Комунари, Красимир, Лопушна, Медовец,
Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка вода, Цонево (Таблица 2.).

Таблица 2. Разстояние до административния център - гр. Дългопол, km
Населено място
с. Арковна
с. Аспарухово
с. Боряна
с.Величково
с.Дебелец
с.Камен дял
с.Комунари
с.Красимир
с.Лопушна
с.Медовец
с.Партизани
с.Поляците
с.Рояк
с.Сава
с.Сладка вода
с.Цонево

Разстояние в km до
гр. Дългопол
16.8
14.1
5.8
11.7
16.8
8.8
9.0
9.0
17.6
22.1
11.6
23.0
9.4
5.9
9.6
10.5

Според данни на Националния статистически институт Основни показатели за община
Дългопол са следните:
Население:
Таблица 3: Основни данни за население на община Дългопол и останалите общини
в област Варна за 2016 г.
Район, област, община

България

Население
брой
31.12.2016 г.
7 101 859

Североизточен район

939 262

Варна-област
Аврен
Аксаково
Белослав

472654
9547
20968
10632

Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня

3312
343991
4951
9597
8697
11
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Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово

18762
13578
21222
7397

Налице е тенденция на намаляване на населението. Динамиката на населението
през последните години показва трайно понижаване (с около 5% за периода 2010-2016 г.)
или с 626 души през 2016 г. спрямо 2010 г. Незначително покачване има през 2011 г. Това
се дължи на демографски процеси като намалена брачност и раждаемост, засилена
урбанизация, интензивна емиграция и увеличена смъртност .

Брой население по години
14 400

14 204

14 248

14 200

14 092
13 951

14 000

13 768
13 800

13 715
13 578

13 600
13 400
13 200
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Фигура 1. Източик: Национален статистически институт
По отношение на половата структура, населението е относително балансирано,
като през 2016 г. е с еднакви показатели.

Таблица 4. Население в община Дългопол по пол и местоживеене 2010-2016 г
Година
Всичко
Мъже
Жени

2010
14 204
7 049
7 155

2011
14 248
7 160
7 088

2012
2013
2014
14 092
13 951
13 768
7 070
6 975
6 863
7 022
6 976
6 905
Източик: Национален статистически институт

2015
13 715
6 838
6 877

2016
13 578
6 779
6 799

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат
икономически активните лицата между 15 и 60 години, които представляват 57.13% от
населението. Децата и младежите до 15 години съставляват 14.99%, а населението над 60
12
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години образува 27.88% от жителите на общината. От тези данни може да се
каже, че в община Дългопол тенденцията на застаряване не е силно изразена.

Таблица 5. Население в община Дългопол по възрастови групи към 31.12.2016 г.
Възраст
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
Общо

Общо
Мъже
586
291
722
365
727
358
715
361
742
398
790
431
883
479
898
476
917
477
992
528
905
458
915
468
1005
482
891
442
725
314
541
221
624
230
13 578
6 779
Източик: Национален статистически институт

Жени
295
257
369
354
344
359
404
422
440
464
447
447
523
449
411
320
394
6 799

През изследвания период 2010 - 2016 г. естественият прираст на населението в
община Дългопол е отрицателен, като бележи трайни тенденции на понижение с леки
колебания спрямо 2010 г. (-68). Средногодишният брой на живородените деца за периода
е 126, а средната смъртност в общината, приведена към същия период е 228 души.
Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за
отрицателния естествен прираст (Таблица 6).
Таблица 6. Естествено движение на населението в община Дългопол през периода
2010 - 2016 г.
Живородени
Умрели
Естествен прираст
Година
Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени
120
62
58
240
124
116
-120
-62
-58
2016
2015

117

66

51

225

130

95

-108

-64

-44

2014

119

53

66

224

120

104

-105

-67

-38

2013

119

56

63

230

134

96

-111

-78

-33

2012

138

66

72

225

116

109

-87

-50

-37

2011

126

72

54

243

139

104

-117

-67

-50

2010

144

75
69
212
112
100
-68
Източик: Национален статистически институт

-37

-31
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Механичният прираст на населението в община Дългопол през периода
2010 – 2016 г. е отрицателен, но се забелязва тенденция към повишаване спрямо 2010 г. (92 души) до (-17души) през 2016 г., а през 2015 г. е положителен (55 души)(Таблица 7), за
жените е отрицателен, със стойност -3.
Таблица 7. Механично движение на населението в община Дългопол през периода 2010 - 2016 г.
Заселени
Изселени
Механичен прираст
Година
Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени
2016

190

100

90

207

97

110

-17

3

-20

2015

271

137

134

216

98

118

55

39

16

2014

134

46

88

212

91

121

-78

-45

-33

2013

136

56

80

166

73

93

-30

-17

-13

2012

122

51

71

191

91

100

-69

-40

-29

2011

140

60

80

181

91

90

-41

-31

-10

2010

195

84
111
287
127
160
-92
Източик: Национален статистически институт

-43

-49

Безработица:
Положителен показател за подобряване на икономическото състояние е
намаляването на безработицата през анализирания период.
През 2016 г. бележи най-ниската си стойност от 26.38 % , което все пак е много повисоко от средната за страната 7.6% за същия наблюдаван период.

Средногодишно равнище на безработица
40.00%
35.00%

36.24%

34.30%
31.50%

30.00%

26.38%

25.00%

Средногодишно
равнище на
безработица

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Фигура 2 Източик: Дирекция „Бюро по труда”- гр. Провадия
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Основни икономически показатели:
Брой на предприятията:.
Общият брой на предприятията бележи тенденция на увеличение през 2016 г.
През периода 2014-2016 г. от 341 на 373.
Най-голям е делът на микропредприятията с брой на заетите до 9 лица, именно те са
се увеличили с 27. Средни и големи предприятия няма. Броят на малките предприятия със
заети между 10 до 49 лица бележи устойчивост.
Фигура 3 и 4

Брой предприятия
Брой предприятия

373

2016 г.

342

341

2015 г.

2014 г.

Брой предприятия според заетите в тях
2015

330

2016

357

21 16
Микро до 9 Малки от 10
до 49

0

0

Средни от
50 до 249

0

0

Големи над
250
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Фигура 5

Нетни приходи от продажби
58567

60000
58000
56000
54000

53234
51764

Нетни приходи от
продажби

52000

50000
48000
Нетни приходи от
продажби

2016
г.

2015
г.

2014
г.

51764

58567

53234

Нетните приходи от продажби бележат тенденция за намаляване през 2016г.

Броят на наетите лица по икономически дейности през наблюдавания период е
намалял за сметка на увеличение на средната работна заплата. Най-значително е
намалението в отраслите: „Преработваща промишленост“ .
Таблица 8
Средната работна заплата също е с тенденция на увеличение като за периода от 2014
до 2016 тя се увеличила с 6,3%. Най-значително е увеличението в преработващата
промишленост.
Наети лица и средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно
правоотношение в община Дългопол за периода 2014 - 2016 г. по икономически
дейности
Икономически дейности (А21)
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство

Среден списъчен брой
2014
1 645
240

2015
1 543
268

2016
1 493
253

Средна работна
заплата - левове
2014
2015 2016
7 299 7 034 7 759
7 710 7 611 8 901

..

..

..

..

..

..

197

149

133

4 215

4 822

5 451

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

89
185
186
41

70
169
189
34

78
165
185
39

6 405
5 043
7 568
4 190

9 057
5 438
7 670
4 739

8 232
5 699
8 180
5 265
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Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

..

8

6

..

5 896

5 509

..
-

..
-

-

..
-

..
-

-

10

8

3

5 156

3 928

4 823

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

290
91
9
28

284
83
9
27

282
88
7
26

12 105
6 163
5 129
4 800

8 317
7 152
5 588
5 600

9 001
8 262
7 279
6 023

".." Конфиденциални данни.

Източик: Национален статистически институт
Селско стопанство.
Селското стопанство продължава да е водещ отрасъл на общинската икономика в
Дългопол. То е основен източник на доходи и заетост за населението и ще продължава да
играе важна роля за развитието на общината в бъдеще.
За отчетния период Таблица 9, броя на земеделските стопани се променя плавно, за
разлика от динамиката
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
през 2007 и 2009 г. –
Земеделски кооперации
3
3
3
121, а най- малко през
Земеделски стопани
134
136
136
2012 г. – 100.
Земеделските кооперации са намалели на 3, докато земеделските стопани са се
увеличили на 136 през 2017 г.
Растениевъдството, като основен подотрасъл на селското стопанство в Дългопол се
развива сравнително добре през последните години. То е специализирано основно в
отглеждането на зърнени култури и трайни насаждения. Общината разполага с поземлен
ресурс – като количество и качество. Основната част от обработваемите земи са с
благоприятни качествени характеристики.
Фигура 6 и Фигура 7.
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Разпределение по територии

Земеделски
територии
47%

Горски
територии
53%

Източик: Общинска служба „Земеделие”-Дългопол

Обработваема земеделска земя
95500
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94500
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92500
92000
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Източик: Общинска служба „Земеделие”-Дългопол
Приоритетен отрасъл е растениевъдството. Водещо е производството на слънчоглед и
пшеница.
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Видове и площ отглеждани култури
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Фигура 8. Източик: Общинска служба „Земеделие”-Дългопол

При трайните насаждения чувствително увеличение в площите бележат малините, лозята,
лавандула и орехи. Увеличение има и при черешите за разлика от ябълките, което е било
традиционно производство в миналото.
Таблица 10.
Трайни
насаждения
Лозя
Череши
Сливи
Ябълки
Орехи
Малини
Лавандула

2015 г.

2016 г.

2017 г.

100
229
5
31
90

373
229
5
305
31
194

470
408
59
21
345
320
322

Фигура 9.

Видови и площ трайни насаждения
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300
200
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Изследвайки показателите за производство на трайни насаждения се забелязва тенденция
на увеличение на всички трайни основни насаждения през 2017 г.
Животновъдството в общината се развива главно в лични стопанства.
Фигура 10 и Фигура 11.

Брой регистрирани
животновъдни обекти
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20
0

2015 г.
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2017 г.

Източик: Общинска служба „Земеделие”-Дългопол
Увеличение бележат регистрираните животновъдни обекти през 2017 г., както и
отглеждането на овце и пчели и драстичното намаление на броя на крави и свине.
Като една от причините на намалението на отглежданите крави и свине е ниската
изкупна цена на месо и мляко, което се наблюдава и в национален мащаб.
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Туризъм
Друг структороопределящ отрасъл в общината е туризма.
В периода 2015-2017 г. са открити нови места за настаняване и хранене, но трябва да се
намали сезонния характер на икономическата активност в сектора на услугите в туризма, да
се предлагат разнообразни услуги в сферата на интегрирания селски, еко-туризъм,
исторически туризъм. Липсва браншова организация и местна туроператорска фирма,
които да представляват и координират интересите на създателите и държателите на
туристическия продукт от общината. Липсва достатъчно добра реклама.
Сравнявайки откритите категоризирани обекти за хранене, от 1 до 10 прави
впечатление за намаление на сивия сектор в тая сфера.
Въпреки увеличените категоризираните места за настаняване, все още има обекти,
които работят в сивия сектор, както и нереално отчитат брой нощувки.
Фигура 12 и Фигура 13.

Места за настаняване на територията на
община Дългопол
22
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Източик: Общинска администрация-Дългопол
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Категоризирани обекти за хранене
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3. МЕТОДИКА
3.1.
Методологически предпоставки:
При избора на методи за осъществяването на оценката бяха използвани Насоките на
Европейската комисия, описани в Инструмент за оценка на социално-икономическото
развитие EVALSED и Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите
за оценка: оценка по време на програмния период". МО насочва вниманието си върху
изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху
изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът
върху подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:
 актуален преглед на изпълнението на ОПР;
 изследване на промените в контекста на плана за развитие;
 извършване на необходимите промени, за да се максимизира въздействието
на ОПР.
Основната функция на междинната оценка е препрограмирането - промяната на
плановия документ въз основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение,
подобряване на самия план и на отделни негови части. Междинната оценка има
ограничени възможности за оценка на въздействията, тъй като не само има изместване на
проявлението на въздействията във времето, но и самата интервенция не е приключила.
Затова екипът си постави за цел изготвянето на ясен документ с изводи и препоръки за
актуализация на ОПР с оглед на оставащото време за неговата реализация. Методологията
на междинната оценка се основава на структуриран и систематичен подход при събиране,
анализиране и представяне на информацията и може да бъде обобщена по следния начин:


Избор на логика на интервенцията;
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Разработване на оценителна методика;
Събиране и оценка на първоначални данни;

3.2.
Източници на информация
Определяне на необходимата информация, която следва да бъде събрана и
обработена:
След възлагане на дейността беше определена първичната информация, която е
необходима да бъде събрана и в последствие, анализирана. Дейността включва преглед на
документацията и оценка на наличната информация. В тази фаза се извърши определяне
на обхвата и ограниченията на Междинната оценка на ОПР.
Основните източници на информация за междинната оценка на ОПР включват:

Документи на ЕС:

Стратегия „Европа 2020";

Шести кохезионен доклад на ЕК

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата
стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Национални и регионални документи:


Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-

2022 г.;
Регионален план на Североизточния район за периода 2014-2020;

Областна стратегия за развитие на област Варна 2014-2020;

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025;
Общински документи:


Общински план за развитие /ОПР/ на община Дългопол (2014 - 2020 г.);

Бюджети на община Дългопол и отчети за тяхното изпълнение;

Стратегии и програми на общината;

Програма за управление на общината за мандат 2015-2019 г.;

Проекти на общината;
Източници на статистическа информация:





Текуща статистика на НСИ;
Официалните данни от преброяването на населението и жилищния фонд

през 2011 г;


Официални данни от РИОСВ и РИО - Варна;
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Данни от общинска администрация - Дългопол; Общинска служба
„Земеделие”-Дългопол; Дирекция „Социално подпомагане”; Дирекция „Бюро по труда”.

Официалните страници на УО на оперативните програми;

Информационна система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН).;

Официалната интернет страница на Европейския съюз, Евростат;


3.3. Приложен подход
Събиране и обработване на необходимата информация:
Събирането и обработването на информацията е извършено чрез интернет, работа
на терен - интервюиране, срещи и консултации, работа с документи и др. подходи,
предвидени в методиката. При изготвянето на Междинната оценка е приложен подход на
комбиниране на външна експертна оценка и консултиране със заинтересованите страни.
Приложените методи на изпълнение на Междинната оценка са:
Работа на терен:
Организирани са срещи с представители на общината, представители на общински
съвет, представители на заинтересованите страни за формиране мнение относно
качеството на изпълнение на общинския план за развитие и получените резултати.

Осъществени са консултации с общинска администрация и представителите на
обществеността.
Работа с документи:
Подбор, съпоставяне:

При подбора и съпоставянето на документите са използвани следните критерии: стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за
регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период; нормативно
съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното
развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие; влияние
на промените върху социално-икономическия профил на общината за наблюдавания
период след 2014 г.
Анализ и оценка:
Анализа и оценката на работата с документите отразява тяхната актуалност,
достоверност, източника на информацията, изчерпателност и съответствие с
методическите указания. Извършена е документална оценка на изпълнението на ОПР и
преглед на всички съпътстващи документи на община Дългопол, които съвместно с ОПР
допринасят за изпълнението на ОПР. Същевременно са анализирани публичните
инвестиции на територията на общината на базата на проектите (изпълнени и в процес на
изпълнение), източниците на финансиране, ефекта и устойчивостта от тези инвестиции.
Екстраполация, синтез:
Екстраполацията и синтеза на информацията са извършени съгласно правилата за
разработване на стратегически и планови документи и в съответствие с методическите
указания.

24

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

3.3.1. Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР:
Анализът и оценката е извършен на базата на: постигнати резултати, въздействие и
цялостна ефективност на досегашното изпълнение на ОПР; ефективно и ефикасно
използване на ресурсите за развитие на територията на общината; политическа и социална
ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката
за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; устойчивост на постигнатите
желания.
3.3.2. Критерии за оценка:
Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на
определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и
качеството на резултатите при изпълнението на ОПР на община Дългопол 2014 - 2020 г.:
• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на
политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;
Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на
регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното
развитие;
Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия
профил на общината за наблюдавания период след 2013 г.;
• Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното
изпълнение на ОПР;
• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на
общината;
• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален
капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие;
• Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да съществуват
и отвъд времевия хоризонт на ОПР.

КРИТЕРИИ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОЦЕНКА
Обоснованост
Целите на ОПР съответстват ли на установените силни/ слаби страни и
проблеми на общината?
Ефективност

Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели?

Ефикасност

Съответстват ли вложените материални, човешки и финансови ресурси на
постигнатите резултати?

Полезност

Постигнатите резултати и вложените ресурси отговарят ли на поставените
цели?

Устойчивост

Въздействието на постигнатите резултати стабилно ли е във времето
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ВЪПРОС

КРИТЕРИИ

До каква степен целите, специфичните цели и
резултатите, записани в проектните предложения на община
Дългопол, съответстват на тези, определени в ОПР?

Наличие
на
ефективни
механизми за координация и
съгласуване

Ефективна ли е институционалната организация за
развитие на местно ниво?

Наличие на взаимосвързаност и
позоваване

Ефективна ли е ролята на всеки от участниците в
процеса на планиране, изпълнение и мониторинг на
развитието на местно ниво?

Наличие
на
правомощия
Наличие на правила и ресурси

Как е организиран информационният обмен във връзка
с изпълнението на ОПР?

Наличие на ефективни системи,
правила и процедури

До каква степен механизмите за събиране на данни
подкрепят мониторинга на ОПР?

Наличие на база
проверими данни

данни

4. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ НА ПЛАНА.
На етапа на разработването на общинския план за развитие е извършена
предварителна (ex- ante) оценка на неговото съответствие, въздействие и приложимост.
През периода са извършени две годишни оценки на изпълнението на плана и съответно
изготвени годишни доклади. В годишните доклади е проследено изпълнението на
индикаторите, както и изпълнението на Програмата за реализация на общинския план и
изпълнението на приоритетите. В годишните доклади е представена информация за
изпълнени проекти, проекти действащи към момента на изготвяне на докладите.
Направен е отчет на средствата вложени в капиталови разходи. Проблем е проследяване
изпълнението на индикатори поставени на национално ниво в съответствие със Стратегия
Европа 2020, тъй като към момента не се събира статистическа информация за това, а
общинска администрация не разполага с инструментариум за наблюдение изпълнението
на този индикатор.
Програмата за управление на община Дългопол за срока на мандата 2015-2019 г. е в
подкрепа на реализацията на Общинския план за развитие и си поставя за цел Общата цел
на общинския план за развитие на община Дългопол, а именно Постигане на
икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на демографската криза
и бедността, подобряване на техническата инфраструктура и качествата на жизнената
среда. Визията на програмата за управление е в съответствие с Визията за развитие на
общината, посочена в общинския план за развитие. Ежегодно се изготвя доклад за
изпълнение на Програмата за управление на общината през мандат 2015-2019 г., в който се
описват всички разработени и финансирани проекти по финансиращи програми, както и
всички дейности, които се извършват в подкрепа осъществяване на заложените цели в
общинския план за развитие.
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5. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
5.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР
Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР се основава на
проследяване изпълнението на заложените индикатори и проверка на изпълнението на
заложените в плана мерки и дейности.
5.1.1. Измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на
регламентираните в него индикатори.
За целите на отчитане изпълнението на ОПР ще се използват следните видове
индикатори:
• Общи индикатори
• Специфични индикатори:
- индикатори за въздействие;
- индикатори за резултат.
Общите индикатори отчитат приноса на Общинския план за развитие на община
Дългопол 2014-2020 г. за постигане целите на Стратегия „Европа 2020” и
Националната програма за реформи. Те включват и индикатори в областта на
регионалната политика за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на
ЕС през периода 2014 - 2020 г.
Повечето от посочените за проследяване индикатори са уместни, но непроследими
на общинско ниво, поради ненаблюдавани показатели от НСИ- Заетост на
населението на възраст 20-64 г. (%),. Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г.
(%) Основен проблем е и отчитането на индикаторите за изпълнение на Стратегия
2020 с които България се е ангажирала и би следвало да са посочени в съответните
стратегически документи на национално, регионално и местно ниво, а именно :
- Заетост на населението на възраст 20-64 г. (%) –Източник: Агенция по заетостта и
НСИ
- Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията:
А) Съкращаване на емисиите на СО2 (%) – Източник: РИОСВ
Б) Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%) – Източник: Община
Дългопол и електроразпределително дружество
В) Повишаване на енергийната ефективност (%) – Източник: Община Дългопол
Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище (%) – Източник:
Училища в община Дългопол;- Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – Източник: НСИ
- Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ – Източник: ИСУН
и ДФЗ
Брой посещения на подпомаганите туристически атракции - Източник: Община
Дългопол;
- Брой новосъздадени работни места - Източник: АЗ
Специфичните индикатори за въздействие и резултат са представени в таблицата подолу „Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за
развитие”.
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Перио
д
Базова
на
стойнос
отчита т
не
ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Стратегическа
цел (СЦ)
Индикатор
Приоритет
(П)

Източник
на
Мярка
информаци
я

СЦ-2

Населението на община
Брой
Дългопол

СЦ-2

Деца в детските градини

СЦ-2

СЦ-1

Целев
а
стойно
ст

2014-13768
16500 2015 - 13715
2016 г.-13579

НСИ

1 г.

16271

Брой

Община
Дългопол

1 г.

471

490

Ученици в училищата

Брой

Община
Дългопол

1 г.

1490

1500

Намаляване равнището
на безработица

( %)

АЗ

1 г.

31,7

18

26,38%

1 г.

26

29

отчита се на
областно
ниво

СЦ-1

Коефициент на заетост

( %)

НСИ

СЦ-1

Коефициент
на
икономическа активност

( %)

НСИ

1 г.

36

40

(лева)

НСИ

1 г.

5665

8500

Брой

Община
Дългопол

4 г.

5261

5460

Брой

Община
Дългопол

4 г.

0

(%)

Община
Дългопол

4 г.

0

СЦ-2
СЦ-3

Към
декември
2017 г.

Равнище на средната
годишна работна
заплата в общината
Население (жители) с
подобрено третиране на
отпадъчните води

СЦ-3

Население с подобрено
водоснабдяване

СЦ-3

Население с осигурен
широколентов достъп

2015-295
2016-297
2017 г. - 336
2015 - 1508
2016 г.-1435
2017-1372
Данни в нач.
на учубната
година

отчита се на
областно
ниво
2014 - 7299
2015 г.-7034
2016 г.-7759
348

16271 348
85

13 578
Таблица за
спестени
емисии

Икономии от внедрени
общински мерки за
енергийна ефективност

СЦ-3

П-2

П-2
П-1

(мW)

,
Наети
на
работа
безработни лица след Брой
курсове
за
квалификация
Осигурени
работни
места
за
лица
в Брой
неравностойно
положение
Стопански
единици Брой
(предприятия) в община

Община
Дългопол

4 г.

0

125340

АЗ

1 г.

0

30

АЗ

1 г.

0

15

НСИ

1 г.

320

400

2014 г. – 33б
2015 г. – 20
2016 г.- 10
2017-11
2014 г. - 5
2015 г. – 8
2016 г.-617
2017-50
2014 г. -341
2015 г.-351
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Дългопол
П-1

Приходи от дейноста на
Хил.лв.
предприятията

П-1

Договори
за Брой
реализиране на ПЧП

П-1

Реализирани проекти за
Брой
междуобщинско
сътрудничество

П-1

Съвместни
проекти
реализирани
в Брой
партньорство с НПО

П-3

Ремонтирани пътища

Км.

П-3

Подобрена
улична
мрежа в лошо състояние

Км.

П-3

Изградена
нова
канализационна мрежа

НСИ
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община

Км.

Дългопол
Община

П-3

Изградени нови ПСОВ

П-3

Обновени
водопроводни мрежи

П-3

Отпадни
подложени
пречистване

П-3

Премахнати
нерегламентираните
сметища

П-1
П-1

води,
на

Обработваеми
земеделски земи
Залесени
горски
територии

Брой

Дългопол
Община

Км.

Дългопол
Община

%

Дългопол
Община

Брой

Дългопол

2016 г.-373
2014 г.- 53 234
2015 г.- 59 937
95000
2016 г.- 51 764

1 г.

47351

4 г.

0

12

0

4 г.

0

2

1

4 г.

0

3

0

4 г.

0

152

Не се отчита
на този етап

4 г.

0

151

Не се отчита
на този етап

4 г.

0

55

1,1

4 г.

1

3

0

4 г.

0

200

7,851

4 г.

0

65

Не се отчита
на този етап

4 г.

5

5

Не се отчита
на този етап

Дка.

ОСЗ

1 г.

150777

170500 95096

Дка

ДГС

1 г.

200945

201500 203

4 г.

0

2

0

4 г.

0

30

200

1 г.

3

5

3

1 г.

2

7

5

П-4

Създадените "онлайн" Брой
административни услуги

П-4

Общински
преминали
обучения

служители
курсове и Брой

Брой

П-4

Културни събития

П-4

Предоставяни социални Брой
услуги

Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община
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Дългопол
Община

П-3

Новосъздадени
благоустроени
площи

или Брой
зелени

П-4

Подобрен
общински Брой
сграден фонд
сгради

П-4

Подобрено състояние Брой
на релизиозни храмове обекти

П-3, П-4

Новосъздадени
обновени
площадки

П-3, П-4

Новосъздадени
или
обновени
спортни Брой
площадки

Дългопол
Община
Дългопол
Община
Дългопол
Община

или
детски Брой

Дългопол
Община
Дългопол

4 г.

1

8

0

4 г.

0

10

5

4 г.

0

8

1

4 г.

0

10

2

4 г.

0

10

1

За съжаление НСИ и съответните териториално поделения не поддържат база за
всички индикатори и не проследяват тяхното изпълнение, което затруднява и тяхното
отчитане.
Затруднено е изпълнението на индикаторите които са свързани с подобряване на
техническата инфраструктура и материалната база поради забавеното стартиране на
оперативните програми, а също така Програматаа за развитие на селските. Затруднено е и
отчитането на Отпадни води, подложени на пречистване, Население (жители) с
подобрено третиране на отпадъчните води, Население с подобрено водоснабдяване
поради етапността на инвестициите, Икономии от внедрени общински мерки за
енергийна ефективност поради отчитани данни от Агенцията за енегрийна ефективност
за реализирани енергийни спестявания за: Топлинно изолиране на външни стени,
подмяна на дограми, подобряване на осветеност, монтаж на отоплителни и котелни
инсталации :
Спестявания в периода 2016-2020г.

Наименование на
мярката

Дата на
въвеждане
на
мярката

Топлинно
изолиране на
външни стени
Подмяна на
дограма

Срок на
действие
на
мярката

крайна
енергия

първична
енергия

емисии
въглероден
диоксид
тона

години

MWh/г.

MWh/г.

CO2/г.

22.8.2013

50

223,721

246,091

45,19

22.8.2013

30

85,862

94,45

17,35
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Подмяна на
осветеността

22.8.2013

12

8,66

25,97

7,09

Монтаж на
отоплителна и
котелна
инсталация

22.8.2013

20

175,043

192,54

35,36

Индикатори като Коефициент на заетост, Коефициент на икономическа активност
не се отчитат от Националния статистически институт, а само при преброяване на
населението и може да се помисли за тяхната актуализация. Трябва да бъдат развити услуги
предлагани по електронен път за гражданите и безнеса.

Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване
на конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с
приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост.
Предварително заложените индикатори за проследяване са с различна степен на
постигнатост. Една част от тях не се отчита на годишна база като договори за реализиране
на ПЧП, реализирани проекти за междуобщинско сътрудничество и съвместни проекти
реализирани в партньорство с НПО. Този приоритет е с най-висок процент на
неизпълнение - 76,47%., поради забавено то стартиране на оперативните програми , а
също така Програматаа за развитие на селските, липса на нормативна база за създаване на
ПЧП.

Приоритет 2: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството
на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в
района.
Предварително заложени индикатори, като наети на работа безработни лица след
курсове за квалификация и осигурени работни места за лица в неравностойно положение
са измерими, но не дават пълна и точна картина за постигане на целите на приоритета.
Може да се помисли за допълване на индикаторите. Този приоритет е с най-висок
процент на изпълнение-44,4%, което отчасти се дължи и на използваните в максимална
степен предоставени възможности от Агенцията по заетостта за осигуряване на
субсидирана заетост.

Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата
инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.
Всички индикатори за този приоритет не се отчитат на годишна база. Но по данни
на общинска администрация за отчетния период има 20,920 км. общински пътища, улична
мрежа 13,600 км.- канализационна и водоснабдителна мрежа 7.5 км. Процента на
неизпълнение 21,7% се дължи на ограничения общински бюджет, забавеното стартиране
на Програма за развитие на селските райони и невъзможността за използване на мерките
по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на нови канализационни мрежи и
изграждане на нови ПСОВ.
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Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги административни, образователни, здравни, социални и културни.
Част от индикаторите се отчитат на 4 години. Водещ е процента на културни
събития и предоставяне на социални услуги, доближаващи се до максимално заложените
стойности на индикатора. Добро е и изпълнението на индикатора за повишаване
капацитета на общинските служители и възможностите на оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси. На този етап все още не се предоставят „онлайн” административни
услуги. Процент на изпълнение 21,6%, в процес на изпълнение 39,2% и неизпълнени
39,2%.
5.1.2. Оценка на изпълнението на заложените мерки и дейности по
приоритети
В програмата за реализация на плана по някои от мерките не е започнала
изпълнението и няма тенденция да започнат, поради нереалистично заложените проекти,
друга част е в процес на изпълнение, а трети са изпълнени изцяло. Голяма част от тях са
неизпълними поради ограничена възможност на общинския бюджет и липса на
възможност за финансиране от външен източник. Това с особена сила важи за проектите
за интегрирано управление на водите. Много от проектите касаещи частния сектор не са
добре прецизирани. Една част от проектите не са стартирили своето изпълнение по
обективни причини. Една от причините е късното стартиране на оперативните програми
през новия програмен период 2014-2020 г. като цяло. В частност закъснелият старт на
ПРСР и промяната в ход на критериите за оценка, която е основен финансов инструмент
за инфраструктурни проекти в селските райони. ОПР на община Дългопол се изпълнява
според Програмата за реализация на плана. Тя представлява своеобразен график за
реализация на мерките и проектите, включени в плана и от тази гледна точка, служи за
основа за оценка на своевременната реализация на заложените в ОПР постановки.
Процедурите за избор на проекти, от своя страна, са силно зависими от периодите, в
които определени оси на финансиране по ОП са достъпни за общините, което не дава
възможност на общинската администрация да приоритизира и подреди във времето
конкретните проекти. Процедурите за външно възлагане на проекти се спазват от
общинската администрация в рамките на определените от българското и европейското
законодателство постановки и конкретно според разпоредбите на ЗОП.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 подробно описва всички заложени от ОПР приоритети и
съответстващите им проекти със степента на тяхното изпълнение. Реализацията на
заложените проекти и дейности по приоритети показва различни по успех действия от
страна на общинската администрация. Разнопосочността на проектите и дейностите
показва желанието на община Дългопол, да покрие максимално широк спектър от
възможни мероприятия.
Следната графика от Фигура 14, дава нагледност на степента на изпълнение на
приоритетите.
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Изпълнение по приоритети
76.9

80.0
70.0

58.3

60.0
44.4

50.0

44.4

39.2

39.2

40.0
30.0

21.721.6

20.5
13

20.0
10.0

11.2

2.6

0.0
Изпълнени в %

Приоритет І

В процес на
изпълнение в %
Приоритет ІІ

Неизпълнени в
%

Приоритет ІІІ

Приоритет ІV

Фигура 14.
Източник: Общинска администрация Дългопол
Като много добро може да се оцени изпълнението на мерките в рамките на

Приоритет 2, изпълнението на Приоритет 3 и Приоритет 4 също е сравнително добро,
докато изпълнението на Приоритети 1 е слабо.
Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване на
конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с
приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост.
Мярка1.1.1:
Стимулиране
конкурентоспособност.

на

местното

предприемачество

и

В тая мярка са заложени 2 проекта, които са за технологична модернизация на МСП
и създаване на къщи за гости и места за настаняване. По данни на ИСУН от възможността
на ОПИК не са се възползвали предприятия, регистрирани на територията на общината.
По-добро изпълнение бележи вторият проект, където има създадени 4 бр. къщи за гости.
Мярка 1.1.2:
производства.

Развитие

на

иновационния

капацитет

и

интелигентни

Изпълнението на проектите в тази мярка е слабо, което се отчита и в национално ниво.
Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ - базирани услуги и производства е в
пряка връзка с наблюдавания остър дефицит на ИКТ кадри в България и в частност в
държавната администрация (ДА). Затова е е необходимо провеждането на специална
политика за привличане и задържане на ИКТ специалисти в ДА, включително и
използването на нови механизми на заплащане и мотивация. Първо държавната политика
за иновативно ориентирана икономика трябва да се изнесе върху проектна основа
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ангажираща всички възможни източници на съфинансиране, което от своя
страна ще засили твърде слабите и съвсем недостатъчни пазарни механизми за
иновативно развитие.
Необходимо е подписване на Меморандум за разбирателство с НСИ за проследяване на
важни индикатори за състоянието на ИКТ сектора, с цел провеждане на адекватна
държавна политика за ИКТ и ИО.
Във връзка с констатиран незадоволителен административен капацитет/ квалификация в
областта на ИКТ като хоризонтална политика във ведомствата е необходимо да бъдат
предприети мерки, чрез оперативните програми ,с оглед по активно и ефективно участие
на ведомствата в изпълнение на задачите от Цифрова програма за Европа.
Във връзка с процеса на планиране на следващия програмен период, всички ведомства и
ангажирани институции по програмата се налага да преосмислят своята дейност, от което
неминуемо ще възникнат нови мерки и дейности, които да влязат в оперативните
програми и то с разширен обхват на действие до 2020 г.
Проектът „Създаване на „Агрополис” – институт за иновационна, научно-изследователска
и развойна дейността в областта на земеделието в с. Красимир (ПЧП), е нереалистично
заложен и неизпълним в сроковете на действие на ОПР.
Мярка 1.1.3: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за
икономическо развитие.
Изпълнението на проектите в тази мярка е незадоволително по причини, от една страна
липса на стабилно законодателство в тази сфера и от друга страна отново многото
нереалистично заложени проекти. Над 50% от заложените проекти са неизпълними.
Мярка 1.1.4: Стимулиране на сътрудничеството и партньорството
Дейностите и проектите в тази мярка са насочени към развитие на междуобщинското и
международно сътрудничество. Като добри могат да се определят връзките между
общините Ветрино и Смядово. С община Смядово в партньорство е създадена МИГ
Дългопол-Смядово.
МИГ е учредена, проведени са множество съвмести мероприятия за възможности за
финансиране по ПРСР и други оперативни програми, срещи по населените места. МИГ
не е получила финансиране за изпълнение на приетата стратегия.
Във връзка с международното сътрудничиство са осъществени добри партньорски
връзки с Македония и Украйна. С община Бонова, о-в Сардиния, Италия е подаден
съвместен проект за подпомагане на междукултурния диалог чрез съсредоточаване върху
общ интерес за устойчивото развитие, oсобено проучване на потенциала на наследството
на дивата природа и възможностите, които селският туризъм може да даде на местните
администрации, да се бори срещу обезлюдяването на малките села и да изгради стабилни
отношения между хората в Европа.
Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство
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Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури и развитие на
растениевъдството
В тази мярка има заявени инвестиционни намерения за изграждане на хидромелиоративни
системи и частично е започнала реализация. Няма изграден оранжериен комплекс,
въпреки заявеното намерение. С много добри темпове върви създаването на масиви от
трайни насаждения - лозя, череши, орехи, малини и лавандула. Конкретните данни са
дадени при анализ на селското стопанство. При зърнените култури тенденцията е на
увеличение на слънчогледовите култури за сметка на пшеница, царевица и ечемик, което е
обяснимо поради по-високата изкупна цена.
Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството
Инвестиционните намерения за изграждане на животновъдни комплекси 7 населени места
на общината не са изпълнена, както и изграждане на предприятия за преработка на месо и
мляко. Една от причините за това са завишените стандарти и внедряване на стандарти за
качество и изисквания за хуманно отглеждане на животните и втора, занижените изкупни
цени на месо и мляко.
Мярка 1.2.3: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско
стопанство
Част от дейностите в тази мярка: Стартова помощ за развитие на малки стопанства от
млади фермери, Технологично обновяване на земеделските стопанства се финансират но
ПРСР, но тя реално не е стартирала към декември 2017 г.
Трудно вървят дейностите по сдружаването на производителите и кооперирането на
участниците във веригата за реализация на земеделски продукти и храни .
Не са изградени зърнобази и призводство на брашно и фуражи, рафинерия за технически
култури, предприятие за производство на разсад за зеленчуци и овощни дръвчета,
предприятие за съхранение и преработка на земеделска продукция (плодохранилище,
сушилня за плодове, цех за замразяване и цех за консервиране), фабрика за гъбен мицел и
ферми за гъби – не е изпълнена
В момента предстои сертификация на 2 винарни.
Мярка 1.2.4: Поддържане и развитие на горските ресурси.
Не са провеждани мероприятия по залесяване на пустеещи и на неземеделски земи;
Създаване на разсадник за горски материал; Изграждане на дървопреработвателно
предприятие; Подобряване превенцията срещу горски пожари. Причини за това са от една
страна - неотворената мярка 8.1 по ПРСР и недоброто и неефективно управление на
общинското предприятие „Земи и гори”, намиращо се в процес на ликвидация.
Извършват се дейности за подобряване стопанисването и икономическата стойност на
горите.
Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване,
популяризиране и развитие на културното и природно наследство
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Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите
Липсва актуална общинска стратегия и програма за развитие на туризма, която би дала
насоки за развитие на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за
съвместни туристически дейности; интегриран туризъм, базиран на природноландшафтните и културни дадености и ресурси;
За привличане на туристи се организират спортни и културни мероприятия от общински,
регионален и национален мащаб - регати, риболовни състезания, събори.
Слабо е участието в регионални, национални и международни туристически борси,
изложения и панаири, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на
пътеводители, журналисти, както маркетинговата и рекламни дейности.
Направени са плахи стъпки в тази насока. Студенти от катедра "Икономика и организация
на туризма", са си поставили за цел, съвместно с община Дългопол да рекламират ,
уникалните природни забележителности и интересна история. Старта е даден с кръгла
маса на тема "Възможности за развитие на туризма в община Дългопол".
Собсвениците на места за настаняване правят опити за разнообразяване на отдиха на
туристите чрез предлагане на различни атракции. Необходимое да се мисли и в насока за
развитие на ловен и риболовен туризъм, използвайки максимално природните дадености.
Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции
Изпълнението на тази мярка е незадоволително.
Не е изпълнено заложеното в Програмата за реализация изграждане на 3 еко-пътеки до
този момент, както развитието на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите
на атракциите и подобряване на транспортния достъп;
Някои от дейностите не касаят толкова голям финансов ресурс, който е заложен в
индикативната финансова рамка. Трябва да се засили инициативата на общинска
администрация.
Приоритет 2: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на
живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.
Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места
Мярка 2.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите
По тази мярка са предвиден един проект, който не е изпълнен.
Мярка 2.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29
години.
Проектите по тази мярка са изпълнени в максимална степен. Активна в това отношение е
община Дългопол.
Мярка 2.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване
на нови предприятия и Мярка 2.1.4: Стимулиране на трудовата мобилност за
увеличаване равнището на заетостта и доходите.
Проектите по тези мерки са 2 и са в процес пна изпълнение.
Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на
съответствие с изискванията на пазара на труда
Мярка 2.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на
работната сила.
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Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица се
предоставят от АЗ и активността за изпълнение на тези проекти се доближава до
максимално възможни. Общината е активна в процеса на информиране за възможностите
трудова заетост и промяна на негативната нагласа за включване в обучения и трудова
реализация.
Въпреки, че повишаване относителния дял на лицата с висше образование е заложено
като общ индикатор и в ОПР, то той не се отчита от НСИ.
Мярка 2.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда. Мярка 2.3.1: Повишаване
на икономическата активност и намаляване равнището на безработица сред групи
в неравностойно положение на пазара на труда.
Изпълнението на тези мерки включва 3 проекта, насочени към групи в неравностойно
положение на пазара на труда и в риск за отпадане от пазара на труда.
Някои от тях са изпълнени, а други в ход на изпълнение.
Община Дългопол, използвайки възможностите на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, за разширяване достъпа до пазара на труда на групите в
неравностойно положение и дава възможност за получаване на професионална
квалификация.
Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на
околната среда и природното богатство.
Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и
подобряване качествата на средата
Мярка 3.1.1: Ремонт и реконструкция на общински пътища и рехабилитация на
улични мрежи.
По тази мярка е заложено изпълнение на 19 проекта за реконструкция на общински
пътища и улична мрежа в населените места. Изпълнени са 4, 4 в процес на изпълнение, а 5
от останалите 11, некоректно са заложени в Програмата за реализащия, поради ниската
използваемост от хора и автомобили. Има възможност за останалите да бъдат
реализирани при нов прием на Мярка 7.2 по ПРСР.
Рехабилитацията на уличната мрежа се финансира основно от Капиталовата програма,
Министерство на финансите и от ПРСР. Предстои стартиране на проект по мярка 7.2 за
рехабилитация на 6 улици.
Мярка 3.1.2:Подобряване качеството на транспортното обслужване
По тази мярка са заложени 3 проекта. Извършен е ремонт на ЖП гара – Аспарухово;
Обновени са 4 спирки на територията на общината.
Мярка 3.1.3: Изграждане на нова и реконструкция
водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

на

съществуваща

Дейностите за изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и
канализационна инфраструктура изискват голям финансов ресурс и те могат пда се
реализират само с външно финансиране. 4 от проектите са изпълнени с финансирани на
ПУДООС и ПРСР.
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Нереалистично е заложено в Програмата изпълнение на проект за Интегрирано
управление на водите за 80 милиона. Необходимо е актуализация и в тази част на
Програмата за реализация.
Мярка 3.1.5: Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите.
По тази мярка има максимално изпълнение. Идикаторът за въздействие, отчитайки
население с осигурен широколентов достъп е изпълнен на 100%.
Мярка 3.1.6: Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ.
Проектите в тази мярка са 7 на броой. Процента на изпълнение е слабо пак по причина за
нереално заложени проекти.
Не са въведени ВЕИ в частни сгради и обекти; Изграждане на станция за зареждане на
електрически автомобили; Енергийни обекти (индивидуални системи) за производство на
електрическа енергия от ВИ с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривни и
фасадни конструкции на сгради общинска собственост;
Във връзка с мярката за Енергийно оптимизиране на уличното осветление в населените
места на община Дългопол поетапно се подменя улично осветление с енергоспестяващо.
Не са изградени 5 броя енергийни комплекси за производство на електрическа и топлинна
енергия до 5 MW, работещи на биомаса според суровинния баланс на биомасата на
територията на общината; фотоволтаични паркове;
Има инвестиционно намерение за разширяване на построена МВЕЦ на територията на
община Дългопол.
Мярка 3.1.7: Комплексно планиране и устройство на територията
Заложени са 4 проекта. Разработен е общ устройствен план на община Дългопол;
Разработена и приета е Програма за опазване на околната среда и управление на
отпадъците на територията на община Дългопол;
Паспортизация на общински сгради се извършва обикновено при необходимост за
кандидатстване по проекти - 10 обекта.
Мярка 3.1.8: Благоустрояване и обновяване на населените места
Проектите по тази мярка основно се изпълняват в частта за обновяване на сгради на
кметства. Частично е благоустроен парка в Дългопол и зони зелени площи. Зоните за
отдих се облагородяват по частна инициатива, на доброволен принцип и със собствен
капитал.
Специфична цел 3.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на
природните ресурси
Мярка 3.2.1: Укрепване и поддържане на биологичното разнообразие
По тази мярка няма изпълнени дейности.
Мярка 3.2.2: Подобряване управлението на отпадъците.
Налице е слаба екологична култура и в тази насоки са слаби превантивните мерки и слаба
контролна дейност.
Подобряване е събирането, транспортиране, депониране обезвреждане и рециклиране на
битови и промишлени отпадъци;
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги административни, образователни, здравни, социални и културни.
Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на
институционалния капацитет
Мярка 4.1.1. Повишаване на административния и институционален капацитет.
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По тази мярка са заложени 4 проекта. В максимална степен са използвани
възможностите да повишаване на административния и институционален капацитет, на
оперативна програма „Административен капацитет”. Реализирани са 3 проекта. Единия от
тях е в партьорство с общински администрации Провадия и Долен Чифлик. През
изтеклия период са обучени 200 служители и общински съветници.
В Център за административни услуги се предлагат „услуги на едно гише” за повечето
административни услуги, изнесени административни услуги, но все още не се предлагат
„онлайн” услуги.
За обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за подобряване
на ефективността в работата на служителите са установени добри партньорски отношения
с община Демир Капия.
Мярка 4.1.2. Подобряване на административната инфраструктура
Изпълнен е проект ва повишаване на енергийната ефективност на Сграда А по проект към
ПУДООС.
От другите два проекта приоритетен е за енергийната ефективност на Сграда Б, за което
ще се използват възможностите на ПРСР.
Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и
резултатите от работата на администрацията.
За изпълнение на тази мярка се правят публични обсъждания, дават се отчети за
ежегодната работа общински съвет и общинска администрация в по-големите населени
места. Информацията е достъпна и в сайта на общината, фейсбук и общинския вестник.
Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование.
Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси - използване
на информационни и комуникационни технологии се изпълнява чрез НП ИКТ в
предучилищното и училищно образование.
Създаването на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен отдих и
извънкласни форми на обучение се изпълнява чрез финансиране на стандарт за
Целодневна организация на учебния процес, както и със дейности заложени както следва;
- План за работа на ЦПЛР „ОДК Андрей Германов”, гр. Дългопол;
- Общински Културен календар;
- Общински Спортен календар.
Дейностите за развитие на творческите способности на децата и учениците се изпълнява
с дейности и участия на ЦПЛР „ОДК Андрей Германов”, гр. Дългопол, Общински
Културен календар, Общински Спортен календар, Плановете на Народни читалища и
групи и състави за самодеен фолклор от територията на община Дългопол. Както и чрез
Общинска програма за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребности на
деца с изявени дарби.
За осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус върху
децата в риск и деца от малцинствени групи савъведени мерки за отпадане на месечните
такса за ползване на детски градини от деца на 2- 4 години, както за децата две години
преди постъпването им в първи клас и с преобразуване на Основно училище „Христо
Ботев”, с. Цонево в Обединено училище със първа степен на гимназиален етап до 10 клас
вкючително. Изпълняват се и мерки заложени в Общинска програма за закрила на детето.
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За реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система
деца и ученици е изграден механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане
и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст. На територията на община Дългопол се формирани 6 /Шест/
района и групи за обхват.
Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните
институции.
По тази мярка са заложени 7 проекта, като 6 са в процес на изпълнение и един не е
изпълнен. Изпълнени са мерки за енергийна ефективност по НДЕФ в СОУ „Н. Хикмет” и
– с. Медовец и „Хр. Ботев” – с. Партизани. Неизпълненият проект е за учебни заведения с
прогресивно намаляване броя на обучаващите се и не е оправдано изразходването на
средства за такъв тип сгради.
Извършени са енергийни одити във всички учебни заведения с изключение на ОУ „М.
Палаузов” – с. Лопушна, ОУ „В. Левски” – с. Поляците.
Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории и
работилници се изпълнява чрез НП „Създаване на съвременна образователна среда”,
модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни
науки” към МОН.
По-бавно се работи по адаптиране на детски площадки в детски спортни площадки,
физкултурни салони и съоръжения в училищата към изискванията за безопасност и
функционалност.
Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги.
Мярка 4.3.1: Подобряване на материално- техническата база в здравеопазването
Единият от проектите е за осигуряване на нова линейка и медицинско оборудване за
ФЦСМП не е изпълнен, но е осигурен по проект „Независим живот за хората в
неравностойно положение” специализиран автомобил за хора с увреждания.
Създадени и оборудвани са медицински кабинети в СУ „Назъм Хикмет”с. Медовец и ОУ
„Христо Ботев” с. Партизани. По проект пред НДЕФ са изпълнени мерки за енергийна
ефективност на Медицински служби в с. Партизани и с. Цонево. Газифицирана и пусната
е в експлоатация на системата за отопление, в МЦ 1 Дългопол.
Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги.
Един проект в тази мярка. Няма повишаване на броя на медицинския персонал.
Мобилност на медицинските услуги се изпълнява с приет график за работа на
медицинските специалисти в Детските градини и Училища. На места е осигурена
общинска база за стоматологични услуги и на общопрактикуващи лекари.
Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги
Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура
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От заложените 7 проекта 2 са изпълнени. Функционира Дом за стари хора в с.
Рояк, изпълнен от частни инвеститори и функциониращ Център за социална
рехабилитация и интеграция, по проект на ОПРЧР, реализиращ се от община Дългопол.
Не е налице обосноване необходимост от разкриване на другите услуги.
Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността.
По тази мярка са заложени 3 проекта и те са изпълнени.
Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 4.5.1: Инвестиции, свързани с опазване, възстановяване и използване на
културното наследство.
За изпълнението на тази мярка са заложени 4 проекта. Нереалистично заложени са 2 от
тях за изграждане на уникално селище под егидата на Юнеско и художественото
осветление на Чудните скали.
Направени са опити за включване на Скален манастир с. Рояк в списъка на Юнеско за
обект от национално и международно значение. Очаква се посещение на експертна
комисия.
За периода 2015 г.-2017 г. са извършени 82 археологически обходи за регистрация и
актуализация на археологически и исторически паметници на културата от експерти на
Регионалния исторически музей-Варна.
Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции
По тази дейност е реализиран проект по НДЕФ за енергийно обновяване на Градски
исторически музей и ремонт на експозиционна зала, финансиран от бюджета на община
Дългопол.
Не са изпълнени мерки за достъпна архитектурна среда в културните институции.
Частични ремонти са извършени на читалищни сгради с. Цонево и с. Боряна.
Ремонтиран е един религизионен храм.
Мярка 4.5.3: Развитие на художествена самодейност и на културни събития.
Творческата самодейност и дейността на любителските състави е финансово обезпечена
от Културния календар на община Дългопол.
Двустранния културен обмен се осъществява с помощта на община Дългопол, Общински
съвет и частни спонсори.
Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура
От заложените 6 проекта е изпълнен един и 2 в процес на изпълнение. Основен рмонт на
стадиона в гр. Дългопол е изпълнен.
Не може да се изгради нов стадион в с. Медовец поради забавяне на отчуждителни
процедури.
Не е извършен ремонт на Хиподрума поради същите причини.
Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове.
Осигурено е финансиране на местни спортни клубове и млади таланти от община
Дългопол и от съответните федерации.
Проекти по превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора се изпълнява
от МКБППМН.
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Следващата графика представя нагледно изпълнението на програмата за
реализация на Общинския план за развитие.
Реализация на програмата за изпълнение на Общински план
за развитие към декември 2017 г.

20%

Изпълнени

52%
28%

В процес на изпълнение
Неизпълнени

Фигура 15.
Същевременно от годишните доклади за изпълнение на програмата за мандата на
2015-2019 г. става ясно, че са реализирани проекти, които не са включени в общинския
план за развитие, но те са насочени към постигане основната цел на общинския план и
подобряват жизнения стандарт на населението.
6. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР
6.1. По отношение на системата на изпълнение, наблюдение, контрол и оценка:
В ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за ефективното и
ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. Наблюдението и изпълнението
на ОПР са задачи на ОбС Дългопол и на кмета на общината. Орган за наблюдение на
Общинския план за развитие на Община Дългопол е Общинският съвет на Община
Дългопол. За определянето и ежегодното проследяване на индикаторите за изпълнението
на плана е създадена работна група от общинска администрация и специализираните
органи към Общински съвет, която ежегодно да отчита постигнатите индикатори и
подпомага кмета при изготвянето на годишните доклади за напредъка по изпълнението на
Общинския план за развитие.
При извършване на МО беше направен преглед на функционирането на Системата за
наблюдение и контрол на ОПР. Ежегодно се изготвят годишни доклади отчитащи
напредъка по изпълнението на плана и програмата за неговата реализация. Изготвените
годишни доклади са изготвени в структура, която да позволява ежегодното отчитане
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изпълнението на програмата, постигнатите индикатори, изпълнението на
приоритетите и съответните цели.
6.2. По отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на
проекти:
Планират се проекти, съобразно индикативните годишни програми на Оперативните
програми и ПРСР. При подготовката на всеки проект се прави анализ на ползите и на
тенденциите за развитие. Общинският съвет участва в процеса, като одобрява
кандидатстването по дадена бюджетна линия и съфинансирането по конкретни проекти.
6.3. По отношение на създадените механизми за събиране на данни по заложените
в ОПР индикатори.
Към момента на изготвяне на Междинна оценка на ОПР няма действаща информационна
система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка. Тя трябва да използва
индикаторите от ОПР и направените препоръки в междинната оценка. Независимо от
разпоредбата на чл. 25 от ЗРР, създаването на единна информационна система за
управление на регионалното развитие в национален мащаб все още се бави. Основни
източници на информация са НСИ и данни на общинска администрация. Затруднено е
отчитането на индикаторите, заложени от Стратегия „Европа 2020“ тъй като не се
поддържа статистика на териториално и национално ниво, както и на част от общите
индикатори.
6.4. По отношение на механизмите за партньорство и мерките за осигуряване на
информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР.
ОПР съдържа препоръки за осигуряване на информация и публичност на действията на
местната власт за изпълнение на общинския план. Препоръчва се да се осигури широка
публичност на предвижданията, целите и мерките на плана, като се посочват определен
брой методи за осъществяване на необходимата публичност. Въпреки заявената
необходимост, постановките на плана и резултатите от неговата реализация да бъдат
популяризирани, липсва цялостна комуникационна стратегия на плана.
Информация за изпълнението на ОПР е индиректна, доколкото принципа на
прозрачност и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван със
средства по оперативните програми и по линия на общинския бюджет, и доколкото
Програмата за управление на община Дългопол се отчита ежегодно.
6.5. По отношение на мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР
със секторните политики, планове и програми.
Прегледът на целите и мерките на действащите към момента оперативни програми,
анализът на допустимостта на община Дългопол да кандидатства по тях, както и
фокусиране върху разработване на интегрирани проекти ще позволи по-пълно
съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми. Подходът включва и
действия по интегриране на актуалните в община Дългопол планове и програми в ОПР и
корелация с цели, резултати и въздействия между всички програми, за изпълнението на
които община Дългопол отделя ресурси.
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6.6. По отношение на прилагане принципа на партньорство с местната
общественост и с други общини:
6.6.1. Партньорство с местната общественост и заинтересовани страни:
Съпоставката спрямо законовите изисквания показва, че ОПР на община Дългопол
съдържа организационната структура за изпълнение, но няма конкретни правила и
отговорности за включването на представители на заинтересованите страни и не е
конкретизирана степента на участие на партньорите в различните функции.
Не са изградени механизми за събиране на актуална информация от заинтересованите
страни за техния принос в изпълнение на ОПР. Въпреки че в повечето апликационни
форми за финансиране от различни източници се търси корелация на целите и
съотносимостта на конкретния общински проект към стратегически документи на
различни нива, и в частност към ОПР, тази информация не се акумулира. Макар и да
съществуват отделни съвместни срещи, към момента не е създаден и не действа механизъм
за периодични прояви с участието на всички партньори за взаимна оценка на действията и
разглеждане на възможностите за подобряване на координацията.
6.6.2. Партньорство с други общини от региона, страната и чужбина:
Патньорството с общини от региона на този етап е реализирано при изпълнение на
проект по Оперативна програма „Административен капацитет” с общините Провадия и
Долни чифлик и с община Смядово при учредяване на МИГ. Планува се създаване на
партньорски връзки и с община от Италия.
7. Оценка на степента на постигане на съответните целите на ОПР
Поради изключително скорошното приключване на предходния планов период и
ограниченото, до момента, постигане на целите, заложени в ОПР на Дългопол цели,
вероятността за тяхното пълно изпълнение в рамките на разглеждания период е ниска. В
тази връзка, при актуализация на плана да се направи по-добро фокусиране на ресурсите,
преоценка на приоритетите и на някои от индикаторите както и занижаване очаквания от
други от тях, което би дало по-реалистична основа за работата по реализацията на плана
до края на разглеждания период.
7.1 Степен на постигане на главната стратегическа цел:
В ОПР на Дългопол фигурира главна стратегическа цел „Постигане на

икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на
демографската криза и бедността, подобряване на техническата инфраструктура и
качествата на жизнената среда.", която е добре фокусира и изчерпателна. В рамките на
разглеждания период (2014-2020 г.), може да бъде проследена тенденция на постигане на
една значителна част от аспектите на целта - жизнения стандарт е повишен, безработицата
е намаляла с 10 % . Реализирани са значителен брой проекти в социалната сфера, работи
се за подобряване на инфраструктурата и създаване на нови работни места. Структурата
на местната икономика може да бъде определена като устойчива. За периода 2014-2015 г.
стойностите на част от основните икономически показатели са се увеличили, броя на
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предприятията се е увеличил, както и средната работна заплата. Има намален
обем на произведената продукция.
7.2 Степен на постигане на стратегическите цели:
ЦЕЛ 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и
привличане на инвестиции в селското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и
услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.
ЦЕЛ 2: Запазване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и
стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието
и социалното включване.
Цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез комплексно
подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване
и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.

Стратегическа цел 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно
използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство,
туризма и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и
повишаване на доходите.
Степента на постигане на целта е висока. Официално през периода 2014 г. - 2017 г. е
намаляла безработицата с 10%, което отчасти се дължи на инициативността за усвояване
на средства по проекти за субсидирана заетост. Голяма част от населението търси заетост в
чужбина, което също рефлектира върху намаляване процента на безработица и
повишаване на жизнения стандарт. Постигнати са добри резултати и при развитие на
социалните услуги и социалната интеграция, разработване и изпълнение на програми за
рисковите групи.

Стратегическа цел 2: Запазване и развитие на човешките ресурси, чрез
подобряване качеството и стандарта на живот, ограничаване на демографската
криза, насърчаване на образованието и социалното включване.
Степента на постигане е умерена. Индикаторите за въздействие, отчитащи
изпълнението на Стратегическа цел 2 са обвързани с проследяване броя на населението,
броя на децата в училище и броя на децата в детските градини, равнище на средна
годишна работна заплата. По първите 3 показателя имаме намаление на броя, но по
последния имаме увеличение с 10,3% от 2015 г. и 6,3% спрямо 2014 г. За разглеждания
период се наблюдава известно повишаване в стандарта на живот на населението, но той
все още е изключително далеч от средните показатели за ЕС.

Стратегическа цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез
комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и
жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културноисторическо наследство.
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Степента на постигане на целта е умерена. Предприети са действия за
изпълнение на мерки по енергийна ефективност на публичните и частните сгради,
рехабилитация на водопроводната и канализационна система. Добро е състоянието на
пътната мрежа на територията на общината, но незадоволително е състоянието на
уличната мрежа в населените места.
За пълното постигане на поставената цел е необходима активност за усвояване на
средства от Оперативните програми. Много добра е комуникационната осигуреностшироколентов интернет, мобилни и телевизионни услуги, дължейки се основно на
частната инициатива.
8. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА НА ОПР .
ОПР на община Дългопол, който е разработен и приет от ОбС през август 2014 г.,
се реализира при променени условия. Най-съществените промени са:
- по отношение на макросредата – глобалната икономическа обстановка (влиянието
на финансовата, икономическа, миграционна криза в Европа);
по отношение на стратегическата рамка на плана – актуализацията на документите
от системата за планиране на регионалното развитие от по-високо ниво;
-

по отношение на основните икономически показатели на общината.

ОПР на община Дългопол се базира на:
целите, приоритетите и индикаторите, включени в Областния план за регионално
развитие на област Варна;
-

анализа и оценката на действащата Национална стратегия за развитие от 2014-2020

-

анализа и оценката на актуалното развитие в периода след 2014 г.

г.

ОПР на община Дългопол съдържа:
Анализи на икономическото и социалното състояние на общината;
SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие;
Цели и приоритети за развитие на община Дългопол за периода 2014-2020 година,
Индикативна финансова таблица.
Индикатори за наблюдението и оценката на плана.
Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана.
Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност.
Програма за реализация на общинския план за развитие.
8.1. Оценка на стратегията по отношение на промените в социалноикономическите тенденции.
В аналитичната част на ОПР подробно са описани всички аспекти на проблемите и
състоянието на община Дългопол, като природо-географска и демографска
характеристика, икономическо и социално развитие, инфраструктура, околна среда,
условия на живот и други. Информацията е достоверна. По-голямата част от
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статистическата информация е актуална към 2013-2014 г., посочени са стойности
от 2007 г. като това е с цел проследяване на тенденциите в някои от показателите.
Статистически е отчетена 2013 г. при разработка на аналитичната част на ОПР, което
означава, че тя е достатъчно актуална. Като обем информацията е достатъчна. За всеки
аспект от развитието на общината през анализираните години са посочени факторите,
които са оказали въздействие, както и оказаното от тях влияние. Сериозен проблем е
факта, че посочените данни предхождат периода на глобалната финансова, икономическа
и дългова криза /2013/. Необходимо е част от данните и информацията да бъдат
актуализирани, за да може да се проследи състоянието на социално-икономическата
обстановка в общината и реакцията на секторите и на общинската администрация на
предизвикателствата поставени от кризата. Вероятно е част от посочените в анализа
тенденции да са значително променени, като следствие на това възможно е целите на
плана де не ги адресират достатъчно адекватно.
8.2. Валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за
развитие
Предвид анализирания обект (развитието на община Дългопол) използваните
аналитични методи са адекватни на анализа. Такива са SWOT анализ на състоянието,
проблемите и възможностите за развитие и оценка на външните и вътрешните фактори.
Уравновесени са положителните и отрицателните фактори за развитието на общината
като са противопоставени. Според анализа на състоянието на общината факторите са
правилно разграничени като се разглежда кои са благоприятни и кои неблагоприятни. В
SWOT анализа са посочени конкретните проблеми на общината:
Силни страни

Слаби страни

1. Плодородна земя и благоприятни
климатични условия за развитие на
селско стопанство.
2. Богати водни ресурси – реките Луда
Камчия, Голяма Камчия и язовирите
Цонево и Елешница.
3. Традиции в земеделието и
животновъдството.
4. Добра транспортна обезпеченост - през
общината преминават Айтоски проход
и ЖП линия.
5. Средищно географско положение
спрямо големите административни
центрове – Варна, Бургас и Шумен.
6. Чиста и съхранена природна среда.
7. Богата флора и фауна, защитени
видове, територии и местообитания.
8. Изградена техническа и социална
инфраструктура и добре развита
селищна система.
9. Богато културно-историческо
наследство.

1. Демографска криза, намаляване и
застаряване на населението.
2. Висока безработица, ниски доходи и
жизнен стандарт.
3. Неблагоприятна инвестиционна среда,
ниска конкурентоспособност и слаба
икономическа активност на
населението.
4. Ниско образователно равнище и
недостатъчна степен на квалификация
на населението.
5. Лошо състояние на водопроводната
мрежа и липса на канализация в малките
населени места.
6. Устойчива тенденция към монокултурно
растениевъдство и интензивно
зърнопроизводство.
7. Ниско ниво на планова обезпеченост по
устройство на територията.
8. Ограничени възможности на
общинския бюджет.
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10. Развит селски туризъм.
11. Наличие на газификация.
Възможности

Заплахи

1. Потенциал за развитие на поливно
земеделие, зеленчукопроизводство,
овощарство и лозарство.
2. Развитие на животновъдство, излизащо
от рамките на домакинствата и малките
стопанства към средноголеми и големи
ферми.
3. Съпътстваща селскостопанското
производство преработвателна
промишленост.
4. Потенциал за развитие на интегриран
културно-исторически, селски, еко туризъм, лов и риболов.
5. Привличане на български и
чуждестранни инвеститори.
6. Използване фондовете на ЕС и
алтернативни форми и източници за
финансиране.
7. Усъвършенстване на партньорството с
НПО, бизнеса и други общини за
реализиране на съвместни проекти.
8. Стимулиране на публично-частните
партньорства.

1. Задълбочаване
на
демографските
проблеми, миграция и застаряване на
населението.
2. Икономически упадък, увеличаване на
безработицата, нисък жизнен стандарт.
3. Ниското ниво на образование и
квалификация
на
населението
препятства
привличането
на
инвестиции и осигуряването на заетост.
4. Изтощаване на земеделската земя от
интензивно зърнопроизводство.
5. Влошаване качеството на техническата
инфраструктура.
6. Увеличаваща
се
зависимост
на
общинския бюджет от централната
власт поради липса на собствени
приходи.
7. Опасност от посегателства върху
природните и културно-исторически
дадености.
8. Риск от замърсяване на околната среда
от антропогенни и други фактори.

SWOT анализът обаче, трябва да бъде актуализиран, с цел да отрази основните
промени в глобалните тенденции и да постави акцент върху все още неосъществените
приоритетни инициативи на територията на общината. Също така, анализът не отчита и
някои съществени фактори в социално-икономическата обстановка в общината, които
следва внимателно да бъдат разгледани.
8.3. Релевантност и консистентност на стратегията на ОПР.
В контекста на променената законодателна и глобална социално-икономическа
среда, общата съгласуваност на стратегията запазва своя смисъл ПРИЛОЖЕНИЕ №1
показва, че визията, стратегическата цел и приоритетите не са загубили своята
рeлевантност, като ОПР успява да даде добра основа за координация на фокуса на
усилията на община Дългопол в работа по специфични проекти и секторни направления.
Актуализацията на стратегията не е наложителна, но във връзка с променените социалноикономически условия и с цел по-добра адекватност към действителното състояние на
икономиката и социалната сфера е препоръчителна неговата актуализация.
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8.4. Принос към целите на стратегия „Европа 2020”
Важен фактор за балансираното и устойчиво развитие на всяка община е степента на
постигане на целите заложени от стратегията „Европа 2020” и националните цели за
изпълнението на общата европейска цел.
В Общинския план за развитие на община Дългопол са заложени индикатори от
Стратегия 2020, но тяхното отчитане на общинско ниво е трудно, поради липсата на
статистическа информация на местно, териториално и национално ниво. При евентуална
актуализация на плана е добре поставените индикатори на общинско ниво да се
синхронизират с индикаторите поставени от Стратегия 2020, а именно :
Таблица 11.
СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“
№ показ
атели
1.
Заетост на населението на 20-64
навършени години;
2.
Инвестиции в научно-изследователска и
развойна дейност
3.
намаляване на вредните емисии (база
100% - 1990г.)
4.
Енергийната ефективност де се подобри
с 20%;
5.
Дял на преждевременно напусналите
образователната система – 11%;
6.
Дял на 30-34 годишните със завършено
висше образование;
7.
Намаление на броя на застрашените от
бедност или социално изключване на
национално ниво с 260 000 лица.

2020
ЕС

България

75%

76%

3%

2%

20%

-

20%

16%

20%

-

10%

11%

40%

36%

8.5. Съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на регионалното
развитие от по-високо ниво.
В стратегически аспект ОПР следва да отчете промените в европейското и
националното законодателство и стратегическите насоки за развитие на общността,
настъпили след приемането му през 2014 г. Прави впечатление, че темата за иновациите,
интелигентен растеж става все по-актуална в европейски и национален мащаб, и
евентуална актуализация на ОПР може да бъде потърсена в тази насока.
Акцент следва да се постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано
развитие, като се търси съответствие със стратегическото ниво на съответните
Оперативни програми, по които община Дългопол е бенефициент. Задължителен
елемент в актуализацията на ОПР е конкретизирането на действията на община Дългопол
по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция на ООН
по изменението на климата, Конвенция на ООН за борба с опустиняването, станали част
от българското законодателство, както и включването на ключовите индикатори за
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мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в ОПР и
Стратегия 2020.
В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 е дадено изпълнението на проекти по оперативните
програми с Бенефициент община Дългопол. Тази информация определя пресечните
точки между източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели
на ОПР. От нея става ясно за кои приоритети и цели на ОПР не съществува друг
източник на финансиране освен общинския бюджет. Анализът на тази информация може
да послужи за целите на годишното програмиране и основание за насочване на бюджетни
средства към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите на
населението от общината, и за които не може да бъде осигурено финансиране от
оперативни и други донорски програми.
8.5.1. Съответствие на визията:
„Дългопол - динамично и устойчиво развиваща се община в Североизточна
България - утвърден земеделски район с плодородна земя, чиста природа и съхранено
културно богатство, предлагащ добри условия за инвестиции, живот и работа.”
Визията е формулирана с участието на заинтересованите страни и е съобразена с
мнението на обществеността. Принципно тя отразява спецификата на общината и
изводите от SWOT анализа, част от ОПР 2014-2020 г. Визията кореспондира с визиите на
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 20122022, Регионалния план за развитие на Североизточният район за планиране 2014-2020,
Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020.
Изводи:
В резултат на направената междинна оценка и с оглед на евентуална актуализация на
ОПР, визията може да бъде обсъдена със заинтересованите страни и да бъде
актуализирана.
8.5.2. Съответствие на основната стратегическа цел:
„Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост,
преодоляване на демографската криза и бедността, подобряване на техническата
инфраструктура и качествата на жизнената среда.“
Общинският план за развитие на община Дългопол има формулирана една основна
стратегическа цел. Тя е добре фокусирана, аргументирана и спомага за конкретизиране на
визията и ориентация за това, как тази визия ще бъде постигната във времето. Целта
отразява спецификата на общината и изводите от SWOT анализа. Целта кореспондира с
целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012-2022, Регионалния план за развитие на Североизточният район за планиране
2014-2020, Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020.
Изводи:
Целта може да бъде обсъдена със заинтересованите страни и обществеността и да се
актуализира в контекста на актуализация на визията.
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8.5.3. Съответствие на стратегическите цели:
Цел 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и
привличане на инвестиции в селското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и
услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.
Цел 2: Запазване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и
стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието
и социалното включване.
Цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез комплексно
подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване
и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.
Стратегическите цели отговарят на целите на регионалните, национални и
европейски стратегически документи. Тя отразява обективно потенциала на община и
основните стъпки за подобряване на икономиката на общината, приоритетните области
на интервенция
Изводи:
Целите са добре формулирани, отразяват приоритетните области на интервенция и
не е наложителна тяхната актуализация.
8.5.4. Съответствие на приоритетите:
Приоритетите са формулирани с участието на заинтересованите страни и отразяват
мнението на обществеността. Те отразяват спецификата на общината и изводите от
SWOT анализа. Приоритетите кореспондират с приоритетите на Националната стратегия
за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022, Регионалния план за
развитие на Североизточният район за планиране 2014-2020, Областната стратегия за
развитие на област Варна 2014-2020. Създаването на корелацията ще допринесе до
увеличаване процента на изпълнение на съответните мерки, приоритети и постигане
целите на ОПР. Изпълнението на някои приоритети е добро (Приоритет 2), няма
приоритети по които да не се изпълняват мерки.
9. ЕФЕКТИВНОСТ И
ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ.

ЕФИКАСНОСТ

НА

ИЗПОЛЗВАНЕТО

НА

9.1. Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и
ОП
Използването на възможностите за финансиране на проекти в рамките на общината
от различни външни за общинския бюджет източници, като ОП и финансиране от
държавния бюджет, са основно перо при изпълняването на програмата на ОПР. Поради
ограничените възможности за собствено финансиране по линия на общинския бюджет и
наличните възможности, които Структурните и кохезионния фонд на ЕС предлагат,
сериозен акцент е поставен върху успешното представяне чрез подходящо подготвени
проекти. В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 подробно са описани и реализираните и одобрени
проекти в община Дългопол за периода 2014-до края на 2017 г.
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9.1.1. Сравнение със средните показатели за България:
На Фигурата 15 са съпоставени средните за общините от България показатели за
усвояването на глава от населението на средства по оперативните програми с тези за
община Дългопол. Включени са само реално изплатените, а не договорените суми.
Общата стойност на усвоените средства е разделена на броя на средногодишното
население на съответната община с цел постигането на съпоставимост на данните.
Данните са взети от Информационната система за наблюдение и управление на средствата
от ЕС в България (ИСУН). Видно от фигурата е, че община Дългопол през 2015 г. е
усвоила повече средства от Европейските фондове в сравнение с общините в България.
Усвоени средства по Оперативните програми на ЕС от община
Дългопол, лв./жител.
900

843
689

800
700

565

600

500
400
300

151

200
100
0
2015 г.
община Дългопол

2016 г.
общините в България

През отчетния период няма договорени проекти по следните оперативни програми:
„Околна среда“, „Добро управление“, ОПНОИР, ОПИК. Един проект има договориран
по ПРСР. От оперативните програми най-много договорени средства има по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“.
9.2. Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината)
Бюджетът на община Дългопол е основен инструмент за постигане целите на ОПР.
Разумното управление на финансовите ресурси може да повлияе сериозно в положителна
посока на програмата за изпълнението на ОПР.
9.2.1. Приходна част на бюджета
В периода между 2014 и 2016 г. структурата на приходната част на бюджета на
община Дългопол показва стабилност.
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По данни на общинска администрация бюджетът на община Дългопол за
2015 г. е в размер на 8 223 525 лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности – 4 633 119
лв., за местните дейности – 3 257 530 и за дофинансиране на държавни дейности – 332
876 лв.
За 2016 г. бюджета е 8 565 489 лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности – 5 144
628 лв., за местните дейности – 3 117 596 и за дофинансиране на държавни дейности –
303 265 лв.
За 2017 г. бюджета е 9 602 228 лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности –
5 401 741 лв., за местните дейности – 4 200 487 лв. и за дофинансиране на държавни
дейности – 283 730 лв.
Прави впечатление увеличението в делегираните от държавата дейности и свиване
на дофинансираните държавни дейности.
Увеличението на собствените приходи за 2016 г-. е с 4%.
Към момента на изготвяне на МО липсва отчет на бюджет 2017 г.
Фигура 16.
Структура на приходите в общинския бюджет към 31.12.2016 г.

Трансфери
6%

Заеми и операции с
фин. актив и
10%

Структура на приходите по бюджета за 2015г.

Трансфери- 186 558
лв .-2%
Собств ени приходи1 600 943 лв .; 20%

Собств ени приходи
24%

Субсидии от ДБ6 414 304 лв .; 78%

Субсидии от ЦБ
60%
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Фигура 17 и Фигура 18.

Сравнителна графика за изпълнение на собствените приходи през 2015г. спрямо
2014г.
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Увеличението на собствените приходи за 2016 г-. е с 4%.

Сравнителна графика за изпълнение на собствените приходи през 2016г. спрямо
2015г.
694742
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Почти във всички приходоизточници се забелязва увеличение с изключение на приходи и
доходи от собственост и концесии.
Правилното планиране на приходната част на бюджета на една община дава
възможност на ОбС да съставя реалистична разходна част на бюджета и да планира
ползването на различни видове финансови инструменти. Лошото планиране обикновено
води до свиване на значителна част от капиталовите разходи на общинската
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администрация, което се отразява върху качеството на услугите, която тя предлага
и социалната сигурност на гражданите.
9.2.2. Разходна част на бюджета
От гледна точка на изпълнението на ОПР, по голям интерес представлява
разходната част от бюджета. Намалени са само разходите в отбрана и сигурност.
И през 2015 г. и 2016 г. най-голям е разхода във функция Образование следвани от
общо държавни служби. През 2016 г. има увеличение в разходите по тия функции.
Таблица 12.
2015 г.Функция

Начален план за
2015г.

Уточнен
годишен план
към
31.12.2015 г.

Отчет
31.12.2015г

Относителен
дял в общите
разходи

Общи държавни служби

601 610

681 667

681 424

13,11

Отбрана и сигурност

213 329

213 329

114 268

2,20

Образование

3 502 086

4 124 356

3 955 334

76,08

Здравеопазване

128 433

128 873

51 496

0,99

Соц. осигуряване и грижи

0

201 871

201 939

3,88

Почивно дело и култура

187 661

194 711

194 155

3,74

Всичко разходи за държ. дейности:

4 633 119

5 544 807

5 198 616

100

Начален план за
2016г.

Отчет към
31.12.2016г

Таблица 13.

Общи държавни служби

620 143

Уточнен
годишен
план към
31.12.2016
г.
694 923

Отбрана и сигурност

196 731

2016 г.Функция

Образование
Здравеопазване
Соц. осигуряване и грижи
Почивно дело и култура
Разходи за лихви

Относителен дял в
общите
разходи

693 915

13,05

195 815

65 686

1,24

3 966 611

4 205 083

4 121 161

77,53

169 535

152 505

78 279

1,47

0

191 750

160 764

3,02

191 608

196 077

196 022

3,69

0

49

49

0

5 144 628

5 636 202

5 315 876

100

Всичко разходи за държ. дейности:

Неразплатените разходи към 31.12.2015 г. в размер на 1 155 800 лв. Ограничава
изпълнението на заложените мерки и дейности.
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Фигура 19 и 20.

Усвоени средства по Оперативни програми и
програми за субсидирана заетост

2017 г.
46%

2015 г.
34%
2016 г.
20%

2016 г.
13%

2017 г.
0%

2015 г.
87%
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

Програма за развитие на
селските райони

10 947 536.00 лв.

1 695 554.00 лв.

0.00 лв.

Оперативни програми и
програми за субсидирана
заетост

626 058.00 лв.

367 730.00 лв.

852 951.00 лв.

Фигура 21.
Най-голям дял в усвоените средства по Оперативни програми през 2017 г. има
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в сферата на социалните
дейности. Нулевият резултат при усвояване от ПРСР се дължи на реално нестартиралата
мярка 7.2, по която общините са основни бенефициенти.
10. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА Дългопол
10.1. Изводи:
Основните изводи от извършената междинна оценка на ОПР на община Дългопол, могат
да бъдат обобщени по следния начин:
Визията, целите и приоритетите на ОПР са съотносими с тези на Националната
стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022,
Регионалния план за развитие на Североизточният район за планиране 2014-2020,
Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020.
Резултатите от постигането на Стратегическите цели са добри. Няма стратегическа
цел, по която да не са предприети мерки за нейното изпълнение Проектите, по които се
работи, са предимно финансирани с безвъзмездни средства, което свидетелства за умело
използване на възможностите, предоставяни от оперативните програми, както и за висока

57

Междинна оценка на общински план за развитие на община Дългопол (2014-2020)

ефективност и ефикасност. Но от друга страна по този начин общината става
зависима от външно финансиране, при изпълнението.
Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили
своята значимост. Въпреки това тяхната актуализация и предефиниране биха могли да
спомогнат за подобряване функциалността на ОПР.
При реализиране на приоритетите, Приоритет 1 „Икономическо съживяване и
развитие на района, повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на
предприемачеството и инвестициите с приоритети селско стопанство, туризъм и лека
промишленост” е с най-висок процент на неизпълнение - 76,47%. С най-добър процент
на изпълнение е Приоритет 2 - 44.4%. Изпълнението на Приоритети 3 и 4 е балансирано.
Отчитаме факта, че голяма част от проектите не са стартирали, тъй като схемите по
програмите все още не са отворили прием. В голямата си част предвидените проекти са
инициативи на частния бизнес и за тях липсва достатъчно информация за изпълнението
им, както и липса на нормативна база за създаване на ПЧП. Голяма част са заложени за
изпълнение с ПЧП, както и нереалистично заложени част от проектите.
От годишните доклади за изпълнение на програмата за мандата на 2015-2019 г.
става ясно, че са реализирани проекти, които не са включени в общинския план за
развитие, но те са насочени към постигане основната цел на общинския план и
подобряват жизнения стандарт на населението.
Отсъствие на активност на икономическите субекти от общината за реализация на
проекти. Слаба активност на частния сектор и неправителствените организации в
усвояването на средства от европейските фондове и недостатъчен капацитет за
разработване на проекти.
Отчита се, че системата за мониторинг на ОПР не работи достатъчно ефективно.
Няма създадена и действаща система за събиране на информация за изпълнението на
стратегическата част на плана.
Публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и проблеми.
Публичната намеса оказва влияние върху изпълнението на ОПР, като за някои проекти тя
има решаващо значение. Графикък при изпълнението на проектите се спазва, но
одобрението на проектите се забавя.
Недостатъчно са използвани възможностите на Финансовият механизъм на
Европейското икономическо простраство и Норвежкия финансов механизъм, Общностни
програми на ЕС и др.
Отчита се и факта, че Общината има балансирана териториална политика за
местно развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности, както в гр. Дългопол, така
и в населените места на Общината.
Приемането на ОУП, би дало възможност за залагането на нови мерки и
актуализация на Програмата за изпълнение на ОПР.
Обобщавайки изпълнението на програмата на реализация на Общинския план за
развитие се отчита следното изпълнение - 20% изпълнени, 28% в процес на изпълнение и
52% неизпълнени.
Имайки в предвид, че оценката се прави в средата на действие на Общинския план за
развитие и обективните и субективни причини може да се отчете като добро неговото
изпълнение.
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10.2

Препоръки:


Необходимо е да се търси увеличение на собствените приходи на общината
с оглед нейната самостоятелност. Да се завишат капиталовите разходи за сметка на
текущите такива.

Необходим е фокус на усилията за подпомагане на икономическите субекти
в общината - предоставяне на повече и по-гъвкави административни услуги и
целенасочена подкрепа за разработване на проекти по оперативните програми и другите
финансиращи програми;

Нужно е да се използват възможностите за развитие на ПЧП и регионално и
транснационално сътрудничество за осъществяването на значими проекти;

Необходимо е да се търсят възможности за привличане на нетрадиционни
за общината производства.
Преработващата промишленост не добре развита.
Необходимо да се предприемат мерки за развитие на туристическия отрасъл и
промотиране на туристическите обекти на територията на общината. Общинската
администрация трябва да потърси подходящите механизми за привличане на инвестиции,
насочени към развитие на туристическия отрасъл.

Изключително важно е да се промени структурата на заетостта, която в
момента е слаба, неустойчива и със силно изразена сезонност. За това ще спомогне
развитието на промишлени производства;

Необходимо е да се акцентира върху предвидените проекти за подобряване
на инфраструктурата на територията на общината.

Необходимо да се определи механизъм за получаване на обратна
информация за изпълнението на проекти, особено по Програмата за развитие на селските
райони, както и активизиране на проектната готовност, на бизнеса и партньорствата с
бизнеса;

Необходимо е ОПР с действащите Оперативни програми и ПРСР за
програмен период 2014-2020 г., Да се направи преглед на всички програми, по които
Общината, местния бизнес и НПО са възможни бенефициенти и да се идентифицират и
популяризират реалните мерки, процедури и схеми, по които може да се кандидатства за
изпълнение на дейностите в плана.

Необходимо е да се актуализират Индикаторите за наблюдени и оценка и
индикаторите свързани с изпълнение на приоритетите на Стратегия „Европа 2020“, за да
се постигнат реалистични и обективни резултати при последващата оценка на
изпълнението.

Небходима е по-голяма активност при кандидатстване по международни
програми - Финансовият механизъм на Европейското икономическо простраство и
Норвежкия финансов механизъм, Общностни програми на ЕС и др.

Необходимо е Общината да създаде база данни и да събира ежегодно
информация от НПО, училища, читалища, бизнеса и земеделските производители за
техните инвестиции и проекти, за да може на етапа на Последваща оценка за
изпълнението на плана да се включат и техните инициативи и дейности.
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Необходимо е Общината да продължи балансираната си
териториална политика за местно развитие.,

Необходимо и да се популяризира ежегодно напредъка в изпълнението на
ОПР сред гражданите и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни
дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели
и приоритети.

Необходимо анализът на ОПР да бъде актуализиран, с оглед
проследяването на най-новите тенденции в социално-икономическото развитие на
общината. Статистическите данни показват промяна на икономическите показатели през
последните две години.

Необходимо е актуализация на Програмата за реализация на ОПР за
оставащия период на неговото действие до 2020 г. с приоритетни и реално изпълними
проекти, дейности, финансови източници, срокове и отговорници. Да се обърне
специално внимание на онези цели, за които са предвидени най-голям брой мерки, а
повечето от тях са неизпълнени или осъществяването им до края на плановия период е
нереалистично предвид оставащия период от действие на плана. Би било рационално да
се редуцира техния брой или част от тях да бъдат прехвърлени за следващия планов
период, при необходимост.

От програмата да отпаднат неприложимите и неизпълними проекти и
дейности, за които междинната оценка е показала нулев напредък и/или липса на
възможност за въздействие, планиране и отчетност на изпълнението

11. Приложения
11.1 Приложение №1 Релевантност на визията, стратегическите цели и приоритетите
на ОПР:
11.1.1 Визия:

Дългопол - динамично и устойчиво развиваща се община в Североизточна България утвърден земеделски район с плодородна земя, чиста природа и съхранено културно
богатство, предлагащ добри условия за инвестиции, живот и работа.
№

Теза /Въпрос

Да

Не

Не е
уточ
нено

Коментар /препоръка

1. Визията е формулирана с
участието на заинтересованите
страни и отразява мнението на
обществеността.
2. Визията отразява спецификата на
общината и изводите от SWOT
анализа
3. Визията кореспондира с визиите
на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.

Да

Визията е добре фокусирана и отразява
мнението на обществеността..

Да

4. Визията кореспондира с визията
на „Европа 2020“ и акцентите на
Новата кохезионна политика на

Да

Визията подчертава спецификата на
общината и отразява изводите от
SWOT анализа.
Визията
до
голяма
степен
кореспондира с визиите на НСРР,
РПР, ОСР и ОПРР.
Визията напълно кореспондира с
визията на „Европа 2020“ и акцентите
на Новата кохезионна политика на ЕС

Да
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ЕС за периода 2014 – 2020.
5. Изпълнението на ОПР от 2014 до
2016 допринася за осъществяване
на визията.
6. Визията следва да се обсъди със
заинтересованите страни и
обществеността и да се
актуализира.

за периода 2014 – 2020.
Изпълнението на ОПР от 2007 до 2011
г. допринася, но не в достатъчна
степен, за осъществяване на визията.
Визията по-скоро не подлежи на
съществена
актуализация.
ПРи

Да
Не

евентуална актуализация на ОПР,
визията може да бъде обсъдена със
заинтересованите страни и да бъде
актуализира.

11.1.2 Основна стратегическа цел
Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на
демографската криза и бедността, подобряване на техническата инфраструктура и
качествата на жизнената среда.
№

Теза /Въпрос
1. Целта е формулирана с участието
на заинтересованите страни и
отразява мнението на
обществеността.
2. Целта отразява спецификата на
общината и изводите от SWOT
анализа
3. Целта кореспондира с визиите на
НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.
4. Целта кореспондира с визията на
„Европа 2020“ и акцентите на
Новата кохезионна политика на
ЕС за периода 2014 – 2020.
5. Изпълнението на ОПР от 2014 до
2016 допринася за осъществяване
на целта.
6. Целта следва да се обсъди със
заинтересованите страни и
обществеността и да се
актуализира.

Да

Не

Да

Да
Да
Да

Да

Не

Не е
уточ
нено

Коментар /препоръка
Целта е добре формулирана, отразява
мнението на обществеността и
конкретизира начина по който следва
да бъде постигната визията на плана.
Целта подчертава спецификата на
общината и отразява изводите от
SWOT анализа.
Целта до голяма степен кореспондира
с целите на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.
Целта кореспондира с целите на
„Европа 2020“ и акцентите на Новата
кохезионна политика на ЕС за периода
2014 – 2020.
Изпълнението на ОПР от 2007 до 2011
г.
частично
допринася
за
осъществяване
на
основната
стратегическа цел.
Целта по-скоро не следва да бъде
обсъждана,
преформулирана
или
актуализирана. Целта може да бъде
обсъдена със заинтересованите страни
и обществеността и да се актуализира в
контекста на актуализация на визията.

11.1.3 Стратегически цели
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ЦЕЛ 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на
ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, туризма и съпътстващи дейности и
услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите.
ЦЕЛ 2: Запазване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и
стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието и
социалното включване.
Цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез комплексно подобряване
състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на
природното богатство и културно-историческо наследство.

№

Теза /Въпрос
1. Стратегическите цели са
формулирани с участието на
заинтересованите страни и
отразява мнението на
обществеността.
2. Стратегическите цели отразяват
спецификата на общината и
изводите от SWOT анализа
3. Стратегическите цели
кореспондират с визиите на
НСРР, РПР, ОСР и ОПРР.
4. Стратегическите цели
кореспондират с визията на
„Европа 2020“ и акцентите на
Новата кохезионна политика на
ЕС за периода 2014 – 2020.
5. Изпълнението на ОПР от 2014 до
2016 допринася за осъществяване
на стратегическите цели.
6. Стратегическите цели следва да се
обсъдят със заинтересованите
страни и обществеността и да се
актуализира.

Да

Не

Да

Не е
уточ
нено

Коментар /препоръка
Целите са добре формулирани,
отразява мнението на обществеността
и конкретизират начина, по който
следва да бъде постигната визията на
плана.
Стратегическите цели отразяват
спецификата и изводите от SWOT
анализа.
Стратегическите цели частично
кореспондират с целите на
документите от по-високо ниво.
Стратегическите цели слабо
кореспондират с целите на стратегия
„Европа 2020”.

Да
Да
ДА

Да
Не

Изпълнението на ОПР допринася за
постигането на аспекти на поставените
цели.
Целте по-скоро не следва да бъде
обсъждани, преформулирани или
актуализирани.

11.1.4 Приоритети
Приоритет 1: Икономическо съживяване и развитие на района, повишаване на
конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с
приоритети селско стопанство, туризъм и лека промишленост.
Приоритет 2: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот,
повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.
Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване
на околната среда и природното богатство.
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Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги административни, образователни, здравни, социални и културни.

№

Теза /Въпрос

Да

1. Приоритетите са формулирани с
участието на заинтересованите
страни и отразява мнението на
обществеността.

ДА

2. Приоритетите отразяват
спецификата на общината и
изводите от SWOT анализа
3. Приоритетите кореспондират с
визиите на НСРР, РПР, ОСР и
ОПРР.
4. Приоритетите кореспондират с
визията на „Европа 2020“ и
акцентите на Новата кохезионна
политика на ЕС за периода 2014 –
2020.
5. Изпълнението на ОПР от 2014 до
2016 допринася за осъществяване
на Приоритетите.
6. Приоритетите следва да се
обсъдят със заинтересованите
страни и обществеността и да се
актуализира.

Да
Да
Да

Не

Не е
уточ
нено

Коментар /препоръка
Приоритети са добре формулирани,
отразява мнението на обществеността
и конкретизират начина, по който
следва да бъде постигната визията на
плана.
Приоритетите отразяват спецификата
и изводите от SWOT анализа.
Приоритетите до голяма степен
кореспондират с целите на
документите от по-високо ниво.
Приоритетите кореспондират с целите
на стратегия „Европа 2020”.

Да

Изпълнението на ОПР допринася за
осъществяване на приоритетите.

Да

Част от приоритетите следва да се
актуализират и допълнят с нови мерки
към тях.
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11.2 ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Изпълнение на приоритетите на ОПР Дългопол по заложени специфични цели и мерки:
№

Наименование на проекта

8

ПРИОРИТЕТ 1
Специфична цел 1.1.
Мярка 1.1.1.
Технологична модернизация на МСП
Създаване на къщи за гости и места за настаняване
Мярка 1.1.2.
Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови
ИКТ-базирани услуги и производства
Създаване на „Агрополис” – институт за
иновационна, научно-изследователска и развойна
дейността в областта на земеделието в с. Красимир
Мярка 1.1.3.
Разработване на стратегия за реализация на
публично-частни партньорства
Маркетинг и реклама на икономическия потенциал
на общината
Създаване на тържища за селскостопанска
продукция в гр. Дългопол и с. Цонево
Изграждане на кланица в гр. Дългопол

9

Създаване на пункт за съхранение на мляко

10

Създаване на асфалтова база

11

Проучване и разработване на кариера

12

Подобряване на достъпа, инфраструктурата,
развитие на рибовъдство и риболовен туризъм
Изграждане на рибни ферми и преработвателни
предприятия за риба
Маркетинг и създаване на тържище за рибни

1
2
3
4

5
6
7

13
14

Прогнозна
Стойност
Хил. лева
148150
38100

Очакван източник на
финансиране

Индикативен
срок за
изпълнение

Отговорна
институция

900
1250/ 4 бр.

ОПИК и др. източници
ПРСР и др. източници

2015-2017
2015-2018

Частен сектор
Частен сектор

ОПИК и др. източници

2014-2020

Частен сектор

ПЧП и др. източници

2015-2017

Частен сектор и
Община Дългопол

ОПДУ и др. източници

2014-2015

Община Дългопол

ОПДУ и др. източници

2014-2015

Община Дългопол

ПРСР и др. източници

2014-2020

Частен сектор

ПЧП/ПРСР и др. източници

2014-2020

ПЧП/ПРСР и др. източници

2014-2020

ПЧП и др. източници

2014-2020

ПЧП и др. източници

2014-2020

ОПМДР и др. източници

2014-2020

ОПМДР/ПРСР

2014-2020

Частен сектор и
Община Дългопол
Частен сектор и
Община Дългопол
Частен сектор и
Община Дългопол
Частен сектор и
Община Дългопол
Частен сектор и
Община Дългопол
Частен сектор

Община Дългопол и др.

2014-2020

Частен сектор и

1000
10000

50
100
4500
5000
1000
3000
2000
5000
3000
500
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15

16
17

18

19

20
21
22

23
24
25
26
27

28

продукти
Мярка 1.1.4.
Развитие на международното сътрудничество,
обмен на добри практики и връзки с побратимени
градове
Създаване на Местна инициативна рибарска група
(МИРГ) съвместно с Община Руен
Създаване на Местна инициативна група (МИГ) по
ос ЛИДЕР
Специфична цел 1.2.
Мярка 1.2.1.
Възстановяване и разширяване на
хидромелиоративната система
Създаване на нови земеделски стопанства за
отглеждане на трайни насаждения и
зеленчукопроизводство
Изграждане на оранжерийни комплекси
Мярка 1.2.2.
Изграждане на животновъдни комплекси в 7
населени места на общината
Изграждане на предприятия за преработка на месо
и мляко
Мярка 1.2.3.
Стартова помощ за млади фермери и технологично
обновяване на земеделските стопанства
Изграждане на зърнобази и призводство на брашно
и фуражи
Изграждане на рафинерия за технически култури
Изграждане на предприятие за производство на
разсад за зеленчуци и овощни дръвчета
Изграждане на предприятие за съхранение и
преработка на земеделска продукция
(плодохранилище, сушилня за плодове, цех за
замразяване и цех за консервиране)
Създаване на предприятие за производство на вино

източници

Община Дългопол

300

ОПДУ и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

250

ОПМДР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

250

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

40000

ПЧП и др. източници

2014-2017

10000

ПРСР и др. източници

2014-2020

НПО (Водно
сдружение) и
Община Дългопол
Частен сектор

7000

ПРСР и др. източници

2014-2016

Частен сектор

7000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Частен сектор

4000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Частен сектор

3000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Частен сектор

8000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Частен сектор

5000
2000

ПРСР и др. източници
ПРСР и др. източници

2014-2020
2014-2020

Частен сектор
Частен сектор

5000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Частен сектор

1500/2

ПРСР и др. източници

2014-2020

Частен сектор

99200
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29

1000

30

Изграждане на фабрика за гъбен мицел и ферми за
гъби
Мярка 1.2.4.
Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи

31

Създаване на разсадник за горски материал

850

32

Подобряване превенцията на горите и
възстановяване на вредите от горски пожари
Подобряване стопанисването и икономическата
стойност на горите
Специфична цел 1.3.
Мярка 1.3.1.
Развитие на интегриран туристически продукт и
маркетинг на дестинациите
Създаване на общинска стратегия и програма за
развитие на туризма
Мярка 1.3.2.
Възстановяване, опазване, експониране,
социализиране, оборудване на туристически
атракции и подобряване на обслужващата
инфраструктура
Изграждане на екопътека от с. Арковна до връх
„Арковната”
Изграждане на екопътека до водопада „Куза –
скока”
Екопътека до манастира в с. Аспарухово
ПРИОРИТЕТ 2
Специфична цел 2.1.
Мярка 2.1.1.

850

33

34
35

36

37
38
39

40

41
42

Подобряване на условията и повишаване
безопасността на труда в предприятията
Мярка 2.1.2.
Чиракуване и стажуване за млади хора
Старт в кариерата за лица завършващи средно и

ПРСР и др. източници

2014-2020

ПРСР и др. източници

2014-2020

ПРСР, Община Дългопол и др.
източници

2014-2020

ПРСР и др. източници

2014-2020

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

500

ОПРР и др. източници

2015-2017

Община Дългопол

50

ОПДУ и др. източници

2014-2015

Община Дългопол

10000

ОПРР и др. източници

2015-2018

Община Дългопол

100

ПРСР и др. източници

2014-2016

Община Дългопол

100

ПРСР и др. източници

2014-2016

Община Дългопол

100
1640
1050

ПРСР и др. източници

2014-2016

Община Дългопол

300

ОПРЧР и др. източници

2014-2016

Частен сектор

150

ОПРЧР и др. източници

2014-2017

150

ОПРЧР и др. източници

2014-2017

Община Дългопол и
Частен сектор
Община Дългопол и

2500

1500

Частен сектор

Община Дългопол

Община Дългопол
ДГС
Община Дългопол

10850
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43

44

45

46

47

48

49

50
51

висше образование
Мярка 2.1.3.
Стартиране на самостоятелна стопанска дейност и
обучение на безработни лица за разработване и
управление на собствен бизнес
Мярка 2.1.4.
Осигуряване на редовен обществен транспорт и
преференции за пътуване до работното място за
насърчаване на трудовата мобилност
Специфична цел 2.2.
Мярка 2.2.1.
Обучителни курсове за квалификация и
преквалификация на безработни лица
Мярка 2.2.2.
Обучителни курсове за повишаване на пригодността
за заетост на работната сила, в т.ч. за лица над 50годишна възраст
Специфична цел 2.3.
Мярка 2.3.1.
Насърчаване на социалната икономика и
социалните предприятия, включително осигуряване
на адаптирани работни места за нуждите на хора с
увреждания
Мярка 2.3.2.
Обучителни и мотивационни курсове за
интегриране на маргинализираните групи в пазара
на труда
ПРИОРИТЕТ 3
Специфична цел 3.1.
Мярка 3.1.1.
Ремонт и реконструкция на общински път VAR
3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III208/
Ремонт и реконструкция на общински път VAR
1191 /III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово
Проектиране и изграждане на път Аспарухово-

Частен сектор
250

ОПРЧР и др. източници

2014-2020

АЗ

200

ОПРЧР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол и
Частен сектор

200

ОПРЧР и др. източници

2014-2020

АЗ

120

ОПРЧР и др. източници

2014-2020

АЗ

150

ОПРЧР и др. източници

2014-2020

НПО
Община Дългопол
Частен сектор

120

ОПРЧР и др. източници

2014-2020

НПО
Община Дългопол
Частен сектор

3100

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

1700

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

5000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

320

270

435980
435910
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52

53
54

55

56

57

58
59
60
61
62
63

64

Голямо Делчево-Сава
Проектиране и изграждане на път - разклонение от
Аспарухово-Голямо Делчево-Сава към Поделение и
Дългопол
Проектиране и изграждане на път Сини вир Аспарухово /Чудните скали/
Реконструкция на общински път SHU 1137 /II73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)Поляците-Партизани/III-7301/
Реконструкция на общински път VAR 1222 /III904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница
общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини
вир
Реконструкция на общински път VAR 2190 /III-208,
Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода-Граница
общ. (Дългопол- Провадия)-Славейково-Черноок
/III-731/
Реконструкция на общински път VAR 2195 /III208,Провадия-Дългопол/- граница общ.(ПровадияДългопол)-Чайка
Реконструкция на общински път VAR 3192 /III-208,
Дългопол-Комунари/-Камен дял
Реконструкция на общински път VAR 3193 /SHU1137,
Поляците-Партизани/- Медовец
Реконструкция на общински път VAR 3196
/VAR1222,Цонево-Сини вир/- с. Дебелец
Реконструкция на общински път VAR 2199 /III-208,
Провадия- Дългопол/-Рояк
Реконструкция на общински път VAR 3198
/VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/
Строителство на общински път от общински път
VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-СаваКрасимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ208, Комунари-Добромир/-Аспарухово
Изграждане на ЖП надлез при гара с. Аспарухововръзка между път III-208,Комунари-Добромир,
общински път VAR1191 и VAR3194 и пешеходен

2200

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

8200

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

5000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

4000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

10000

ПРСР/АПИ и др. източници

2014-2020

Община Дългопол и
АПИ

450

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

880

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

400

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

770

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

1500

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

525

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

4300

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

3500

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол
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65
66

67

68
69
70

71

72

73
74

75
76

надлез при гара Дългопол.
Възстановяване и изграждане на мостови
съоръжения
Рехабилитация на уличната мрежа в населените
места на община Дългопол.
Възстановяване и рехабилитация на
селскостопански и горски пътища
Мярка 3.1.2.
Реконструкция на ЖП терминал в гр. Дългопол за
обработка на контейнерни, насипни и други товари
Ремонт на ЖП гара – Аспарухово
Изграждане и обновяване на автобусни спирки в
селата от общината
Мярка 3.1.3.
Техническа помощ за изготвяне на комплексен
проект «Интегрирано управление на водите с.Медовец, с. Поляците, с.Лопушна, с. Аспарухово, с.
Партизани, община Дългопол»
гр. Дъглопол- подмяна на водопроводи с L=29 000м.
Ф110,160,200 и доизграждане на вътрешна
водопроводна мрежа ф90,L=5 000м
Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Дългопол
и доизграждане на канализационна система
С. Цонево- Външен водопровод 200Е от РШ Цонево
до водоем Цонево,L=1800м; Външен водопровод
250Е от ПС Елешница до водоем Цонево,L=2 020м;
Основен ремонт ПС Елешница и тръбни кладенци
ТК1,ТК2,ТК3,ТК4
С. Цонево- доизграждане на ПСОВо, доизграждане
на канализация.
С.Аспарухово- подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа;Външен водопровод 150Е от водоем
Аспарухово до с.Аспарухово, L=1530м.;Външен
водопровод 80Е от Манастир 1-2 до водоем
Аспарухово,L=3 500м.

1500/200хил.

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

70000/2 400

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

10000

ПРСР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

1000

ПЧП и др. източници

2014-2020

500
100

БДЖ и др. източници
Общински бюджет/Централен
бюджет

2014-2020
2014-2020

БДЖ, Община
Дългопол
БДЖ
Община Дългопол

5 386 870.50

ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

10 798 929
25 658 330

5 382 658

27 469 764

3 443 420
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78

79

80

81

82
83
84

85

86

87

С. Аспарухово- Изграждане на ПСОВ, изграждане на
канализация
С. Лопушна- Подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа,L=7 000м.;Външен водопровод 200Еот
водоем Партизани до ПС Лопушна,L=4 000м;
Основен ремонт ПС Лопушна и изграждане на
водоем ПС Лопушна 200м3.
С. Лопушна- Изграждане на канализационна
система,довеждащ колектор в комплексна ПСОВ
съвместно със с. Медовец
С. Медовец- Подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа,L=7 000м;Външен водопровод 150Еот
водоем Поляците до водоем Медовец, L=896м.
С. Медовец- Доизграждане на канализационна
система,довеждащ колектор, отвеждащ колектор и
изграждане на комплексна ПСОВ с обхват
с.Медовец, с.Лопушна и с.Поляците
С. Дебелец- Подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа, външен водопровод
С. Дебелец- изграждане на канализационна
система,довеждащ колектор и ПСОВ
С. Поляците- Подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа,L=5 000м;Външен водопровод 150Е от ПС
Лопушна до водоем Поляците,L=3 780м; Външен
водопровод 80Еот Средно дере до с.Поляците,L=2
865м ; Изграждане съоръжение за дезинфекция с
автоматизация към Средно дере
С. Поляците- Изграждане на канализационна
система,довеждащ колектор в комплексна ПСОВ
съвместно със с. Медовец
С. Партизани- Подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа,L=3000м.;Външен водопровод 250Е от РШ
Аспарухово до водоем Партизани,L=5 180м ;
Външен водопровод 150Е от водоем Партизани до
с.Партизани,L=800м ; Изграждане нов водопровод
60Е от РШ Арковна до с.Партизани,L=3740м.
С. Партизани- изграждане на канализация и

10 317 100

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПОС/ПУДООС и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

3
323 040/части
чна подмяна
6 574 800
частична
подмяна
2 853 500
частична
подмяна
11 138 375

820 000
4 450 000

3 213 000

6 932 600

3 753 750/65

7 429 200
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88
89

довеждащ колектор в комплексна ПСОВ със с.
Аспарухово
Мярка 3.1.4.
Разработване на План за действие при природни
бедствия и аварии;
Брегоукрепване и корекция на речни корита

90

Извършване на укрепителни мероприятия
създаване на ПИРС на язовир Цонево

91

Обезопасяване и укрепване на язовири в община
Дългопол
Мярка 3.1.5.
Осигуряване на широколентов достъп и
подобряване качетвото и обхвата на мобилните
услуги
Мярка 3.1.6.
Въвеждане на ВЕИ в частни сгради и обекти

92

93
94
95

96
97

98
99

и

Изграждане на станция за зареждане на
електрически автомобили.
Енергийни обекти (индивидуални системи) за
производство на електрическа енергия от ВИ с обща
инсталирана мощност до 30 kW върху покривни и
фасадни конструкции на сгради общинска
собственост.
Енергийно оптимизиране на уличното осветление в
населените места на община Дългопол
Изграждане на 5 броя енергийни комплекси за
производство на електрическа и топлинна енергия
до 5 MW, работещи на биомаса според суровинния
баланс на биомасата на територията на общината
Изграждане на фотоволтаични паркове
Изграждане на МВЕЦ на територията на община
Дългопол

5/0
1000

Общински бюджет и др.
източници
МКВП и др. източници

2014

Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол
Община Дългопол

5000

Централен бюджет и др.
източници

2014-2016

7000/5

ОПМДР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

2000

Експлоатационни дружества и
мобилни оператори и др.
източници

2014-2020

Частен сектор

3000

Европейски фондове, частни
инвестиции и др. източници
Европейски фондове, частни
инвестиции и др. източници
ПРСР/МФ „Козлодуй” и др.
източници

2014-2020
2014-2016

Община Дългопол,
Частен сектор
Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол

107000

ПРСР/МФ „Козлодуй” и др.
източници
ПЧП и др. източници

2015-2017

Община Дългопол

2000

Частни инвестиции/ПЧП

2014-2020

12000

Частни инвестиции/ПЧП

2014-2020

Частен сектор
Община Дългопол
Частен сектор
Община Дългопол

700
10000

7000/40
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100
101
102
103

104
105
106

107

108

109

110
111
112

Мярка 3.1.7.
Разработване на Общ устройствен план на община
Дългопол
Разработване на Концепция за пространствено
развитие на община Дългопол
Разработване на Програма за опазване на околната
среда
Паспортизация на всички общински сгради
Мярка 3.1.8.
Ремонт и обновяване на площади
Ремонт и обновяване на сгради на кметства
Блогоустрояване на паркове, зелени площи и зони
за отдих
Специфична цел 3.2.
Мярка 3.2.1.
План за опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие и почвите и управление на
защитените територии
Мярка 3.2.2.
Подобряване на съществуващите практики и
условия за събиране, транспортиране, депониране
обезвреждане и рециклиране на битови и
промишлени отпадъци
ПРИОРИТЕТ 4
Специфична цел 4.1.
Мярка 4.1.1.
Повишаване капацитета на общинската
администрация и общинския съвет за
управление, изпълнение, наблюдение и оценка на
планови и стратегически документи
Предоставяне на услуги на „едно гише”, електронни
и изнесени административни услуги
Създаване на Информационно-консултативен
център за гражданите и бизнеса
Обмен на опит с чуждестранни общини и

350/62

Държавен бюджет, Общински
бюджет и др. източници
ОПДУ/ОПАК и др. източници

2014-2016

Община Дългопол

2014-2015

Община Дългопол

Общински бюджет/ОПАК и др.
източници
ОПДУ/Общински бюджет и др.
източници

2014

Община Дългопол

2014-2015

Община Дългопол

ПРСР и др. източници
ПРСР и др. източници
ПРСР и др. източници

2014-2020
2014-2020
2014-2020

Община Дългопол
Община Дългопол
Община Дългопол

20

Общински бюджет и др.
източници

2014-2015

Община Дългопол

50

Общински бюджет и др.
източници

2014-2020

Община Дългопол

ОПАК/ОПДУ и др. източници

2014-2015

Община Дългопол

85

ОПДУ и др. източници

2016-2017

Община Дългопол

500

ПРСР и др. източници

2015-2017

Община Дългопол

ОПДУ и др. източници

2016-2017

Община Дългопол

30
10/5
250/

2800
1200/50
1000
70

63920
1945

60
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113
114
115

116

117

118
119
120

121

122

въвеждане на добри практики за подобряване на
ефективността в работата на служителите от
администрацията
Мярка 4.1.2.
Повишаване енергийната ефективност на Сграда А и
Сграда Б на Общинска администрация – Дългопол
Изграждане на сграда с обществени функции в с.
Лопушна
Внердряване на мерки за енергийна ефективност,
ремонт и обновяване на кметствата в с. Аспарухово
и с. Поляците
Мярка 4.1.3.
Изграждането на нова административна култура,
чрез ефективни действия за публичност на
административните услуги и повишаване
информираността на обществото
Специфична цел 4.2.
Мярка 4.2.1.
Осигуряване на условия за реализиране на
задължително образование с фокус върху децата в
риск и деца от малцинствени групи, включително
реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от
образователната система
Мярка 4.2.2.
Обновяване и оборудване на учебни кабинети,
образователни лаборатории и работилници
Адаптиране на детски площадки в детски градини
към изискванията за безопасност и функционалност
Адаптиране на спортни площадки, физкултурни
салони и съоръжения в училищата към
изискванията за безопасност и функционалност
Извършване на енергийни одити, внедряване на
мерки за енергийна ефективност, ремонт,
обновяване на ЦДГ „Пролет” - с. Цонево и
изграждане на ново крило
Извършване на енергийни одити, внедряване на

250

500/60

2014-2016

Община Дългопол

150

ПРСР/МФ „Козлодуй” и др.
източници
ПРСР и др. източници

2015-2017

Община Дългопол

250

ПРСР и др. източници

2018-2020

Община Дългопол

150

Общински бюджет и др.
източници

2014-2020

Община Дългопол

120

ОПНОИР и др. източници

2015-2016

Училища и Община
Дългопол

300

ОПНОИР и др. източници

2016-2017

200

ПУДООС, Централен бюджет или
други източници
Общински бюджет, Централен
бюджет или други източници

2014-2015

Училища и Община
Дългопол
Община Дългопол

2014-2016

Община Дългопол

490/….

ПРСР и др. източници

2014-2016

Община Дългопол

1500/,,,,

ПРСР и др. източници

2015-2017

Община Дългопол

8310

200
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123

124

125
126

127

мерки за енергийна ефективност, ремонт и
оборудване на ЦДГ „Първи юни” – с. Партизани и
ЦДГ „Щастливо детство” - с. Медовец
Извършване на енергийни одити, внедряване на
мерки за енергийна ефективност, ремонт и
оборудване на ЦДГ в селата Аспарухово, Лопушна и
Поляците
Извършване на енергийни одити, внедряване на
мерки за енергийна ефективност, ремонт и
оборудване на СОУ „Св Кл. Охридски” в гр.
Дългопол - нова и стара сграда, ОУ „Хр. Ботев” – с.
Партизани, ОУ „М. Палаузов” – с. Лопушна, ОУ „В.
Левски” – с. Поляците, СОУ „Н. Хикмет” – с.
Медовец, ОУ „Хр. Ботев” – с. Цонево
Специфична цел 4.3.
Мярка 4.3.1.
Осигуряване на нова линейка и медицинско
оборудване за ФЦСМП - Дългопол
Изграждане, ремонт и обновяване на здравни
служби и медицински кабинети
Мярка 4.3.2.
Осигуряване на мобилност и повишаване
достъпността на медицинските услуги

1500

ПРСР и др. източници

2018-2020

Община Дългопол

4000/16

ПРСР и др. източници

2015-2017

Община Дългопол

ОПРР/Централен бюджет и др.
източници
ПРСР/Общински
бюджет/Централен бюджет и
др. източници

2015-2016

МЗ

2014-2020

Община Дългопол,
МЗ, Медицински
персонал

Общински бюджет,
Централен бюджет и др.
източници

2014-2020

Община Дългопол,
Медицински
персонал

2300
1000
1000/

300

6500

128
129

Специфична цел 4.4.
Мярка 4.4.1.
Изграждане на Защитено жилище
Изграждане и оборудване на Дом за стари хора

500
1000

ПРСР и др. източници
ПЧП и др. източници

2014-2015
2015-2017

130

Изграждане на Център за обществена подкрепа

500

2014-2020

131

Създаване на Център за социална рехабилитация и
интеграция
Създаване на Дневен център за възрастни с
увреждания

500

ПРСР/ Фонд „Социална закрила”
и др. източници
ПРСР/Фонд „Социална закрила”
и др. източници
ПРСР/Фонд „Социална закрила”
и др. източници

Община Дългопол
Частен сектор и
Община Дългопол
Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол

132

500
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133

Създаване на Център за работа в ромската общност

250

134

Създаване на Център за настаняване от семеен тип

500

135
136
137

138

139

140

141

142

143

144

Мярка 4.4.2.
Разширяване дейността и капацитета на Домашен
социален патронаж
Предоставяне на услугата „Личен асистент”,
„Социален асистент” и „Домашен помощник”
Предоставяне на услугата Обществена трапезария
Специфична цел 4.5.
Мярка 4.5.1.
Съхраняване, реставрация, консервация и
социализиране на културно-историческото
наследство
Археологически проучвания и процедури за
придобиване статут на паметници на културата с
национално и световно значение за исторически
обекти на територията на община Дългопол
Ходужествено осветление на защитен природен
обект „Чудните скали”, Рояк, Скален манастир
Арковна, Манастира, Градът, Комунарските скали и
Кръстът
Възстановяване на стария архитектурен камчийски
стил в с. Аспарухово и придобиване статут на
уникално селище под егидата на ЮНЕСКО
Мярка 4.5.2.
Извършване на енергийни одити, внедряване на
мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и
реконструкция на НЧ „Н. Й. Вапцаров" гр. Дългопол;
Извършване на енергийни одити, внедряване на
мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и
реконструкция на НЧ „Добри Иванов 1894" с.
Аспарухово
Извършване на енергийни одити, внедряване

ПРСР/Фонд „Социална закрила”
и др. източници
ПРСР/Фонд „Социална закрила”
и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол

Общински бюджет, Централен
бюджет (МТСП) и др. източници
ОПРЧР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол

500
44865

МТСП/ОПРЧР и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

500

ОПРР, чрез Министерство на
културата, Централен бюджет и
други източници
Финансов механизъм на
ЕИП/Министерство на
културата/Общински
бюджет/Общностни програми и
др. източници
Министерство на културата и др.
източници

2014-2020

Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол

2014-2020

МК и Община
Дългопол

5000

Частен сектор/Общински
бюджет/ ЮНЕСКО и др.
източници

2014-2020

Община Дългопол

700

ПРСР и др. източници

2014-2016

Община Дългопол

500

ПРСР и др. източници

2014-2016

Община Дългопол

500

ПРСР и др. източници

2015-2017

Община Дългопол

250
2000

20000

7000
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145

146
147
148
149

намерки за енергийна ефективност, основен ремонт
и реконструкция на НЧ „Али Ямурлов 1938” с.
Медовец
Изграждане, основен ремонт и реконструкция на НЧ
„Пробуда 1932” и НЧ „Кирил и Методий – 1934” в с.
Цонево
Обновяване на исторически музей в гр. Дългопол
Създаване на етнографски комплекс в с. Аспарухово
Създаване на занаятчийски обучителни центрове
към читалища в общината
Възстановяване и опазване на религиозни храмове
на територията на община Дългопол

500/10

ПРСР и др. източници

2015-2017

Община Дългопол

780/18
620
500

ПРСР и др. източници
ПРСР и др. източници
ПРСР и др. източници

2014-2020
2014-2020
2014-2020

Община Дългопол
Община Дългопол
Община Дългопол

3500/1

ПРСР и др. източници

2014-2020

Църковни
настоятелства,
Мюфтийства и
Община Дългопол

70

Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници
Общински бюджет, Спонсори,
Дарители и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

2014-2020

Община Дългопол

1000

ПЧП и др. източници

2014-2020

1000

ПЧП и др. източници

2014-2020

1000

ПЧП и др. източници

2014-2020

154

Мярка 4.5.3.
Насърчаване на творческата самодейност и
любителски състави
Създаване и популяризиране на иновативни
културни събития
Мярка 4.5.4.
Основен ремонт и реконструкция на стадион гр.
Дългопол
Основен ремонт и реконструкция на спортен
комплекс с. Цонево
Изграждане на нов стадион в с. Медовец

155

Ремонт на конна база в община Дългопол

1000

ПЧП и др. източници

2014-2020

156

Рехабилитация на съществуващи и изграждане на
нови спортни плащадки на открито в община
Дългопол
Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване
на съществуващи детски площадки на открито в
община Дългопол
Мярка 4.5.5.
Подкрепа за развитие на местни спортните клубове

300

Централен бюджет/Делегирани
бюджети/ММС и др. източници

2014-2015

Частен сектор и
Община Дългопол
Частен сектор и
Община Дългопол
Частен сектор и
Община Дългопол
Частен сектор и
Община Дългопол
Община Дългопол

150

Централен бюджет/Общински
бюджет/ПУДООС и др.
източници

2014-2015

Община Дългопол

140

Общински бюджет, Спонсори,

2014-2020

Община Дългопол

150
151

152
153

157

158

25
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159

и млади спортни таланти
Създаване на условия за пълноценно използване на
свободното време и превенция на рисковото
поведение сред децата и младите хора
ВСИЧКО ЗА ОПР 2014-2020

80

Дарители и др. източници
ОПРЧР/МОН и др. източници

2014-2020

Община Дългопол

649 690

Изпълнено
В процес на изпълнение
Не е изпълнено

11.3 Приложение 3:Проекти реализирани с бенефициент община Дългопол за периода 2014-2017 г.
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№

1.

2.

3.

4.

Име и номернапроекта
„Реконструкция на улична
мрежа и площади, изграждане
на тротоари и тротоарни
зелени площи в община
Дългопол - агломерации, с.
Лопушна, с. Поляците, с.
Партизани”-Договор
№
03/322/00841 от 27.11.2012 г.

Оперативнапрограма,
мярка

1 855 898,54 лв. без
ДДС

Програма за развитие
на селските райони

„Изграждане на общински
информационен
комуникационен център на
територията на гр. Дългопол,
включващ мобилен модул за Програма за развитие
обслужване на населените
на селските райони
местана
територията
на
Община Дългопол”
Договор №03/321/01249/ от
27.11.2012 г.
„Възстановяване на
инфраструктура - пътища,
отводнителни канали, канавки
и деретав с.Медовец, община
Фонд „Солидарност” на
Дългопол”
Европейския съюз
Договор № 2015BG16SPO001018

„Активни за равни
възможности”
Договор №BG05M9OP0012.005-0014-C01

ОПРЧР

Стойностнапроекта

720 182,30 лв. без ДДС

506 798,55 лв.

391 160,00лв.

Целосновнирезултати, начало и крайнапроекта
Цел на проекта:
Възстановяване и подобряване на съществуващата пътна
настилка, пътното тяло и отводняването, с цел, осигуряване
условия за безопасност на движението, комфорт на
пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя
Край : 15.09.2015 г.

Общите цели на проекта са насочени към повишаване
достъпността на предлаганите административни услуги до
по – широк кръг жители, а така също и ускоряване на
процесите при предоставяне на административни услуги от
общинската администрация.
Край: 15.09.2015 г.

Реконструкция на улиците, които са силно обрушени от
стичалите се поройни води и голямата денивелация на
терена, която спомага допълнително за резултатите от пороя
– повредени улици и отнесена настилка. Подобряване
проводимостта и проходимостта на уличната мрежа и
възстановяване спокойното движението на пътни превозни
средства и хора при извършването на ежедневните им
дейности.
Край: 30.05.2017 г.
Проектът цели и насърчава трудовата активност на хората с
увреждания, като адаптира и създава 3 работни места за тях,
след преминато квалификационно обучение, предоставя
услугите „социален асистент“, които да са в помощ при
осъществяване на техният достъп до трудова заетост.
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5.

6.

7.

„Независим живот за хората в
неравностойно положение в
община Дългопол”
Договор № BG05M9OP0012.002-0056-C001
„Реконструкция и изграждане
на спортни съоръжения с цел
създаване на общински
център за спорт, младежки
дейности и отдих в с.
Аспарухово, община
Дългопол” Договор №
03/321/01312 от 27.11.2012 г.
„Строителство и
реконструкция на общински
път VAR 3194/ІІІ-2083,
Дългопол-Цонево/-СаваКрасимир-/ІІІ-208/ и път от
общински път VAR 3194/ІІІ2083, Дългопол-Цонево/-СаваКрасимир-/ІІІ-208 /до
общински път VAR 1191/ІІІ208, Комунари-Добромир/Аспарухово” Договор №

ОПРЧР

Програма за развитие
на селските райони

Програма за развитие
на селските райони

499 252,37 лв.

5 785 870,00 лв. без
ДДС

5 516 299,30 лв. без
ДДС

Създава условия на неактивни лица да се включат в пазара на
труда като бъдат обучени и наети като „социални асистенти“
за 12 месеца.В рамките на проекта ще се създадат условия и
ще се предоставя социалната услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ с капацитет 20 потребителя.
Услугата
включва
разнообразни
консултативни,
терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към
създаване, поддържане и разширяване на социалните
умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин
на живот.
Преодоляване на социалната изолация на хората в
неравностойно положение, чрез предоставяне на различни
социални услуги за социално включване в общността или
дома.
Край: 30.09.2017 г.
Създаване на привлекателна среда за живот на населението в
Община Дългопол, обусловена от развитието на спорта,
допринасящ здравословен начин на живот, чрез
Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел
създаване на общински център за спорт, младежки дейности
и отдих.
Край: 15.09.2015 г.
Обща цел на проекта е да се повиши икономическата и
социална привлекателност на Община Дългопол и да се
подобри качеството на живот на местното население, като
посредством изграждането и реконструкция на част от
общинската пътна мрежа се създаде възможност за
подобряване мобилността на работната сила и
привлекателността за развитие на бизнес в селските райони.
Край: 15.09.2015 г.
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8.

9.

10.

03/321/01382 от 10.12.2013 г.
„Реконструкция /
рехабилитация на
водоснабдителни системи и
съоръжения - агломерации с.
Лопушна, с. Медовец и
рехабилитация на общински
път SHU 1137/ІІ-73/
Веселиново – Граница
общ.(Смядово – Дългопол) –
Поляците – Партизани /ІІІ –
7301/ в частта от с.
Партизани до с. Лопушна”
Договор № 03/321/01551 от
14.12.2013 г.
„Изпълнение
на
високоефективни
енергоспестяващи мерки в
Община
Дългопол”на
следните
обекти:1.
СОУ
"Назъм Хикмет" с. Медовец;
2. ОУ "Христо Ботев" с.
Партизани;
3.
Здравна
служба- с. Цонево; 4. Здравна
служба- с. Партизани; 5.
Градски исторически музейгр.
Дългопол;
6.
Административна сграда Агр. Дългопол
Договор № 180 от 27/07.2012 г.
„Изграждане на
канализационна и подмяна на
водопроводна мрежи по
улици: ул."Цар Самуил" / от
о.т.9 до о.т.184 / ,
ул."Л.Каравелов" / от о.т.182,

Достигане на високи стандарти в качеството на ВиК
услугите, като посредством това ще се осигурят по-добри
условия на живот, както и ще се подобрят условията за
създаване на успешен бизнес.
Край: 15.09.2015 г.
Програма за развитие
на селските райони

НДЕФ

ПУДООС

5 799 844,93 лв. без
ДДС

831 952,20 лв. с вкл.
ДДС

828 325,79 лв. с вкл.
ДДС

Внедряване на мерки за енергиийнаефиктивноствлючващи
1. Мярка за енергоспестяване В 1- Топлоизолация на стени;
2. Мярка за енергоспестяване В 2- Подмяна на дограма;
3. Мярка за енергоспестяване В 3- Топлоизолация на покрив;
4. Мярка за енергоспестяване В 4- Топлоизолация на под;
5. Мярка за енергоспестяване С 1- Изграждане на котелно и
ВОИ;
6. Мярка за енергоспестяване Е 1- Подмяна на осветители

Достигане на високи стандарти в качеството на ВиК
услугите, като посредством това ще се осигурят по-добри
условия на живот
Краен срок: 30.04.2016 г.
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11.

12.

13.

14.

през о.т.184, о.т.185, до о.т.206/
, ул."Патриарх Евтимий" / от
о.т.206, през о.т.205, о.т.204,
о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202
и о.т.201 / , ул."Софроний
Врачански" / от о.т.182 до
РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180 /
, ул."Филип Тотю" /от
о.т.185до о.т.186 / , ул.Панайот
Хитов" / от о.т.186 до о.т.205 /
гр. Дългопол, община
Дългопол”
Договор № 10675/15.12.2017 г.
„Ремонт на покривната
конструкция на сградата на
ЦДГ "Детелина", гр.
Дългопол”
Постановление № 367/
06.11.2014 г.
„Аварийни и отводнителни
мероприятия в ромския
квартал на с. Величково”
Постановление № 367/
06.11.2014 г.
„Авариен ремонт на плочест
водосток при о.т. 18 на дере,
ляв приток на река
Лопушанска, с. Медовец,
община
Дългопол”Постановление №
180/03.07.2014 г.
„Топъл обяд”Операция тип 3
„Осигуряване на Топъл обяд
2016 -2019“BG05FMOP001-3.002

МКВПМС

МКВПМС

114 644,00 лв. с вкл.
ДДС

105 793,00 лв. с вкл.
ДДС

МКВПМС

49 237,00 лв. с вкл.
ДДС

Фонд за европейско
подпомагане на найнуждаещите се лица

248 028,00 лв.

Възстановяване на покривната конструкция на сградата. Не
са налични срутвания. Ремонт на увиснала част на покрива и
отстраняване на течове.

Направа на нови бетонови канавки и водостоци за отвеждане
на дъждовна вода, с цел предпазване на имотите на
гражданите.
Пълно възстановяване на изровените участъци, укрепване на
входните крилни стени, направа на нови крилни стени,
направа на 4 бр. дънни прагове, облицовка на дъното на
дерето около водостока и пълно възстановяване на връхната
конструкция, направа на армирана бетонова настилка за
отвеждане на дъждовните води и за връзка със съседните
улици.
Потребители на услугата са 100 души –лица на месечно
подпомагане с доход по-нисък от диференцирания
минимум, неосигурени, самотно живеещи лица с децата си,
подпомагани от Закона за семейни помощи, лица с ниски
пенсии и инвалидни пенсии.
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15.

16.

16.

17.
18.
19.

„Развитие на социалното
предприемачество”

„Изпълнение на
високоефективни мерки в
община Дългопол Поликлиника”
Агенция по заетостта
Договор№ 311-0571-1511016/05.11.2015
Агенция по заетостта
Договор № 311-0199-1611006/05.08.2016г./23.08.2017г.
Агенция по заетостта
Договор № 311-0185-1711006/23.08.2017г.
Агенция по заетостта
Договор № МЗ-3-03-11412#6/21.08.2017г.
Проект 2014BGO5M90PO011.2014.001-C0001

Край: 31.12.2019 г.
Предмета
на
дейност
на
новосъздаденотообщинскосоциално
предприятие
щебъдеприготвяне и доставяне на храна; поддържане на
личнатахигиена и хигиената в жилищните помещения,
обитавани от обслужвания; съдействие за снабдяване с
необходимитепомощни средства при инвалидност или
тежкозаболяване;помощ в общуването и в поддържането на
социалниконтакти, развлечения и занимания в дома и извън
него; битови услуги-закупуване на хранителнипродукти и
вещи от първанеобходимост, заплащане на електр. и
топлиннаенергия, телефон и другисъс средства на лицето;
съдействие за изготвяне на необходимитедокументи за
явяване на трудово-експертналекарскакомисия идр.

Развитие на човешките
ресурси

Внедряване на мерки за енергийна ефективност.
МФ „Козлодуй”

165 788,96 лв.

НП „Активиране за
неактивни лица“

16605,20 лв.

НП „Помощ за
пенсиониране“

47779,20 лв.

НП „Помощ за
пенсиониране“

29833,43

ОПРЧР „Нова
възможност за младежка
заетост“

73792,74 лв.

Средствата се предоставят от държавния бюджет за 1 наето
лице- младежки медиатор, който да бъде в услуга на
младежи, които са неактивни на пазара на труда, като
осъществява връзката между тях и ДБТ.
Срок: 26 месеца
Предоставят се средства от Държавния бюджет за
разкриване 4 работни места, за хора в пенсионна възраст.
Срок на Договора 24 месеца.
Предоставят се средства от Държавния бюджет за разкриване
3 работни места, за хора в пенсионна възраст. Срок на
Договора 24 месеца.
Предоставят се средства от ОПРЧР за обучение и заетост на
17 души за срок от 6 месеца
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20.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0198-1610009/05.08.2016г.

НП „ Национална
програма за заетост и
обучение на хора с
трайни увреждания“

35834,40 лв.

Предоставят се средства от Държавния бюджет за разкриване
на 3 работни места, за хора с трайно намалена
работоспособност, за срок от 24 месеца. Целта е тези хора да
бъдат интегрирани в обществото, като им се осигури
работно място, доход и социални контакти.

21.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0186-1711009/23.08.2017г.

НП „ Национална
програма за заетост и
обучение на хора с
трайни увреждания“

39432,67 лв.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0137-1731002/04.05..02.2017г.

„Регионална програма за
заетост и обучение“

24 276лв.

Предоставят се средства от Държавния бюджет за разкриване
на 3 работни места, за хора с трайно намалена
работоспособност, за срок от 24 месеца. Целта е тези хора да
бъдат интегрирани в обществото, като им се осигури
работно място, доход и социални контакти.
Осигуряват се средства от Държавния бюджет за 7 лица,
безработни и регистрирани в ДБТ.
Срок на Договора 6 месеца

Агенция по заетостта
Договор № 311-0003-1721001/13.02.2017г.

„Програма Старт на
кариерата“

11747,34 лв.

24.

Агенция по заетостта
Договор № 03-4-03-113492#4/11.05.2017г.
Проект BG05M9OP001-1.010

ОПРЧР “Обучения и
заетост“

25.

Агенция по заетостта
Договор ОЗМ-2-03-11-1858#4
Проект BG05M9OP001-1.0050001

ОПРЧР “Обучения и
заетост на младите хора“

Агенция по заетостта
Договор № 311-0158-1751521/17.05.2017г.

Национална програма

2338,20лв.

Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето
лице – лице с трайно намалена работоспособност.
Срок; 6 месеца

Агенция по заетостта

Национална програма

4676,40 лв.

Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето

22.
23.

26.

Разкриват се 2 работни места за младежи, завършили висше
образование, които нямат стаж по завършената специалност.
Срок на Договора: 9 месеца
Осигурява се работа за 10 лица, над 29 годишна възраст, с
основно или по-ниско образование, продължително
безработни лица с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца,
или безработни лица на възраст над 54 години.
Срок на Договора 12 месеца
Осигурява се работа за 10 лица, младежи до 29 г.,
регистрирани в ДБТ, с цел ангажираност и придобиване на
трудови навици.
Срок на Договора 6 месеца
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27.

Договор № 311-0157-1751559/17.05.2017г.

28.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0157-1751559/17.05.2017г.

Национална програма

2338,20 лв.

Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето
лице – дълготрайно безработно лице, положило повече от
12 подписа в ДБТ..
Срок; 6 месеца

Национална програма

4676,40 лв.

29.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0156-1751556/17.05.2017г.

Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето
лице – лице над 54 годишна възраст
Срок; 12 месеца

Национална програма за
заетост и обучение на
хора с трайни увреждания

11 944,80 лв.

30.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0218-1611009/27.10.2016г.

Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 1 наето
безработно лице, наето по трудов договор в съответствие с
утвърдената Национална програма за заетост и обучение на
хора с трайни увреждания. Лицето е назначено на длъжност;
организатор дейности и има за задача да обслужва нуждите и
интересите на хората с трайни увреждания.
Срок на Договора: 24 месеца

„Регионална програма за
заетост и обучение“

21 175 лв.

„Национална програма за
заетост и обучение на
хора с трайни
увреждания“

11 944,80лв.

31.

32.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0214-1631002/13.10.2016г.
Агенция по заетостта
Договор № 311-0161-1611009/30.05.2016г.

лице – дълготрайно безработно лице, положило повече от
12 подписа в ДБТ..
Срок; 12 месеца

Средствата се предоставят от Държавния бюджет за 7 наети
безработни лица, наети по трудов договор в съответствие с
утвърдената Национална програма за заетост и обучение.
Срок: 6 месеца
Средствата са предоставени от Държавния бюджет за 1 наето
лице, което е от групата на хора с трайни увреждания.
Лицето получава обучение и трудов договор за 24 месеца, с
цел не само осигуряване на доход, а и социализиране на
хората с трайни увреждания.
Срок: 24 месеца
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Агенция по заетостта
Договор № 311-0158-1621039/09.05.2016г.

Проект „Нови
хоризонти“

2986,20 лв.

Средствата са предоставени от Държавния бюджет, за 2
работни места, хора които са преминали курс на обучение –
озеленител.
След преминат курс – обучение, хората получават
възможност да приложат наученото.
Срок: 3 месеца

34.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0054-1611009/07.03.2016г.

„Национална програма за
заетост и обучение на
хора с трайни
увреждания“

11 944,80 лв.

35.

Агенция по заетостта
Договор ОЗМ-1-03-11-220#3
Проект BG05M9OP001-1.0050001

ОПРЧР Проект
„Обучение и заетост на
младите хора“

110 187,00 лв.

Средствата са предоставени от Държавния бюджет за 2 наети
лица, които са от групата на хора с трайни увреждания.
Лицата получават обучение и трудов договор за 24 месеца, с
цел не само осигуряване на доход, а и социализиране на
хората с трайни увреждания.
Срок: 24 месеца
Проектът е финансиран от ОПРЧР и съфинансиран от
ЕСФ. Назначени са 33 лица- младежи до 29 години, с цел
придобиване на трудови навици у младежите и излизането
им на пазара на труда.
Срок: 6 месеца

36.

Агенция по заетостта
Договор № 311-0003-1621001/22.01.2016г.

Програма „Старт на
кариерата“

10 629 лв.

33.

Средствата са предоставени от Държавния бюджет за 2 наети
лица. Младежи до 29 години, които диплом за завършено
висше образование, но не са работили по специалността си.
Дава им се възможност да придобият опит и трудови навици
в сферата на административните услуги.
Срок: 9 месеца
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12. Източници на информация
12.1 Годишни доклади за изпълнение на ОПР Дългопол за 2015, 2016 г.
12.2 Отчети за изпълнение на „Програма за управление на община Дългопол за мандат 2015-2019 г.”
12.3 Бюджет на община Дългопол за 2014, 2015, 2016 г.
12.4 Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България
12.5 Данни от Националния статистически институт;
12.6 Други източници.
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