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I.Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие, и в
частност, промените в социално-икономическите условия в Общината.
Общите условия за изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен
(2014-2020 г.) през втората година на реализация – 2015, са функция на
специфичните обстоятелства, породени от фактологията на зависимости и
подчинени на фактори на вътрешната и външната за организацията среда с
определящо значение, отнасящи се до създаването на основния управленски
документ.
Вътрешна среда.
Плана за развитие на Община Плевен (ОПР) беше изготвен по Проект
„Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално
развитие с участие на всички заинтересовани страни” по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-13-135/02.01.2014 г.
Подготовка на ОПР е осъществена по Методическите указания на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приети през
2011 г. за разработването на Националната стратегия за регионално развитие
за периода 2012-2022 г., Регионалните планове за развитие на плановите
райони за периода 2014-2020 г., Областните стратегии за развитие за периода
2014-2020 г. и Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г.
Технологията на разработване предвиждаше включване в процеса на
всички заинтересовани страни, съгласно Приложение 9 към същите
Методически указания, при прилагане на подхода „Планиране с широко
участие”.
Приетият предварително Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на Плевен (2014-2020 г.), който обхваща 42% от градската територия
предпостави в не малка степен идеите за посоката на развитие на Общината,
защото по Методиката за неговото разработване на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството той стана задължителна част от
съдържанието на ОПР (2014-2020 г.).
Хронологията на разработването на ОПР, по същество, представляваше
сформиране на работна група със смесен експертен състав, набиране и
обработване на значителен обем информация, систематизиране на данни и
изготвяне на проект на документа, както и провеждане на обществени
обсъждания.
Във връзка с обявената конкретика от страна на УО на ОПРР 2014-2020
г. и промяната в условията за кандидатстване по Приоритет 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, на базата на изготвена Инвестиционна
програма, възникна необходимостта от внасяне на изменения и допълнения в
описа на проектите, заложени в ИПГВР на Плевен, поради което бе
предприета административна процедура за актуализация на документа
съгласно променените през 2015 г. Методически насоки за разработване и
прилагане на ИПГВР.
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Външна среда.
При изготвянето на ОПР (2014-2020 г.) е съобразена водещата роля на
Националната стратегия за регионално развитие на Р.България (2012-2022 г.),
Регионалния план за развитие на Северозападния район (2014-2020 г.) и
Стратегията за развитие на Област Плевен (2014-2020 г.), но това не даде
нужната гаранция за достатъчно адекватно съдържание, спрямо
възможностите, които осигуряват европейските фондове.
Подобно на първия програмен период 2007-2013 г., вместо да внесе
очаквания системен порядък, отново националния планов хоризонт, както през
2014 г., така и първата половина на 2015 г. не внесе необходимата мащабна
яснота, по отношение на мерките за изпълнение на стратегическите цели и
приоритети за развитие на страната по сектори.
По време на тяхното изготвяне, оперативните програми за 2014-2020 г.
бяха разработени в проектен формат, който с всеки вариант търпеше сериозни
промени, дори след подписването на Споразумението за партньорство с ЕС,
като цялостна рамка на финансовите инструменти в България.
Повторно достъпът на големите общини, към които спада и Плевен, до
средства от Програмата за развитие на селските райони бе силно ограничен,
всъщност почти символичен, въпреки направените многобройни предложения,
включително от страна на Националното сдружение на общините в Република
България.
Като се добавят в същия аспект на установените рестрикции програмите
за развитие на рибарството и аквакултурите, транспорт и транспортна
инфраструктура, иновации и конкурентноспособност, инициатива за малки и
средни предприятия е ясно че периметърът на възможната проектна активност
на Община Плевен е с перспектива за наложен ограничителен режим.
Отделно, основният ресурс, който може да бъде използван по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” е заключен по
регламент в Приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с
лимитиран таван от скромните 47 462 582,32 лв. и касае само изпълнението на
проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
на Плевен (2014-2020 г.).
Що се касае до другите приоритети, с изключение на приоритет 2
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони“ е много голяма вероятността Община Плевен да бъде допусната за
финансиране с по един обект или проект за регионална образователна
инфраструктура, регионална социална инфраструктура, регионален туризъм и
техническа помощ.
Практически през изминалата 2015 г. Община Плевен е използвала
възможността за европейско финансиране от втория програмен период - 20142020 г. по следните Оперативни програми:
1. ОП „Развитие на човешките ресурси“
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- Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“
- Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“
- Процедура BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 20015“
- Процедура № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”
2. ОП „Добро управление“
-Процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на
националната мрежа от 27 областни информационни центрове“
3. ОП „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020 г.
-Приоритетна ос 2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подобри
устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното
наследство
-Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.1
„Подобряване на планирането, разработването и координирането на
трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортни
мрежи”
-Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, Специфична цел 3.1 „Да се подобри
съвместното управление на риска в трансграничния регион”, Ключова област на
интервенция 1 „Подкрепа за трансграничното бизнес сътрудничество и
подобряване на регионалния образ и идентичност”
4. ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г,
-Процедура BG16RFOP001-1.001-040 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие”
Предвид изложеното дотук, очевидно условията за изпълнението и на
втората година от Плана за развитие на Община Плевен могат да се считат за
неблагоприятни.
II.Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите
на Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за
наблюдение.
Изпълнението на целите и приоритетите на Плана за развитие на Община
Плевен през 2015 г., отчетено като напредък, се базира на сравнителен анализ
между предварително избрани и заложени за проследяване индикатори.
За тази цел, в рамките на Проект „Оптимизиране на общинските
политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички
заинтересовани страни” бе разработена „Система от правила и методики за
мониторинг, контрол и оценка на провежданите общински политики”, която
касае на първо място основния управленски документ ОПР (2014-2020 г).
Освен това, по Проект „Подобряване ефективността и функционалността
на общинската администрация” бе разработена Система от индикатори за
измерване и управление на изпълнението в общинска администрация Плевен.
В допълнение, в Раздел IV на ОПР (2014-2020 г.) са посочени
„Индикатори за наблюдение и оценка на Плана за развитие”, конкретизирани в
Приложение 2 „Матрица на индикаторите”
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Постигнатият напредък по изпълнението на стратегическата част на ОПР
се регистрира, посредством два вида индикатори: ключови за въздействие и
оперативни за резултат.
Първите покриват целия период на изпълнение на Плана, а вторите се
отчитат поетапно през годишните доклади за наблюдение на ОПР и така се
осигурява кумулативния ефект от постепенно и последователно натрупване на
получените резултати.
Ключовите са предварително избрани, а оперативните се определят от
работната група, която изготвя годишните доклади.
Индикаторите, по своя характер са количествени и качествени
измерители, интерпретирани по начин, който създава обективна представа за
напредъка на изпълнението на Плана.
Те се обосновават от систематизирани статистически
организирани в различни рубрики и отразени в няколко приложения:

данни,

◘Приложение 1 „Справка - Изпълнение на проекти на Община
Плевен по реализацията на Общинския план за развитие (2014-2020 г.) през
2015 г.”
◘Приложение 2 „Справка – Одобрени за финансиране проекти на
Община Плевен през 2015 г.”
◘Приложение 3 „Справка – Разработени, депозирани за оценка и
неодобрени за финансиране проекти на Община Плевен през 2015 г.”
◘Приложение 4 „Справка - Проекти на Община Плевен, депозирани
за оценка или в процес на разработване през 2015 г.”.
◘Приложение 5 „Справка - Изпълнение на обекти на Община Плевен
по реализацията на Общинския план за развитие (2014-2020 г.) през 2015
г.”
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Приложение 1

СПРАВКА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (2014-2020 Г.) ПРЕЗ 2015 Г.
№

Наименование
на проекта/бенефициенти

Източник на
финансиране

Общ бюджет
(в лв.)

1

2

3

4

Средства
от донора
(в лв.)
5

Собствен
принос
(в лв.)
6

Партньор
ски принос
(в лв.)

Постигнати
резултати

7

8

СОБСТВЕНИ ПРОЕКТИ
1

програма
Проект
„Изграждане
на Оперативна
Областен
информационен „Техническа помощ” 20072013 г., Приоритетна ос 3
център Плевен” – фаза 2
„Популяризиране
на
Община Плевен
европейската кохезионна
политика и нейните цели в
България и осигуряване на
обща
и
статистическа
информация”, Мярка 3
„Изграждане
и
функциониране
на
областни информационни
центрове”

170 000

170 000
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програма
Проект
„Изграждане
на Оперативна
Областен
информационен „Техническа помощ” 20072013 г., Приоритетна ос 3
център Плевен” – фаза 3
„Популяризиране
на

40 000

40 000

1.Продължено
предоставяне
на
информационни услуги на
потребители
от
11-те
общини на Област Плевен.
2.Надградени знания за
финансовите механизми на
ЕС в България.
3.Повишена
проектна
активност на потенциални
бенефициенти.
4.Закупена
закрита
мобилна сцена с осветление
за външен монтаж.
5.Закупени
11
LCD
видеодисплея за 11 общини
6.Система за симултантен
превод.
7.
Закупени
24
бр
велосипеди награден фонд.
8.Текущ ремонт на сградата
на ОИЦ-Плевен
1.Продължено
предоставяне
на
информационни услуги на
потребители
от
11-те

6

Община Плевен

3

Проект
„Продължаване
функционирането
на
Областен
информационен
център-Плевен, като част от
националната мрежа от 27
областни
информационни
центрове”
Община Плевен
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европейската кохезионна
политика и нейните цели в
България и осигуряване на
обща
и
статистическа
информация”, Мярка 3
„Изграждане
и
функциониране
на
областни информационни
центрове”
Оперативна
програма
„Добро управление“ 20142020, Приоритетна ос 4
„Техническа помощ за
управлението на ЕСИФ”,
Процедура „Осигуряване
функционирането
на
националната мрежа от 27
областни информационни
центрове“

програма
Проект „Интегриран градски Оперативна
„Регионално
развитие“
транспорт на Плевен”
2007-2013 г., Приоритет
Община Плевен
1„Устойчиво
и
„Тролейбусен
транспорт” интегрирано
градско
ЕООД Плевен
развитие”, Операция 1.5
„Системи за устойчив
градски
транспорт”,
Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ
„Подкрепа
за
интегриран
градски
транспорт в 5-те големи
града”

общини на Област Плевен.
2.Надградени знания за
финансовите механизми на
ЕС в България.
3.Повишена
проектна
активност на потенциални
бенефициенти.
4.Режийни разходи и др.
500 000

500 000

23 322 246

20 395 013

2927233

1.Продължено
предоставяне
на
информационни услуги на
потребители
от
11-те
общини на Област Плевен.
2.Надградени знания за
финансовите механизми на
ЕС в България.
3.Повишена
проектна
активност на потенциални
бенефициенти.
1.Изпълнени 8 компоненти:
- изграждане на Център за
управление и контрол на
масовия градски обществен
транспорт; въвеждане на
интелигентни системи за
управление на транспорта и
трафика; изграждане на
ново тролейбусно депо;
ремонт и разширяване на
въздушната
контактна
мрежа с 4 нови маршрута –
6,5 км.; ремонт на 170
спирки; изграждане на 9,5
км. мрежа от 8 нови
велоалеи;
разработване
пакет от стратегически
управленски документи.
2.Подобрено състояние на
инфраструктурата
на
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5

за
Социално
Проект „Днес инвестираме в Проект
включване – фаза 2, на
бъдещето на децата”
Министерството на труда
Община Плевен
и социалната политика.

1 644 753

1 600 000

44 753
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Проект
„Изграждане
на
регионална
система
за
управление на отпадъци в
регион Плевен”

Оперативна
програма
„Околна среда“ 2007-2013
г., Приоритетна ос 2
„Подобряване и развитие
на инфраструктурата за
Община Плевен
третиране на отпадъци”,
Долна Митрополия, Долни Схема за безвъзмездно
Дъбник, Гулянци, Пордим и финансиране „Изграждане
Искър.
на регионални системи за

27 795 953

22 256 220

1 612 165

3 927 568

масовия градски обществен
транспорт.
3.Повишено качество на
обществената услуга –
превоз на пътници.
4.Намалени вредни емисии.
5.Подобрени параметри на
околната среда.
1.Изграден
Регионален
център
за
ранна
интервенция
на
уврежданията за работа с
деца на възраст от 0 до 7 г.
и техните родители.
2.Закупен трансформиран
микробус за превоз на деца
с двигателни затруднения.
3.Наети 30 специалисти за
работа в Центъра.
4.Обучени специалисти за
работа в центъра.
5.Повишен капацитет на
системата за социална
подкрепа.
6.Предоставени социални
услуги на 900 лица, в това
число
500
деца
за
недопускане
на
изоставянето.
7.Осъществена превенция
на социалното изключване.
1.Изградено
регионално
депо за отпадъци за
общините Плевен, Долна
Митрополия,
Долни
Дъбник, Гулянци, Пордим
и Искър.
2.Изградена
сепарираща
линия.
3.Изградена инсталация за
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управление на отпадъци”,
Процедура „Изграждане на
регионални системи за
управление на отпадъците
в региони: Борово (Бяла,
област
Русе),
Варна,
Велико Търново, Габрово,
Добрич,
Костенец
(Самоков),
Левски
(Никопол),
Луковит,
Панагюрище,
Плевен,
Разлог, Стара Загора и
Ямбол”
програма
Проект „Временна заетост на Национална
младежи
с
висше „Старт в кариерата 2014”
1
на
образование в общинската Компонент
Агенцията по заетост към
администрация”
Министерството на труда
Община Плевен
и социалната политика.

Проект „Временна заетост на
младежи
с
висше
образование в общинската
администрация”
Община Плевен

Национална
програма
„Старт в кариерата 2015”
Компонент
1
на
Агенцията по заетост към
Министерството на труда
и социалната политика.

компостиране.
4.Организиран процес на
сметосъбиране,
сметоизвозване
и
депониране на отпадъци.
5.Намалено замърсяване и
подобрени параметри на
околната среда.

21 258

21 258

9 000

9 000

1.Разкрити
временни
работни места – за 9
месеца, 8 часа дневно.
2.Наети общо 5 безработни
младежи
с
висше
образование
без
професионален опит и
стаж,
като
младши
експерти в Община Плевен.
3.Осигурени
по-високи
доходи и по-добро качество
на живот.
4.Намалена безработица и
повишено ниво на заетост в
Община Плевен.
5.Намален
натиск
на
местния трудов пазар.
1.Разкрити
временни
работни места – за 9
месеца, 8 часа дневно.
2.Наети общо 2 безработни
младежи
с
висше
образование
без
професионален опит и
стаж,
като
младши
експерти в Община Плевен.
3.Осигурени
по-високи

9

9

Проект „Осигуряване на Регионална
временна трудова заетост на заетост
безработни
лица
за
поддръжка на общинска
собственост”

програма

за

12 755

12 755

програма
и Национална
аварийни
и „Неотложни
работи
при
зимни
условия” на Агенцията по
заетост
към
Министерството на труда
и социалната политика.

29 761

29 761

Община Плевен
Агенция по заетостта
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Проект
„Поддържане
почистване на площи
терени ”
Община Плевен
Агенция по заетостта

доходи и по-добро качество
на живот.
4.Намалена безработица и
повишено ниво на заетост в
Община Плевен.
5.Намален
натиск
на
местния трудов пазар.
1.Въведени
мерки
за
подобряване на достъпа до
местния трудов пазар.
2.Разкрити 5 нови работни
места за работници по
поддръжка
4.Осигурена
временна
трудова заетост – 6 месеца,
8 ч. дневно, за безработни
лица
в
трудоспособна
възраст.
5.Подобрени доходи на
лица
в
неравностойно
социално положение.
6.Намалена безработица и
повишена трудова заетост
на лица в неравностойно
социално положение на
територията на Община
Плевен.
7.Повишени
доходи
и
подобрено качество на
живот на гражданите.
1.Разкрити
временни
работни места за 5 месеца,
4 часа дневно.
2.Наети 28 безработни
лица, като работници за
извършване на ремонт и
поддръжка на общинска
собственост, почистване на
нерегламентирани
сметища.

10
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Проект
„Активиране
обучение на младежи
възраст до 29 години”
Община Плевен
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Проект
„И
семейство”
Община Плевен
Агенция
за

аз

програма
и Национална
на „Активиране на неактивни
лица”, Компонент 1 „Работа
с неактивните лица” на
Министерството на труда и
социалната политика.

програма
имам Оперативна
„Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г.,
Приоритетна
ос
5
социално „Социално включване и

16 000

16 000

360 000

360 000

3.Осигурени
по-високи
доходи и по-добро качество
на живот.
4.Намалена безработица и
повишено ниво на заетост в
Община Плевен.
5.Намален
натиск
на
местния трудов пазар.
1.Извършени консултации
от трудов медиатор на
икономически неактивни
лица -безработни младежи
до 29 г. без поддържана
регистрация в ДБТ
2.Извършени консултации
от трудов медиатор на
младежи, отпаднали от
системата на средното
образование.
3.Стимулирани безработни
младежи
да
повишат
трудовата
си
квалификация.
4.Подпомогнати младежи
за започване на работа
5.Осигурени
по-високи
доходи и по-добро качество
на живот на безработни
младежи до 29 години.
6.Намалена безработица и
повишено
ниво
на
младежка заетост в Община
Плевен.
7.Намален
натиск
на
местния трудов пазар.
1. Разширяване на мрежата
от социални услуги в
общността, предоставяни за
деца, лишени от родителска
грижа и настанени в
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подпомагане

насърчаване на социалната
икономика”,
Основна
област на интервенция 5.2
„Социални
услуги
за
превенция на социалното
изключване
и
преодоляване на неговите
последици”, Процедура за
директно предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ „Приеми ме”
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програма
Проект „Подкрепа за достоен Оперативна
„Развитие на човешките
живот”
ресурси” 2007-2013 г.,
Община Плевен
Приоритетна
ос
5
Агенция
за
социално „Социално включване и
подпомаганe
насърчаване на социалната
икономика”, Област на
интервенция
5.2
„Социални
услуги
за
превенция на социалното
изключване
и
преодоляване на неговите
последици”,
Схема
„Алтернативи”
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Проект „Нови възможности Оперативна

програма

1 600 000

1 600 000

631 800

631 800

специализирани
институции,
вкл.
с
увреждания.
2.Предоставяне
на
социална услуга Приемна
грижа с капацитет -35 деца.
2.Обучени и наети 3
специалисти – социални
работници.
3.Обучени и одобрени 34
кандидат-приемни
родители.
4.Настанени
35
деца,
лишени от родителска
грижа,
в
приемни
семейства.
5.Осиновени 6 деца.
6.Повишен капацитет на
системата за социална
подкрепа.
1.Наети 134 безработни
обучени
лица
за
предоставяне на социалната
услуга в общността „Личен
асистент”.
3.Подобрени
грижи
в
семейна среда за 134
потребители на социални
услуги – лица, вкл. деца с
увреждания.
4.Повишен капацитет на
системата за социално
подпомагане за оказване
подкрепа на нуждаещи се
граждани.
5.Разширен
обем
на
услугите, предоставяни на
територията на община
Плевен.
1.Наети 138 безработни

12
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за грижа (предоставяне на
социалната услуга Личен
асистент за 130 лица, вкл.
деца с увреждания, 10 месеца,
6 ч. дневно”
Община Плевен
Агенция
за
социално
подпомаганe

„Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.,
Процедура за директно
предоставяне
на
безвъзмездна финансова
помощ
„Нови
алтернативи”

Проект
„Обновяване
и
модернизация
на
физическата
среда,
чрез
реконструкция
на
централната пешеходна зона
на град Плевен” фаза - 1

Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013 г., Приоритетна
ос
1
„Устойчиво
и
интегрирано
градско
развитие”, Операция 1.4
„Подобряване
на
физическата
среда
и
превенция
на
риска”,
Схема „Зелена и достъпна
градска среда”

4 911 841

4 666 249

245 592

програма
Проект
„Обновяване
и Оперативна
развитие”
модернизация
на „Регионално
физическата
среда,
чрез 2007-2013 г., Приоритетна

898 637,65

824 826,52

43 411,92
30 399,21
73 811,13

Община Плевен
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обучени
лица
за
предоставяне на социалната
услуга в общността „Личен
асистент”.
3.Подобрени
грижи
в
семейна среда за 138
потребители на социални
услуги – лица, вкл. деца с
увреждания.
4.Повишен капацитет на
системата за социално
подпомагане за оказване
подкрепа на нуждаещи се
граждани.
5.Разширен
обем
на
услугите, предоставяни на
територията на община
Плевен.
1.Ремонт на част от
централната
пешеходна
зона на град Плевен:
-пл. „Възраждане”
-отсечката на ул.„Васил
Левски”,
от
площада,
между
улиците
„Цар
Симеон” и „Бъкстон”.
2.Ремонт на ВиК-мрежа в
участъка между улиците
„Цар Симеон” и „Бъкстон”.
3.Реконструкция на Главен
градски фонтан
4.Подобрена градска среда.
5.Подобрени условия за
отдих и развлечение на
гражданите.
6.Подобрени параметри на
околната среда.
1.Ремонт на част от
централната
пешеходна
зона на град Плевен:

13

17

18

1
„Устойчиво
и
реконструкция
на ос
градско
централната пешеходна зона интегрирано
развитие”, Операция 1.4
на град Плевен” фаза - 2
„Подобряване
на
Община Плевен
физическата
среда
и
превенция
на
риска”,
Схема „Зелена и достъпна
градска среда”
програма
Проект
„Обновяване
и Оперативна
развитие”
модернизация
на „Регионално
физическата
среда,
чрез 2007-2013 г., Приоритетна
1
„Устойчиво
и
реконструкция
на ос
градско
централната пешеходна зона интегрирано
развитие”, Операция 1.4
на град Плевен” фаза - 3
„Подобряване
на
Община Плевен
физическата
среда
и
превенция
на
риска”,
Схема „Зелена и достъпна
градска среда”
програма
Проект
„Създаване
на Оперативна
развитие”
проектна
готовност
за „Регионално
участие
по
Оперативна 2007-2013 г., Приоритетна
програма „Региони в растеж” ос 5 „Техническа помощ”,
през програмния период Операция 5.3 „Изграждане
на
капацитет
на
2014-2020 г.”
бенефициентите
на
Община Плевен
ОПРР”,
Схема
„В
подкрепа за следващия
програмен период”

2 096 218,10

1 991 407,20

1 348 384

1 348 384

104 810,90

-Водни огледала
-Пеещ фонтан
2.Подобрена градска среда.
3.Подобрени условия за
отдих и развлечение на
гражданите.
4.Подобрени параметри на
околната среда.
1.Изграждане
на
нова
улица „София“
2.Подобрена градска среда.
3.Подобрена сигурност и
безопасност на гражданите
при придвижване.
4.Подобрени параметри на
околната среда.

1.Изготвени
работни
проекти на 45 обекта в
обхвата на 3-те зони за
активно въздействие, в
границите на Интегрирания
план
за
градско
възстановяване и развитие
на Плевен 2013-20:
●12 сгради, вкл.
изготвяне на технически
паспорти,
доклади
за
детайлно
енергийно
обследване, сертификати за
актуалното състояние на
потреблението на енергия и
комплексни доклади за
оценка за съответствие на
инвестиционните проекти
със
съществените
изисквания към строежите,
съгласно Чл.142 и чл.169 от
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ЗУТ:
-Начално
училище
„Христо Ботев”
-Център за работа с деца
-ЦДГ 12 „Ралица”
-ЦДГ 2 „Юнско въстание”
-ЦДГ 8 „Щурче”
-Зала „Катя Попова
-Детска ясла „Гергана”
-Нов
Комплекс
за
социални
услуги
(в
сградата
на
бившето
училище „Марин Дринов”).
Разкриването
на
КСУ
включва преместване на:
Общински
домашен
социален
патронаж
Плевен, Дневен център за
възрастни с увреждания от
ул.”Самуил” №55, Център
за социална рехабилитация
и интеграция от бул.
„Скобелев”№20,
и
разкриване
на
Дневен
център за възрастни с
физически увреждания и
Център
за
временно
настаняване.
-ЦДГ 20 „Калина
-СОДГ 11 „Теменуга”
-ОДЗ 18 „Дружба”
-ОДЗ 19 „Яница”
●8 обекта част от
пешеходната зона: 1 зелена
площ,
1
площадно
пространство,
1
хидротехническо
съоръжение и 5 спортна и
детски площадки:
-Градска градина
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-пл.„Стефан Стамболов”
-Водна каскада
-Нова детска площадка –
в ж.к. „Мара Денчева”,
между улиците „Ведрина”
и „Мануш войвода”;
-Нова детска площадка –
в ж.к.„Дружба”, до бл.119;
-Нова детска площадка –
в ж.к.„Дружба”, до бл.319;
-Съществуващи спортна
и детска площадка –
между улиците „Георги
Кочев”, „Гренадерска” и
„Неофит Рилски”;
-Нова детска площадка –
между
улиците
„Цар
Самуил”, „Кала тепе” и
„Мария Кюри”;
●18 линейни обекти
улици, вкл. 1 кръстовище, и
други 7 елементи на
транспортната
инфраструктура - 2 пътни
надлеза и 5 моста на
р.Тученица:
-Улица „Люлин” от К 3 до
ОК 729а, между ул.„Ангел
Кънчев” и бул.„Русе”.
-Улица „Ангел Кънчев” от
ОК 713а до ОК 1571, между
ул.
„Иван
Вазов”
и
бул.„Христо Ботев”
-Улица
„Георги
Бенковски” от ОК 2573 до
ОК 729а, между ул.„Св. Св.
Кирил и Методий” и
ул.„Люлин”.
-Улица „Москва” от ОК
130,
отсечката
от
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кръстовището
с
ул.„Св.Климент Охридски”
до
кръстовището
с
ул.„Сергей Румянцев”
-Улица „Гургулят” от ул.
Вардар до ОК 2147а,
отсечката от кръстовището
с
ул.„Вардар”
до
кръстовището с ул.„Ген л-т
Атанас Стефанов”
-Улица „Цар Борис III” от
ОК 2276 до ОК 751,
отсечката от кръстовището
с ул.„Данаил Попов” и
ул.„Димитър
Константинов”,
до
пл.„Свобода”;
-Улица
„Коста
Хаджипакев” от ОК 622 до
ОК 755, отсечката от ул.
„Васил
Левски”
до
кръстовището с ул. „Цар
Борис III”;
-Улица „Цар Симеон”
между улиците „Васил
Левски”
и
„Георги
Бенковски”.
-Улица „Мур” от ОК 345б
до ОК 381в, отсечката от
кръстовището
с
ул.
„Марица” до кръстовището
с ул. „Цар Самуил” и ул.
„Цар
Шишман”,
вкл.
кръстовището с ул. „Цар
Самуил” и ул. „Цар
Шишман”;
-Улица
„Страхил
войвода” - от ОК 59 до ОК
64, ж.к. „Мара Денчева”.
-Улица „Индже войвода”
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от ОК 391 до ОК 61а,
отсечката от кръстовището
с бул.„Христо Ботев” до
кръстовището
с
ул.„Страхил войвода”, ж.к.
„Мара Денчева”.
-Улица „Ангел войвода” от
ОК 64 до ОК 71, отсечката
от
кръстовището
с
ул.„Страхил войвода” до
кръстовището
с
ул.
„Генерал Столетов”, ж.к.
„Мара Денчева”.
-Улица
№1
между
ул.„Александър Малинов”
и бул.„България”
пред
блокове 323-324-326-328 от ОК 367 до ОК 417, ж.к.
„Дружба”.
-Улица
№2
между
ул.„Александър Малинов”
и бул.„България”
пред
блокове 312-313--319-319а
– от ОК 283 до ОК 430, ж.к.
„Дружба”.
-Улица
№3
от
ул.„Александър Малинов”
пред блокове 121-122-125до кръстовище при бл. 137
– от ОК 5 ел през ОК 153
до ОК 124а, ж.к. „Дружба”.
-Пътен надлез за ж.к.
„Сторгозия”,
над
ул.„Сторгозия”.
-Пътен надлез на бул.
„Георги
Кочев”
над
ж.п.линия София-Варна
-Улица„Вит” – от ОК 40а
до ОК 150, отсечката от
фирма
„ИЗОБОР”
до
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Проект
„Изграждане
на Публична инвестиционна
„Растеж
и
Многофункционална спортна програма
устойчиво развитие“ на
зала в гр. Плевен”
Правителството
на
Община Плевен
Република България

12 809 284
Авторски и стр.
13 241 655
2 000 000 за
2 000 000 за първа
надзор
първа фаза
фаза
4%
11 241 655 за 10 809 284 за втора
432 371
втора фаза
фаза

кръстовището с ул. „Втора
задгарова”, Индустриална
зона.
-Булевард„Георги Кочев”
от ОК 151 до ОК 1657 и ОК
1658, от Надлеза до
кръстовището
с
ул.„Гренадерска”,
Индустриална зона
-Улица„Северна” от ОК
140а до ОК 118а, зад
централна сграда на фирма
„Сторко”,
Индустриална
зона.
-Пешеходно
мостче
между двете платна на
ул.„Вардар”,
откъм
ул.„Гургулят”;
-Пешеходно
мостче
между двете платна на
ул.„Вардар”,
срещу
Народно
читалище
„Съгласие”;
-Пътен мост на ул.„Стоян
Заимов”;
-Пешеходно
мостче
между двете платна на
ул.„Дойран”,
откъм
ул.„Коста Хаджипакев”;
-Пешеходно
мостче
между двете платна на
ул.„Дойран”,
откъм
ул.„Поп Богомил”;
1.Проведена
обществена
поръчка за избор на
изпълнител на инженеринг
„Проектиране и СМР на
Многофункционална
спортна зала”.
2.Изготвяне на работен

19

20

Проект
„Подпомагане
подготовката за училище на
деца в уязвимо положение,
във възрастовата група от 3
до
6
години,
чрез
подобряване на достъпа до
качествени
предучилищни
образователни и социални
дейности за бедните деца и
децата
в
неравностойно
положение на територията на
Община Плевен ”.
Община Плевен
Асоциация „Българо-Норвежко
дружество” – Осло, Норвегия

Европейско икономическо
пространство, Програма
„Деца в и младежи в риск”
BG06, компонент 2 „Деца
в риск”

488 958

488 958
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програма
Проект
„Компетентна
и Оперативна
ефективна администрация на „Административен
капацитет” 2007-2013 г.,
община Плевен“
Приоритетна
ос
ІІ
Община Плевен
„Управление
на
човешките
ресурси”,
Подприоритет
2.2.
„Компетентна
и
ефективна
държавна
администрация”,
Бюджетна
линия
BG051PO002/13/2.2-14
програма
Проект „Предоставяне на Оперативна

169 956

169 956

955 324

955 324
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проект в пълен обем по
ЗУТ.
3.Подготвка
на
строителната площадка –
разчистване на терена.
4. Извършено СМР на кота
-0,10 м
1.Реализиране на пакет от
мерки
за
успешна
интеграция на деца от
ромски
произход
в
образователната система,
ученици
в
ЦДГ
12
"РАЛИЦА",
ОДЗ „9-ти
май" - гр. Славяново, ОДЗ 6
"Незабравка" - гр. Плевен,
ОДЗ "1-ви Юни" - гр.
Плевен и ЦДГ „Вит" - с.
Дисевица:
-частичен
ремонт
на
сградния фонд;
-доставка на обзавеждане и
оборудване на кабинети;
-работа с деца и родители
за
приобщаване
към
училищна
среда
и
превенция на отпадането.
1.Провеждане на обучения,
подбрани от Каталога на
ИПА за 2014г. – 60
служители по 4 теми.
2.Провеждане на
специализирани обучения –
250 служители по 5 теми.
3.Осигуряване на работни
материали
4.Осигуряване на логистика
5.Дейности за информация
и публичност
1.Провеждане на подбор и
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социални услуги в общността
в 6 центъра за настаняване
от семеен тип за деца и
младежи,
изведени
от
специализирани
институции”.
Община Плевен
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Проект
„Устойчиво
управление на горите и
опазване на околната среда,
чрез създаване на система за
ранно откриване на горски
пожари, видеонаблюдение и
оповестяване”
Община Плевен
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Проект „Ремонт на част от
първи етаж на вход „В” от
жилищен
блок
на
ул.
„Даскал
Димо”
№7
в
гр.Плевен, УПИ I, стр.кв.352,
за преместване на Центъра за
социална рехабилитация и
интеграция
за
деца
с
увреждания - Плевен, с цел
разширяване на сградния
фонд
и
повишаване
функционалните
възможности на социалната
услуга”

„Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г.,
Приоритетна
ос
5
„Социално включване и
насърчаване
на
социалната икономика”,
Област на интервенция 5.2
„Социални
услуги
за
превенция на социалното
изключване
и
преодоляване на неговите
последици”, Схема „Да не
изоставяме нито едно
дете” – Компонент 2:
„Разкриване на социални
услуги в общността”
Мярка
226
„Възстановяване
на
горския
потенциал
и
въвеждане на превантивни
дейности” на Програмата
за развитие на селските
райони (2007-2013 г.)
Проект „Красива България
2015”
Мярка
01
„Подобряване
на
социалната
инфраструктура“
към
Министерството на труда
и социалната политика

назначаване на персонал на
6 ЦНСТ за деца и младежи,
изведени
от
специализирани
институции –85 служители.
2.Настаняване на 72 деца и
младежи.
3.Предоставяне
на
социалната
услуга
в
общността
„Център за
настаняване от семеен тип”
на деца навършили 3 г. и на
младежи до 33 г. възраст.

243 980

243 980

122 431

61 215,50

1.Изграждане на Модулен
наблюдателен комплекс в
землището на с.Буковлък –
Кула за видеонаблюдение
за превенция на горските
пожари.
2.Изграждане на Център за
мониторинг и контрол
61 215,50

1. Моденизация на сградата
на ЦСРИДУ.
2. Обновяване на част от
общинската
социална
инфраструктура
3.
Повишаване
функционалните
възможности на системата
за социално подпомагане.
4.
Подобряване
на
условията за предоставяне
на социални услуги за
нуждаещи се 50 деца с
увреждания на възраст
между 3 и 18 години.
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Община Плевен
25

Проект
„Разкриване
на
Център
за
почасово
предоставяне на услуги за
социално
включване
в
общността или в домашна
среда”
Община Плевен

Оперативна
програма
„Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.,
Приоритетна
ос
2
„Намаляване на бедността
и
насърчаване
на
социалното включване”,
Инвестиционен приоритет
3 „Повишаване на достъпа
до услуги, които са на
достъпна цена, устойчиви
и
висококачествени,
включително здравни и
социални услуги от общ
интерес”, Специфична цел
3.1
„Подобряване
на
достъпа
на
хора
с
увреждания и хора над 65
г. в невъзможност за
самообслужване до услуги
за социално включване и
здраве-опазване”,
Процедура
„Независим
живот”

ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРОЕКТИ

499 000

499 000

81 129 910,75

51 305 378,22

1.Подбор на 215 кандидат
потребители на социални
услуги - лица с трайни
увреждания и самотно
живеещи възр астни хора
над 65 г..
2.Подбор, обучение
и
назначаване на персонал 47 доставчици на социални
услуги.
3.Предоставяне
на
социалните услуги „Личен
асистент“,
„Социален
асистент“ и „Домашен
помощник“.
4.Предоставяне
на
мотивационна,
психологическа и здравна
подкрепа на персонала и на
потребители.

2 574 718,53

6 854 801,00

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ
26

програма
Проект „Осигуряване на Национална
трудова заетост за безработни „Заетост и обучение на
хора с трайни увреждания
младежи с увреждания”
- 2013” на Агенция за
Сдружение „БАЛИЗ” Плевен
хората с увреждания към
Министерството на труда
и социалната политика

12 960

10 840

2 120

1.Разкрито 1 работно място
за младеж с увреждания.
2.Нает един безработен,
като „Социален асистент”
на 12 деца в Дневен център
за деца с увреждания.
3.Предоставени социални
услуги в общността –
дневна грижа, на нуждаещи
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27

за
Проект „Мрежа от региони за Програма
междурегионално
ИТС решения”
сътрудничество
Сдружение „Еврорегион
„ИНТЕРРЕГ
IV
С”,
Плевен-Олт” – Плевен
Приоритет 2 „Околна
среда и превенция на
риска”,
Подтема
за
сътрудничество „Енергия
и устойчив транспорт”

254 258

241 545
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Проект
„Е-ПОДЕМ
–
Европейски
проекти,
общински
дейности
и
електронен мениджмънт”

Оперативна
програма
„Техническа
помощ”
Приоритетна
ос
1:
Подпомагане
на
реализирането
на
Национално сдружение на дейностите на структурите
общините
в
Република на централно ниво; мерки
България
за
изграждане
на
Община Плевен
капацитет
на
институциите, работещи
по
Структурните
фондове”,
Мярка
на
подкрепа 10: „Подкрепа
на
общините
за
разработване, управление
и изпълнение на проекти,
финансирани по СКФ”.
BG161PO002-1.10.01

За Община
Плевен
27 220

27 220

12 713

се деца.
4.Повишен капацитет на
системата за социално
подпомагане.
1.Разработени концепции
за
внедряване
на
интелигентни транспортни
системи.
2.Разработено
предпроектно проучване за
внедряване на система за
електронно таксуване в
масовия градски обществен
транспорт.
3.Разработен
Регионален
ИТС план за действие на
Община Плевен (2014-2020
г.)
1.Закупена, доставена и
монтирана офис техника,
хардуер
и
електронни
подписи, предназначени за
адмистрацията:
-широкоформатен скенер –
1бр.;
-сървър – 1 бр.;
-компютърна конфигурация
– 2 бр.;
-принтери – 2 бр.;
-киоск терминал – 1 бр.;
-LCD видеоекран – 1 бр.;
-електронни подписи и
електронни четци – 2бр.;
-документо
оборотен
скенер - 2 бр.
2.Повишен капацитет за поуспешно разработване и
изпълнение на проекти с
европейско финансиране.
3.Създадена техническа и
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29

30

Проект „BUMP – Планове за Хоризонтална програма на
„Интелигентна
устойчива
градска ЕС
енергия”
мобилност”

За община
Плевен
24 200

24 200

„Национална програма за
младежта 2011-2015 г.”,
Подпрограма 1 „Развитие
на мрежа от Младежки
информационноконсултативни центрове
Сдружение „Младежко бюро за (МИКЦ)” на Национален
социални услуги и граждански център
„Европейски
инициативи” Плевен
младежки програми и
Община Плевен
инициативи” към МОМН

50 000

50 000

ОБЩО ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ

368 638

353 805

ОБЩО ПРОЕКТИ

81 498 548,75

51 659 183,22

Бизнес-център
AREA
от
Триест- Италия,
Партньори от 9 страни-членки
на ЕС, вкл.
Сдружение „Клуб устойчиво
развитие на гражданското
общество - София
10-те най-големи общини в
България
Проект
„Продължаване
дейността
на
Младежки
информационноконсултативен
център
БАРОМЕТЪР”

технологична възможност
за включване на Община
Плевен
в
новата
Електронна система за
управление и контрол на
проектите по Оперативните
програми.
1.Обучение в страната и
чужбина на 3-ма общински
експерти,
работещи
в
сферата на транспорта.
2.Обмен на добри практики
в областта на градската
мобилност
между
представители
на
9
държави-членки на ЕС.
3.Изготвяне на План за
устойчива
градска
мобилност на Плевен.
1.Предоставени
информационноконсултантски услуги на
нуждаещи се младежи.
2.Подпомогнати младежи
за
придобиване
на
образование и намиране на
работа.

14 833
2 574 718,53

6 869 634,00
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Приложение 2

СПРАВКА

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СОБСТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 Г.
№
1
1

2

3

Наименование
на проекта/бенефициенти/статус

Източник на финансиране

2
3
програма
Проект
„Изграждане
на
Областен Оперативна
„Техническа помощ” 2007информационен център Плевен” – фаза 3
2013 г., Приоритетна ос 3
Община Плевен
„Популяризиране
на
европейската
кохезионна
Резултат: Срок на изпълнение 6 месеца,– от политика и нейните цели в
01.07 до 31.12.2015 г.
България и осигуряване на
обща
и
статистическа
информация”,
Мярка
3
„Изграждане и функциониране
на областни информационни
центрове”
Проект „Продължаване функционирането на Оперативна програма „Добро
2014-2020,
Областен информационен център-Плевен, управление“
ос
4
като част от националната мрежа от 27 Приоритетна
„Техническа
помощ
за
областни информационни центрове”
управлението на ЕСИФ”,
Община Плевен
Процедура
„Осигуряване
функционирането
на
Резултат: Срок на изпълнение 37 месеца – от националната мрежа от 27
13.12.2015 г. до 31.12.2018 г.
областни
информационни
центрове“
Проект „Временна заетост на младежи с Национална програма „Старт
висше
образование
в
общинската в кариерата 2015” Компонент
1 на Агенцията по заетост
администрация”
към Министерството на труда
Община Плевен
и социалната политика.

4
40 000

Средства
от донора
(в лв.)
5
40 000

500 000

500 000

9 000

9 000

Общ бюджет
(в лв.)

Собствен
принос
(в лв.)
6

Партньор
ски принос
(в лв.)
7

Резултат: Срок на изпълнение 9 месеца – от
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4

01.12.2015 г. до 31.08.2016 г.
Проект „Осигуряване на временна трудова Регионална
заетост на безработни лица за поддръжка на заетост
общинска собственост”

програма

за

12 755

12 755

29 761

29 761

16 000

16 000

Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2014-2020
г.,
Процедура
за
директно
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Нови
алтернативи”

631 800

631 800

Оперативна
програма
„Регионално развитие” 20072013 г., Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано

898 637,65

824 826,52

Община Плевен
Агенция по заетостта

5

6

7

Резултат: Срок на изпълнение 6 месеца – от
април 2015 г. до септември 2015 г.
програма
Проект „Поддържане и почистване на площи Национална
„Неотложни аварийни работи
и терени ”
при зимни условия” на
Община Плевен
Агенцията по заетост към
Агенция по заетостта
Министерството на труда и
социалната политика.
Резултат: Срок на изпълнение 2 месеца – от
01.01.2015 г. до 28.02.2015 г.
програма
Проект „Активиране и обучение на младежи Национална
„Активиране на неактивни
на възраст до 29 години”
лица”, Компонент 1 „Работа с
Община Плевен
неактивните
лица”
на
Министерството на труда и
Резултат: Срок на изпълнение 32 месеца – от социалната политика.
11.05.2015 г. до 31.12.2017 г.
Проект „Нови възможности за грижа
(предоставяне на социалната услуга Личен
асистент за 130 лица, вкл. деца с увреждания,
10 месеца, 6 ч. дневно”
Община Плевен
Агенция за социално подпомаганe

8

Резултат: Срок на изпълнение 12 месеца – от
април 2015 г. до март 2016 г.
Проект „Обновяване и модернизация на
физическата среда, чрез реконструкция на
централната пешеходна зона на град Плевен”
фаза - 2

73 811,13
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Община Плевен
Резултат: Срок на изпълнение 12 месеца – от
януари 2015 г.до 31 декември 2015 г.
9

Проект „Обновяване и модернизация на
физическата среда, чрез реконструкция на
централната пешеходна зона на град Плевен”
фаза - 3
Община Плевен
Резултат: Срок на изпълнение 4 месеца – от
септември 2015 г.до 31 декември 2015 г.

10

Проект „Ремонт на част от първи етаж на
вход „В” от жилищен блок на ул. „Даскал
Димо” №7 в гр.Плевен, УПИ I, стр.кв.352, за
преместване на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция за деца с
увреждания - Плевен, с цел разширяване на
сградния
фонд
и
повишаване
функционалните възможности на социалната
услуга”
Община Плевен

градско развитие”, Операция
1.4
„Подобряване
на
физическата
среда
и
превенция на риска”, Схема
„Зелена и достъпна градска
среда”
Оперативна
програма
„Регионално развитие” 20072013 г., Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие”, Операция
1.4
„Подобряване
на
физическата
среда
и
превенция на риска”, Схема
„Зелена и достъпна градска
среда”
Проект „Красива България
2015”
Мярка
01
„Подобряване на социалната
инфраструктура“
към
Министерството на труда и
социалната политика

2 096 218,10

1 991 407,20

104 810,90

122 431

61 215,50

61 215,50

499 000

499 000

Резултат: Срок на изпълнение 9 месеца – от март
2015 г. до 07 декември 2015 г.
11

програма
Проект „Разкриване на Център за почасово Оперативна
на
човешките
предоставяне на услуги за социално „Развитие
2014-2020
г.,
включване в общността или в домашна ресурси”
Приоритетна
ос
2
среда”
„Намаляване на бедността и
Община Плевен
насърчаване на социалното
Резултат: Срок на изпълнение 23 месеца – от включване”, Инвестиционен
приоритет 3 „Повишаване на
01.02.2016 г. до 31.12.2017 г.
достъпа до услуги, които са
на достъпна цена, устойчиви
и
висококачествени,
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12

включително
здравни
и
социални услуги от общ
интерес”, Специфична цел 3.1
„Подобряване на достъпа на
хора с увреждания и хора над
65 г. в невъзможност за
самообслужване до услуги за
социално
включване
и
здраве-опазване”, Процедура
„Независим живот”
Проект „И аз имам семейство (развитие на Оперативна програма „Развисоциалната услуга Приемна грижа в Плевен)” тие на човешките ресурси
2014-2020”, Приоритетна ос 2
Община Плевен
„Намаляване на бедността и
Агенция за социално подпомагане
насърчаване на социалното
включване”, Инвестиционен
Резултат: Срок на изпълнение 36 месеца – от приоритет 3 „Повишаване на
01.01.2016 г. до 31.12.2018 г.
достъпа до услуги, които са
на достъпна цена, устойчиви
и висококачествени, вкл.
здрав-ни и социални услуги
от
общ
интерес”,
BG05M9OP001-2.003
„Приеми ме 2015“

1 080 000

1 080 000

ОБЩО ПРОЕКТИ ЗА 2015 Г.:

5 935 602.75

5 695 765.22

239 837.53

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В %

100,00

95,96

4,04
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Приложение 3

СПРАВКА

РАЗРАБОТЕНИ, ДЕПОЗИРАНИ ЗА ОЦЕНКА И НЕОДОБРЕНИ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 Г.
Водещ партньор

Финансов инструмент

Общ бюджет
(лв)

Средства
от донора
(лв)

Собствен
принос
(лв)

№

Име на проекта

1

Проект „Ремонт на спортна зала „Спартак”,
гр. Плевен, ул. „Кала тепе” № 3, УПИ II, стр.
кв. 403””

Община Плевен

Проект „Красива България” на
МТСП, Мярка М01
„Подобряване на обществената
среда в населените места”

189 430,00

94 715,00

2

Проект „Оборудване и обзавеждане след
основен ремонт на сградата на Центъра за
социална рехабилитация и интеграция за
деца с увреждания, находящ се на първи
етаж на вход „В” от жилищен блок на ул.
„Даскал Димо” № 7 в гр. Плевен, УПИ I,
стр. кв. 352”

Община Плевен

Фонд „Социална закрила” към
Министерство
на
труда
и
социалната политика

24 000

21 600

2 400

3

Проект „Зелен рай в центъра на село
Върбица”

Кметство село
Върбица
Община Плевен

Национална
кампания
на
МОСВ и ПУДООС „За чиста
околна среда 2015“ на тема
„Обичам природата – и аз
участвам“

11 633,25

9 864,80

1 768,45

Партньорски
принос
(лв)

94 715,00
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Приложение 4

СПРАВКА

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ДЕПОЗИРАНИ ЗА ОЦЕНКА ИЛИ В ПРОЦЕС НА
РАЗРАБОТВАНЕ ПРЕЗ 2015 Г.
Водещ партньор

№

Име на проекта/Статус

1

Проект „Пречиствателна станция за
отпадъчни води от Регионален център за
управление на отпадъци гр.Плевен”.

2

Резултат: Изготвен
Проект „Изграждане на Открит спортен
комплекс в УПИ IX и X, стр.кв.841 по
плана за регулация на гр. Плевен.

3

Резултат: Изготвен, депозиран, очаква
оценка
Проект „Закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо за твърди
битови отпадъци на територията на
Община Плевен”

4

Резултат: Изготвен
Проект „Създаване на нова туристическа
дестинация – Пътят на румънските войни
по
времето
на
Руско-турската
освободителна война 1877-1878 г (обект:
„Румънски мавзолей и мемориален парк” в
с.Гривица)”
Резултат:
оценка

Изготвен,

депозиран,

Финансов инструмент

Общ бюджет
(лв)

Средства
от донора

Община Плевен

Предприятие за управление на
дейностите по опазване на
околната среда към МОСВ

915 388

915 388

Община Плевен

Министерство на младежта и
спорта

1 492 429

1 492 429

Община Плевен

Предприятие за управление на
дейностите по опазване на
околната среда към МОСВ

Община Плевен
Сдружение
„Еврорегион
Плевен-Олт”
Плевен
Румънски
партньор

Оперативна
програма 11 001 122 само
„Трансгранично сътрудничество за партньори от
Румъния-България” 2014-2020 г.,
БГ страна

Собствен
принос

Партньорски
принос

150 632

69 391

11 268 369,11 11 268 369,11
СМР
11 156 801,10
стр. надзор
111 568,01
10 781 099

очаква
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5

Проект „Ремонт на Драматично-куклен
театър „Иван Радоев” Плевен”

Община Плевен
Министерство на
културата

Оперативна програма „Региони в
растеж”
2014-2020
г.,,
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”

Община Плевен
Сдружение
„Агенция за
икономическо
развитие и
инвестиции” Силистра
Община Кълъраш,
Окръг Кълъраш Румъния

Оперативна програма Интеррег V- 7 823 065 само
А „Трансгранично сътрудничество за партньори от
Румъния-България” 2014-2020 г.,
БГ страна
Приоритетна ос 1 „Добре свързан
регион”, Специфична цел 1.1
„Подобряване на планирането,
разработването и координирането
на трансгранични транспортни
системи за по-добри връзки с
TEN-T транспортни мрежи”

7 666 604

148 568

7 893

Община Плевен
Сдружение
„Еврорегион
Плевен-Олт” Плевен
Община
Съмбурещи, Окръг
Олт- Румъния

Оперативна програма Интеррег VА „Трансгранично сътрудничество
Румъния-България” 2014-2020 г.,
Приоритетна ос 3 „Безопасен
регион”, Специфична цел 3.1 „Да
се
подобри
съвместното
управление
на
риска
в
трансграничния регион”, Ключова
област
на
интервенция
1
„Подкрепа за трансграничното
бизнес
сътрудничество
и
подобряване на регионалния образ
и идентичност”

2 623 3723
само за
партньори от
БГ страна

2 570 904

49 265

3 203

Община Мадрид,
Испания
Сдружение Клуб
„Устойчиво
развитие на
гражданското

Схема
MG.5.а-2015
„Демонстрация и тестване на
иновативни решения за по-чист и
по-добър градски транспорт и
мобилност” на Хоризонтална
програма „Хоризонт 2020” на ЕС.

За Община
Плевен
50 000

За Община
Плевен
50 000

Резултат: : В процес на разработване
6

7

8

Проект „Свързаност и трансгранично
развитие (подобряване на регионалната
свързаност с европейската транспортна
мрежа – връзка между републиканските
пътища първи клас Е83 София-Русе и
втори клас 35 Плевен-Ловеч, чрез основен
ремонт на 20 км. общински пътища от IVти клас: Плевен-с.Радишево-с.Тученицас.Бохот с излаз на второкласен път 35 от
републиканската мрежа Плевен-Ловеч на
разклона със с.Брестовец)”
Резултат: Изготвен, депозиран, очаква
оценка
Проект „Прилагане на ефективни мерки
за защита на населението, чрез превенция
на риска от наводнения (ремонт на 1 460
м. санитарно дъно на р.Тученица изграждане на кюне с берми, ремонт на
подпорни стени и шапки, изграждане на
стълбища
към
санитарното
дъно,
поставяне на предпазна ограда от
източната страна на реката и монтиране
на датчици за скорост и ниво на водата) в
участъка зад хипермаркет „Кауфланд” до
моста на централен Градски площад”)”.
Резултат: Изготвен, депозиран, очаква
оценка
Проект
„Иновативни
решения
за
устойчива
мобилност
в
градските
региони и разширена подкрепа на
свободните емисии в градските центрове”
Резултат:

Изготвен,

депозиран,

очаква

5 384 596

5 384 596
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оценка

9

10

11

Проект „Бъдеще в сегашно време” –
продължаващи активни мерки за
образователна и социална интеграция на
ученици от етническите
малцинства в Община Плевен”

Резултат: Изготвен,
оценка
Проект „Интегра”

депозиран,

Резултат:
оценка

депозиран,

очаква

Проект „Букварче, бъди ми другарче”
Резултат:
оценка

12

Изготвен,

очаква

Изготвен,

депозиран,

очаква

Проект „Оборудване и обзавеждане след
основен ремонт на сградата на Центъра за
социална рехабилитация и интеграция за
деца с увреждания, находящ се на първи
етаж на вход „В” от жилищен блок на ул.
„Даскал Димо” № 7 в гр. Плевен, УПИ I,
стр. кв. 352”

общество” –
София
Партньорски
организации от
Финландия,
Германия и
Швеция
Община Плевен
Община Русе
Читалище „ЛИК
1959” Плевен,
ОУ „Антон
Страшимиров”
с.Бохот,
Община Плевен

Оперативна програма „Наука и
образование
за
интелигентен
растеж”,
Процедура
BG05M2OP001-3.002
„Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила”
ДФСГ „Интелект” Оперативна програма „Наука и
Плевен,
образование
за
интелигентен
Община Плевен растеж”,
Процедура
BG05M2OP001-3.002
„Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила”
ОУ „Антон
Оперативна програма „Наука и
Страшимиров”
образование
за
интелигентен
с.Бохот,
растеж”,
Процедура
BG05M2OP001-3.002
Община Плевен
„Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила”
Община Плевен Фонд „Социална закрила” към
Министерство
на
труда
и
социалната политика

298 425

298 425

288 500

288 500

182 000

182 000

21 820

19 638

2 182
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Резултат:
оценка
13

14

15

Изготвен,

депозиран,

очаква

Проект „Продължаване дейността на
Регионалния
център
за
ранна
интервенция на уврежданията”
Резултат: Изготвен, депозиран, очаква
оценка
Проект „Довършване обновяването на
сградния фонд на
ОДЗ „Снежанка”
Плевен (ремонт на корпусите: А, Б и В, и
благоустрояване на прилежащата към
тях част от дворното пространство) –
фаза 2”
Резултат: Изготвен работен проект на СМР
Проект „Интегриран воден цикъл Плевен
– Долна Митрополия (обекти:
1.„Обща ПСОВ за група населени места
от
общините
Плевен
и
Долна
Митрополия”
с
Главен
довеждащ
колектор”.
2.„Изграждане на канализационна и
съпътстваща водопроводна мрежа на
с.Ясен,
Община
Плевен”,
3.„Водоснабдителна и канализационна
мрежа на гр.Долна Митрополия, и
довеждащ
колектор”
и
4.„Канализационна
и
водопроводна
мрежа на гр.Тръстеник, Община Долна
Митрополия,
помпена
станция
и
довеждащ колектор”
5.Доизграждане на канализационна и
съпътстваща водопроводна мрежа на
с.Буковлък, Община Плевен)”

Община Плевен

Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г,
Процедура BG05М90PO001-2.004
„Услуги за ранно детско развитие“

588 567

Община Плевен

Проект „Красива България” на
Министерство
на
труда
и
социалната политика или друг
финансов инструмент

301 600

Община Плевен
Община Долна
Митрополия
ВиК Плевен

Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”, Про-цедура
за директно предоста-вяне на
безвъзмездна финан-сова помощ
„Ранни ВиК проекти” №
BG16M1ОP002-1.006,
Специфична цел 1 „Опазване и
подобряване състоянието на
водните ресурси”, Приоритетна
ос 1 „Води”.

117 150 300

588 567

100 000

за Община
Плевен
52 837 634

201 600
СМР
190 000
За община
Плевен
4%
11 600
за Община
Плевен
6 093 257

Община
Долна
Митрополия
6 040 308
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Резултат: Изготвен и депозиран за оценка

16

Проект „Подготовка и изпълнение на Община Плевен
Инвестиционната програма на Община
Плевен по Приоритет 1 на ОПРР 20142020”
Резултат: В процес на разработване.

Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г. Приоритетна
ос 8 „Техническа помощ”,
Процедура BG16RFOP001-8.001
„Бюджет-на линия за 39 общини –
бенефициенти по Приоритетна ос
1 на ОПРР 2014-2020“

255 141

255 141
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Приложение 5

СПРАВКА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (2014-2020 Г.) ПРЕЗ 2015 Г.
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
Източник на
на проекта
финансиране
2
3
Обект – Възстановяване на път PVN1151 "Плевен-Ясен", Целева субсидия - Републикански бюджет
съор.1
Обект – Възстановяване на път PVN1151 "Плевен-Ясен", Целева субсидия - Републикански бюджет
съор.2
Общински бюджет
Обект – ЦДГ № 3 "Кокиче"
Общински бюджет
Обект –. ЦДГ № 7 "Синчец"
Общински бюджет
Обект – ЦДГ № 6 "Чучулига"
Общински бюджет
Обект – ЦДГ № 8 "Щурче"
Общински бюджет
Обект – ОДЗ № 19 "Яница"
Субсидия - Републикански бюджет
Обект – Покрив ОУ "Д-р Петър Берон"
Общински бюджет
Обект – ОДЗ с. Опанец
Субсидия - Републикански бюджет
Обект – ОУ "Ант. Страшимиров"
Субсидия - Републикански бюджет и
Общински бюджет
Обект – ОДЗ № 3 "Еделвайс"
Общински бюджет
Обект – ОДЗ № 4 "Първи юни"
Общински бюджет
Обект – ЦДГ № 10 "Надежда"
Субсидия - Републикански бюджет
Обект – Метална ограда ОУ "Св.Кл.Охридски"
Субсидия - Републикански бюджет
Обект – ОСО - Плевен
Общински бюджет
Обект – СЗС с. Коиловци
Общински бюджет
Обект – ДЯ "Чайка"
Общински бюджет
Обект – ДЯ "Асен Халачев"
Общински бюджет
Обект – СЗС с. Ясен

Общ бюджет
(в лв.)
4
104219
692357
41951
13855
29937
2340
19266
24802
31399
7372
9980
25148
38372
15854
2789
6700
26713
27537
49887

Средства от
Собствен
донора (в лв.) принос (в лв.)
5
6
104219
692357
41951
13855
29937
2340
19266
24802
31399
7372
5000

4980
25148
38372

15854
2789
6700
26713
27537
49887
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20 Обект – ДСХ с. Бохот
21 Обект – ул. "Балчик" (от ул. "Вардар" до ул. "Ген.л-т
Ат.Стефанов"
22 Обект – ул. "Г.М.Димитров" (от ул. "Н.Геров" до разклон
за ж.к. "Сторгозия")
23 Обект – Улична мрежа м/у бл.бл.332, 334 и 335 в
ж.к."Дружба"
24 Обект – ул. "Кара Кольо" (от кръстовище с ул."Българска
авиация" до ЖП линия при ул. "Сторгозия")
25 Обект – Въздушна мрежа НН, кабелиране и
реконструкция на ел.проводи 20 кV
26 Обект – ул."Добрич" (от ул."проф.Хр.Бръмбаров" до
ул."Драва")
27 Обект – ул."Индустриална" (от "Огнеупорни глини" до
разклон за "МЕТРО")
28 Обект – ул. "Втора задгарова" (от "Винзавод" до "Успех
металкаб ССБ" ЕООД)
29 Обект – улици с. Беглеж
30 Обект – улици с. Бохот
31 Обект – улици с. Брестовец
32 Обект – улици с. Бръшляница
33 Обект – улици с. Буковлък
34 Обект – улици с. Върбица
35 Обект – улицис. Гривица
36 Обект – улици с. Дисевица
37 Обект – улици с. Коиловци
38 Обект – улици с. Мечка
39 Обект – улици с. Николаево
40 Обект – улици с. Опанец
41 Обект – улици с. Пелишат
42 Обект – улици гр. Славяново
43 Обект – улици с. Търнене
44 Обект – улици с. Ясен
45 Обект – улици с. Горталово
46 Обект – улици с. Ласкар
47 Обект – улици с. Къртожабене
48 Обект – улици с. Къшин
49 Обект – улици с. Радишево
50 Обект – улици с. Ралево

Субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет

1656
32948

1656
32948

Целева субсидия - Републикански бюджет

72000

72000

Целева субсидия - Републикански бюджет

137890

137890

Общински бюджет

109997

109997

Общински бюджет

204629

204629

Общински бюджет

39996

39996

Общински бюджет

51283

51283

Общински бюджет

206776

206776

Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет

10000
9999
9999
9999
10000
9999
9994
9999
10000
9997
9999
9999
10000
19634
9995
9999
9999
9999
9999
9999
9998
9999

10000
9999
9999
9999
10000
9999
9994
9999
10000
9997
9999
9999
10000
19634
9995
9999
9999
9999
9999
9999
9998
9999
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73

74
75
76

Обект – улици с. Тодорово
Обект – улици с. Тученица
Обект – ул."Г.Бенковски" с. Пелишат
Обект – ул."Етрополе" с. Къшин
Обект – ул."Д.Пенчева" с. Върбица
Обект – ул."Марибор" с.Радишево
Обект – ул."Самуил" и ул."Белград" с. Буковлък
Обект – вътрешна улица "Д.Попов" 2-4 гр. Плевен
Обект – алеи в гробищен парк "Чаира"
Обект – зоокът "Кайлъка"
Обект – НЧ в с. Коиловци
Обект – РИМ - Плевен
Обект – ВИМ - Плевен
Обект – PVN1151 - /ІІ-35/Плевен-Ясен/ІІІ-3005/
Обект – LOV1054 - /LOV1052,Славяни-Ловеч/Баховицагр.общ. (Ловеч-Плевен)-Николаево-Ралево-/ІІ-35/
Обект – PVN1144 - /ІІ-34/п.к.Гривица-Коиловци
/Върбица-Буковлък/III-3004/
Обект – PVN1147 - /PVN1151/Плевен-Къшин-Брестовец/
ІІІ-3502/ - I-ви етап
Обект – PVN1147 - /PVN1151/Плевен-Къшин-Брестовец/
ІІІ-3502/ - ІI-ри етап
Обект – PVN1146 - /II-35/Плевен-Пелишат-гр.общини
ПлевенПордим/Вълчитрън-Борислав/LOV1065
Обект – PVN1150 - /ІІ-35,Плевен-Ловеч/-Бохот-ТученицаРадишево/PVN1146/
Обект – PVN3149 - /ІІ-35/Плевен-м.Кайлъка/PVN1150
Обект – PVN2141 - /ІІІ-3005/Търнене-Плевен/ PVN1151/
Обект – PVN1042 - /PVN1041/Рибен-Божжурицагран.общини
Д.Митрополия-Плевен/-Опанец/III-3004
Обект – PVN2142 - PVN2141/Търнене-Плевен/ Къртожабене/
Обект – Строителен надзор
Обект – Обзавеждане и оборудване за администрации,
здравни, социални и образователни институции - Офис
техника, климатици, камини, видеонаблюдение, МПС,
инвентар

Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет

9999
9999
153999
3152
1992
10991
10000
24955
79922
70426
25790
14160
9600
65610

9999
9999
153999
3152
1992
10991
10000
24955

44996

44996

44995

44995

19354

19354

21638

21638

52966

52966

52790
41970
41981

52790
41970
41981

34996

34996

31984
9849
281629

31984

79922
70426
25790
14160
9600
65610

Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Общински бюджет
Субсидия - Републикански
Общински бюджет

бюджет

и

174809

9849
106820
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Обект – Изграждане резервоар в с. Горталово
Обект – Съоръжения за детска площадка - Николаево
Обект – Приют за безстопанствени животни
Обект – Нивомер за водовземно с-е ТК централна гр.част
Обект – Детска площадка с. Брестовец
Обект – Фитнес на открито с. Пелишат
Обект – Изграждане на детски площадки
Обект – Сондаж в кв.841 на ТК - стадион "Плевен"
Обект – Външни ВиК и ел.връзки за помещения за отдих
на 2 бр.крайни спирки
86 Обект – Програмни продукти
87 Обект – Придобиване на земя
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Целева субсидия - Републикански бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Общински бюджет
Целева субсидия - Републикански бюджет
Общински бюджет

104956
4000
2416
1917
9966
9725
30516
34351
9193

104956

8666
640

2666

6000
640

ОБЩО ЗА 2015 ГОДИНА

3 643 347

2 321 641

1 321 706

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В %

100,00

63,72

36,28

Субсидия - Републикански бюджет
Общински бюджет

4000
2416
1917
9966
9725
30516
34351
9193
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За отчитане напредъка по изпълнението на ОПР през 2014 г.,
реализираните проекти и изпълнените обекти са групирани, според вида на
интервенцията и принадлежността към даден сектор, като е използвана
съответната им номерация в Приложение 1 „Справка - Изпълнение на
проекти на Община Плевен по реализацията на Общинския план за
развитие (2014-2020 г.) през 2015 г.” и Приложение 5 „Справка Изпълнение на обекти на Община Плевен по реализацията на Общинския
план за развитие (2014-2020 г.) през 2015 г.”, за да е видно количественото
разпределение по отделните цели и приоритети.
Предвид на това, че има инвестиционни интервенции, които постигат
повече от един ефект, включват повече от един обект или засягат повече от
една сфера на дейност, част от проектите и обектите попадат в обхвата не само
на една цел и приоритет.
Стратегическа цел 1. Ускоряване
развитие на Общината.

на

социално-икономическото

Приоритет 1.1. Модерна градска икономика, базирана на знанието.
Проекти №: няма
Обекти №: няма
Приоритет 1.2. Стимулиране на предприемачеството.
Проекти №: 1, 2, 3, 11,
Обекти №: няма
Приоритет 1.3. Привличане на инвестиции.
Проекти №: 1, 2, 3, 18,
Обекти №: няма
Приоритет 1.4. Развитие на печеливш агробизнес.
Проекти №: 1, 2, 3,
Обекти №: няма
Приоритет 1.5. Развитие на печеливш и разнообразен туризъм.
Проекти №: 1, 2, 3, 15, 16, 17, 19,
Обекти №: няма
Стратегическа цел 2. Оптимизиране
на
пространствената
организация и инфраструктурното осигуряване на общинската
територия.
Приоритет 2.1. Усъвършенстване на териториалното устройство и
пространственото развитие.
Проекти №: 15, 16, 17, 18, 19, 29,
Обекти №: 75
Приоритет 2.2.Инфраструктурно осигуряване на територията.
Проекти №: 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27
39

Обекти №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Приоритет 2.3.Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна
ефективност.
Проекти №: 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29
Обекти №: 60, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
Стратегическа цел 3. Смекчаване на социалните различия в
рамките на Общината и подобряване качеството на човешките ресурси.
Приоритет 3.1. Развитие на образованието, културата и академичния
сектор.
Проекти №: 5, 18, 20, 30
Обекти №: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62, 63, 76, 86
Приоритет 3.2. Професионална квалификация и учене през целия живот.
Проекти №: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21, 30, 76
Обекти №: 76, 86
Приоритет 3.3. Развитие на здравеопазването и подобряване на достъпа
до здравни услуги.
Проекти №: 5, 18, 25
Обекти №: 16, 17, 18, 19, 76, 86
Приоритет 3.4. Социално обслужване на населението и намаляване на
социалните различия в рамките на Общината.
Проекти №: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 26
Обекти №: 20,76, 86
Стратегическа цел 4. Повишаване на административния капацитет
и подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите и
бизнеса.
Приоритет 4.1. Повишаване на капацитета за управление на проекти на
общинската администрация.
Проекти №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Обекти №: 75, 76, 86
Приоритет 4.2. Подобряване на услугите за гражданите и бизнеса.
Проекти №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30
Обекти №: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 59,
60, 61, 62, 63,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,84, 85, 86
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III. Действия, предприети от компетентните органи, с цел осигуряване
на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за
развитие, в т. ч.:
а) мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
Водещо при осъществяване на мерките за наблюдение са изискванията на
Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие (ППЗРР).
Извадки от ЗРР.
Чл. 23. Кметът на Общината:
4.Представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие за одобряване от Общинския съвет;
Чл. 24. Общинският съвет:
4.Одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие по предложение на Кмета на Общината.
Извадки от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие.
Чл.40. Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита чрез
годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие по чл. 91, ал. 2 на основата на данните от системата за наблюдение и
оценка на ОПР.
Чл. 91. (1) Кметът на Общината организира наблюдението на изпълнението
на Общинския план за развитие.
(2) За резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие се разработва годишен доклад.
(3) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие се изготвя по определен от Кмета на Общината ред и се
одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
(4) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общинския
съвет до 31 март на всяка следваща година.
(6) Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и
последващата оценка на Общинския план за развитие.
(7) Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за
развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
(8) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
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2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, в
т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
Общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на Общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план
за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4.заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
Във връзка с осъществяването на наблюдението на изпълнението на ОПР
(2014-2020 г.) бяха определени и предприети конкретни мерки, описани в
няколко документа за местно развитие.
В рамките на Проект „Оптимизиране на общинските политики и практики
за регионално и местно развитие с участие на всички заинтересовани страни” бе
разработена Система от правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на
провежданите общински политики.
Извадки от Системата.
Основните дейности в процеса на мониторинг (наблюдение и контрол) са
групирани като:
 Дейности по осигуряването и събирането на данни (включително
поддържането на база данни).
 Дейности по „произвеждането“ на информация (чрез анализ на данни,
свързани с конкретното изпълнение съответната политика и средата, в която
същата се осъществява).
 Дейности, свързани с административното обслужване на стратегическия
документ.
 Дейности, свързани с вземането на решения и докладване на резултатите
от мониторинга.
В Раздел VI на ОПР (2014-2020 г.) са разписани „Необходими действия по
наблюдението, оценката и актуализацията на Плана за развитие”, детайлизирани
в Приложение 1 „Индикативна финансова таблица на необходимите ресурси за
реализацията на Плана за развитие” и Приложение 3 „Програма за реализация
на Плана за развитие”.
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Извадки от Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.).
Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на
Общинския план за развитие се извършват от Специализирана група за
наблюдение, назначена със заповед на Кмета.
Функциите по наблюдението обхващат:
 Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение на
изпълнението на Плана.
 Периодичен преглед на постигнатия напредък, по отношение на целите.
 Анализиране на резултатите от изпълнението на приоритетите, целите,
мерките и степента на постигане на интервенциите.
 Разглеждане на резултатите от междинната оценка, ако такава е
възложена.
 Ежегодно подготвя доклад за изпълнението на Плана, който Кметът внася
в Общинския съвет.
 Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по
приоритетите, целите и мерките.
 Предложения за промени, свързани с постигането целите на Плана или
подобряване на управлението му.
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
Общинския план за развитие, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
Като водещ през 2015 г. се очерта проблемът, породен от факта, че
оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г. сериозно
закъсняха с отварянето на схеми за финансиране на общински проекти.
Дори не всички финансови инструменти успяха да стартират в рамките на
изтеклата календарна година.
Възникналата ситуация силно комплицира процеса на привличане на
външно финансиране в Община Плевен с всички произтичащи от това
негативни последствия.
Подчертаният дефицит на финансови средства, под формата на „свежи“
инвестиции се отрази съществено върху проектната активност и възможностите
за осъществяване на интервенции в различни видове инфраструктура, както и
реализация на редица „меки“ мерки, в подкрепа на дейностите по изпълнението
на съответните секторни политики.
Община Плевен нямаше друг избор, освен да редуцира плановите си
намерения за промяна, заради липса на средства.
Реално, администрацията се изправи пред непреодолимо препятствие, и
въпреки създадената проектна готовност за някои от обектите нямаше
възможност да ги реализира.
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За съжаление масовата по традиция проектната активност на
стратегическите партньори на местната власт – направителствените
организации, също беше сведена до нула по изтъкнатите вече причини.
Вторият важен проблем се прояви като специфичен резултат от
регламентираното приключване на изпълнението на всички донорски програми
с европейско финансиране към датата 31.12.2015 г.
Повечето от проектите на Община Плевен също трябваше да финализират
своето изпълнение в този времеви порядък.
Една част от тях бяха удължавани до крайния възможен предел, което
предпостави обективно значителни рискове пред успешното отчитане,
верифициране и възстановяване на направените разходи.
Макар че основната причина бе в просрочието по договорите с външните
изпълнители, това по никакъкв начин не отменя административната
отговорност на Община Плевен в качеството й на възложител.
Въпреки това бяха положени всички възможни усилия, за да бъдат
недопуснати или поне сведени до минимум предложените, най-вече от
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., финансови корекции
за установени нарушения и нередности.
По отношение на някои от проектите дори още не е ясно как ще приключат
окончателните плащания в тази посока.
Третият проблем бе породен от станалата вече „мода” да бъдат обжалвани
проведените обществени поръчки за избор на външни изпълнители пред
Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
Парадоксално е, че това се случва след съгласуване на тръжната
документация преди откриване на процедурата по ЗОП с Агенцията за
обществени поръчки и паралелно преминава на предварителен контрол в
съответната оперативна програма.
Това безспорно създава сериозни препятствия при изпълнението на
проекти с външно финансиране, тъй като се нарушава план-графика за
изпълнение на дейностите, и като цяло поставя пред изпитание срока за
реализация на проекта.
Във връзка с изпълнението на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на деца в Р.България” Община Плевен изгради 6 нови
центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания,
изведени от специализирани институции.
На практика се оказа, че планираните от Държавната агенция за закрила на
детето брой лица за извеждане - деца и младежи, съгласно Националната карта
на резидентните и съпътстващи услуги не достигнаха за попълване на
разкритите места, за да заработят всички звена с пълен капацитет, поради което
се очакваше подкрепящо решение на държавата.
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Община Плевен избра единственото възможно решение за преодоляване на
проблема, чрез прилагане на алтернативен вариант – извеждане на децата от
ДДЛРГ „Детелина” Плевен и закриване на специализираната институция.
За повишаване на административния капацитет, служителите на Община
Плевен участваха в проект по Оперативна програма „Административен
капацитет”, в рамките на който беше проведено обучение за повишаване на
професионалната квалификация и придобиване на специфична компетентност.
За подобряване на материалната база, по Проект „Е-подем” и Проект
„Изграждане на Областен информационен център” беше доставена
допълнително офис техника – компютри и периферни устройства.
в) мерки за осигуряване на информация и публичност на действията
по изпълнение на Общинския план за развитие:
Информацията и публичността на действията по изпълнението на Плана за
развитие на Община Плевен през 2015 г. са елементи на рутинно поведение на
администрацията, осигурявайки прозрачност в работата и достатъчна
осведоменост на общността за всички събития, свързани с нея.
Всъщност опевестяваните в публичното пространство дейности са част от
намеренията за планова промяна, отразени в основния управленски документ и
претворени на дело под формата на различни инициативи.
Комуникационната стратегия за осигуряване на пълен достъп на
гражданите до достатъчно по обем информация включва постоянна
интервенция в медийната среда, посредством брифинги, организирани от Кмета
на Общината, провеждане на тематични пресконференции, интервюта,
мултимедийни презентации и публикации с различна ритмичност в електронни
и печатни издания.
В друга група са обединени различните публични форуми, касаещи
поставянето, разглеждането и търсенето на решения по дадени значими
въпроси: кръгли маси, дискусии, обществени инициативи и обсъждания и
работни срещи.
На трето място са изготвяните и масово разпространявани рекламни и
информационни материали: табели, банери, флайери, дипляни, брошури,
плакати, дискове и др.
Адекватността в работата на администрацията е обезпечена със системна
права и обратна информационна връзка с аудиторията, чрез попълване на
анкети, формуляри или въпросници за динамично отчитане на обществените
нагласи, постигнатата степен на общностна подкрепа и нивото на задоволяване
на заявените от страна на гражданите и бизнеса потребности.
След обработване на данните от социометрията се изготвят анализи на
резултатите от проведените проучвания на общественото мнение, с оглед
внасяне на нужните корективи в осъществяваните политики и практики.
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Поддържа се активна кореспонденция на електронни и административни
адреси по определени проблеми и конкретни казуси.
Общината има електронна страница и вестник, които поддържат, освен
новинарски, много и разнообразни рубрики, отразяващи различните дейности.
Всеки отделен проект разполага със създадена специално за случая
комуникационна стратегия, посредством която заема свое място в публичното
пространство, като съдържа дейности по визуализация и информираност.
За някои от проектите се създават „запазени” електронни страници, от
които свободно се черпи необходимата информация за проектното развитие.
Дейността на администрацията се осъществява със санкцията на местната
законодателна власт.
Намеренията на Кмета за предприемане на съществени действия по
основните политики се одобряват от Общински съвет.
Той отчита постигнатите резултати пред Постоянната комисия „Контрол по
изпълнение на решенията” и отговаря на поставени от общинските съветници
въпроси.
г) мерки за постигане на необходимото съответствие на Общинския
план за развитие със секторните политики, планове и програми на
територията на Общината:
Общинският план за развитие е основен управленски инструмент, който
подчинява всички останали документи за секторно развитие, но притежава една
особеност – разположен е в по-голяма времева амплитуда, по отношение на
цялостния планов процес.
Тази специфика произтича от факта, че ОПР осигурява приемственост и
преходност на политиките между два планови периода: (2007-2013 г.) и (20142020 г.), защото наследява стратегии, програми и планове, изготвени и
действащи по време предходното издание на Плана, каквито са:
●Общинската програма за опазване на околната среда (2009-2015 г.). и
свъзаните с нея Стратегическа карта за шум на град Плевен (2012-2016 г.) и
Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за
вредни вещества (фини прахови частици под 10 μm – ФПЧ) за територията на
гр. Плевен.
●Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.).
●Общинска програма за развитие на етническите малцинства (2011-2015 г.
●Общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН (2012-2015 г.)
●Общинска стратегия за развитие на туризма (2012-2015 г.).
●Стратегия за управление на общинската собственост (2012-2015 г.).
●Общинска програма за енергийна ефективност (2012-2015 г.).
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●Интегриран план за градски транспорт на Плевен (2012-2020 г.).
●Общинска програма за подобряване безопасността на движението по
пътищата (2012-2014 г.).
●Общинска стратегия за обществен ред и сигурност (2012-2020 г.).
●Общинска програма за насърчаване на използването на енергия от ВЕИ и
биогорива (2013-2015 г.).
Същевременно, през първата година от действието на ОПР (2014-2020 г.) са
създадени още придружаващи и подчинени на основния планови документи,
като по този начин Община Плевен почти е попълнила списъка на адресираните
секторните политики:
●Регионален ИТС план за действие на Община Плевен (2014-2020 г.).
●Стратегия за развитие на образованието на Община Плевен (2014-2020 г.).
●Програма за развитие на земеделието в Община Плевен (2014-2020 г.).
●Концепция за пространствено развитие на Община Плевен (2014-2025 г.).
●Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен (20142020 г.).
●Стратегия за организационно развитие (2014-2020 г.).
●Актуализиран План за действие на Община Плевен в изпълнение на
Стратегията за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация на Област Плевен (2013-2020 г.) за периода 2014-2017 г.
През 2015 г. са приети и документи, отнасящи се до развитието на
интегриран градски транспорт:
●План за устойчива градска мобилност (2015-2025 г.).
●Стратегическа рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране.
●Разработване на единен финансов модел на масовия градски обществен
транспорт;
●Модел на управление на транспорта и инфраструктурата.
●Генерален план за организация на движението.
●Стратегия и план за организиране и контрол на паркирането.
Всички стратегически документи са в режим на периодично краткосрочно
планиране и отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с Плана за
развитие достатъчно съдържателна, от гледна точка на интензивността на
процеса и възможността за едновременно внасяне на съгласувани и
своевременни корекции за отстраняване на възникнали несъответствия по
отделни части и раздели.
Във връзка с изготвянето на Инвестиционна програма на Община Плевен,
която ще бъде финансирана по Приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско
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развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. бе
актуализиран Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на
Плевен 2014-2020 г.
Допълнително, в процес на разработка е Общ устройствен план на Община
Плевен, който ще бъде с период на действие до 2030 г.
д) мерки за прилагане принципа на партньорство:
Неправителствените организации, учебните заведения, читалищата,
специализираните
регионални
структури,
научните
институти,
администрациите – областна и общински и много други публични субекти
попадат в списъка на активните партньори по време на изпълнение на ОПР.
Външните органи, организации и институции играят особено важна роля за
обогатяването и прецизирането на плановия процес, като участват активно в
изготвянето, обсъждането и приемането на стратегии и програми за местно
развитие, които са неразделна част от ОПР.
През 2015 г. с помощта на работни групи със смесен експертен състав са
създадени всички нови документа за секторно развитие.
Тяхното одобряване преминава през предварителни форуми на
действащите местни обществени и консултативни съвети и комисии, преди да
бъдат приети от Общински съвет.
Проектите с външно финансиране създават сериозна основа за
подготовката и изготвянето на стратегически планови документи, свързани с
ОПР при условията на широко включване и участие на всички заинтересовани
страни.
Показателен е фактът, че и 6-те стратегии, програми и планове,
разработени през 2015 г. са създадени в проектна среда, за което партньорските
организации имат изключително голям принос.
Пет от документите са изготвени в процеса на изпълнение на Проект
„Интегриран градски транспорт на Плевен“
Плана за устойчива градска мобилност (2015-2025 г.) бе разработен по
Проект „BUMP – Планове за устойчива градска мобилност”.
От изпълняваните през 2015 г. 30 проекта, 13 или 43,33% са
партньорски, при това в 5 от тях водещи са други структури.
От стартираните за разработване през миналата година 25 проекта 16
или 64,00% също са съвместни инициативи с други организации.
Община
Плевен
продължава
да
поддържа
членство
в
неправителствени организации, развиващи дейности в обществена полза:
„Национално сдружение на общините в Република България”, „Асоциация
на дунавските общини”, Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт” – Плевен,
Сдружение „Регионален бизнес-център Плевен” – Плевен и Сдружение
„Плевенски Обществен фонд ЧИТАЛИЩА” – Плевен.
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е) резултати от извършени оценки към края на 2015 година:
Общо 117 са проектите и самостоятелните обекти, които Община
Плевен е изпълнявала през 2015 г., съответно 30 проекта и 87 обекта.
От тях 99 проекта и обекта са стартирали изпълнение през миналата
година.
Те, съответно се разпределят като:
- 12 проекта с външно финансиране, като само получилите
европейски средства от тях са 7 – точно 58,33%.
- 87 обекта, 56 или 64,37%, от които с външно финансиране,
повечето - напълно, посредством субсидии от Републиканския бюджет.
Общата проектната активност се измерва с общо 37 изготвени или в
процес на изготвяне проектни предложения и се регистрира сумарно в
четири групи:
-разработени, депозирани за оценка, одобрени и финансирани - 12.
-разработени, депозирани за оценка, неодобрени и нефинансирани 3.
-разработени, депозирани и очакващи оценка към датата на
настоящия доклад – 20.
-в процес на разработване, към датата на настоящия доклад – 2.
Статистически, от депозираните и оценените към днешна дата 15
проектни предложения, 20% са получили неодобрение, спрямо 80%
получили финансиране.
От 99-те осъществени нови интервенции през 2015 г., общо 68
проекта и обекта или 68,69% са получили външно финансиране.
Проектният оборот по национални, европейски и международни
програми за 2015 г. възлиза на 81 498 548,75 лв., от които 51 659 183,22 лв.
са от външно финансиране, а собственият принос е в размер на 6 869
634,00 лв. или 8,43%.
За изпълнението на обекти, разходваните средства са 3 643 347 лв.,
като от тях външното финансиране е 2 321 641 лв., а собствените средства
възлизат на 1 321 706 лв. или 36,28% от цялата сума.
Като цяло, за осъществяването на 99 проекта и обекта, през
миналата година Община Плевен е реализирала 85 141 895,75 лв., от които
8 191 340 лв. са собствен принос или 9,62% от цялата сума, а външното
финансиране е в размер на 53 9890 824,22 лв., което представлява 80,38%
от общия финансов обем.

49

Постигнатите резултати, на база изпълнението на проекти и обекти,
съотносими към стратегическите цели и приоритети на ОПР (2014-2020 г.)
през 2015 г. показват следното количествено разпределение:
По Стратегическа цел 1.
Ускоряване
на
социалноикономическото развитие на Общината – 18 реализирани инициативи.
По Приоритет 1.1. Модерна градска икономика, базирана на знанието –
няма реализирани инициативи.
По Приоритет 1.2. Стимулиране на предприемачеството – 4 реализирани
инициативи.
По Приоритет 1.3. Привличане на инвестиции – 4 реализирани
инициативи.
По Приоритет 1.4. Развитие на печеливш агробизнес – 3 реализирана
инициатива.
По Приоритет 1.5. Развитие на печеливш и разнообразен туризъм – 7
реализирани инициативи.
По Стратегическа цел 2. Оптимизиране на пространствената
организация и инфраструктурното осигуряване на общинската територия –
131 реализирани инициативи.
По Приоритет 2.1. Усъвършенстване на териториалното устройство и
пространственото развитие – 7 реализирани инициативи.
По Приоритет 2.2.Инфраструктурно осигуряване на територията – 100
реализирани инициативи.
По Приоритет 2.3.Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна
ефективност – 24 реализирани инициативи.
По Стратегическа цел 3. Смекчаване на социалните различия в
рамките на Общината и подобряване качеството на човешките ресурси –
59 реализирани инициативи.
По Приоритет 3.1. Развитие на образованието, културата и академичния
сектор – 21 реализирани инициативи.
По Приоритет 3.2. Професионална квалификация и учене през целия
живот – 11 реализирани инициативи.
По Приоритет 3.3. Развитие на здравеопазването и подобряване на
достъпа до здравни услуги – 9 реализирани инициативи.
По Приоритет 3.4. Социално обслужване на населението и намаляване на
социалните различия в рамките на Общината– 18 реализирани
инициативи.
По Стратегическа цел 4.
Повишаване
на
административния
капацитет и подобряване качеството на предоставяните услуги за
гражданите и бизнеса – 85 реализирани инициативи.
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По Приоритет 4.1. Повишаване на капацитета за управление на проекти
на общинската администрация– 33 реализирани инициативи.
По Приоритет 4.2. Подобряване на услугите за гражданите и бизнеса – 52
реализирани инициативи.
Изводите, които се налагат след разпределението на интервенциите
(проекти и обекти) по нива – стратегически цели и приоритети, са:
На ниво стратегически цели:
1.Водеща е Стратегическа цел 2 „Оптимизиране на пространствената
организация и инфраструктурното осигуряване на общинската територия”.
2.На второ място е Стратегическа цел 4 „Повишаване на
административния капацитет и подобряване качеството на предоставяните
услуги за гражданите и бизнеса” със сериозна разлика (85:101 инициативи),
спрямо Стратегическа цел 2.
3.На трето място е Стратегическа цел 3 „Смекчаване на социалните
различия в рамките на Общината и подобряване качеството на човешките
ресурси”, която бележи сходна числова разлика между класираните на първо и
второ място (59:85:101 инициативи).
4.На последно място е Стратегическа цел 1 „Ускоряване на социалноикономическото развитие на Общината”, отдалечена значително дори от
заемащата трета позиция в класирането цел с повече от три пъти разлика в
стойността на показателя, а отстоянието от първата цел е повече от седем пъти.
На ниво приоритети:
1.Водещи, но с не малка разлика помежду си (100 към 52 инициативи), са
два приоритета: Приоритет 2.2 „Инфраструктурно осигуряване на
територията” и Приоритет 4.2 „Подобряване на услугите за гражданите и
бизнеса”.
2.Втора относително добра позиция заема само един Приоритет 4.1
„Повишаване на капацитета за управление на проекти на общинската
администрация”, но показателят е отдалечен значително (52:33 инициативи),
спрямо Приоритет 4.2 от първата група.
3.Трета група със заадоволителни постижения сформират: Приоритет 2.3
„Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност“, Приоритет
3.1 „Развитие на образованието, културата и академичния сектор”, Приоритет
3.4 „Социално обслужване на населението и намаляване на социалните
различия в рамките на Общината” и Приоритет 3.2 „Професионална
квалификация и учене през целия живот”, които са в диапазон между 10 и 30
инициативи.
4.Четвърта група със слаби показатели, под 10 инициативи, включва:
Приоритет 3.3 „Развитие на здравеопазването и подобряване на достъпа до
здравни услуги”, Приоритет 2.1 „Усъвършенстване на териториалното
устройство и пространственото развитие”, Приоритет 1.5 „Развитие на
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печеливш и разнообразен туризъм”, Приоритет 1.3 „Привличане на
инвестиции”, Приоритет 1.2 „Стимулиране на предприемачеството” и
Приоритет 1.4 „Развитие на печеливш агробизнес” и Приоритет 1.1 „Модерна
градска икономика, базирана на знанието”, като последният не отчита каквато
и да е инициатива.
Четирите групи цели и приоритети бележат съществена разлика помежду
си.
Основната причина се корени в ограничения достъп до публични
средства от външни финансови инструменти, по-специално европейските.
IV.Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
1.Качествената оценка на изпълнението на ОПР (2014-2020 г.) през
2015 г. по стратегически цели, от гледна точка на резултатите,
простигнати като интензитет на реализираните инициативи по
приоритети формира окончателно и аргументира промени в крайната
класация, съответно:
•На първо място: Стратегическа цел 2 „Оптимизиране на
пространствената организация и инфраструктурното осигуряване на
общинската територия” със средно 43,67 инициативи по три приоритета
•На второ място: Стратегическа цел 4 „Повишаване на
административния
капацитет
и
подобряване
качеството
на
предоставяните услуги за гражданите и бизнеса” със средно 42,5
инициативи по два приоритета.
•На трето място: Стратегическа цел 3 „Смекчаване на социалните
различия в рамките на Общината и подобряване качеството на
човешките ресурси” със средно 14,75 инициативи по четири приоритета.
•На четвърто място: Стратегическа цел 1 „Ускоряване на социалноикономическото развитие на Общината” със средно 3,6 инициативи по
пет приоритета.
2.Средната успеваемост по приоритетите на четирите стратегически
цели е 20,93 интервенции, което се явява постигнат индикатор за пет от
тях.
3.Средната успеваемост по четирите цели е средно 73,25 проекти
и/или обекти, които са реализирани по две от основните направления –
тоест преминатата граница е за две от тях.
4.Практиката показва, че колкото повече приоритети съдържа една
стратегическа цел, толкова става по-трудно изпълнима, поради което
активността на интервенциите не би трябвало да поставя задължително
знак за равенство между отделните цели в осъществяването на
инвестиционните намерения.
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5.Оценката на всяка осъществена инициатива, имайки предвид
спецификата
на
модела
ефикасност-ефективност,
комплицира
възможността за прецизно измерване на резултатите, респективно
сравняване степента на постигнато въздействие, и оттам категорично
доказване на еквивалент между отделните проекти.
6.Изводите, направени в т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 не налагат актуализация
на основния управленски инструмент, тъй като липсват сериозни
основания да се счита, че стратегическата част на Общинския план за
развитие е компроментирана, но изискват прилагането на по-гъвкав
аналитичен подход, при който не се абсолютизира остойностяването на
резултатите.
7.Годишното отчитане на изпълнението на йерархично подчинените
на ОПР документи – стратегии, програми и планове, се извършва във
различен времеви диапазон, което поражда информационен дефицит за
развитието на отделните сектори и не позволява постигането на
необходимата пълнота в съдържанието на Доклада за наблюдение на
изпълнението на Общинския план.
8.Необходимо е актуализирането на повечето от управленските
документи за стратегическо планиране и развитие на секторни политики,
субординирани от ОПР 2014-2020 г., тъй като срокът им на действие
изтича през 2015 г.
9.През 2015 г. Община Плевен, въпреки негативните обстоятелства,
произтичащи от силно ограничения достъп до финансовите инструменти
на Европейския съюз, е успяла да поддържа относително добро ниво на
проектна активност.
10.Аналогичната ситуация, в която бяха поставени стратегическите
партньори на местната изпълнителна власт - неправителствени
организации, читалища, учебни заведения, бизнеса и другите публични
субекти, силно затрудни Община Плевен и я принуди да поеме основната
тежест по изпълнението на Плана за развитие през изтеклата година.
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