приложение

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
Общински план за развитие на Долни чифлик 2014-2020 г.,
одобрен с Решение на Общински съвет – Долни чифлик №
791 от 29.05.2015 г.
1. Въведение. Процесите на наблюдение, контрол и оценка на
изпълнението на политиката за регионално развитие са неразделна част от
общия процес на стратегическото планиране, който включва разработване,
изпълнение и управление на дългосрочни стратегически, програмни и
планови документи. С промяната на Закона за регионално развитие (ЗРР)
от 2008 г. са въведени изисквания към административните органи на
съответното ниво (местно, областно, регионално и национално) да
извършват за определен период дейности по наблюдение и оценка
изпълнението на съответните документи и политики.
В община Долни чифлик тези процеси се извършват в съответствие
с разработена през 2014 г. Методология с унифицирана система от
индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общински
стратегически документи, в т. ч. общински планове за развитие и
ръководство за прилагането й.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите
за развитието на общината съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от
органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и
публичност за резултатите от изпълнението на документите за
стратегическо планиране на регионалното и местното развитие. За
постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение,
която отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на
общинския план за развитие.
Орган за наблюдение на общинския план за развитие е Общинският
съвет. Той осигурява участието на заинтересованите органи, организации,
физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство,
публичност и прозрачност при изпълнението на документи за
стратегическо планиране на регионалното развитие и има следните
задължения:
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•
осигуряване на информация и данни и прилагане на система от
индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и
приоритетите за регионално и местно развитие;
•
координация на дейностите по наблюдението между
централните и местните органи на изпълнителната власт, други
заинтересувани органи, организации и юридически лица на основата на
принципа за партньорство;
•
осигуряване съответствие на действията по наблюдението с
условията и правилата в областта на защитата на конкуренцията,
държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда
и насърчаването на равните възможности и социалното включване;
•
обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на
документите за стратегическо планиране на регионалното развитие;
•
осигуряване
на
комуникация
и
взаимодействие
с
административните структури, участващи в процеса на изпълнение на
регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие;
•
разглеждане на предложения и вземане на решения за
повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на
установяване на проблеми и пропуски;
•
определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на
информация и публичност относно постигнатите резултати от
наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на
документите за стратегическо планиране на регионалното и местното
развитие.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението
на Общинския план за развитие на Долни чифлик 2014-2020 г. (ОПР), като
за резултатите от наблюдението му се разработва и настоящият годишен
доклад за 2014 г. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на
ОПР осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата
оценка на общинския план за развитие.
С ОПР се определят средносрочните цели и приоритети за развитие,
като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината
и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за
развитие. В изпълнение на проект „Община Долни чифлик с ефективна
общинска администрация с умения за разработване и прилагане на
политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани

2

страни” ОП „Административен капацитет“ в общината е разработен ОПР
на Долни чифлик 2014-2020 г., вкл. анализ на икономическото и
социалното развитие на общината; целите и приоритетите за развитие на
общината за периода 2014-2020 г.; индикативна финансова таблица,
обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; индикаторите
за наблюдението и оценката на плана; необходимите действия по
наблюдението, оценката и актуализацията на плана; описание на
необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност; програма за реализация на
общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за
неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за
изпълнение на проектите; предварителната оценка на плана и мерките за
ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени. В стратегическите цели и приоритети на община
Долни чифлик с оглед извършените публични обсъждания, проучвания и
анализи по време на реализацията на проекта са заложени мерки, които да
фокусират усилия върху повишаване на управленския капацитет на
местната власт, както и върху взаимодействието с партниращи
организации.
Жителите на община Долни чифлик искат да имат „работа и повисок жизнен стандарт”, да обитават „добре устроена жизнена среда” и да
чувстват „сигурност” за живота си и за бъдещето на децата си. На тази
основа е формулирана и визията за развитие на общината до 2020 г., а
именно: „Община Долни чифлик – административен, културен и
туристически център на Черноморското крайбрежие, с добре развито
селско и горско стопанство, осигуряващ сигурност, чиста околна среда и
висок жизнен стандарт на своите граждани, привличаща младите хора,
инвеститори и туристи“. В тази връзка за следващия програмен период са и
заложените стратегически и специфични цели, както и приоритети в Плана
за развитие, които отговарят на очакванията на местната общност за
целенасочени действия от страна на общинската и държавна власти.
Разработената Програма за реализация на плана обобщава предвидените
цели, приоритети и мерки, както и проектите за тяхното изпълнение с
необходимия финансов ресурс. Съгласно разпоредбите на Закона за
регионално развитие общинският план за развитие се приема от
общинския съвет по предложение на кмета на общината. Общинският
съвет също така одобрява годишните доклади за наблюдението на
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изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на
общината.
Наблюдението на изпълнението на стратегическите планови
документи се извършва въз основа на данни на Националния
статистически институт, на административната статистика на Агенцията
по заетостта, както и на данни от други надеждни регионални и местни
източници на информация. Индикаторите за наблюдение на
стратегическите документи и общинските планове за развитие отчитат
степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в
съответните документи, в т. ч. на ОПР, въз основа на данните за
физическото и финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение
отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от
изпълнението на целите и приоритетите за развитие.
Годишният доклад е с акцент върху степента на изпълнение и
конкретните резултати от реализацията на отделните проекти и съдържа
информация за:
•
общите условия за изпълнение на общинския план за развитие
и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
•
постигнатия напредък по изпълнението на целите и
приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите
за наблюдение;
•
действията, предприети от компетентните органи с цел
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския
план за развитие, в т. ч.: мерките за наблюдение и създадените механизми
за събиране, обработване и анализ на данни; преглед на проблемите,
възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през
съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие; мерките за постигане на
необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните
политики, планове и програми на територията на общината; мерките за
прилагане принципа на партньорство; резултатите от извършени оценки
към края на съответната година;
•
заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
Източници на информация за извършване на наблюдение и
оценка на ОПР
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Наблюдението на ОПР се извършва чрез сравняване на
постигнатите резултати с данните за изходното състояние и базисния
сценарий. Освен обективните технически и икономически резултати е
необходимо да бъдат отчетени и неподлежащите на количествена оценка
резултати, както и косвените резултати. В резултат на оценката могат да
бъдат предложени промени в някои от целите и параметрите на ОПР, както
и промени в инструментите за тяхното изпълнение.
Основните надеждни източници на информация за подготовката на
годишните доклади за наблюдение на ОПР са:
• Годишни/междинен доклади за изпълнение на ОПР на общината от
предходни години;
• Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени
проекти, съфинансирани от европейските фондове от ИСУН;
• Въпросници и/или анкетни карти за анкетиране на членове на
общинския съвет, общински експерти и гражданите в общината;
• Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социалноикономическите партньори на местно ниво и др. под, тематично свързани с
реализацията на ОПР;
• Работна статистика, работни документи и бележки, създадени от
общинската администрация по време на изготвяне на ОПР;
• Информация относно предишни осъществени планове и проекти на
местно ниво;
• Статистически данни, създавани и обработвани от съответната
община;
• Актуализация на Общинския план за развитие (ако има такава);
• Актуализация на Областната стратегия за развитие (ако има такава);
• Годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината;
• Данни от Национален статистически институт и Териториално
статистическо бюро – Варна;
• Данни от Общинска служба “Земеделие” гр. Долни чифлик към
Министерство на земеделието и горите;
• Секторни и оперативни стратегии и програми;
• Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015
година;
• Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране
2007-2015 година и следващия.
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Индикатори за наблюдение. За осъществяване на наблюдението на
ОПР се изисква целите, приоритетите и мерките в него да се измерват с
конкретни индикатори, предварително определени и количествено
изразени. Системата от индикатори за наблюдение има за крайна цел да
повиши ефективността и ефикасността на използваните материални,
финансови и човешки ресурси за постигане на желаните резултати и
въздействие. Избраните индикатори за наблюдение на ОПР 2014-2020 г. са
съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с
основните индикатори, използвани в системите за наблюдение по
оперативните програми. Индикаторите са конкретни – ясни са за
разбиране и лесни за събиране и обобщаване на информацията; измерими за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им
налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно
информация и количествени данни; достъпни - има информационно
осигуряване от надеждни източници с необходимата периодичност и
качество и са достъпни на приемлива цена; адекватни - обосновани и
подходящи по отношение на целите и приоритетите за развитие;
обвързани са с времето - на базата на периодична информация,
позволяваща сравнения между базови, междинни и целеви стойности в
процеса на наблюдение на напредъка и постигането на целите. За целите
на отчитане изпълнението на ОПР се използват следните видове
индикатори:
Общите индикатори отчитат приноса на плана за постигане целите
на Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за реформи. Те
включват и индикатори в областта на регионалната политика за постигане
на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014 2020 г.: заетост на населението на възраст 20-64 г. (%), съкращаване на
емисиите на СО2 (%), дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%),
повишаване на енергийната ефективност (%), намаляване на дела на
преждевременно напусналите училище (%), нарастване на дела на
висшистите (%), брой предприятия, получили безвъзмездна финансова
помощ, брой посещения на подпомаганите туристически атракции, брой
регистрирани туристи в легловата база, приходи от туристически услуги,
брой новосъздадени работни места.
Заложените в ОПР специфични индикатори са: брой на
населението, брой на деца в детските градини, брой на ученици в
училищата, равнище на средната годишна работна заплата в общината,
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брой на жителите с целогодишно осигурено водоснабдяване, брой на
население с осигурен широколентов достъп, брой стопански единици
(предприятия), стойност на произведена продукция в нефинансовите
предприятия на общината, брой договори за реализиране на ПЧП, брой
реализирани проекти за междуобщинско сътрудничество, брой на леглата в
места за настаняване, брой реализирани нощувки в местата за настаняване
за година, площ на обработваеми земеделски земи, площ на залесени
горски територии, брой на наети на работа безработни лица след курсове
за квалификация, брой осигурени работни места за лица в неравностойно
положение, рехабилитирана пътна мрежа, рехабилитирана улична мрежа,
изградена нова канализационна мрежа, брой изградени нови ПСОВ,
обновени водопроводни мрежи, премахнати нерегламентираните сметища,
създадени електронни административни услуги, общински служители
преминали курсове и обучения, културни събития, предоставяни социални
услуги, новосъздадени или благоустроени зелени площи, ремонтиран
общински сграден фонд, ремонтирани религиозни храмове, новосъздадени
или обновени детски площадки, новосъздадени или обновени спортни
площадки.
2. Общи условия за изпълнение на общинския план за
развитие и в частност промени в социално-икономическите условия в
общината. През 2014 г. не са настъпили съществени промени в социалноикономическите условия в общината, в които се изпълнява ОПР.
Промените, доколкото ги има, са посочени в т. 3 на настоящия доклад като
резултат от дейностите за изпълнението на целите и приоритетите на
плана.
3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и
приоритетите на ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение.
3.1. Цели за развитие на общината в ОПР 2014-2020 г.:
Устойчиво местно развитие с високи равнища на заетост,
подобрено качество на живот, основани на потенциала и ресурсите на
общината за постигане на общ икономически напредък;
Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на
ресурсите и привличане на инвестиции в туризма, селското стопанство,
промишлеността и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на
безработицата и повишаване на доходите.
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Повишаване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване
качеството и стандарта на живот, ограничаване на демографския
въпрос, насърчаване на образованието и социалното включване.
Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване
състоянието на техническата и социална инфраструктура, съхраняване
и опазване на природното богатство и културно-историческото
наследство.
На тази база са изведени четири приоритета за действия, насочени
към постигането на специфични цели в различни сфери на развитието на
общината. Всяка специфична цел се изпълнява чрез съвкупност от мерки и
дейности, които са обобщени в Програмата за реализация на ОПР 20142020 г.
3.2. Напредък по Приоритет 1: Постигане на динамична
конкурентоспособна общинска икономика.
3.2.1.
Специфична
цел
1.1:
Повишаване
на
конкурентоспособността чрез привличане и задържане на
инвеститорите в секторите на растеж. Организирани са търгове за
продажба на четири общински имота в с. Старо Оряхово за изграждане на
малко производствени предприятия. Изготвена е и активно се
популяризира Годишна програма за управление и разпореждане с
общинска собственост с информация за свободни общински терени, сгради
и услуги, за които се търсят инвеститори. Развива се междуобщинско
сътрудничество и дейности с проект "Иновативен маркетингов подход за
развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и
Долни чифлик".
3.2.2.
Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското
стопанство. Изпълнява се проект за реконструкция на язовир и
изграждане на съоръжение за гасене на горски пожари, находящ се в имот
№ 000331, землището на с. Горен чифлик, Подготвени са проекти за
изграждане на хеликоптерна площадка и оборудване на противопожарно
депо в землището на с. Горен чифлик и интегрирана система за ранно
известяване при възникване на горски пожари на територията на община
Долни чифлик.
3.2.3.
Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на
интегриран туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на
природното и културно наследство.
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С проекта „Иновативен маркетингов подход за развитие на
регионален туристически продукт ” по ОП „Регионално развитие” 20072013 г.“, по който бенефициент е община Несебър в партньорство с
община Бяла и община Долни чифлик на стойност 433 394,40 лв. трите
морски общини се обединяват в общ иновативен проект за подпомагане,
рекламиране и развитие на регионален туристически продукт. Целта е да
се привлекат повече туристи от България и чужбина като се промотират
атрактивни дестинации, местни традиции и възможности за различни
активности на територията на трите общини през четирите сезона. В
рамките на проекта са разработени 25 туристически пакета, включващи
туристически маршрути до природни резервати, културни и исторически
забележителности, традиционни местни празници, лов и риболов, фото
разходки, яхтинг, сърфинг, разходка с лодка.
Подготвени и
разпространени са рекламни, информационни и визуализационни
материали за региона – рекламен пътеводител на региона, бранд на
продукта, интерактивен органайзер, публикации в туристически печатни
издания и сайтове, рекламен видеоклип и видеофилм, които бяха излъчени
в национални и чуждестранни медии. Представители на трите общини
вземат участие в национални и международни туристически изложения и
борси във България, Русия, Франция, Полша и Великобритания.
За създаване на местен туристически информационен център в с
.Старо Оряхово е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансиран от фонд „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на стойност 127
426.85 лв. и започва изпълнението на дейностите по проекта. Центърът за
туристическа информация ще предоставя на български и чуждестранни
туристи информационни и рекламни материали, актуална и подробна
информация за основните и допълнителни услуги, които предлагат
туристическите обекти на територията на община Долни чифлик, като
специално ще се популяризират рибарските дейности в региона,
възможностите за туризъм свързан с рибарството, възможностите за
консумация на местни продукти от риболов и аквакултура. Изграждането
на туристически информационен център в сърцето на община Долни
Чифлик ще допринесе за подобряването на цялостния й информационен
облик. Услугите, предлагани от информационния туристически център ще
са безплатни.
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За изграждане на спортна площадка в с. Шкорпиловци е сключен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансиран от
фонд „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на стойност 162 546.31 лв. Изградена е
спортна площадка за футбол на малки врати, волейбол и баскетбол
Спортната площадка е разположена в имота на съществуващо училище и
детска градина в непосредствена близост до центъра на селото. Изградена
е подходяща система за осветление, която позволява експлоатацията на
спортната площадка през тъмните части от денонощието. Осигурени са
трибуни за 100 зрители.
За възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с.
Шкорпиловци е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансиран от фонд „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на стойност
479 953.90 лв. Проектът предвижда възстановяване на съществуваща
крайбрежна алея, разположена източно в КК Шкорпиловци, контактуваща
от изток с пясъчната ивица на Черно море. Общата дължина на
съществуващата алея е 980 м. Предвижда се 'вход' към алеята от север от
съществуващото кръстовище. Алеята достига до имота с почивна база на
БТА от юг. По цялата дължина ще бъде изградено алейно осветление.
Алеята осигурява достъп до прилежащите й имоти и достъп на туристи до
плажната ивица. Дейностите по проекта се изпълняват.
През годината броят на леглата в местата за настаняване е нараснал
от 2612 през 2013 г. на 2728, а реализираните нощувки – от 38703 през
2013 г. на 51103.
3.3. Напредък по Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал,
подобряване стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите и
задържане на младите хора в района.
3.3.1.
Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и
създаване на нови работни места. Средномесечното ниво на безработица
за 2014 г. е 21,6%, а икономически активните лица са 6314.
3.3.2.
Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата
активност и социалното включване на групи в неравностойно
положение.
През отчетния период устроени на работа безработни лица след
обучение за професионална квалификация са 12 лица: завършили обучения
по специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” по
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Проект „ПРОфесионално обучение и МОтивация за учене и труд с цел
постигане на ПРИгодност за заетост”(ПРО-МО-ПРИ) - 2 лица; завършили
обучение по професия „Офис секретар”, специалност „Административно
обслужване”
по
Проект
BG051PO001-1.1.10-0021
„Повишаване
конкурентоспособността чрез квалификация и мотивация” на ОП „РЧР” са
14 лица, от тях устроени на работа - 10 лица (8 лица на първичния пазар на
труда и 2 лица - по схема „Подкрепа за заетост” по ОП РЧР за
работодатели от реален сектор).
Разкрити са 700 работни места за лица в неравностойно положение
на пазара на труда, от които за:
• младежи до 29 години - 198;
• над 50-годишна възраст – 278;
• безработни с трайно намалена работоспособност – 33;
• продължително безработни лица над 1 година – 157.
Разпределението на горепосочените работни места по източници на
финансиране е:
• по програми за обучение и заетост – 172: Национална програма
„От социални помощи към осигуряване на заетост” – 149, Национална
програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 1,
Регионална програма за заетост на община Долни чифлик – 10;
• по насърчителни мерки за заетост – 6;
• по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” – 41: схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” – 41,
• на първичния пазар на труда – 481: за младежи до 29 години –
169, за лица над 50-годишна възраст – 206, за безработни с трайно
намалена работоспособност – 25 и за продължително безработни лица над
1 година – 81.
3.4. Напредък по Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на
техническата инфраструктура, опазване на околната среда и
природното богатство.
3.4.1.
Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране
на техническата инфраструктура и подобряване качествата на
средата. В изпълнение на тази цел по различните мерки през 2014 г. в
общината се изпълняват следните проекти и дейности:
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Голица, с.
Пчелник, с. Г. чифлик, с. Детелина" по Програмата за развитие на селските
райони;
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„Ремонт на улици в община Долни чифлик – улица “Ботевска“ – гр.
Долни чифлик и ул. “Kирил и Методий“ – с. Старо Оряхово” по
Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на
регионите" – подготвено и подадено проектно предложение;
ежегодните ремонти на четвъртокласната пътна мрежа от
капиталовите разходи към бюджета на общината: Път № 90409 - с.
Гроздьово - Бункера; път №90403 - гр. Долни чифлик - с. Булаир; път №
90604 - Мелницата - с. Юнец; Ремонт за сметка на общинския бюджет на
част от уличната мрежа в гр. Долни чифлик, с. Старо Оряхово, с.
Гроздьово, с. Шкорпиловци, с. Рудник, с. Ново Оряхово и с. Солник.
Общо през отчетния период са рехабилитирани 8378 кв. м пътна
мрежа и 16424 кв. м улична мрежа.
По ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" за 1 149
985,45 лв. е изградена канализационната и възстановена водопроводната
мрежа на бул. "Георги Димитров", с. Гроздьово. В резултат се предлага
качествена питейна вода, намаляват се загубите от аварии, което от своя
страна довежда до намаляване на крайната й цена; подобряват се
предлаганите В и К услуги, екологичното състояние в населеното място и
региона.
„Зона за отдих и площадка за игра в село Булаир“. Дейностите по
проекта включват почистване на терена, оформяне на кът за детски игри, в
който са доставени и монтирани различни детски съоръжения, беседка,
пейки и кошчета за смет, оформяне на градинка за цвета, засаждане на
дървета и декоративни храсти и оформена алея от плочки около местата за
отдих. Стойността на проекта е 9 915,60 лв., финансира се от ПУДООС.
„Кът за отдих и игри в с. Пчелник“. Дейностите по проекта са
изграждане на кът за детски игри и място за почивка на родителите,
ограден с декоративна ограда, засаждане на декоративни храсти и цветя.
Стойността на проекта е 9 924,00 лв., финансира се от ПУДООС.
"Уличен водопровод и битова канализация в кв. 24, 25, 26, 27, 27а и
28 в гр. Долни чифлик" - изградена е битова канализация в кв. 24, 25, 26, 27,
27А и 28 в гр. Долни чифлик на стойност 846 515,60 лв. от ПУДООС;
3.4.2.
Специфична цел 3.2: Опазване на околната среда и
пълноценно използване на природните ресурси. За постигане на тази
цел по различните мерки в общината се изпълняват следните проекти и
дейности:
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"Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в с.
Гроздьово" по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво
развитие на регионите" - подадено проектно предложение;
"Битова-фекална канализация и съпътстваща инфраструктура на
с. Пчелник и с. Горен чифлик с обща пречиствателна станция за отпадни
води" - изготвени са проекти, търси се източник на финансиране;
"Интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик.
Канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ" - изготвени са проекти,
търси се източник на финансиране.
3.5. Напредък по Приоритет 4: Подобряване на качеството и
достъпа до административни, здравни, образователни, социални и
културни услуги.
3.5.1.
Специфична
цел
4.1:
Подобряване
на
административните услуги и повишаване на институционалния
капацитет.
Във връзка с повишаване на качеството на
административното и информационно обслужване на гражданите и
бизнеса през 2014 г. в общината продължават да се изпълняват проекти по
ОП „Административен капацитет” и Програма за развитие на селските
райони:
„Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с
умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в
координация с всички заинтересовани страни” – по проекта са
разработени последваща оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие на Долни чифлик 2007-2013 г., Общински план за развитие на
Долни чифлик 2014-2020 г., вкл. анализ на икономическото и социалното
развитие на община Долни чифлик; целите и приоритетите за развитие на
общината за периода 2014-2020 г.; индикативна финансова таблица,
обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; индикаторите
за наблюдението и оценката на плана; необходимите действия по
наблюдението, оценката и актуализацията на плана; описание на
необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност; програма за реализация на
общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за
неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за
изпълнение на проектите.
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Два проекта за повишаване на капацитета на служителите в
общинска администрация Долни чифлик чрез обучения – по първия по 13
тематични направления са организирани обучения за 158 души; по втория,
изпълнението на който продължава и през 2015 година, по 9 тематични
направления – за 245 души.
През отчетния период са обучени общо 52 общински служители.
Подобряване на управлението в общинските администрации
Дългопол, Провадия и Долни чифлик чрез създаване на ефективни
администрации и подобряване на работните процеси на общинските
администрации.
Комбинирана
система
за
електронно
управление
на
администрацията и подобряване на достъпа на населението до услуги,
свързани с информационните и комуникационните технологии на
територията на община Долни чифлик - проектът е за предоставяне на
достъп до цифровизирана информация на населението и включва
изграждане на цялостна система за управление на архивни и документни
фондове, която обхваща управление както на хартиените документи, така и
на електронните им копия.. Една система обхваща целия цикъл на
управление на документите и архивните фондове. Населението може да
получи достъп до документите през уеб базиран интерфейс. Предвидено е
изграждане на информационен център във фоайето на административната
сграда на общината за гарантиране на целодневен достъп на жителите и
гостите на общинския център до възможност за предоставянето на
електронни услуги и за извършването на справки и разпечатването на
документи в реално време.
3.5.2.
Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено
образование.
В детските градини и училищата продължава работата за
повишаване качеството на образованието и уменията на човешките
ресурси чрез използване на информационни и комуникационни
технологии, за създаване на оптимални условия за самоподготовка на
учениците, пълноценен отдих и извънкласни форми на обучение, за
разгръщане на творческите способности на децата и учениците чрез
обогатяване извънкласните форми на дейност, осигуряване на условия за
реализиране на задължително образование с фокус върху децата в риск,
поддръжка на образователната инфраструктура - подобряване на учебната
и социално-битова среда, обновяване и оборудване на учебни кабинети,

14

образователни лаборатории, работилници и спортни съоръжения. През
2014 г. в детските градини (ясла, целодневни и полудневни групи) се
възпитават 593 деца, а в училищата се обучават 2135 ученика.
3.5.3.
Специфична цел 4.4: Разширяване на обхвата и вида
на социалните услуги. Във връзка с процеса на деинституционализация
на лицата в специализирани институции и в изпълнение на Общинската и
Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) и
Плана за действие към нея, община Долни чифлик работи за намаляване
капацитета на специализираните институции в общината и разкриването на
нови услуги в общността с по-добро качество на услугата и по-добра
материална база. През 2014 г. се изпълняват следните проекти и дейности:
„Център за настаняване от семеен тип в община Долни чифлик" –
тук са проведени, приключили и съгласувани от Държавен фонд
„Земеделие” процедури по ЗОП, предстои подписване на анекс към
договора за финансова помощ. Подадено е проектно предложение за
разкриване на социална услуга;
"Създаване и функциониране на Общностен център за деца в риск
от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик" - през
2012 г. са приключили СМР. Изграден е Комплекс за социални услуги,
включващ Целодневна детска градина с детска кухня и Общностен център.
През отчетния период в общината се предоставят общо 10 вида
социални услуги: 2 в институции – домове за възрастни хора и за деца с
умствена изостаналост; 8 в общността – 1 защитено жилище, едно
наблюдавано жилище, 2 дневни центъра за социална рехабилитация и
интеграция, 2 центъра за настаняване от семеен тип, 1 дневен център за
стари хора, домашен социален патронаж, личен асистент и домашен
помощник.
3.5.4.
Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и
младежките дейности.
През отчетния период започва изпълнението на проект за
изграждане на база за спорт и отдих на територията на община Долни
чифлик: реконструкция на стадион в Старо Оряхово, реконструкция на
спортен комплекс „Тича” в гр. Долни чифлик и изграждане на спортна
площадка за мини футбол в с. Венелин” по ПРСР предвидено е завършване
през 2015 г. Изпълнени са и 2 проекта за създаване на цветен детски кът и
зелен кът за децата в гр. Долни чифлик по ПУДООС. Проект за изграждане
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на картинг писта в гр. Долни чифлик е одобрен и предстои сключване на
договор за изпълнител.
Ежегодно в общината се организират Общински преглед на
художествената самодейност през м. май, в който вземат участие
самодейни колективи от всички читалища и традиционният Народен
събор за ваяшки и други народни певци и свирачи през първата събота на
м. август на Гермето край с. Голица. Освен това, през изминалата година в
съответствие с Общинския културен календар се организират и: през м.
април - Общински фестивал на хумора и сатирата в НЧ "Изгрев" гр. Долни
чифлик с участници от цялата страна; през август - традиционната
Седмица на морето с богата културно-развлекателна програма и
фолклорни събития и събор в с. Рудник - "Хоро на мегдана"; през
октомври - VІІ национален конкурс за поезия "Мила родино", за който
може да се каже, че тази година се превърна в международен с повече от
250 участника от страната и 15 участника от други страни. В читалищата
се пресъздават много традиционни народни празници: Бабинден,
Петльовден, Хъдреллез байрам и др. Увеличават се изявите на
самодейците на национални и международни фолклорни и други празници.
4. Действия, предприети от компетентните органи с цел
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на
общинския план за развитие.
4.1. мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни. В съответствие с Методологията за
наблюдение и оценка на ОПР в общината е създадена работна група за
изготвяне на годишните доклади за наблюдение. В Посочената
методология и ръководството към нея подробно са разработени
механизмите за събиране, обработване и анализ на нужните данни за
отчитане на напредъка в изпълнението на ОПР.
4.2. Мерки за осигуряване на информация и публичност на
действията по изпълнение на общинския план за развитие. Всички
документи, свързани с ОПР, както и самият той, се публикуват на
официалния сайт на общината и на други подходящи сайтове,
разпространяват се чрез общинския вестник. Определена информация от
ОПР и документите, свързани с нея се разпространяват и на хартиени
носители в информационните центрове на общината и кметствата.
5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите
от наблюдението. Наблюдението и оценката на изпълнението на
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стратегически планови документи в това число и ОПР като неделима част
от документите за регионално развитие се извършва с цел постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането,
управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.
Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на
документите, които допринасят за регионалното развитие. Резултатите от
наблюдението на ОПР през първата година от плановия период показват
напредък по всички приоритети. Предвидените за 2014 г. дейности са
изпълнени.
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