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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АГКК - Агенция по геодезия, картография и кадастър
БФП – Безвъзмездна финансова помощ
ГИС – географска информацонна система
ДДС – Данък добавена стойност
ДМА – Дълготрайни материални активи
ЕЕ – енергийна ефективност
ЗРР – Закон за регионално развитие
ЗУТ – Закон за устройство на територията
ИАНМСП – Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия
ИПА – Институт по публична администрация
ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение
КАВ – Качество на атмосферния въздух
МВР – Министерство на вътрешните работи
МТБ – материално-техническа база
НПО – Неправителствена организация
НСИ – Национален статистически институт
НССЗ – Национална служба за съвети в земеделието
ОБСНВ – Общински съвет по наркотични вещества
ОДЗ – Обединено детско заведение
ОДП – Областна дирекция на полицията
ОИЦ – Областен информационен център
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет“
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда“
ОПР – Общински план за развитие
ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж“
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ОС – оценка на съвместимостта
ОУП – общ устройствен план
ПИЦ – Превантивно-информационен център по зависимости
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ПМС – Постановление на Министерския съвет
ПП – предварителен проект
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадъчни води
ПУГМ – План за устойчива градска мобилност
ПЧП – публично-частно партньорство
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РЗП – разгъната застроена площ
РУО – Регионално управление на образованието
СКФ – Структурни и Кохезионен фондове
СМР – строително-монтажни работи
УО – Управляващ орган
ФПЧ – Фини прахови частици
ЦАОГ - Център за административно обслужване на гражданите
ЦДГ – Централна детска градина
ШЗО – Школа за запасни офицери
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор за услуга, сключен между община
Плевен и „Ню Ай” АД. Предмет на договора е „Извършване на междинна оценка за
изпълнението на Плана за развитие на община Плевен за периода 2014 – 2020 г.“.
Законови изисквания към наблюдението и оценката на Общински план за развитие
Планът за развитие на община Плевен за периода 2014-2020 г. е основен документ за
стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията. Разработен е
в съответствие със Стратегията за развитие на област Плевен (2014-2020 г.) и Регионалния
план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.).
Междинната оценка се извършва в изпълнение на чл. 33, ал. 1, и чл. 36, ал. 1 от Закона за
регионалното развитие (ЗРР).
Съгласно чл. 33 от ЗРР, към средата на периода на действие на ОПР се провежда междинна
оценка, която включва:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.
Система от правила и методики за мониторинг, контрол и оценка
Процесът на мониторинг, контрол и оценка на провежданите политики е важна и неразделна
част от цикъла на стратегическото планиране и управление. Всеки стратегически документ
се подлага на мониторинг, контрол и отчитане с оглед анализиране на информация, свързана
с изпълнението на съответната политика или програма.
Една от основните цели на мониторинга е да се проследи напредъка в постигането на
желаните резултати спрямо заложените цели, стандарти и критерии за ефективност и
ефикасност. Основното предназначение на мониторинга се състои в осигуряване на база за
ежедневните управленски решения, но не само. Наблюдението служи и за:
-добра осведоменост на заинтересованите страни;

На базата на извършвания мониторинг, съответната политика или стратегически документ
се подлага на междинна оценка с оглед оценка на напредъка и актуализация, ако оценката
покаже необходимост от това.
В община Плевен има създадена „Система от правила и методики за мониторинг, контрол и
последваща оценка“. За извършването на настоящата междинна оценка на Плана за развитие
на община Плевен са взети под внимание всички изисквания на системата.
Индикатори за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Плевен (20142020)
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Съгласно разработената система за мониторинг на политиките на община Плевен,
индикаторът е инструмент за измерване, който ни дава възможност за анализ. Индикаторът
ни съобщава за промяна в наблюдаваната система, дава ни представа как работи тя и дали
се постигат предварително поставените цели. Анализът на информацията, която се получава
при използването на индикаторите дава представа за причините за промяната.
Разработването на адекватна система от индикатори представлява сложна и комплексна
задача, която се опира на основни принципи, по-важните от които са:






Индикаторите се използват за опростяване, оценяване и представяне и създаване на
ред въз основата на комплексни изходни данни.
Те трябва да предоставят информация за управлението и обществеността по
разбираем начин.
Индикаторите дават възможност за проследяването на тенденции във времето и
пространството
Разработването на добри индикатори не е проста задача, изискваща събирането и
систематизацията на големи обеми от данни
Необходимостта от разбираемост означава че при конструирането на индикатори
често се агрегират големи обеми от данни в кратки, прости характеристики,
опростяващи реално съществуващия сложен свят;

В съответствие с тези принципи са определени и общите критерии, на които трябва да
отговаря избрания набор от индикатори в дадения стратегически документ, разработван от
Община Плевен, вкл. ОПР:










Обоснованост (целесъобразност) – да съответстват на общите приоритети и цели на
стратегическия документ;
Да са информационно осигурени или да е възможен постоянен източник на
информация за всеки от тях;
Възможност за представяне в количествено изражение (възможност за поставяне на
стойностни цели и там, където е възможно, за установяване на базисно положение);
Простота (разбираемост) – да са лесни за формулиране и разбиране;
Информативност (аналитичност) на индикаторите – Те трябва да носят достатъчно
информация за извеждане на съответните изводи и вземане на решения;
Да са комплексни, да подлежат на йерархично обвързване с индикаторите на пониско ниво. Основните индикатори да съответстват на комплексните.
Да осигуряват информация за възможно най-ниско териториално ниво;
Да са обезпечени с изходни данни за възможно най-дълъг период от време
Да се използва ограничен брой индикатори – прекалено големия брой индикатори
може да доведе до объркване и погрешни изводи.

Видове индикатори
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие,
има за цел да проследи напредъка по изпълнението на интервенциите, предвидени в ОПР, и
да отчете постигнатите резултати и въздействието на тези интервенции върху територията.
В този смисъл индикаторите са за резултат и за въздействие.
Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на
определените приоритети и мерки за развитие на общината. По-голямата част от
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дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност, по
отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите
цели, и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и
политика за устойчиво интегрирано местно развитие през съответния период.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план съставляват
Матрица на индикаторите, която съдържа формулирани конкретни индикатори, по цели и
приоритети, тяхната базова и целева стойност, източници на информация и мерна единица.
Методология за извършване на оценката
За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:







Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни източници;
Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се
обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените
цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;
Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на
сравнението се правят изводи и препоръки;

Източници на информация















Община Плевен
Национален статистически институт;
Държавен фонд „Земеделие“
Национална служба за съвети в земеделието - Офис Плевен
ЧЕЗ
Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен
Регионално управление на образованието – Плевен
Регионална здравна инспекция - гр. Плевен УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен
Превантивно – информационен център по зависимости - гр. Плевен
Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС – ИСУН 2007-2013
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН
2020
Сайт на община Плевен
Сайт на област Плевен
Сайт на РИОСВ Плевен

2. МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ПЛЕВЕН (2014-2020)
Визия
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Визията за развитие на Община Плевен отчита желанията и нуждите на заинтересованите
страни и местната общност, възможностите за развитие и наличните ресурси и капитали в
общината, като се концентрира върху стратегическите приоритети и дългосрочни цели на
развитие. В тази връзка е опредена следната обща Визия за развитие на община Плевен:
Община Плевен ще се развива, като устойчива самоуправляваща се общност, с
разнообразна и съвременно структурирана икономика, базирана на знанието, използваща
местните човешки ресурси и ефективно усвояваща наличните сравнителни предимства на
територията, като същевременно се създават все по-добри условия за живот и бизнес на
местната общност.
Към хоризонта на действие на ОПР, Община Плевен е лидер и основен опорен център в
развитието на Северозападния район, с модерна икономика, генерираща продукция с все
по-висока добавена стойност, с развит и печеливш туризъм, модерна инфраструктура и
качествена жизнена среда.
Визията за развитие е разработена в пълно съответствие със стратегическата рамка на
ИПГВР (2014-2020 г.), със Стратегията за развитие на област Плевен (2014-2020 г.), с
Регионалния план за развитие на Северозападния район от ниво 2 (2014-2020 г.) и с
наличния потенциал и ресурси на общината.
Визията за развитие в плана за развитие на община Плевен продължава да бъде актуална и
релевантна на стратегическите документи за регионално развитие на ниво район за
планиране, област и община.
Стратегически цели

11

2.1. СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ
1:
УСКОРЯВАНЕ
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА.

НА

СОЦИАЛНО-

Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целта
Приоритет 1.1.Модерна градска икономика, базирана на знанието
Предвидените в Плана за развитие дейности, чието изпълнение води до постигане на
приоритета и стратегическата цел са следните:
Дейност 1.1.1. Модернизиране на материално-техническата база на предприятията в
община Плевен
Осъществени са 43 проекта за модернизиране на материално-техническата база от
български предприятия в Община Плевен:
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.:



2012-2014 г. – с бенефициент „Унипос“ ООД – „Въвеждане в серийно производство
на иновативни експертни пожароизвестителни системи“.
2013-2014 г. - с бенефициент „Ти Ем Ти“ ООД – „Ново технологично оборудване за
„Ти Ем Ти“ ООД“.

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.:













2015-2016 г. - с бенефициент „Кристи – 04“ ООД – „Разширяване на
производствения капацитет за подобряване експортните възможности на „Кристи04“ ООД“.
2015-2016 г. - с бенефициент „Викторс 11“ ЕООД – „Подобряване на
производственият капацитет на фирма „Викторс 11“ ЕООД“.
2015-2016 г. - с бенефициент „ДСД“ ЕООД – „Модернизация на машините във
фирма „ДСД“ ЕООД.
2015-2016 г. - с бенефициент „Елинда-А“ ООД – „Висококачествено облекло“.
2015-2016 г. - с бенефициент „Зита“ ООД – „Повишен производствен капацитет на
фирма „Зита“ ООД“.
2015-2016 г. - с бенефициент „М. В. Ломоносов“ ООД – „Разширяване
технологичния капацитет на „М. В. Ломоносов“ ООД“.
2015-2016 г. - с бенефициент „Милен Цоков“ ЕООД – „Подобряване на
производствения капацитет в „Милен Цоков“ ЕООД“.
2015-2017 г. - с бенефициент „Кайф“ ЕООД – „Повишаване на производствения
капацитет в „Кайф“ ЕООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване“.
2015-2017 г. - с бенефициент „КНМ Текстил“ ООД - Подобряване на експортния
потенциал и производствения капацитет на "„КНМ Текстил“ ООД“.
2015-2017 г. - с бенефициент „Колев и Колев“ ООД – „Повишаване на
производствения капацитет на „Колев и Колев“ ООД за производство на детски
ортопедични обувки“.
2015-2017 г. - с бенефициент „Манева-Томик“ ООД – „Инвестиции за устойчивост
и растеж на „Манева-Томик“ ООД.
2015-2017 г. - с бенефициент „Метаком СЛЗ Инвест“ АД – „Технологично
подобряване на производствения процес на „Метаком СЛЗ Инвест“АД“.

12





















2016-2016 г. - с бенефициент „Ай Си Ти Солюшънс“ ООД – „Нови интелигентни
софтуерни решения за повишаване конкурентоспособността на „Ай Си Ти
Солюшънс" ООД“.
2016-2016 г. - с бенефициент „Анди Солид“ ООД – „Увеличаване на
производствения капацитет на „Анди Солид” ООД за развитие на нови външни
пазари и продукти“.
2016-2016 г. - с бенефициент „Иво Петров – Архитекти“ ООД – „Подобряване на
производствения капацитет на „Иво Петров – Архитекти“ ООД“.
2016-2016 г. - с бенефициент „ИТ Телекомуникейшънс“ ЕООД – „Подобряване на
производствения капацитет на „ИТ Телекомуникейшънс“ ЕООД“.
2016-2016 г. - с бенефициент „Комак Медикал“ ЕООД – „Подобряване на
производствения капацитет и експортния потенциал на „Комак Медикал“ ЕООД,
посредством закупуване на високотехнологични активи“.
2016-2016 г. - с бенефициент „Сиела Норма“ АД – „Подобряване на производствения
капацитет и експортния потенциал в „Сиела Норма“ АД.
2016-2017 г. - с бенефициент „Марисан и Колев“ АД – „Повишаване на
производствения капацитет в „Марисан и Колев“ АД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Ай Ти Сървисиз 2010“ ЕООД – „Повишаване на
производствения капацитет и експортния потенциал на „Ай Ти Сървиз 2010“ ЕООД,
посредством внедряване на високотехнологични активи“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Булгед“ ООД – „Подобряване на производствения
капацитет на „Булгед“ ООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и С-ИЕ СД“ –
„Повишаване конкурентоспособността на „ГАМА КОНСУЛТ” чрез въвеждане на
високоспециализирани софтуерни продукти и технологично оборудване“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Глобъл Комюникейшън Нет“ АД (ГКН) –
„Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал
на „Глобъл Комюникейшън Нет“ АД (ГКН)“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Диджитал Дженерейшън“ ООД – „Повишаване на
производствения капацитет на „Диджитал Дженерейшън“ ООД с цел увеличаване
на обема от поръчки на вътрешния и външния пазар“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Дроксик“ ООД – „Подобряване на пазарното
присъствие на местни и международни пазари, чрез внедряване на технологии за
подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност
и конкурентоспособност на „Дроксик“ ООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент ЕТ „ИВАН ТОДОРОВ 98“ – „Повишаване на
производствения капацитет и експортния потенциал на ЕТ „ИВАН ТОДОРОВ 98““.
2016-2017 г. - с бенефициент ЕТ „Нови технологии и системи – Селект - Петко
Ватев“ - „Повишаване на производствения капацитет в „Нови технологии и системи
– Селект - Петко Ватев“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Илинден“ ЕООД – „Повишаване на производствения
капацитет и конкурентоспособността на „Илинден“ ЕООД чрез внедряване на
иновативни технологии и оборудване“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Лалев“ ООД – „Подобряване на производствения
капацитет в „Лалев“ ООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Навтех Груп“ ЕООД – „Подобряване на
производствения капацитет в „Навтех Груп“ ЕООД“.
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2016-2017 г. - с бенефициент „Найкомс“ ЕООД – „Повишаване на технологичния
(производствен) капацитет и засилване на експортния потенциал на „Найкомс“
ЕООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Ортотех“ ЕООД – „Повишаване на производствения
капацитет и реализиране на износ на стандартни и индивидуални ортопедични
медицински изделия в „Ортотех“ ЕООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Просвета-София“ АД – „Подобряване на
производствения капацитет на издателство „Просвета-София“ АД чрез развитие на
регионалните му центрове и внедряване на нови технологии“.
2016-2017 г. - с бенефициент СД „Зоната - Нацкови и Сие“ – „Разширяване мрежата
на СД „Зоната - Нацкови и Сие““.
2016-2017 г. - с бенефициент „Сикуест Рисърч енд Консултинг“ ЕООД –
„Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Сикуест
Рисърч енд Консултинг“ ЕООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Симетрик комюникейшън“ ЕООД – „Подобряване на
производствения капацитет на „Симетрик комюникейшън“ ЕООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Трактор“ ООД – „Подобряване на производствения
капацитет в „Трактор“ ООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „ТС“ ЕООД – „Повишаване на ресурсната ефективност
и ефикасност в производствения процес на „ТС“ ЕООД“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Унипос“ ООД – „Високоавтоматизиран комплекс с
повишена производителност и използване на отпадъчни материали“.
2016-2017 г. - с бенефициент „Фешън Мания“ ООД – „Подобряване на
производствения капацитет на „Фешън Мания“ ООД, чрез внедряване на ново
високотехнологично оборудване за производство на плетени изделия“.
2017-2018 г. - с бенефициент „Алуком“ АД – „Повишаване на иновационната
активност в „Алуком“ АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на
структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под
налягане“.

Дейност 1.1.2. Разработване на стратегия за икономическо развитие
Обща стратегия за икономическо развитие на Община Плевен не е разработена в периода
2014-2016 г., но по проект „Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и
регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни”, финансиран по
Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро
управление", Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики", Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 е изготвена Програма
за развитие на земеделието в Община Плевен за периода 2014-2020 г. Също така, като част
от дейностите са изработени и Последваща оценка на ОПР 2007-2013 г., система за
мониторинг и оценка на провежданите политики на общинската администрация, План за
развитие на Община Плевен за периода 2014-2000 г., предварителна оценка на социалноикономическото и екологичното въздействие на ОПР 2014-2020 г., концепция за
пространствено развитие на Община Плевен за периода 2014-2025 г., Стратегия за развитие
на образованието на Община Плевен за периода 2014-2020 г.
Дейност 1.1.3. Участие в инвестиционни форуми и провеждане на маркетингови
кампании; Провеждане на обучения и обмяна на добри практики
14

Дейността е изпълнена посредством следните събития:







Ежегодно Международно изложение-договаряне „Пчеларство – Плевен“, гр. Плевен
14 май 2016 г. - изложение, закриващо националната кампания „Успешни заедно“,
представящо реализирани проекти с финансовата подкрепа на Европейската комисия
(проведено в гр. Плевен)
30 май до 01 юни 2017 г. - фестивал „Еврофондовете – път към успеха 2017“ за
промотиране на оперативните програми пред широката общественост - гр. Плевен
17 юни 2016 г. - участие на Зам. кметът на Плевен Иван Кюлджийски в конференция
„Устойчивост на развитието на туризма и сигурността в Дунавския регион“ с
участието на Министъра на туризма Николина Ангелкова и еврокомисарят по
регионално развитие Корина Крецу- гр. Русе
4 април 2017 г. - конференция „Tech City – Поглед в бъдещето“, организирана от
Портала на българските общини КМЕТА.bg - Община Плевен получава почетна
грамота за своите сериозни усилия в търсенето на решения за реализирането на
проекти в енергетиката, транспорта, управлението на отпадъци, образованието и
здравеопазването, за създаването на комфортна и устойчива градска среда (място на
провеждане на събитието гр. София)

, както и следните проекти по Програмата „Трансгранично сътрудничество РумънияБългария“ 2014-2020 г.:










2016-2018 г. - с бенефициенти Фондация „Отворена Ръка“, Ф.О.Р (България) и
Федерация на работодателите в Регион Олтения (Румъния) – „Дунав - река с богата
история“ - Проектът цели популяризиране на идентичността на трансграничния
регион и неговите културни и исторически наследства и подобряване на
туристическия поток. Извършват се съвместни проучвания на културните и
исторически обекти, ландшафта и река Дунав в трансграничния регион и се
провеждат съвместни изложения.
2016-2018 г. - с бенефициенти Търговско-промишлена палата Враца, България,
Център за консултации и управление на проекти - ЕВРОПРОДЖЕКТ и Русенска
търговско-индустриална камара – „Дунав - Мога да те чуя, няма да те забравя, мога
да те видя и ще те помня, мога да те преоткрия и мога да те разбера“ - Проектът
предвижда дейности по информация за културното наследство и популяризиране на
културни събития и инициативи в трансграничния регион.
2016-2018 г. - с бенефициенти Асоциация на Дунавските общини „Дунав“ (АДО
„Дунав“) и Фондация „LivingNature“ (Кълъраш) - „Разработване и промоциране на
съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ - Сред
дейностите по проекта са кръгли маси и конференции, разработване на проучване на
природното наследство.
2017 - 2018 г. - с бенефициенти Черноморски център за развитие (България) и
Сдружение „Маре Нострум“ (Румъния) - „Румъно-българска органична
предприемаческа мрежа“, включващ уъркшопове за обмен на добри практики в
областта на производството на органични продукти.
2017 - 2018 г. - с бенефициенти Румънско движение за качество (Румъния) и
Национален център за информационно обслужване (НЦИО) (България) –
„Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на
биоземеделието, обработката на биопродукти и свързаните с тях услуги“ 15

Дейностите по проекта включват проучвания на възможностите за биоземеделие и
промотирането на тази дейност.
Дейност 1.1.4. Формиране на партньорска мрежа на местния бизнес
Реализира се посредством редовната дейност на Стопанска камара - Плевен, Търговско
индустриална камара – Плевен, Регионален бизнес център – Плевен и др.
Дейност 1.1.5. Внедряване на нови технологии в преработващата промишленост в
община Плевен
Осъществени са 18 проекта за внедряване на нови технологии в преработващата
промишленост от български предприятия в Община Плевен:
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.:




2012-2014 г. – с бенефициент „Унипос“ ООД – „Въвеждане в серийно производство
на иновативни експертни пожароизвестителни системи“.
2012-2014 г. – с бенефициент „Ботълс Трейдинг“ ЕООД – „Разработване на опитен
образец на машина за раздуване на бутилки от ПИЕТ-подкрепа за иновативните
решения на Ботълс Трединг ЕООД“.
2012-2014 г. – с бенефициент „ДМТех“ ЕООД – „Интерактивна Адресна
пожарозащитна система“.

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.:












2017-2018 г. – с бенефициент „Ай Ти Джи Екотех“ ООД – „Разработване на
продуктова иновация- безшумна вятърна турбина с вертикална ос“.
2017-2018 г. – с бенефициент „Алуком“ АД – „Повишаване на иновационната
активност в „Алуком“ АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на
структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под
налягане“.
2017-2018 г. – с бенефициент „Ваптех“ ЕООД – „Внедряване на иновативен процес
във фирма „Ваптех“ ЕООД“.
2017-2018 г. – с бенефициент „Димитров“ ООД – „Внедряване на иновативен
продукт в „Димитров“ ООД“.
2017-2018 г. – с бенефициент „Мейк-България“ ЕООД – „Производство и пазарна
реализация на иновативен композитен изолационен панел МЕЙКИС от фирма
„Мейк-България“ ЕООД“.
2017-2018 г. – с бенефициент „Мизия – 96“ АД - „B n S SMART – иновация от
МИЗИЯ-96 АД“.
2017-2018 г. – с бенефициент „Найкомс“ ЕООД – „Внедряване на иновативен
продукт в „Найкомс“ ЕООД“.
2017-2018 г. – с бенефициент „ТПН 2013“ ЕООД – „Внедряване на Система за
автоматизирано управление в производството“.
2017-2018 г. – с бенефициент „УСМ“ АД – „Повишаване на иновационния капацитет
и конкурентоспособност на „УСМ“ АД чрез внедряване на иновативен процес - нов
метод за печат, ламиниране, рязане и апликиране на пътни знаци“.
2017-2019 г. - с бенефициент „Вендър“ ЕООД – „Разработване на активна въглеродна
пяна от алтернативен природен източник (царевичен сироп HFCS)“.
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2017-2019 г. - с бенефициент „Джи ар ти интернешънъл“ EООД – „Създаване на
иновационна среда и инфраструктура в „Джи ар ти интернешънъл“EООД за
разработването на иновативен метод за чисто производство, съхранение и
преработка на плодови и билкови екстракти с цел получаване на натурална плодова
напитка“.
2017-2019 г. - с бенефициент „Инотоп Био“ ООД – „Разработване на иновативен,
безотпаден
биотехнологичен
процес
за
получаване
на
инулин
и
фруктоолигозахариди от топинамбур за приложение в медицината и здравословното
хранене“.
2017-2019 г. - с бенефициент „Летателни системи – ОН“ ООД - „Разработване на
иновативно комплексно устройство за откриване и разпознаване на хора
дистанционно от въздуха“.
2017-2019 г. - с бенефициент „Метални пени“ ЕООД – „Разработване на състави и
технологии за производство на иновативни метални пени /Създаване на
алуминиевосплавни композитни пени с висока устойчивост на механични, термични
и корозионни въздействия/“.
2017-2019 г. - с бенефициент „Съпромат М“ ООД – „Иновативна екологична система
за балансиране на супорта при конвенционалните пресови машини“.

Дейност 1.1.6. Стажантски програми във водещи фирми
Липсва свободно достъпна информация.
Индикатори за изпълнение
Табл. 1 Индикатори за изпълнение на приоритет 1.1.
Индикатор

Базова
стойност

2014-2016

Повишаване на нетните приходи
от продажби

Базова
стойност към
2012 г.:
19473 хил.
лв.

8,9% ръст
за периода
2014-2015
г.

В края на
програмния
период: 5%

Повишаване на инвестициите в
Инвестиции в ДМА

Базова
стойност за
2012 г: 96893

За 2015 г.:
200 469
хил. лв.;
ръст от
51,6%
спрямо
2012 г.

Повишаване
на
инвестиции
в ДМА с
20%

2014 г. –
7%;

Оставащ Повишаване
ръст от на към 2020
г. на 22%

Повишаване
на
инвестициите
в ДМА за
2012 спрямо
2007г. (55%)
Дял на високотехнологични
производства към общия брой на
промишлени предприятия

Базова
стойност за
2010 г: 12%

2017-2020

Целева
стойност
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16% до
2015 г. –
7%; заложения.
2016 г. –
8%
Повишаване на средната годишна
работна заплата

През 2012
година
достига 6819
лв. През 2007
е 4217 лв.

8 049 лв.
Оставащ
през 2015
ръст от
г.,
44,8% до
нарастване заложения.
от 15,2%
спрямо
2012 г.

Нарастване
с 60%

Повишаване на нетните приходи от продажби
По отношение на индикатора „Нетни приходи от продажби“ Общинският план за развитие
на Община Плевен 2014-2020 г. посочва като базова стойност 19 473 хил. лв. през 2012 г.
като Приложение 2 към ОПР – „Матрица индикатори“ дава насока, че този индикатор се
следи от Националния статистически институт.
Настоящата междинна оценка констатира неточност в тези данни за 2012 г., както и факта,
че те не са набрани от НСИ. Институтът предостави стойности по индикатора „Нетни
приходи от продажби на нефинансовите предприятия в хил. лв. в Община Плевен“ като
нивата през 2014 (2 289 829 хил. лв.) и 2015 г. (2 514 256 хил. лв.) са значително по-високи.
По този начин, отчетения ръст от 2014 до 2015 г. е 8,9%. Към момента на изготвяне на
настоящата Оценка НСИ все още не е обработило данните за 2016 г. по същия индикатор.
Фиг. 1
Нетни приходи от продажби на нефинансовите
предприятия в хил. лв. в Община Плевен
2 514 256
2 550 000
2 500 000
2 450 000
2 400 000
2 350 000
2 300 000
2 250 000
2 200 000
2 150 000

2 289 829

2014

2015

Източник: Национален статистически институт
Инвестиции в ДМА и повишаване на инвестициите в ДМА
Инвестициите в дълготрайни материални активи също отчитат сериозно покачване в
обследвания период. Подадената в Общинския план за развитие на Община Плевен
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стойност е 96 893 хил. лв., която е нараснала с 51,6% през 2015 г. (данните на НСИ за 2016
все още не са изнесени към момента на изготвяне на настоящата Оценка).
Фиг. 2
Разходи в хил. лв. за придобиване на
дълготрайни материални активи за Община
Плевен
193 476

250 000
200 000

200 469

96 893

150 000

100 000
50 000
0
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Източник: ОПР на Община Плевен за 2014-2020 г. и Национален статистически
институт
Дял на високотехнологични производства към общия брой на промишлени
предприятия
Индикаторът
разглежда
нефинансовите
предприятия
и
по-конкретно
високотехнологичните, които, от своя страна са част от промишлеността. По данни на Сиела
Норма АД, въз основа на подадената информация от самите предприятия в Търговския
регистър през съответните години, се наблюдава значително увеличение на активността в
периода 2014-2016 г. По отношение на индикатора, неговото ниво за 2014 г. и 2015 г. е по
7%, а през 2016 г. е отчетен минимален ръст до 8%. В този смисъл, заложеният целеви ръст
от 20% до 2020 г. едва ли ще бъде постигнат. Консултантът препоръчва актуализация на
целевото ниво за 2020 г.
Фиг. 3
Бр. промишлени и бр. високотехнологични
предприятия в Община Плевен
249

300
128
38

200
100

3
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Бр. високотехнологични предприятия
Бр. промишлени предприятия
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Източник: Сиела Норма АД по данни от Търговски регистър
Повишаване на средната годишна работна заплата
Средната годишна работна заплата също се е повишила като от ниво 6 819 лв. през базовата
2012 г. е достигнала 8 049 лв. през 2015 г., което представлява нарастване от 15,2% в рамките
на 3 години, което обаче все още е далеч от поставената цел от 60% ръст на заплатите към
2020 г. Консултантът препоръчва актуализация на целевото ниво на индикатора за 2020 г. с
по-нисък процент от заложения в ОПР.
Фиг. 4
Средна брутна заплата в лв. на наетите лица
по трудово и служебно правоотношение в
Община Плевен
8049
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Източник: ОПР на Община Плевен за 2014-2020 г. и Национален статистически
институт
Приоритет 1.2. Стимулиране на предприемачеството
Предвидените в Плана за развитие дейности, чието изпълнение води до постигане на
приоритета и стратегическата цел са следните:
Дейност 1.2.1. Проекти за подобряване и изграждане на техническа инфраструктура за
целите на инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на
инвестициите
По данни на Българската агенция за инвестиции в периода 2014-април 2017 г. в Община
Плевен не са отчетени инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на
инвестициите.
Дейност 1.2.2. Провеждане на обучение за стартиране на бизнес на предприемачи
Реализира се посредством редовната дейност на Стопанска камара – Плевен и Търговско
индустриална камара – Плевен. Областен информационен център – Плевен, част от
националната мрежа областни информационни центрове, предлага консултиране на
представителите на бизнеса и на желаещите да стартират такъв по схемите за финансиране
на оперативните програми.
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Областния информационен център е осъществен чрез проект „Изграждане на Областен
информационен център Плевен“ в периода 2011-2015 г. по Оперативна програма
„Техническа помощ”, Приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна
политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация”,
Мярка 3 „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”. Проектът
е продължен през новия програмен период в проекта „Продължаване функционирането на
Областен информационен център-Плевен, като част от националната мрежа от 27 областни
информационни центрове“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020,
Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Процедура „Осигуряване
функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.
Дейност 1.2.3. Стимулиране на млади фермери, стартиращи бизнес на територията на
общината
Дейността е осъществена посредством работата на Националната служба за съвети в
земеделието, която подкрепя младите фермери, желаещи да стартират бизнес на
територията на общината като ги консултира и подпомага при подаването на документи за
кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. В периода 2014-2016 г. са
проведени общо 22 обучения на различни теми, свързани със земеделския бизнес. Службата
провежда и свои изнесени приемни в Община Плевен - през 2014 г. са проведени 17 бр., през
2015 г.- 14 бр. и през 2016 г.- 15 бр.
Дейността на НССЗ, както и тази на Офис Плевен е свързана с предоставяне на консултации
като значителна част от тях - на кандидати по Подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади
земеделски стопани“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Офис
Плевен на НССз предоставя безплатно консултантски пакети, включващи изготвяне на
бизнес планове, заявления за подпомагане и конкретни съвети и препоръки за прилагане на
равнище стопанство на кандидати по мярката за млади фермери на ПРСР. Приемът на
документи по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014
- 2020 г. е стартирал през 2015 г. като експертите от Офис Плевен са изготвили общо 66
бизнес плана, заявления за кандидатстване и консултантски пакети на млади фермери, от
които 23 бр. на кандидати от Община Плевен.
Дейност 1.2.4. Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща
инфраструктура в гр. Плевен
През 2014 г. е стартирано изграждането на Индустриален и логистичен парк Плевен от
фирма „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“. Разположението на сградата осигурява
директен достъп към основната входно-изходна артерия на гр. Плевен посредством главната
улица „Цар Самуил“, както и възможност за директен пешеходен достъп от спирка на
градски транспорт. Зоната се развива като модерна индустриална зона с потенциал за
бъдещо разширение. Към момента е завършен Етап I от проекта - завод за автомобилни
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кабелни системи „Електрокабел България“ на Нексанс Аутоелектрик и складовопроизводствена база на същата фирма. През 2017 г. се очаква ново разширение на парка.
По отношение на съществуващи отпреди индустриални зони и тяхната довеждаща
инфраструктура, то в периода 2013-2016 г. е реализиран проект „Създаване на проектна
готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж“ през програмния период
2014-2020 г.“ по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на
ОПРР“, Схема „В подкрепа за следващия програмен период“, по който са изготвени работни
проекти на 45 обекта в обхвата на 3-те зони за активно въздействие в границите на ИПГВР
на гр. Плевен за периода 2014-2020, включващи участъци от ул. „Вит“, бул. „Георги Кочев“
и ул. „Северна“ в Индустриална зона.
Индикатори за изпълнение
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 1 индикатор, както следва:
Табл. 2 Индикатор за изпълнение на приоритет 1.2.
Индикатор
Брой новооткрити предприятия

Базова
стойност

20142016

Няма данни

2 098 бр.
за
периода
20142016 г.

20172020

Целева
стойност
40

Брой новооткрити предприятия
В Общинският план за развитие на Община Плевен липсва заложена базова стойност по
този индикатор. По данни на Сиела Норма АД от Търговския регистър, новооткритите
предприятия в общината отчитат ръст от 47 бр. или 6,2% (от 700 на 747 бр.) за разглеждания
период 2014-2016 г. Посочената целева стойност по индикатора за 2020 г. е 40 бр., което е
ниво значително по-ниско от това на протичащите процеси.
Фиг. 5
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Брой новооткрити предприятия в Община
Плевен
747
750
700
700
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650
600
2014
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Източник: Сиела Норма АД по данни от Търговски регистър

Приоритет 1.3. Привличане на инвестиции
Предвидените в Плана за развитие дейности, чието изпълнение води до постигане на
приоритета и стратегическата цел са следните:
Дейност 1.3.1. Провеждане на информационни кампании за насърчаване на публичночастните партньорства
През изследвания период не са отчетени публично-частни партньорства в Община Плевен,
предоставянето на информация във връзка с възможностите за ПЧП се извършва текущо от
представителите на Общината по повод на запитвания и по време на публични събития.
Дейност 1.3.2. Създаване на приложение на сайта на община Плевен за промотиране
на възможностите за инвестиции в общината
На сайта на Община Плевен е създадена рубрика „Инвестирай в Плевен“, където
потенциалният инвеститор може да открие две идентични презентации на български и
английски език, показващи характеристиките и преимуществата на Общината,
разработените проекти, вече привлечените големи инвестиции, като за такива през 2015 г.
са посочени фабриката за производство на електрически системи за оборудване на
автомобили „Електрокабел България“, филиал на германското поделение на Nexans
Autoelectric (инвестиция от 70 млн. лв. за периода 2014-2015 г.), както и производственоадминистративния комплекс „Десизо Монни“ на стойност 25 млн. лв. за производство на
облекла.
Дейност 1.3.3. Инвентаризация на общинските и частни имоти с потенциал за развитие
на бизнес и привличане на инвеститори
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Инвентаризация на общинските и частни имоти с потенциал за развитие на бизнес и
привличане на инвеститори – Община Плевен поддържа на своя уебсайт актуален регистър
на Общинската собственост. Също така, ежегодно се изготвя и публикува Програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен, която
съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост; описание
на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за
продажба, за учредяване на ограничени вещни права и предоставяне на концесия.
Индикатори за изпълнение
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 2 индикатора, както следва:
Табл. 3 Индикатори за изпълнение на приоритет 1.3.
Индикатор

Базова
стойност

Привлечени чуждестранни
инвестиции

69 040.5 хил.
евро ПЧИ в
нефинансовия
сектор през
2012 г.

Брой реализирани ПЧП

Няма данни

20142016

Целева
стойност

20172020

2014 г. 23124,5
65174,3 хил. евро
хил.
повече
евро; годишно
2015 г. за
59724,1 достигане
хил. евро
на
целевата
стойност.
0

1

82 848.6
хил. евро

100%

Привлечени чуждестранни инвестиции
Индикаторът реализира негативно развитие през периода 2014-2015 г. (към момента на
изготвяне на настоящата оценка – м. юли 2017 г. - НСИ все още не разполага с данните за
2016 г.) като спадът от базовата година до края на измерването се равнява на 9 316,4 хил.
евро, респ. все още не се наблюдава доближаване до заложената целева стойност за края на
периода 2020 г. от 82 848,6 хил. евро.
Фиг. 6
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Преки чуждестранни инвестиции в хил. евро в
нефинансовите предприятия в Община Плевен
69040,5
70000,0
65174,3
68000,0
66000,0
64000,0
59724,1
62000,0
60000,0
58000,0
56000,0
54000,0
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2014
2015

Източник: ОПР на Община Плевен за 2014-2020 г. и Национален статистически
институт
Брой реализирани ПЧП
В периода 2014-2016 г. Отдел „Управление и разпореждане с общинска собственост“ в
Община Плевен не е извършвал процедури по реда на публично-частните партньорства,
респ. посоченият в ОПР целеви ръст от 100% все още не е постигнат.
Приоритет 1.4. Развитие на печеливш агробизнес
Реализацията на Приоритет 1.4. е подкрепена от:
Програмата за развитие на земеделието и агробизнеса в Община Плевен за периода 20142020 г. и по-конкретно:
Стратегическа цел 1. „Ефективна капитализация на възможностите за развитие на
печелившо земеделие в рамките на община Плевен”.
Мярка 1.1. Подкрепа за млади фермери и малки земеделски производители (чрез
възможностите за финансиране на ПРСР).
Мярка 1.2. Стимулиране на предприемчивостта в селските райони (чрез възможностите за
финансиране на ПРСР и ОП „Иновации и конкурентоспособност“).
Мярка 1.4. Стимулиране на сдружаването и клъстеризирането (взаимосвързаността и
обединяването) на земеделските производители по браншове (зърнопроизводство,
животновъдство, пчеларство и др.).
Мярка 1.5. Дейности по квалификация и предоставянето на техническа информация
(включително земеделско производство).
Стратегическа цел 2. „Затваряне на цикъла агробизнес и стимулиране на производства,
генериращи по-висока добавена стойност”.
Мярка 2.6. Обучение и квалификация.
Стратегическа цел 3. „Инфраструктурно осигуряване на агробизнеса и ефективно усвояване
на пазарния потенциал на сектора”.
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Мярка 3.4. Изграждане на тържища, борси и изложбени съоръжения за земеделска
продукция.
По отношение на заложените в ОПР дейности, то:
Дейност 1.4.1. Изграждане на агробизнес център с изложбена част и Дейност 1.4.7.
Развитие на селскостопанския пазар, чрез изграждане на тържища за прилагане на
местната продукция
По данни от Регистър на стоковите тържища в Република България при Държавната комисия
по стоковите борси и тържищата, към настоящия момент в Община Плевен са изградени и
функционират 4 тържища на „Търговия на едро – Плевен“ АД, „Детелина – ДП“ ООД,
„Нармаг“ ООД, „Капина 71“ ООД.
През 2014 г. по програма „Развитие на човешките ресурси“ е реализиран проект „Разкриване
на борса за търговия на едро с плодове и зеленчуци“ на бенефициента „В Фрукт Къмпани“
ЕООД. Новосъздадената фирма осъществява стопанската си дейност в наето за целта
помещение като закупува стоката си от изработен списък с производители.
Друга дейност, свързана с изграждането на обект за предлагане на земеделска продукция е
пазар за цветя от 2016 г., финансиран от общински бюджет.
ИПГВР Плевен за периода 2014-2020 г. предвижда проект „Агробизнес борса с изложбена
част“. Същият е планиран да бъде локализиран върху имот с идентификатор 651.350 с площ
от 27.4 дка общинска частна собственост, разположен в ядрото на индустриалната зона.
Самият проект предвижда изграждането на специализирана Агробизнес борса за търговия
със земеделска продукция (обработена и в необработен вид), като се предвижда същата да
има и изложбена част за представяне на местният агробизнес и неговата продукция.
Проектът включва дейности по проектиране на сградата и прилежащите територии, СМР на
обекта (РЗП 12000 кв.м) и оформление на средата около обекта. Очаква се финансирането
да бъде осигурено чрез ПЧП или финансов инженеринг (напр. програма JESSICA). Все още
няма данни за начало на такъв проект.
Дейност 1.4.2. Провеждане на обучения за развитие на устойчиво земеделие
Дейността е осъществена е посредством работата на Националната служба за съвети в
земеделието. В периода 2014-2016 г. са проведени общо 22 обучения на различни теми,
свързани със земеделския бизнес.
През 2014 г. са осъществени следните 5 обучения:





Очаквани изисквания за подпомагане от ПРСР 2014 - 2020 г.
Предизвикателства при отглеждането на Червени калифорнийски червеи
Заразни болести по пчелите
Растителнозащитни мероприятия при отглеждане на дини и пъпеши
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Разяснени мерки от ПРСР 2014 - 2020 г.

През 2015 г. са осъществени следните 6 обучения:







Актуални растителнозащитни мероприятия при лозата
Създаване на пчелни отводки и пчелни майки. Предотвратяване на роенето
Състояние на млечното животновъдство и възможности за подпомагане
Възможности за подпомагане на лозаро-винарския сектор по националната програма
и по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 2020 г. Подмерки. 6.1; 6.3; 4.1.2
Схеми и мерки за подпомагане за директни плащания; Национална пчеларска
програма 2014-2016 г.

През 2016 г. са осъществени следните 6 обучения:







Възможности за алтернативно земеделие - етеричномаслени и ароматни култури
Методи за оптимизиране качеството на млякото
Сезонни предизвикателства и задачи в пчеларството
Управление на земеделското стопанство /ферма/
Производство на качествено сурово мляко
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 2020 г., Подмерки 6.1; 6.3; 4.1.2; мярка 10 и 11; Схеми и мерки за подпомагане за
директни плащания и др., проведени в 6 населени места

Дейност 1.4.3. Стимулиране на връзките между растениевъдство и животновъдство
Липсва информация за изпълнението на дейността и тя е като цяло неясна. Консултантът
препоръчва конкретизиране на дейността.
Дейност 1.4.4. Създаване на сдружения на местните производители
Към офиса на НССЗ в гр. Плевен е създаден „фермерски кръг“ с участието на активни
фермери от областта с цел разпространение сред другите фермери на полезна информация
и популяризиране на добрите практики по кандидатстването и изпълнението на проекти по
ПРСР.
Сред действащите сдружения на местни стопански предприемачи в гр. Плевен са
Сдружение „Асоциация за развъждане на плевенска порода коне в България“, Сдружение
„Национална асоциация за развъждане на говеда от породите монбелиард и симентал“,
„Асоциация за развъждане на плевенска черноглава порода овце“, Сдружение „Дунавски
вина“, „Национално сдружение на жените пчелари“ и „Областен пчеларски съюз“.
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Дейност 1.4.5. Участие във форуми и други мероприятия за промотиране на местните
селскостопански продукти
В Община Плевен ежегодно се организира и провежда с голям успех Международно
изложение-договаряне „Пчеларство – Плевен“ като през 2017 г. се е състояло неговото XV
издание.
Дейност 1.4.6. Насърчаване сертифицирането на биопроизводители
По данни на поддържаната от Министерство на земеделието и храните База данни на
производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни,
произведени по биологичен начин, през 2014 г. в Община Плевен те са 11, през 2015 - 27, а
през 2016 - 22.
Националната служба за съвети в земеделието има детайлни наблюдения върху
биопроизводителите в Община Плевен. Данните от НССЗ потвърждават информацията за
голям интерес сред собствениците на стопанства за такъв вид бизнес, като най-голям
интерес предизвиква производството на мед и пчелни продукти, зеленчуци и трайни
насаждения.
В съответствие с европейското законодателство, Република България е разработила отделна
мярка: 11 „Биологично земеделие“ в рамките на новия програмен период на ПРСР 20142020 г. Очаква се мярката да има положителен ефект и принос към устойчивото развитие на
селските райони, като допринася за околната среда и смекчаването на последиците от
изменението на климата и подкрепата на малки и средни предприятия, голяма част от които
са семейни. Биологичните продукти вече не се считат за част от предлаганите луксозни
услуги на потребители със специфични изисквания, а за здравословен начин на живот (като
потреблението расте), поради което интересът към сертифициране на производството от
страна на производителите ежегодно нараства.
НССЗ посочва, че с цел задоволяване все по-нарастващото търсене на селскостопански
продукти произведени по биологичен начин - местно производство, би било подходящо
обмислянето на възможността за изграждане на пазар за сертифицирани биологични
продукти и/или обособяване на специализирана търговска площ за реализация.
Дейност 1.4.8. Подкрепа за създаване на пчеларски клъстер
В Община Плевен функционират „Областен пчеларски съюз“ и „Национално сдружение на
жените пчелари“ . Към м. юли 2017 г. няма реализирани проекти за пчеларски клъстер,
липсва и информация за предстоящи такива.
Индикатори за изпълнение
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 6 индикатора, както следва:
Табл. 4 Индикатори за изпълнение на приоритет 1.4.
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Индикатор

Базова
стойност

2014-2016

Целева
стойност

2017-2020

Повишаване на нетни приходи
от продажби от селското
стопанство

Няма
данни

2014 г. - Допълнителен
В края на
69929 хил. ръст от 4,2%. програмния
лв.; 2015 г.
период:
- 83085
повишаване
хил. лв.,
с 20%
т.е. 15,8%
ръст в
селско,
горско и
рибно
стопанство.

Брой сертифицирани
селскостопански производители

Няма
данни

2014 г. – 11
бр.;

15

2015 г. – 27
бр.;
2016 г. – 22
бр.
Брой млади фермери, стартирали
собствен бизнес

Няма
данни

Брой проведени обучения

14

12

0

2014 г. - 5
бр.; 2015 г.
- 6 бр.;
2016 г. - 11
бр.

3

Брой обучени

0

2014 г. - 90
бр.; 2015 г.
- 104 бр.;
2016 г. 158 бр.
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Брой обновени тържища

0

0

1

1

Повишаване на нетни приходи от продажби от селското стопанство
По отношение на този индикатор, в ОПР на Община Плевен за периода 2014-2020 г. не е
посочена базова стойност, а заложената целева такава за края на изследвания период е ръст
от 20%. Националният статистически институт не предоставя данни конкретно за селското
стопанство, а общо за сектор Сектор А по КИД 2008 (Селско, горско и рибно стопанство),
като тези за 2016 г. все още не са изготвени. От наличното става ясно, че за 2014 г. са
достигнати нетни приходи от продажби в сектора от 69 929 хил. лв., а през 2015 г. – 83 085
хил. лв. Това е покачване от 15,8%, но поради сборното естество на данните не може да бъде
потвърдено каква част от ръста се дължи на развитието на селското стопанство.
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Фиг. 7
Нетни приходи (в хил. лв.) от продажби в
селското, горското и рибното стопанство в
83 085
Община Плевен
84 000
82 000
80 000
78 000
76 000
74 000
72 000
70 000
68 000
66 000
64 000
62 000

69 929

2014

2015

Източник: Национален статистически институт
Брой сертифицирани селскостопански производители
Индикаторът е свързан с Дейност 1.4.6. Насърчаване сертифицирането на
биопроизводители. По данни от поддържаната от Министерство на земеделието и храните
„База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и
храни, произведени по биологичен начин“, тези от Община Плевен през 2014 г. са били. 11,
през 2015 г. – 27, а през 2016 г. – 22. Това показва, че целевата стойност на индикатора,
заложена за 2020 г . – 15 бр. вече е постигната.
Фиг. 8
Брой сертифицирани производители,
преработватели и търговци на био земеделски
продукти
27
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Източник: МЗХ, База данни на производителите, преработвателите и търговците на
земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
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Брой млади фермери, стартирали собствен бизнес
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предлага възможност за проследяване
на този индикатор, поради факта, че по време на досегашните два програмни периода е
подкрепяла и подкрепя проекти на млади фермери по конкретни мерки от ПРСР. В
програмния период 2007-2013, ПРСР включва Мярка 112 „Създаване на стопанства на
млади фермери“. По нея за реализация в периода 2014-2017 г. е финансиран със 100% БФП
1 проект на млад фермер в Община Плевен, реализиран в с. Бръшляница.
Като част от новият програмен период ПРСР 2014-2020 Мярка 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски стопани“ е подпомогнала до момента (юли 2017 г.) 13 млади фермери,
получили 100 БФП по техните проекти. Договорите им са подписани през 2016 г. и трябва
да бъдат завършени през 2018 г. Проектите ще бъдат реализирани по населени места както
следва:
- 1 проект в с. Беглеж
- 1 проект в с. Бръшляница
- 2 проекта в с. Горталово
- 1 проект в с. Гривица
- 1 проект в с. Николоево
- 1 проект в с. Пелишат
- 1 проект в гр. Плевен
- 1 проект в с. Радишево
- 2 проекта в с. Ралево
- 2 проект в гр. Славяново
Въз основа на тази информация можем да потвърдим, че целевата стойност за 2020 г. от 12
бр. млади фермери, стартирали собствен бизнес вече е постигната към 2017 г.
Брой проведени обучения
Индикаторът е реализиран посредством работата на Националната служба за съвети в
земеделието. В периода 2014-2016 г. са проведени общо 22 обучения на различни теми,
свързани със земеделския бизнес.
През 2014 г. са осъществени следните 5 обучения:






Очаквани изисквания за подпомагане от ПРСР 2014 - 2020 г.
Предизвикателства при отглеждането на Червени калифорнийски червеи
Заразни болести по пчелите
Растителнозащитни мероприятия при отглеждане на дини и пъпеши
Разяснени мерки от ПРСР 2014 - 2020 г.

През 2015 г. са осъществени следните 6 обучения:



Актуални растителнозащитни мероприятия при лозата
Създаване на пчелни отводки и пчелни майки. Предотвратяване на роенето
31






Състояние на млечното животновъдство и възможности за подпомагане
Възможности за подпомагане на лозаро-винарския сектор по националната програма
и по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 2020 г. Подмерки. 6.1; 6.3; 4.1.2
Схеми и мерки за подпомагане за директни плащания; Национална пчеларска
програма 2014-2016 г.

През 2016 г. са осъществени следните 6 обучения:







Възможности за алтернативно земеделие - етеричномаслени и ароматни култури
Методи за оптимизиране качеството на млякото
Сезонни предизвикателства и задачи в пчеларството
Управление на земеделското стопанство /ферма/
Производство на качествено сурово мляко
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 2020 г., Подмерки 6.1; 6.3; 4.1.2; мярка 10 и 11; Схеми и мерки за подпомагане за
директни плащания и др., проведени в 6 населени места

Фиг. 9

Брой проведени обучения от НССЗ в Община
Плевен в областта на агробизнеса
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Източник: Национална служба за съвети в земеделието
Изнесените данни потвърждават, че смятано годишно, както и на сборен принцип,
извършените към момента обучения на земеделски производители надвишават целевата
стойност, определена в ОПР за 2020 г. – 3 бр. обучения. Индикаторът вече е преизпълнен.
Брой обучени
Обучените по гореизброените обучения от Националната служба за съвети в земеделието са
както следва: 2014 г. – 90 бр., 2015 г. – 104 бр. е 2016 г. – 158 бр.
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Фиг. 10
Брой обучени от НССЗ в Община Плевен в
областта на агробизнеса
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Източник: Национална служба за съвети в земеделието
Брой обновени тържища
По данни от Регистър на стоковите тържища в Република България при Държавната комисия
по стоковите борси и тържищата, към настоящия момент в Община Плевен са изградени и
функционират 4 тържища на „Търговия на едро – Плевен“ АД, „Детелина – ДП“ ООД,
„Нармаг“ ООД, „Капина 71“ ООД.
Към м. юли 2017 г. липсват данни за извършено обновяване на налични тържища. Целевата
стойност на индикатора от 1 бр. за 2020 г. все още не е постигната.

Приоритет 1.5. Развитие на печеливш и разнообразен туризъм
Предвидените в Плана за развитие дейности, чието изпълнение води до постигане на
приоритета и стратегическата цел са следните:
Дейност 1.5.1. одобряване състоянието на „Скобелев парк – музей“ с още 3 бр.
исторически недвижими културни ценности, категория „национално значение” и 11
бр. исторически паметници от „Списъка на историческите паметници от Рускотурската освободителна война в Плевенски окръг“ и Дейност 1.5.2. Подобряване
състоянието на „Румънски мавзолей и мемориален парк“ с. Гривица, недвижима
културна ценност, категория „национално значение“
През 2014 и 2015 г. Община Плевен, Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – Плевен,
Община Пордим и румънски партньор са подготвили по програма „Трансгранично
сътрудничество Румъния-България“ 2014-2020 г. проект „Създаване на нова туристическа
дестинация – Пътят на румънските войни по времето на Руско-турската освободителна
война 1877-1878 г (обекти: „Румънски мавзолей и мемориален парк“ в с. Гривица и Музей
„Румънски войн 1877-1878 г“ – гр. Пордим)“. Проектът не е одобрен за финансиране.
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Дейност 1.5.2. (Подобряване състоянието на туристическите атракции и свързаната с
тях инфраструктура) – сгрешена номерация, повтаряща тази на предишната дейност –
дейността е изпълнена чрез проекти:








2013 – 2016 г. – проект „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез
реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен“ по Оперативна
програма „Регионално развитие“, 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“. Сред дейностите са: 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“),
реконструкция на Главен градски фонтан, водни огледала.
2013 – 2016 г. – проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна
програма „Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“ по Оперативна
програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, Операция
5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, Схема „В подкрепа за
следващия програмен период“. Сред дейностите са: работни проекти на 45 обекта в
обхвата на 3-те зони за активно въздействие в границите на ИПГВР на Плевен 20142020 (вкл. Градска градина, пл. „Стефан Стамболов“ и Водна каскада).
2014 г. - проект „Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и
регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни“ по Оперативна
програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос I „Добро управление“,
Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики“, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Сред дейностите
откриваме изготвянето на Концепция за пространствено развитие на Община Плевен
за периода 2014-2025 г.
2016 – 2019 г. – проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ по
Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 по Приоритетна ос „Устойчиво
и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP0011.007 Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Плевен. Сред
дейностите е включен основен ремонт на: централна пешеходна зона (3 обекта),
реконструкция на „Градска градина“, „Водна каскада“ и пл. „Ст. Стамболов“.

Дейност 1.5.3. Подобряване състоянието на Защитена местност „Кайлъка“ с
късноантична римска крепост „Сторгозия“, недвижима културна ценност, категория
„национално” значение и Природна забележителност пещера „Разбитица“, вкл.
изграждане на Информационно-посетителски център.
През 2015 е интервениран обект Зоокът „Кайлъка“ с финансиране от Общински бюджет,
както и обект – PVN3149 - /ІІ-35/Плевен-м.Кайлъка/PVN1150 с целева субсидия от
Републикански бюджет.
Дейност 1.5.4. Подобряване състоянието на Природна забележителност „Чернелка“ – в
землищата на с. Горталово и с. Къртожабене.
През 2014 г. е извършена дейност „Възстановяване на пешеходен мост на р. Чернелка при
с. Търнене с финансиране от Общински бюджет. През 2016 г. е разработен и депозиран
проект „Възстановяване на зони за отдих в Природна забележителност „Чернелка“ в
землището на с. Горталово“ по ПУДООС в Национална кампания „За чиста околна среда 2016 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“. Проектът не е одобрен за финансиране.
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Дейност 1.5.5. Рехабилитация на Регионален-исторически музей
Извършена е рехабилитация на Регионалния исторически музей с финансиране от общински
бюджет.
Дейност 1.5.6. Актуализация на програма за развитие на туризма
Съществуващата Програма за развитие на туризма за периода 2012-2015 г. към м. юли 2017
г. все още не е актуализирана за периода 2016-2020 г.
Дейност 1.5.6. (сгрешена номерация, повтаря номера на предишната дейност Провеждане на обучения за развитие на устойчив туризъм)
Такива обучения са проведени по проекти от Програмата „Трансгранично сътрудничество
Румъния-България“ 2014-2020 г.:





2016 - 2018 г. – „Пътят на глината“
2016 - 2018 г. – „Дунав - Мога да те чуя, няма да те забравя, мога да те видя и ще те
помня, мога да те преоткрия и мога да те разбера“
2016 - 2018 г. - „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически
продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на
трансграничния регион Румъния-България“
2016 - 2018 г. – „Трансграничен аудио пътеводител“

Дейност 1.5.7. Разработване на туристически маршрути и промотирането им чрез
туристически гид и брошури
Проекти, включващи разработването на туристически маршрути и промотирането им чрез
материали са одобрени за изпълнение по Програмата „Трансгранично сътрудничество
Румъния-България“ 2014-2020 г.:
 2016 - 2018 г. – „Пътят на глината“
 2016 - 2018 г. – „Дунав - река с богата история“
 2016 - 2018 г. – „Дунав - Мога да те чуя, няма да те забравя, мога да те видя и ще те
помня, мога да те преоткрия и мога да те разбера“
 2016 - 2018 г. – „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“
 2016 - 2018 г. - „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически
продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на
трансграничния регион Румъния-България“
 2016 - 2018 г. – „Трансграничен аудио пътеводител“
Дейност 1.5.8. Обновяване на материално-техническата база на средствата за подслон
на територията на общината и създаване на нови такива
Отдел „Местно икономическо развитие и защита на потребителя“ в Община Плевен участва
в работата на Общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти
(ОЕККТО) и извършването на проверки на място в туристическите обекти и съставянето на
констативни протокол за съответствието им с изискванията за заявената категория. Според
наблюденията на експерти от Отдела направените инвестиции в материално-техническата
база средствата за подслон в периода 2014-2016 г. се ограничават основно в инвестиции с
цел поддържане на нужната категория обект и не се отчита ясно изразен ръст в
допълнителните инвестиции с цел конкурентоспособност. Същевременно, поради частното
естество на тези инвестиции техния точен размер не представлява публична информация,
респ. липсват по-конкретни данни за тях и нивото им не може да бъде проследено.
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Консултантът препоръчва промяна на дейността с такава, която може да бъде
измерена/отчетена с публично достъпна информация.
Същевременно, слабост в организацията на туристическата дейност в Община Плевен и
промотирането на обектите е факта, че Туристическият информационен център - гр. Плевен
не е сертифициран, поради липса на помещение, което възпрепятства извършването на
пълния набор от дейности. Центърът не предлага и не промотира гидове и брошури.
По данни от на Министерство на туризма и Регистъра на местата на настаняване, броят на
регистрираните и активни места за настаняване в Община Плевен е 14. Отдел „Местно
икономическо развитие и защита на потребителя” в Община Плевен посочва, че в периода
2014-2016 г. в Общината няма новоразкрити такива.
Индикатори за изпълнение
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 3 индикатора, както следва:
Табл. 5 Индикатори за изпълнение на приоритет 1.5.
Индикатор

Базова
стойност

Инвестиции в МТБ за целите на
туризма

Няма данни

Брой души, заети в туризма

1442 души

% произведена продукция от туризма

Близо 6% от
произведената
продукция

20142016
Няма
данни

20172020

Целева
стойност
200 хил. лв.
2800
8%

Инвестиции в МТБ за целите на туризма
Както бе посочено по-горе, Отдел „Местно икономическо развитие и защита на
потребителя” в Община Плевен участва в работата на Общинска експертна комисия по
категоризиране на туристически обекти (ОЕККТО) и извършването на проверки на място в
туристическите обекти и съставянето на констативни протокол за съответствието им с
изискванията за заявената категория. Според наблюденията на експерти от Отдела,
направените инвестиции в материално-техническата база средствата за подслон в периода
2014-2016 г. се ограничават основно в инвестиции с цел поддържане на нужната категория
обект и не се отчита ясно изразен ръст в допълнителните инвестиции с цел
конкурентоспособност. Същевременно, поради частното естество на тези инвестиции
техния точен размер не представлява публична информация, респ. липсват по-конкретни
данни за тях и индикаторът не може да бъде проследен. Препоръчително е индикаторът да
бъде променен с такъв, измерим посредством публично достъпна информация.
Брой души, заети в туризма
Това също е индикатор, който не може да бъде проследен посредством публично достъпна
информация (не е известен източникът на данните за посочената базова стойност от 1 442
души през 2014 г.). Националният статистически институт предоставя данни по индикатор
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„Заети лица в Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, като достъпните към м. юли 2017
г. са за годините 2014 и 2015 г.
Фиг. 11

Заети лица в Сектор "Хотелиерство и
ресторантьорство" в Община Плевен

1 316

1 316
1 500
1 000
500
0
2014

2015

Източник: Национален статистически институт
От тях става ясно, че целевата стойност от 2 800 души за 2020 г. все още не е постигната.
Индикаторът трябва да бъде коригиран на „Брой души, заети в сектор „Хотелиерство и
ресторантьорство“.
% произведена продукция от туризма
за 2014 г. произведената продукция от нефинансовите предприятия в Община Плевен е
1 383 573 хил. лв., а тази в Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е 19 850 хил. лв. (,
което прави дял от 1,43%). За 2015 г. съответно общата продукция е на стойност 1 512 920
хил. лв., тази от Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е 22 985 хил. лв. или 1,5% от
общата произведена продукция от нефинансовите предприятия в Община Плевен. Това ниво
е все още далеч от заложения дял от 8% през 2020 г. Отново необходимо да бъде променен
индикаторът с цел възможност за осъществяване на измерването – индикаторът трябва да
бъде „% произведена продукция от Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.
Фиг. 12
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Произведена продукция в хил. лв. от всички
сектори и произведена продукция от Сектор
"Хотелиерство и ресторантьорство" в Община
Плевен
2 000 000
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Източник: Национален статистически институт

Оценка на степента на постигане на целта
Стратегическите цели от плана за развитие се постигат с изпълнението на заложените
приоритети и дейности за съответната цел. В таблицата по-долу е показана степента на
изпълнение на всяка дейност като изпълнението е представено в няколко степени – частично
изпълнено, напълно изпълнено, предстоящо и няма информация.

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Дейност

Частично
изпълнена

Табл. 6 Оценка на степента на постигане на стратегическа цел 1

Коментар

Приоритет 1.1.Модерна градска икономика, базирана на знанието
Дейност 1.1.1. Модернизиране на
материално-техническата база на
предприятията в община Плевен

√

Дейност 1.1.2. Разработване на
стратегия за икономическо
развитие

√

Дейност 1.1.3. Участие в
инвестиционни форуми и

√

Налична е само
Програма за развитие на
земеделието в Община
Плевен за периода 20142020 г.
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провеждане на маркетингови
кампании; Провеждане на
обучения и обмяна на добри
практики
Дейност 1.1.4. Формиране на
партньорска мрежа на местния
бизнес
Дейност 1.1.5. Внедряване на
нови технологии в
преработващата промишленост в
община Плевен

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

√
√

Дейност 1.1.6. Стажантски
програми във водещи фирми

√

Данните за такива не са
общодостъпни и
дейността не може да
бъде отчетена/измерена.
Необходима е
промяна/отпадане на
дейността.

Приоритет 1.2. Стимулиране на предприемачеството
Дейност 1.2.1. Проекти за
подобряване и изграждане на
техническа инфраструктура за
целите на инвестиционни
проекти, сертифицирани по
Закона за насърчаване на
инвестициите
Дейност 1.2.2. Провеждане на
обучение за стартиране на
бизнес на предприемачи
Дейност 1.2.3. Стимулиране на
млади фермери, стартиращи
бизнес на територията на
общината
Дейност 1.2.4. Проектиране и
изграждане на индустриална
зона със съпътстваща
инфраструктура в гр. Плевен

√

√
√

√
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Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

Приоритет 1.3. Привличане на инвестиции
Дейност 1.3.1. Провеждане на
информационни кампании за
насърчаване на публичночастните партньорства
Дейност 1.3.2. Създаване на
приложение на сайта на община
Плевен за промотиране на
възможностите за инвестиции в
общината
Дейност 1.3.3. Инвентаризация
на общинските и частни имоти с
потенциал за развитие на бизнес
и привличане на инвеститори

√

√

√

Приоритет 1.4. Развитие на печеливш агробизнес
Дейност 1.4.1. Изграждане на
агробизнес център с изложбена
част
Дейност 1.4.2. Провеждане на
обучения за развитие на
устойчиво земеделие
Дейност 1.4.3. Стимулиране на
връзките между растениевъдство
и животновъдство

Дейност 1.4.4. Създаване на
сдружения на местните
производители
Дейност 1.4.5. Участие във
форуми и други мероприятия за
промотиране на местните
селскостопански продукти
Дейност 1.4.6. Насърчаване
сертифицирането на
биопроизводители

√
√

√

Дейността е неясна и
поради това няма как да
бъде измерена.
Необходимо е
конкретизиране или
отпадане на дейността.

√
√
√
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Дейност 1.4.7. Развитие на
селскостопанския пазар, чрез
изграждане на тържища за
прилагане на местната
продукция
Дейност 1.4.8. Подкрепа за
създаване на пчеларски клъстер

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

√
√

Приоритет 1.5. Развитие на печеливш и разнообразен туризъм
Дейност 1.5.1. Подобряване
състоянието на „Скобелев парк –
музей“ с още 3 бр. исторически
недвижими културни ценности,
категория „национално
значение” и 11 бр. исторически
паметници от „Списъка на
историческите паметници от
Руско-турската освободителна
война в Плевенски окръг“.
Дейност 1.5.2. Подобряване
състоянието на „Румънски
мавзолей и мемориален парк“ с.
Гривица, недвижима културна
ценност, категория „национално
значение“.
Дейност 1.5.2. (сгрешена
номерация, повтаря номера на
предишната дейност)
Подобряване състоянието на
туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура
Дейност 1.5.3. Подобряване
състоянието на Защитена
местност „Кайлъка“ с
късноантична римска крепост
„Сторгозия“, недвижима
културна ценност, категория
„национално” значение и
Природна забележителност

√

√

√

Трябва да бъде
променена номерацията
на дейностите по този
приоритет, сгрешена е.

√
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пещера „Разбитица“, вкл.
изграждане на Информационнопосетителски център.
Дейност 1.5.4. Подобряване
състоянието на Природна
забележителност „Чернелка“ – в
землищата на с. Горталово и с.
Къртожабене.
Дейност 1.5.5. Рехабилитация на
Регионален-исторически музей
Дейност 1.5.6. Актуализация на
програма за развитие на туризма
Дейност 1.5.6. (сгрешена
номерация, повтаря номера на
предишната дейност)
Провеждане на обучения за
развитие на устойчив туризъм
Дейност 1.5.7. Разработване на
туристически маршрути и
промотирането им чрез
туристически гид и брошури
Дейност 1.5.8. Обновяване на
материално-техническата база на
средствата за подслон на
територията на общината и
създаване на нови такива

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

√
√
√
Трябва да бъде
променена номерацията
на дейностите по този
приоритет, сгрешена е.

√

√

√

Информацията за
направените инвестиции
в средствата за подслон
не е свободнодостъпна и
дейността не може да
бъде измерена/отчетена.
Необходима е промяна
на дейността или
нейното отпадане.

Оценка на ефективността
Горната таблицата показва, че от общо 31 дейности по петте приоритета на Стратегическа
цел 1 „Ускоряване на социално-икономическото развитие на Общината“, 17 дейности са
започнати и частично изпълнени, 4 са напълно изпълнени, 7 са предстоящи и за 3 няма
информация. Или в проценти – около 67% изпълнение (частично и напълно), 23% –
предстоящо през втория етап от ОПР изпълнение и за 10% няма информация.
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От петте приоритета по тази Стратегическа цел с най-висок процент изпълнени дейности е
Приоритет 1.3. „Привличане на инвестиции“ със 100% изпълнени дейности, следван от
Приоритет 1.1. „Модерна градска икономика, базирана на знанието“ с 83%, Приоритет 1.2.
„Стимулиране на предприемачеството“ (75%), Приоритет 1.5. „Развитие на печеливш и
разнообразен туризъм“ (60%) и на последно място Приоритет 1.4. „Развитие на печеливш
агробизнес“ – с 50%.
Все пак трябва да вземем предвид факта, че Приоритет 1.3. се състои само от 3 дейности,
докато останалите приоритети са с по-многобройни дейности, респ. са по-трудни за
реализация.
Индикатори
Приоритет 1.1. - по индикаторите „Повишаване на нетните приходи от продажби“ и
„Повишаване на инвестициите в Инвестиции в ДМА“ се наблюдава преизпълнение на
заложените целеви стойности, докато тези за индикаторите „Дял на високотехнологични
производства към общия брой на промишлени предприятия“ и „Повишаване на средната
годишна работна заплата“ едва ли ще бъдат достигнати и за тях се препоръчва актуализация.
По индикаторът „Брой новооткрити предприятия“ по Приоритет 1.2. е отчетено голямо
превишаване и в този смисъл целевата стойност за 2020 г. трябва да бъде преразгледана.
Приоритет 1.3. за чуждестранните инвестиции е изпълнен на 72%, развива се добре, но
постигането на целевата му стойност ще бъде трудно за постигане.
Индикаторите за агробизнес по Приоритет 1.4. в мнозинството си са преизпълнени.
И трите индикатора за туризма по Приоритет 1.5. не могат да бъдат коректно измерени инвестициите в МТБ на местата за настаняване не са общодостъпна информация;
Националният статистически институт не предоставя данни за бр. заети в туризма (, а за
заетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“), като този проблем се отнася и за
произведената продукция от туризма (тя е за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“). В
този смисъл се препоръчва преформулиране на индикаторите с проследими такива.
Изводи и препоръки относно изпълнението на целта
1. Трябва да бъдат снижени целевите стойности за очакваните ПЧИ, средногодишна
заплата и дял на високотехнологични предприятия.
2. Констатирана трудност за измерване на индикаторите по Приоритет 1.5. (Туризъм) и
е необходимо те да бъдат преформулирани с такива, за които е налична достъпна
информация.
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2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ИНФРАСТРУКТУРНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ
НА
ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ
Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целта
Приоритет
2.1.
Усъвършенстване
пространственото развитие

на

териториалното

устройство

и

По отношение на планираните дейности, е установена следната реализация в периода 2014
– 2016 г:
Дейност 2.1.1. Създаване на ОУП на община Плевен
През април 2017 г. е възложено на външен изпълнител изработването на общ устройствен
план на община Плевен. Договорът с изпълнителя включва два етапа.
Първи етап: изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ: Предварителен проект
(ПП) на ОУП на Община Плевен; Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта
(ОС).
Втори етап: Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: Окончателен проект на
ОУП на Община Плевен; Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта.
Дейност 2.1.2. Създаване на Географска информационна система и ГИС приложение
В периода 2011 – 2013 г., при разработването на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на град Плевен, е изготвен сайт за ИПГВР, чрез който да се
осигури по-голяма публичност на дейностите, продуктите и резултатите от него. Към сайта
е разработено и интерактивно ГИС приложение.
За разглеждания период 2014 – 2016 г. не е открита информация за създаване на ГИС и ГИС
приложение.
Дейност 2.1.3. Актуализация на кадастрални карти и регулационни планове
От началото на 2016 г. Община Плевен поддържа специализираната карта за устройствено
планиране на гр. Плевен в цифров вид. В рамките на същата година е извършена и частична
актуализация на цифровия модел на регулационния план на гр. Плевен.
Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастрална карта и
кадастрални регистри за неурбанизираната територия в землищата на с. Буковлък, с.
Брестовец и с. Върбица. Същите се съхраняват и поддържат в цифров вид от Служба по
геодезия, картография и кадастър.
Индикатори за изпълнение:
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 3 индикатора, както следва:
Табл. 7 Индикатори за изпълнение на приоритет 2.1.
Индикатор

Базова
стойност

20142016

20172020

Целева
стойност
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Брой разработени документи, свързани с Няма
устройство на територията
информация
Налична разработена
приложение

ГИС

и

2

ГИС Няма
информация

Брой актуализирани и цифровизирани Няма
кадастрални и устройствени планове
информация

1

3

1

1

3

3

Брой разработени документи, свързани с устройство на територията
Трите документа, които са свързани с устройство на територията са: Общ устройствен план
на община Плевен, Концепция за пространствено развитие на Община Плевен за периода
2014 – 2025 г. и План за устойчива градска мобилност на Плевен (2015-2025 г.).
Изготвянето на Общ устройствен план на Община Плевен, е възложено за изпълнение
чрез обществена поръчка през м. април 2017 г. Неговото завършване предстои в периода
2017-2020 г.
По проект „Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално
развитие с участие на всички заинтересовани страни”, финансиран през 2014 г. от ОПАК е
разработена Концепция за пространствено развитие на Община Плевен за периода 2014
– 2025 г.
По проект „BUMP – Планове за устойчива градска мобилност”, финансиран през 2015 г. по
хоризонтална програма на ЕС „Интелигентна енергия” е разработен План за устойчива
градска мобилност на Плевен (2015-2025 г.).
Налична разработена ГИС и ГИС приложение
За разглеждания период 2014 – 2016 г. не е открита информация за създаване на ГИС и ГИС
приложение.
Брой актуализирани и цифровизирани кадастрални и устройствени планове
От началото на 2016 г. Община Плевен поддържа специализираната карта за устройствено
планиране на гр. Плевен в цифров вид. В рамките на същата година е извършена и частична
актуализация на цифровия модел на регулационния план на гр. Плевен.
Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастрална карта и
кадастрални регистри за неурбанизираната територия в землищата на с. Буковлък, с.
Брестовец и с. Върбица. Същите се съхраняват и поддържат в цифров вид от Служба по
геодезия, картография и кадастър.
От трите заложени индикатора по този приоритет, единият е изпълнен на 100%, другият –
на 67% и третият не е изпълнен. Общото изпълнение на индикаторите по приоритет 2.1. е
56%.
Приоритет 2.2. Инфраструктурно осигуряване на територията.
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По отношение на планираните дейности, е установена следната реализация в периода 2014
– 2016 г:
Дейности от 2.2.1 до 2.2.10 са част от ИПГВР на град Плевен 2014-2020.
Дейност 2.2.1. Изграждане на 5 велоалеи с обща дължина 15,1 км
В периода 2014-2016 г.се осъществява проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”,
финансиран през 2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритет
1„Устойчиво и интегрирано градско 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”. Проектът е приключил през 2016 г. и
по него са изградени 8 нови велоалеи с обща дължина 9,5 км.
Дейност 2.2.2. Ремонт и оборудване на сградата на автогара - Основен ремонт сграда и
помещения; Мерки за енергийна ефективност; Изграждане на покрити сектори;
Цялостна вертикална планировка и връзка с обслужващите пътища
В Плана за устойчива градска мобилност на Плевен са предвидени мерки за ремонт на
Автогарата – обновяване на сградата и благоустрояване на дворното пространство. Мерките
са предвидени да се изпълнят в периода 2018 – 2020 г.
Дейности 2.2.3. Благоустрояване на междублокови пространства, 2.2.4. Цялостно
подобряване на градската среда и 2.2.7 Рехабилитация на улична мрежа (вкл.
тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура, велоалеи, алеи,
паркинги) и реконструкция на пешеходни зони
Тези дейности се покриват от няколко изпълнени проекта в периода 2014 – 2016 г., а именно:
Проект „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на
централната пешеходна зона на град Плевен” – в три фази, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие”, 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 „Създаване на проектна готовност за участие по
Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г.“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 5
„Техническа помощ”, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на
ОПРР”, Схема „В подкрепа за следващия програмен период”, по който са изработени
идейни и работни проекти на обектите; Проект „Осигуряване на устойчива градска среда на
Плевен“, финансиран по Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020, Приоритетна
ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура: BG16RFOP0011.007
Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020
Плевен. По трите проекта са извършени следните дейности:
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”.
Водни огледала
Пеещ фонтан
Изграждане на нова улица „София“

2. Ремонт на ВиК-мрежа в участъка между улиците „Цар Симеон” и „Бъкстон”.
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3. Реконструкция на Главен градски фонтан
4. Изготвени работни проекти на обекти в обхвата на 3-те зони за активно въздействие, в
границите на ИПГВР на Плевен 2013-2020:


























пл.„Стефан Стамболов”
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”;
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 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” 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 323324-326-328 - от ОК 367 до ОК 417, ж.к. „Дружба”.
Улица №2 между ул.„Александър Малинов” и бул.„България” пред блокове 312313--319-319а – от ОК 283 до ОК 430, ж.к. „Дружба”.
Улица №3 от ул.„Александър Малинов” пред блокове 121-122-125- до 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 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
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Улица„Северна” от ОК 140а до ОК 118а, зад централна сграда на фирма „Сторко”,
Индустриална зона.

5. Основен ремонт на следните линейни обекти:

















Улица № 1;
Улица № 2; 3.
Улица № 3;
Улица „Ангел войвода“;
Улица „Гургулят“;
Улица „Индже войвода“;
Улица „Коста Хаджипакев“;
Улица „Мур“;
Улица „Страхил войвода“;
Улица „Цар Борис ІІІ“;
Улица „Цар Симеон“.
Улица „Ангел Кънчев“;
Улица „Георги Бенковски“;
Улица „Люлин“;
Улица „Москва“;
Бул. „Георги Кочев“;

През 2016 г. с целевата държавна субсидия се извършват ремонти на следните централни,
квартални улици и булеварди: бул. „Русе” – от ул. „Н. Рилски” до бул. „Хр. Ботев”; улица
от ОК478 до ОК176а и от ОК478 до ОК175 и съпътстваща инфраструктура (ул. „Гривишко
шосе” – дублираща); ул. „Св. Кл. Охридски” - от ул. „Москва” до ул. „Десети декември”; ул.
„Сан Стефано” – от ул. „Ст. Заимов” до бул. „Хр. Ботев”; ул. „Г. М. Димитров” - от ул. „Н.
Геров” до разклона за жк „Сторгозия”; ул. „Д. Попов” – тротоари от ул. „Д. Константинов”
до предгарова градинка; ул. „Гурко” – от ул. „Х. Димитър” до ул. „М. Дринов”; ул. „Драва”
– от ул. „Добрич” до ул. „Вихър”; ул. „Странджа” – от ул. „Х. Димитър” до ул. „Гургулят”;
улицата до ОДЗ 5 и бл.40 в жк „Сторгозия”.
Дейност 2.2.5. Рехабилитация на парк 10-декември
В плана за устойчива градска мобилност на Плевен (2015-2025 г.) са предвидени мерки за
довършване изграждането на енергоефективно алейно осветление в парк „10-ти декември”
с времеви диапазон 2022 – 2025 г., както и подобряване на достъпа и физическата среда в
парка с индикативен срок за изпълнение 2016 – 2025 г.
Дейност 2.2.6. Ремонт на предгарова градинка
Тази дейност е част от ИПГВР. През разглеждания период не са извършени ремонтни
дейности.
Дейност 2.2.8. Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен с цел осигуряване на
транзитния автомобилен поток от и към автомагистрала Хемус
В плана за устойчива градска мобилност на Плевен (2015-2025 г.) са предвидени мерки за
отклоняване преминаването през Плевен на транзитния трафик по обходен маршрут: от
разклона при с. Брестовец на пътя Ловеч – Плевен към с. Бохот-с. Тученица-с. Радишево –
разклона на пътя с. Радишево – с. Пелишат до с. Гривица с излаз на път София – Русе
(алтернативно свързване на два пътя от републиканската мрежа: път II клас 35 Ловеч –
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Плевен, откъм АМ „Хемус”, с път I клас Е-83 София – Русе). Мерките са предвидени да се
изпълнят в периода 2016 – 2018 г.
Дейност 2.2.9. Реконструкция и обновяване на парковата част на Градска градина
На 16.12.2016 г. е подписан договор с УО на ОПРР за изпълнение на проект „Осигуряване
на устойчива градска среда на Плевен“, по който се предвижда реконструкция на Градската
градина, което включва полагане на нови настилки; реконструкция и изграждане на детски
площадки; площадка за фитнес и др., реконструкция на тревните площи; нова растителност;
поливна система; парково оборудване; нови стълбове и монтаж на ново парково LED
осветление и др.
Дейност 2.2.10. Реконструкция пешеходни мостчета на р. Тученица - 4 бр.
На 16.12.2016 г. е подписан договор с УО на ОПРР за изпълнение на проект „Осигуряване
на устойчива градска среда на Плевен“, по който се предвижда реконструкция на 5 бр. (4 бр.
пешеходни и 1 бр. пътнически) мостове на р. Тученица в гр. Плевен.
Дейност 2.2.11. Изграждане на многофункционална спортна зала
В периода 2014 – 2016 г. е изпълнен първия етап от проект „Изграждане на
многофункционална спортна зала в гр. Плевен”, финансиран от Публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие“ на Правителството на Р. България. През първия
етап е изготвен работен проект в пълен обем по ЗУТ, подготвена е строителната площадка
и са извършени СМР на кота -0,10 м.
Дейност 2.2.12. Изграждане на Хидровъзел “Черни Осъм” за водоснабдяване на гр.
Троян, гр. Ловеч и гр. Плевен”
В Областната стратегия за развитие на област Плевен е заложен ключов проект
“Реализиране на реформите във ВиК сектора, включително изграждане на Хидровъзел
“Черни Осъм” за водоснабдяване на гр. Троян, гр. Ловеч и гр. Плевен”. Целта на проекта е
разрешаване на дългогодишните проблеми в обезпечаването на населението и населените
места с питейна вода. Отвеждането и пречистването на отпадните води.
Дейност 2.2.12. Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия
На 18.01.2017 г. е подписан договор с УО на ОПОС за изпълнение на проект „Интегриран
воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“, по който се предвижда: Обща ПСОВ за група
населени места от общините Плевен и Долна Митрополия с Главен довеждащ колектор”;
Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, Община
Плевен; Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр.Долна Митрополия, и довеждащ
колектор; Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, Община Долна
Митрополия, помпена станция и довеждащ колектор; Доизграждане на канализационна и
съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, Община Плевен.
Дейност 2.2.13 Интегриран градски транспорт на Плевен, вкл. оптимизиране на
транспортните връзка с близки съседни села и градове в границите на
агломерационния ареал – фаза 2
В периода 2014 – 2016 г. е разработен, подаден и оценен проект „Развитие на интегриран
градски транспорт - гр. Плевен“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“,
Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура:
BG16RFOP0011.007 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
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развитие 2014-2020. Проектът е одобрен за финансиране и с УО е подписан договор на
03.04.2017 г.
Дейност 2.2.14. Видеонаблюдение и светофарни уредби
На 16.12.2016 г. е подписан договор с УО на ОПРР за изпълнение на проект „Осигуряване
на устойчива градска среда на Плевен“, по който се предвижда да бъде внедрена нова
Системата за видео-наблюдение, като бъдат включени още 16 ключови кръстовища, за да се
обхванат основните входно-изходни артерии на града и 3-4 големи кръстовища.
Съществуващото към момента видео-наблюдение на 8 кръстовища ще бъде модернизирано
и пренасочено за мониторинг и управление в новата Система за видео-наблюдение на
ключови кръстовища.
Дейност 2.2.15. Рехабилитация на водопроводна и паралелна канализационна мрежа
на град Плевен - II-ри етап на проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна
Митрополия"
Рехабилитацията на ВиК мрежата на Плевен ще се извърши през втория етап на водния
цикъл.
Индикатори за изпълнение:
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на следните индикатори:
Табл. 8. Индикатори за изпълнение на приоритет 2.2.
Индикатор

Базова
стойност

% рехабилитирана улична мрежа

Няма
информация

% от населението, имащо достъп до
подобрената водопроводна мрежа

20142016
1,89%

Целева
стойност

20172020
18,11%

20%

Няма
информация

20%

20%

% от населението, имащо достъп до
канализация

към 2011 40841 имат
канализация,
460 нямат, 7654
са свързани с
попивна яма
или друго
съоръжение

70%

70%

Брой изградени/ рехабилитирани
пречиствателни съоръжения

Пречиствателна
станция за
отпадни води
(ПСОВ) с.
Божурица

1

1

% рехабилитирана улична мрежа
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Общата дължина на уличната мрежа в община Плевен е 477 км., както към 2014 г., така и
към 2015 и 2016 г.
Дължината на рехабилитираната мрежа през разглеждания период е общо 9 км.:




2014 г. – 2 км.
2015 г. – 2 км.
2016 г. – 5 км.

Целевата стойност на индикатора е 20%, което означава 95,4 км. рехабилитирана мрежа, от
които досега са изпълнени само 9 км.
За периода 2017-2020 г. следва да се рехабилитират останалите 86,4 км., за да може да бъде
достигната целевата стойност на индикатора.
% от населението, имащо достъп до подобрената водопроводна мрежа
Изпълнението на този индикатор зависи от изпълнението на проект „Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по ОПОС и стартирал на 18.01.2017 г.
Подобрението на ВиК мрежата се предвижда да бъде финансирано по този проект.
% от населението, имащо достъп до канализация
Изпълнението на този индикатор също зависи от изпълнението на проект „Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по ОПОС и стартирал на 18.01.2017
г. Изграждането на канализация се предвижда да бъде финансирано по този проект.
Като базова стойност за индикатора са зададени стойности към 2011 г. – 40841 имат
канализация, 460 нямат, 7654 са свързани с попивна яма или друго съоръжение. Трябва да
се отбележи, че зададените стойности не се отнасят за брой на населението, а за брой на
обитавани жилища с наличие на канализация. С оглед на това ще е много трудно да се
измери нарастването на населението с достъп до канализация. За да може да бъде измерено
постигането на индикатора, е необходимо или в базова стойност да се заложи брой на
населението с достъп до канализация към 2011 г., или да се промени наименованието на
индикатора - брой на обитавани жилища с наличие на канализация.
Брой изградени/ рехабилитирани пречиствателни съоръжения
Изпълнението на този индикатор отново зависи от изпълнението на проект „Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по ОПОС и стартирал на 18.01.2017
г. По проекта се предвижда реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни
води за група населени места от общините Плевен и Д. Митрополия.
От четирите заложени индикатора по този приоритет, е изпълнен само единия и то на 9%.
Останалите три имат 0% изпълнение. Изпълнението на индикаторите по приоритет 2.2. е
2%.
Приоритет 2.3. Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност.
По отношение на планираните дейности, е установена следната реализация в периода 2014
– 2016 г:
Дейности от 2.3.1 до 2.3.7 са част от ИПГВР на град Плевен 2014-2020.
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Дейност 2.3.1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради на
територията на целия град - приблизително 44 многофамилни жилищни сгради
Съгласно справка на общината, към 13.03.2017 г. относно кандидатстване и участие в
отделните етапи по реализация на националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, данните показват следното:











Санирана е една жилищна сграда - ул. „Емил Димитров” № 68 по Проект
BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове" по
Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013.
4 сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на
българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, за
които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи, са включени
в Националната програма за енергийна ефективност.
Внесено е предложение за провеждане на процедура на договаряне за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор на многофамилни
жилищни сгради” за следните 4 сгради:
o Ул. „Генерал Колев” №33
o Ул. „Вардар” №15
o Ж.к. „Дружба”, бл.312, вх.А
o Ул. „Хаджи Димитър” №21
За 4 жилищни сгради е внесено предложение и се изготвя документация по
обществена поръчка с предмет „Изготвяне на техническо обследване, технически
паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”:
o ж.к. „Сторгозия”, бл. 9
o ул. „Неофит Рилски” № 46, бл.2/366
o ул. „Тотлебен” № 31
o бл. „Първи май”, ул. Гренадерска № 30
За 4 жилищни сгради предстои внасяне на предложение за провеждане на
обществена поръчка с предмет „Изготвяне на техническо обследване, технически
паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”:
o блок „Неофит Рилски”, ул. „Г. Кочев” № 12
o блок „ШПК 1”, ж.к. „Сторгозия”
o ж.к.”Дружба”, бл. 119
o ж.к.„Сторгозия”, бл. 14;
След извършено техническо и енергийно обследване за 9 жилищни сгради е внесено
предложение и се изготвя документация за възлагане на обществена поръчка с
предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на
строително- монтажни работи /инженеринг/ на многофамилни жилищни сгради":
o ж.к. „Дружба” бл. 118
o ж.к. „Сторгозия” бл. 54
o ж.к. „Дружба” бл. 136
o ж.к. „Мара Денчева”, бл. 20
o бул.”Русе” № 10
o ул.”Генерал Владимир Вазов”, № 10
o ж.к.”Дружба”, бл. 133Б
o ж.к.”Дружба”, бл. 411А от вход Е до вход К
o ж.к.”Дружба”, бл. 313
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Сключени са договори с външни изпълнители за 13 блока с предмет "Проектиране,
упражняване на авторски надзор и извършване на строително- монтажни работи
/инженеринг/ на многофамилни жилищни сгради".
o блок 115, ж.к. Дружба, ”
o блок 118, ж.к. Дружба,
o блок 227, ж.к. Дружба,
o блок 228, ул. Дружба,
o блок 315, ж.к. Дружба,
o блок 333, ж.к. Дружба,
o блок „Спартак”, ул. „Георги Кочев” №14,
o блок Георги Кочев, ул. „Г. Кочев” №16”
o блок Вихрен, ул. Константин Величков № 8”
o блок 4, ул. Шипка № 26”
o блок с административен адрес: бул. Христо Ботев № 158”
o блок 42, ж.к. Сторгозия”
o блок 13, ж.к. Сторгозия”
o ШПК 3, ж.к. Сторгозия”
Сключени са договори с външни изпълнители за 14 блока за извършване на оценка
за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и
упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи

В инвестиционната програма на община Плевен по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 по
Приоритетна ос 1, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие”, в списъка с резервни обекти, по Инвестиционен приоритет
„Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, 1.1. „Енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради” е предвидено изпълнението на проект
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради“ със срок на изпълнение 48 месеца (до 11/2023 г.).
Дейност 2.3.2. Изграждане на "Водна каскада"
На 16.12.2016 г. е подписан договор с УО на ОПРР за изпълнение на проект „Осигуряване
на устойчива градска среда на Плевен“, по който се предвижда да бъде извършена
рехабилитация на Водната каскада, чрез което ще се осигури нова визия на обекта;
непрекъснат режим на действие; намаляване на водните загуби; система за централно
отводняване и източване; почистване на повърхности; подмяна на облицовки и настилки;
нови елементи на градския дизайн; осветителна и озвучителна инсталации и др.
Дейности 2.3.3. Основен ремонт и мерки за ЕЕ на сградата на Община Плевен, 2.3.4.
Прилагане на мерки за ЕЕ в сграда на Районен съд, 2.3.5. Прилагане на мерки за ЕЕ в
сграда на Областна администрация - Плевен и 2.3.7. Прилагане на мерки за ЕЕ в
сграда на Държавна агенция "Архиви"
Тези дейности са част от ИПГВР. През разглеждания период не са прилагани мерки за
енергийна ефективност върху тези обекти.
Дейност 2.3.6. Прилагане на мерки за ЕЕ в сграда на ОДП на МВР
В инвестиционната програма на община Плевен по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 по
Приоритетна ос 1, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие”, в списъка с резервни обекти, по Инвестиционен приоритет
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„Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, 1.3 „Енергийна
ефективност в административни сгради на държавната администрация”, е предвидено
изпълнението на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура ОД на МВР“
със срок на изпълнение 30 месеца (06/2021 г.).
Дейност 2.3.8. Почистване и укрепване на речните корита
И през трите изследвани години – 2014, 2015 и 2016 са извършвани дейности за почистване
и отстраняване на прорасла дървесна и храстова растителност, сухи, счупени и паднали
клони, почистване и извозване на отпадъци от участъци от коритото на река “Тученишка” в
регулацията на град Плевен, почистване участък от канала по ул. Г.М. Димитров;
почистване бреговете и коритото на р. Гривишка в регулацията на града. Извършвано е и
прочистване на корита и дерета от растителност и отпадъци в други населени места от
общината - с. Търнене, с. Ласкар, с. Горталово, с. Къшин, с. Беглеж, с. Гривица, с. Радишево,
с. Ясен, с. Мечка и с.Тученица.
Дейност 2.3.9. Изграждане/Рехабилитация
населените места без канализация

на

пречиствателни

съоръжения

в

Изпълнението на тази дейност зависи от изпълнението на проект „Интегриран воден цикъл
Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по ОПОС и стартирал на 18.01.2017 г. По
проекта се предвижда реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води
за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия. Проектът предвижда
реконструкция и модернизация на водната линия и линията за третиране на утайките,
включващи доставка и монтаж на машини и съоръжения и изграждане на система за
управление, контрол и събиране на данни (SCADA).
Дейност 2.3.10. Предприемане на мерки за опазване на биоразнообразето на община
Плевен
Липсва информация за предприети мерки за опазване на биоразнообразието на община
Плевен
Дейност 2.3.11. Провеждане на информационна кампания за причините за ерозия на
почвата, мерки за нейното предотвратяване и мероприятия, предпазващи от ерозия
Липсва информация за проведена информационна кампания за причините за ерозия на
почвата, мерки за нейното предотвратяване и мероприятия, предпазващи от ерозия
Дейност 2.3.12. Актуализация на Програмата за околна среда
Програмата за опазване на околната среда в община Плевен е разработена през 2009 г. и е с
времеви обхват 2009 – 2015 г. До настоящия момент програмата не е актуализирана.
Дейност 2.3.13. Aктуализация на Общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ, за
намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на
атмосферния въздух (КАВ) по показател ФПЧ10
Планът за действие към разработената общинска програма обхваща краткосрочен период:
2011 г. – 2012 г. и дългосрочен период: до 2014 г. Няма данни програмата да е актуализирана
до този момент.
Дейност 2.3.14. Изграждане на канализация и пречиствателни съоръжения в
гр.Славяново
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В Общинския план за развитие е идентифицирана нужда от изграждане на канализационна
мрежа и ПСОВ в гр. Славяново. Такива мерки не са идентифицирани в никой от
програмните документи на община Плевен, както и в годишните доклади за наблюдение на
изпълнението на ОПР.
Дейност 2.3.15. Инфраструктурни мерки, изграждане на защитни съоръжения и
укрепване на свлачищни обекти
В изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Плевен”, финансиран по ОПОС в периода 2012 – 2016 г. е изпълнена обществена
поръчка с предмет: „Аварийно укрепване на възникнали свлачищни процеси засягащи
северна и западна диги на „Клетки за неопасни отпадъци”.
Дейност 2.3.16. Рехабилитация на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи
и съоръжения
Липсва информация за извършена рехабилитация
хидромелиоративните мрежи и съоръжения

на

хидротехническите

и

Индикатори за изпълнение:
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на следните индикатори:
Табл. 9 Индикатори за изпълнение на приоритет 2.3.
Индикатор
% намаляване
електроенергия

потреблението

Базова
стойност

20142016

Целева
стойност

20172020

на Няма
информация

0,22%

20%

20%

Брой сгради, върху които са
приложени мерки за енергийна
ефективност

Няма
информация

1

48

49

Брой почистени/ укрепени корита на
реки

Няма
информация

2

2

2

% намаляване потреблението на електроенергия
За индикатора няма посочена базова стойност, затова той ще бъде изследван за процент на
намаляване през 2020 г. в сравнение с 2014 г.
Съгласно справка от ЧЕЗ, потреблението на електроенергия в община Плевен от битови и
небитови клиенти, за изследвания период, е както следва:
Фиг. 13
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Пренесено количество ел. енергия до клиенти на ЧЕЗ в
община Плевен (в kWh)
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

431 513

436 345

430 549

226 876
233 147
233 017
203 328
204 637
197 402

2014

2015

Небитови
клиенти
Битови
клиенти
Общо

2016

Източник: ЧЕЗ
Както е видно от фигурата, процентът на намаление на потреблението на електроенергия
през 2016 г., сравнено с 2014 г., е съвсем незначително или по-точно:




за небитови клиенти, процентът се е увеличил с 2,7%
за битови клиенти е намалял с 3,5%
или общо е намалял под 1%

Брой сгради, върху които са приложени мерки за енергийна ефективност
В периода 2014-2016 г. е санирана една жилищна сграда по Проект BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално
развитие" 2007 – 2013. В 52 други жилищни сгради са предприети мерки за енергийна
ефективност, които са в различна фаза на изпълнение.
Брой почистени/ укрепени корита на реки
И през трите години на изследвания период регулярно са почиствани коритата на р.
Тученишка и р. Гривишка, които са в регулацията на град Плевен.
Почиствани са и корита и дерета в различни села от територията на общината.
Приемаме, че за изследвания период индикаторът е изпълнен, но за да бъде изпълнен и в
края на периода на ОПР, е необходимо регулярното почистване на коритата на реките да
продължи до 2020 г.
От трите заложени индикатора по този приоритет, единият е изпълнен на 1%, другият – на
2% и третият – на 100%. Общото изпълнение на индикаторите по приоритет 2.3. е 34%.
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Оценка на степента на постигане на целта
Стратегическите цели от плана за развитие се постигат с изпълнението на заложените
приоритети и дейности за съответната цел. В таблицата по-долу е показана степента на
изпълнение на всяка дейност към м. декември 2016 г., като изпълнението е представено в
няколко степени – частично изпълнено, напълно изпълнено, предстоящо и няма
информация.

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Дейност

Частично
изпълнена

Табл. 10. Оценка на степента на постигане на стратегическа цел 2

Коментар

Приоритет 2.1. Усъвършенстване на териториалното устройство и
пространственото развитие
Дейност 2.1.1. Създаване на
ОУП на община Плевен
Дейност 2.1.2. Създаване на
Географска информационна
система и ГИС приложение
Дейност 2.1.3. Актуализация на
кадастрални карти и
регулационни планове

√
√
√

Приоритет 2.2. Инфраструктурно осигуряване на територията
Дейност 2.2.1. Изграждане на 5
велоалеи с обща дължина 15,1
км
Дейност 2.2.2. Ремонт и
оборудване на сградата на
автогара - Основен ремонт
сграда и помещения; Мерки за
енергийна ефективност;
Изграждане на покрити сектори;
Цялостна вертикална планировка
и връзка с обслужващите пътища
Дейност 2.2.3. Благоустрояване
на междублокови пространства
Дейност 2.2.4. Цялостно
подобряване на градската среда

Изградени са 8 нови
велоалеи, но дължината
им е 9,5 км.

√

√

√
√
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Дейност 2.2.5. Рехабилитация на
парк 10-декември
Дейност 2.2.6. Ремонт на
предгарова градинка
Дейност 2.2.7. Рехабилитация на
улична мрежа (вкл. тротоари,
осветление и елементи на
уличната инфраструктура,
велоалеи, алеи, паркинги) и
реконструкция на пешеходни
зони
Дейност 2.2.8. Изграждане на
източен обходен път на гр.
Плевен с цел осигуряване на
транзитния автомобилен поток
от и към автомагистрала Хемус
Дейност 2.2.9. Реконструкция и
обновяване на парковата част на
Градска градина
Дейност 2.2.10. Реконструкция
пешеходни мостчета на р.
Тученица - 4 бр.
Дейност 2.2.11. Изграждане на
многофункционална спортна
зала
Дейност 2.2.12. Изграждане на
Хидровъзел “Черни Осъм” за
водоснабдяване на гр. Троян, гр.
Ловеч и гр. Плевен”
Дейност 2.2.12. Интегриран
воден цикъл Плевен – Долна
Митрополия
Дейност 2.2.13. Интегриран
градски транспорт на Плевен,
вкл. оптимизиране на
транспортните връзка с близки
съседни села и градове в

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

√
√

√

√

√
√
Извършени са
подготвителните работи

√
√
√

√

58

границите на агломерационния
ареал – фаза 2
Дейност 2.2.14.
Видеонаблюдение и светофарни
уредби
Дейност 2.2.15. Рехабилитация
на водопроводна и паралелна
канализационна мрежа на град
Плевен - II-ри етап на проект
"Интегриран воден цикъл
Плевен - Долна Митрополия"

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

√

√

Приоритет 2.3. Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност
Дейност 2.3.1. Прилагане на
мерки за енергийна ефективност
на жилищни сгради на
територията на целия град приблизително 44
многофамилни жилищни сгради
Дейност 2.3.2. Изграждане на
"Водна каскада"
Дейност 2.3.3. Основен ремонт и
мерки за ЕЕ на сградата на
Община Плевен
Дейност 2.3.4. Прилагане на
мерки за ЕЕ в сграда на Районен
съд
Дейност 2.3.5. Прилагане на
мерки за ЕЕ в сграда на
Областна администрация Плевен
Дейност 2.3.6. Прилагане на
мерки за ЕЕ в сграда на ОДП на
МВР
Дейност 2.3.7. Прилагане на
мерки за ЕЕ в сграда на
Държавна агенция "Архиви"
Дейност 2.3.8. Почиставане и
укрепване на речните корита

√

√
√
√
√
√
√
√

И през трите изследвани
години редовно са
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Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

почиствани коритата на
реките
Дейност 2.3.9.
Изграждане/Рехабилитация на
пречиствателни съоръжения в
населените места без
канализация
Дейност 2.3.10. Предприемане на
мерки за опазване на
биоразнообразето на община
Плевен
Дейност 2.3.11. Провеждане на
информационна кампания за
причините за ерозия на почвата,
мерки за нейното
предотвратяване и мероприятия,
предпазващи от ерозия
Дейност 2.3.12. Актуализация на
Програмата за околна среда
Дейност 2.3.13. Актуализация на
Общинската програма по чл. 27
от ЗЧАВ, за намаляване нивата
на замърсителите и достигане на
нормите за качество на
атмосферния въздух (КАВ) по
показател ФПЧ10.
Дейност 2.3.14. Изграждане на
канализация и пречиствателни
съоръжения в гр. Славяново
Дейност 2.3.15.
Инфраструктурни мерки,
изграждане на защитни
съоръжения и укрепване на
свлачищни обекти
Дейност 2.3.16. Рехабилитация
на хидротехническите и
хидромелиоративните мрежи и
съоръжения

√

√

√

√

√

√

√

√
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Оценка на ефективността
От таблицата по-горе става ясно, че от общо 35-те дейности по трите приоритета на
Стратегическа цел 2 „Оптимизиране на пространствената организация и инфраструктурното
осигуряване на общинската територия“, 8 дейности са започнати и частично изпълнени, 2
са напълно изпълнени, 21 са предстоящи и за 4 няма информация. Или в проценти – около
29% изпълнение (частично и напълно) и 60% – предстоящо през втория етап от ОПР
изпълнение.
От трите приоритета по тази стратегическа цел, с най-висок процент изпълнени дейности е
приоритет 2.1. Усъвършенстване на териториалното устройство и пространственото
развитие с 67% изпълнени дейности, следван от 2.2. Инфраструктурно осигуряване на
територията с 31% и на последно място 2.3. Опазване на околната среда, ресурсна и
енергийна ефективност – с 19%.
Ако погледнем от друга страна обаче, приоритет 2.1. се състои само от 3 дейности, докато
останалите два приоритета имат по 16, което дава значително предимство на приоритет 2.1.
Освен това дейностите по приоритети 2.2. и 2.3. са свързани с изпълнението на големи
инфраструктурни проекти: Интегриран план за градско възстановяване и развитие,
Интегриран градски транспорт, Осигуряване на устойчива градска среда, Интегриран воден
цикъл, Изграждане на хидровъзел „Черни Осъм“ и др.
Погледнато хипотетично, би следвало в края на 2016 г. изпълнението на плана да е 50%, но
има редица причини, поради които то е забавено. Някои от тези причини са:








Спрени средства от Европейската комисия по Приоритет 1 и Приоритет 3 на
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и цялата Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, което нарушава ритмичността на
разплащанията по изпълняваните проекти.
Предоговаряне на заемите по Фонда за органите на местно самоуправление в
България „ФЛАГ” ЕАД, които са изцяло обвързани с европейското финансиране и
фалиране на Фонда.
Налагане на сериозни финансови корекции по повдигнати сигнали за „установени”
нередности, касаещи особено проектите, изпълнявани по схеми на Оперативна
програма „Регионално развитие” и продължителни проверки от ОЛАФ, АФКОС,
Прокуратура и ОПРР. След представяне на аргументирани становища за доказване
несъстоятелността на твърденията, всички финансови корекции отпадат и общината
получава задържаните средства, някои след повече от година.
Обжалване на обществени поръчки за избор на външни изпълнители пред Комисията
за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
Нито една от оперативните програми за периода 2014-2020 г. не публикува схеми за
финансиране на проекти през 2014 г., а някои и през 2015 г.

Изпълнението на стратегическите цели на ОПР се измерва чрез изпълнението на заложените
за всеки приоритет индикатори. За стратегическа цел 2 изпълнението на индикаторите е,
както следва:
Приоритет 2.1. – 56%
Приоритет 2.2. – 2%
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Приоритет 2.3. – 34%
Изпълнението на индикаторите за приоритети 2.1. и 2.3. върви добре. Единствено
притеснително нисък е процентът на изпълнение на приоритет 2.2., но в този приоритет
влизат всички големи инфраструктурни проекти, причините, за чието забавяне е обяснено
малко по-горе.

Изводи и препоръки относно изпълнението на целта
1. Констатирано е известно забавяне в изпълнението на дейностите, което е по причини,
които са извън компетентността на общината.
2. В приоритет 2.2. е заложен индикатор „% от населението, имащо достъп до
канализация“. Като базова стойност за индикатора са зададени стойности към 2011
г. – 40841 имат канализация, 460 нямат, 7654 са свързани с попивна яма или друго
съоръжение. Трябва да се отбележи, че зададените стойности не се отнасят за брой
на населението, а за брой на обитавани жилища с наличие на канализация. С оглед
на това ще е много трудно да се измери нарастването на населението с достъп до
канализация. За да може да бъде измерено постигането на индикатора, е необходимо
или в базова стойност да се заложи брой на населението с достъп до канализация към
2011 г., или да се промени наименованието на индикатора - брой на обитавани
жилища с наличие на канализация.
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2.3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В
РАМКИТЕ НА ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целите
Приоритет 3.1. Развитие на образованието, културата и академичния сектор
Предвидените в Плана за развитие дейности, чието изпълнение води до постигане на
приоритета и стратегическата цел са следните:
Дейност 3.1.1. Подобряване на МТБ на ЦДГ 20 „Калина“
През 2013-2016 г. е изпълнен проект „Създаване на проектна готовност за участие по
Оперативна програма „Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“ по
Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“,
Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема „В подкрепа
за следващия програмен период“. Дейностите включват изготвянето на работни проекти на
45 обекта в обхвата на 3-те зони за въздействие в границите на ИПГВР на Плевен 2014-2020,
за които се изготвят 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 ЗУТ - ЦДГ 20 „Калина“ е сред обектите. В
допълнение, през 2014 г. с финансиране от Общински бюджет е извършена подмяна на
дограмата на ЦДГ „Калина“.
Дейност 3.1.2. Подобряване на МТБ на ОДЗ 19 „Яница“
Същият проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма
„Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“, относим към Дейност 3.1.1. е
относим и към тази, за ОДЗ 19 „Яница“ са предвидени същите мерки, но обекта не присъства
в Инвестиционната програма по ИПГВР на гр. Плевен 2014-2020 г. и не е част от 9-те обекта
на образователната инфраструктура, групирани в предстоящ проект „Подобряване на
условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието“.
През 2015 г. детското заведение е интервенирано с подкрепата на Общински бюджет, но от
представената информация в Годишния отчет по ОПР за годината не става ясно от какъв
характер са извършените дейности.
Дейност 3.1.3. Подобряване на МТБ на СДГ 11 „Теменуга“
Същият проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма
„Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“, относим към Дейности 3.1.1. и
3.1.2. е относим и към тази, за СДГ 11 „Теменуга“ са предвидени същите мерки. Също така,
през 2014 г. с финансиране от Общински бюджет е извършена подмяна на дограмата на СДГ
11 „Теменуга“.
Дейност 3.1.4. Подобряване на МТБ на ОДЗ 18 „Дружба“
Същият проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма
„Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“, относим към Дейност 3.1.1.,
Дейност 3.1.2. и Дейност 3.1.3. е относим и към тази, за ОДЗ 18 „Дружба“ са предвидени
същите мерки. Освен това, през 2016 г. със субсидия от Републикански бюджет е закупена
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компютърна конфигурация за ОДЗ 18 „Дружба“, с финансиране от Общински бюджет –
стерилизатори, електрическа печка и пекарна.
Дейност 3.1.5. Подобряване на МТБ на ОУ „Св. Климент Охридски“
През 2014 г. с финансиране от Общински бюджет е подменена на дограмата на ОУ
„Св.Климент Охридски“ в с. Буковлък, както е извършен и ремонт на покрива, през 2015 г.
със субсидия от Републикански бюджет е поставена метална ограда, а през 2016 г. са
закупени компютърна конфигурация, лаптоп, компютърна система, сървър и настолен
компютър (субсидия от Републикански бюджет). През 2016 г. промяна на приоритетите за
финансиране по ОПРР 2014-2020, Община Плевен е трябвало да замени обекти, предвидени
за финансиране с такива без изготвена техническа документация (като ОУ „Климент
Охридски“), които идват на мястото на отпадналите Комплекс за социални услуги и Център
за работа с деца - Плевен.
Дейност 3.1.6. Подобряване на МТБ на Детска ясла „Гергана“
Проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в
растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“, относим към Дейност 3.1.1., Дейност 3.1.2.,
Дейност 3.1.3. и Дейност 3.1.4. е относим и към тази, за Детска ясла „Гергана“ са предвидени
същите мерки.
Дейност 3.1.7. Реконструкция и енергийно обновяване на ЦДГ 8 „Щурче“
За ЦДГ 8 „Щурче“ гореспоменатият проект също е относим. В допълнение, през 2014 г. с
Общински бюджет е извършен ремонт на детската градина, през 2015 г. също с подкрепата
на общината е интервенирана ЦДГ, а през 2016 г. с общинско финансиране е закупена
пекарна.
Дейност 3.1.8. Подобряване на МТБ на ЦДГ 2 „Юнско въстание“
Тук отново отчитаме проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна
програма „Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“ и същите дейности по
него за ЦДГ 2 „Юнско въстание“, като освен това през 2016 г. със субсидия от
Републикански бюджет и финансиране от Общински бюджет са закупени лаптоп и
компютърна конфигурация, интерактивна дъска (Общински бюджет), проектор (субсидия
от Републикански бюджет) и лиценз за софтуер (Общински бюджет). Годишният доклад по
ОПР за 2016 г. посочва, че през същата година са закупена лаптоп и компютърна
конфигурация (субсидия Републикански бюджет и Общински бюджет), интерактивна дъска
(с финансиране от Общински бюджет) и проектор (със субсидия от Републикански бюджет).
Дейност 3.1.9. Подобряване на МТБ на ЦДГ 12 „Ралица“
Проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в
растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“ и същите дейности по него за ЦДГ 12
„Ралица“ както за предишните обекти. В допълнение, през 2014-2016 г. от Община Плевен
и Асоциация „Българо-Норвежко дружество” е реализиран 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“, финансиран от Програма „Деца в и младежи в риск“ BG06, компонент 2
„Деца в риск“ на Европейското икономическо пространство. Проектът включва реализиране
на пакет от мерки за успешна интеграция на деца от ромски произход в образователната
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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.
По данни от Годишния отчет по ОПР за 2016 г., тогава са закупени с общински бюджет
стерилизатори за детската градина
Дейност 3.1.10. Реконструкция и обновяване на „Център за работа с деца“
„Център за работа с деца“ също е част от обектите, включени в проект „Създаване на
проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж“ през програмния
период 2014-2020 г.“ и за него са валидни същите дейности по отношение на обекта. На покъсен етап, при одобряването на окончателния вариант на ОПРР 2014-2020 г. поради своята
недопустимост за финансиране обекта отпада от Инвестиционната програма на Община
Плевен по Програмата, Приоритетна ос 1, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие”.
Дейност 3.1.11. Реконструкция и обновяване на НУ „Христо Ботев“
НУ „Христо Ботев“ също е част от гореспоменатия проект и в обхвата на предвидените по
него мерки. Също така, през 2014 г. с финансиране от Общински бюджет е извършен ремонт
на бюфета за закуски в училището, а през 2016 г. със субсидия от Републикански бюджет е
закупена система за видеонаблюдение.
Дейност 3.1.12. Реконструкция и обновяване на Прогимназия „Цветан Спасов“ и
Дейност 3.1.13. Реконструкция и обновяване на СОУ „Х.Смирненски“
Дейностите са планирани, но все още не са извършени. Обектите се явяват резервни в
Инвестиционната програма на Общината по ИПГВР, като са сред обектите, които трябва да
заменят отпадналата реализация, поради недопустимост за финансиране по ОПРР, на
Комплекс за социални услуги (бившето училище Марин Дринов) и Център за работа с деца
- Плевен.
Дейност 3.1.14. Реконструкция и обновяване на Спортно училище „Г. Бенковски“
Към м. юли 2017 г. няма реализиран такъв проект/дейност.
Дейност 3.1.15. Изграждане на Междууниверситетски кампус
Проектът е идентифициран за изпълнение в ИПГВР на гр. Плевен за периода 2014-2020 г.
като идеята му е чрез трансформация на част от бившата ШЗО „Христо Ботев“ да се създаде
т.нар. Интеруниверситески кампус - институция, в която да се предлагат университетски
курсове и програми на акредитирани институции от системата на Висшето образование.
Към кампуса може да се обособи и технологичен център и „Start-up“ център за
високотехнологични и иновативни малки компании. Началото на проектът зависи от
уреждане на собствеността на имота и сградите, а в последствие - идентифициране на
източник на финансиране (ОП „Региони в растеж“, ОП „Наука и образование“ или
финансови инструменти- като програма JESSICA). Към м. юли 2017 г. няма реализиран
такъв проект/дейност.
Дейност 3.1.16. Рехабилитация на Зала „Катя Попова“
Проектът „Обновяване и оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в Зала
„Катя Попова“ се явява резервен проект в Група дейности „Културна инфраструктура“ по
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ИПГВР на гр. Плевен за периода 2014-2020 г. По отношение на извършеното по Дейност
3.1.16. - зала „Катя Попова“ е сред обектите по проект „Създаване на проектна готовност за
участие по Оперативна програма „Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.
“ по Оперативна програма „Регионално развитие, за които са изготвени 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 ЗУТ.
Дейност 3.1.17. Рехабилитация на Народно читалище „Христо Ботев“ и Дейност 3.1.18.
Рехабилитация на Народно читалище „Съгласие 1869“
Към м. юли 2017 г. няма реализирани такива проекти/дейности.
Дейност 3.1.19. Основен ремонт на Плувен комплекс „Рай“
През 2014 г. с общинско финансиране е интервениран подход към общински плувен
комплекс. Към м. юли 2017 г. няма реализиран проект/дейност за извършен основен ремонт
на плувен комплекс „Рай“ .
Дейност 3.1.20. Изграждане на Спортна зала „Балканстрой“
Дейността е неправилно формулирана, тъй като по отношение на зала „Балканстрой“ не
става въпрос за изграждане, а за рехабилитация и обновяване – залата е вече съществуваща.
Поради тази причина отправяме препоръка за промяна на дейността с „Рехабилитация на
спортна зала „Балканстрой“.
От Годишният доклад по ОПР 2014-2020 г. за 2016 г. става ясно, че с общинско финансиране
е подкрепен проект за съществуващата „Зала „Балканстрой“. Извършен е спешен авариен
ремонт на течащия покрив на залата, като намерението на Общината е да направи цялостен
ремонт на зала „Балканстрой“, включващ подмяна на витражите, на подовите настилки и др.
дейности. За целта е калкулиран бюджет от 230 хил. лева, но поради размера на сумата и
ограничените възможности за нейното отпускане от Общински бюджет, ремонтите ще бъдат
извършвани поетапно с финансиране от бюджета за 2017 г. като първата дейност за годината
предвижда подновяване на подовата настилка за 88 750 лв. без ДДС.
По отношение на изграждането на нова зала, Годишният доклад по ОПР 2014-2020 г. за 2014
и 2015 г. посочват проект „Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр. Плевен“,
финансиран чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие“ на
Правителството на Р. България. Дейностите включват провеждането на обществена поръчка
за избор на изпълнител на инженеринг „Проектиране и СМР на Многофункционална
спортна зала“, изготвянето на работен проект в пълен обем по ЗУТ, подготовка на
строителната площадка – разчистване на терена и извършването на СМР на кота -0,10 м.
През 2016 г. с общински средства е продължена подкрепата за проекта, но тя все още не е
завършена.
Дейност 3.1.21. Обновяване на спортни зали: Зала „Спартак“, зала по борба, зала по
кикбокс
През 2014 г. Община Плевен е разработила проект „Ремонт на спортна зала „Спартак“, гр.
Плевен, ул. „Кала тепе“ № 3, УПИ II, стр. кв. 403““ за финансиране по Проект „Красива
България“ на МТСП, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“,
който обаче не е бил одобрен. През 2016-2017 г. е извършен ремонт на зала „Спартак“ на
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стойност над 90 хил. лв. с общински средства. Подменена е дограмата в залата по акробатика
и художествена гимнастика и тази по тенис на маса. Цялостно са ремонтирани сервизните
помещения в общите части, монтирано е ново сензорно осветление в коридорите, сменени
с нови са и две от входните врати.
Дейност 3.1.22. - Реконструкция и обновяване на Градски стадион
През 2014 г. Община Плевен е разработила проект „Реновиране и модернизация на найголемия градски стадион „Плевен““ по Публичната инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие“ на Правителството на Р. България, но проектът не е бил одобрен. През
2015 г. е извършен сондаж в кв.841 на ТК - стадион „Плевен“ с целева субсидия от
Републиканския бюджет. По данни от Годишния доклад по ОПР на Община Плевен 20142020 г. за 2016 г., стадион „Плевен“ отново е интервениран, този път с финансиране от
Общинския бюджет, но от отчета не става ясен характера на извършените дейности. Същата
година е продължен и сондажът в кв. 841 на ТК стадион „Плевен“.
В края на 2016 г. в Общината е представен проект за обновяване на стадиона, който ще бъде
финансиран от спонсора на ОФК Спартак-Плевен Иван Динов. Съоръжението ще бъде
изпълнено на четири етапа. Прогнозната стойност на първия възлиза на 9,5 млн. лв., като
строителните и ремонтни работи се очаква да отнемат година и половина. Дейностите
включват изграждането на нов терен, довеждаща инфраструктура, паркинг, електрическо
осветление от клас D и модерен сектор А. Сградата на стадиона ще включва четири нива. В
първото ниво – партер, са предвидени модерни съблекални, лекарски кабинети, спортновъзстановителен център, фитнес зала, стая за допинг контрол, зала за пресконференции и
магазин за фен артикули. Второто ниво ще включва официалната трибуна с 4 хил. седящи
места, зона за ветераните и ресторант. Над нея ще е ВИП ложата с 240 места и зала за
кетъринг. На четвъртото последно ниво ще бъде зоната за журналисти, там ще има зала и
отделни кабинки. Предвиден е по един персонален асансьор за изкачване във ВИП ложата
и зоната за журналисти. И четирите сектора ще са покрити с козирка за предпазване на
зрителите. В следващите етапи ще се изграждат и останалите три сектора като общата
стойност на стадиона ще бъде около 15.5 млн. лв.
Дейност 3.1.23. Изграждане на нови детски площадки
Разгледаният по-горе проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна
програма „Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“, реализиран през 20132016 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 5 „Техническа
помощ”, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема „В
подкрепа за следващия програмен период“ включва като дейности освен вече изброеното и
изготвяне на работни проекти на 4 детски площадки (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; нова детска
площадка – между улиците „Цар Самуил”, „Кала тепе” и „Мария Кюри”) в обхвата на 3-те
зони за активно въздействие в границите на ИПГВР на гр. Плевен 2014-2020. Годишният
отчет по ОПР на Община Плевен на 2014-2020 г. за 2015 г. също така посочва, че
общинският бюджет е отделил сума за изграждане на детски площадки.
В периода 2016-2019 г. се реализира проект „Осигуряване на устойчива градска среда на
Плевен“ по Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020, Приоритетна ос „Устойчиво
и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP0011.007 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Плевен“. Проектът
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включва изграждане на 4 бр. детски площадки и реконструкция на 1 бр. съществуваща
(посочените в проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма
„Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г.“).
Дейност 3.1.24. Рехабилитация на съществуващи спортна и детска площадка
Работни проекти за рехабилитация на съществуващи спортна и детска площадка между
улиците „Георги Кочев“, „Гренадерска“ и „Неофит Рилски“ са изготвени по същия проект
– „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж“
през програмния период 2014-2020 г.“.
Също така, през 2014 г. с Общински бюджет е извършен ремонт на площадка на ОУ „Христо
Ботев” с. Мечка, както и на детска площадка в с. Брестовец и са изградени площадки за
стрийт фитнес. През 2015 г. с Общинско финансиране са закупени съоръжения за детска
площадка в с. Николаево, продължена е реновацията на детската площадка в с. Брестовец и
е изграден фитнес на открито в с. Пелишат. В периода 2016-2019 г. се реализира проект
„Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ по Оперативна програма Региони в
растеж 2014 - 2020, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
Процедура: BG16RFOP0011.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Плевен“. Проектът включва изграждане на 4 бр.
детски площадки и реконструкция на 1 бр. съществуваща (посочените в проект „Създаване
на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през
програмния период 2014-2020 г.“) .
Дейност 3.1.25. Обучение на служителите в училищата и читалищата
Сред събитията в изпълнение на дейността са:








На 28.10.2016 г. в гр. Плевен по инициатива на Регионално управление на
образованието – Плевен, като част от дейностите по годишния план за учебната
2016/2017 година, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси, е проведен
обучителен курс за педагогически специалисти от детските градини в Плевенска
област по темата „Порталът eTwinning: една врата - много възможности за
професионална квалификация на учителите“.
На 23.11.2016 г. в Детска градина „Първи юни“, гр. Плевен е проведена методическа
работна среща на тема „Развитие в професията“. 25 млади учители са взели участие
в работната среща, организирана от Регионално управление на образованието (РУО)
- Плевен. Целта на събитието е била оформянето на общност, в която младите
учители да си сътрудничат и да усещат подкрепа. Осъществена е открита
педагогическа практика.
На 09.12.2016 г. в гр. Плевен е проведен областен форум на тема „Познаване и
интегриране на националните, европейските и световните образователни и
културните ценности и традиции чрез eTwinning проектите“ за обмен на добри
практики сред преподаватели от Италия, Испания, Хърватска, Румъния, Гърция,
Турция, Естония, Литва, Словакия, Кипър, Португалия, Испания, България.
На 14.06.2017 г. в гр. Плевен е проведена Регионална кръгла маса по проект
BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците за повишаване
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности (Твоят час) - Фаза 1“ по ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“, организирана от Регионално управление на образованието – Плевен. В
кръглата маса са взели участие г-жа Йонита Йотова- началник на отдел
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„Образование“ в Община Плевен, представители на общински администрации,
директори на училища, ръководители на групи за извънкласни дейности и дейности
за обучителни затруднения.
Дейност 3.1.26. Стимулиране на културни прояви, конкурси, изложения, дни на
таланта и други мероприятия
Община Плевен активно участва в подкрепата и организацията на различни мероприятия в
сферата на културата, спорта и младежките дейности.
В областта на културата в Община Плевен се провеждат Международен музикален фестивал
лауреатски дни „Катя Попова“, Международен фестивал за маримба и ударни инструменти,
Международен музикален фестивал за китара, Биенале на малките форми. Ежегодно се
връчват награди по хуманитаристика на името на Академик Юрдан Трифонов, литературни
награди „Рена Попова“ и награда „Северно ехо“. Провеждат се и следните конкурси:
Конкурс за награда на името на Акад. Юрдан Трифонов, Конкурс за нова българска
драмагургия „Иван Радоев“ и Конкурс за българска поезия на името на Петър Ковачев.
Всяка година Община Плевен разработва свой културен календар. За 2017 г. в него са
включени освен отбелязването на традиционните и протоколни прояви (празници), така
също и събития с национално и международно значение (Национален конкурс за детска
рисунка „Освобождението“, гостуващи изложби, Нощ в музея, Рок фестивал, Преглед на
духовите оркестри от побратимените на Плевен градове, Есенен джаз фестивал,
Международен пленер по скулптура, Национален конкурс за акомпанятори). Изброеното е
отчетено от Общината като културни прояви показва поне 18 бр. такива за 2017 г.
В сферата на спорта и младежките дейности в Община Плевен се провеждат ежегодно
ученически игри. Общината всяка година разработва свой спортен календар, като в този за
2017 са включени национални спортни прояви, организирани от Община Плевен (Ден на
предизвикателството, Ден на ходенето, Ден на спорта, Ден без асансьор, Европейска
седмица на спорта, Европейски фитнес ден), международни турнири и състезания
(Плевенски маратон на приятелството и Международен турнир по Карате „Купа Плевен“),
турнири и състезания, организирани по повод бележити дати (Лекоатлетическа щафета и
крос „Обиколка на военно-исторически музеи“, Турнир по футбол „Купа Освобождението
на Плевен“ деца ІV клас, Турнир по волейбол „Освобождение“, Турнир по волейбол
„Плевенска епопея“, Турнир по борба „Освобождение“ и Турнир по футбол за деца), масови
състезания с по-голям брой участници от местното население, деца, учащи
(Лекоатлетически турнир „Децата на Плевен 2017“, Турнир по футбол „Купа Плевен“ - ІV
клас, Турнир по художествена гимнастика „Купа Плевен“, Шахматен турнир – Купа
„Плевен ХХІ“ за всички възрастови групи, Турнир по футбол за ветерани, Спортнотуристически празник - Туристическо дружество „Кайлъшка долина“, Ден на туризма Туристическо дружество „Кайлъшка долина“, Състезание по плуване за деца, Боксов турнир
„Купа Ал. Владимиров“), събития по проекти и предложения на външни организации за
съвместно провеждане на интересни и нови спортни прояви (Състезание по планинско
колоездене – НПО „Фрий Райдърс Юнайтед“), спортни прояви със социален и възпитателен
характер (Състезания „Млад огнеборец“) и държавни първенства и национални турнири
(Национален турнир по Шотокан карате за „Купа Плевен“, СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ държавно първенство по шах за деца до 10 г., Държавно първенство по Дуатлон – всички
възрасти и масов старт, Тенис клуб „Плевен – 90“-държавен турнир от календара на БФТ,
Държавен турнир по Таекуондо за деца и Държавно първенство по бокс за юноши). Според
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тези данни, за 2017 г. в Община Плевен ще бъдат проведени поне 32 спортни и младежки
прояви.
Дейност 3.1.27. Рехабилитация и обновяване на обект „Летен театър“ в ЗМ „Кайлъка“
и изграждане на модерно лятно кино
През 2014 г. Община плевен обявява публичен конкурс чрез предварително представяне на
предложения от участниците за отдаване под наем за срок до одобряване на проект за
възстановяване на Летен театър в парк „Кайлъка“ като фестивален комплекс и младежки
център за провеждане на музикални празници, фолклорни конкурси, концерти и прожекции,
но не повече от 5 (пет) години на имот – публична общинска собственост, представляващ
„Летен театър“. Конкурсът е спечелен от бизнесменът Величко Великов, който извършва
възстановителни дейности от отваря театъра за нови културни събития. Осъществяват се
прожекции и в лятното кино.
Дейност 3.1.28. Развитие на научния потенциал на съществуващите изследователски
институции - Институт по лозарство и винарство и Институт по фуражните култури,
и на Медицински университет
Към м. юли 2017 г. няма реализиран такъв проект/дейност.
Дейност 3.1.29. Подобряване на сигурността, безопасността и достъпността на учебните
заведения в общината
В периода 2013-2015 г. е реализиран проект „Реконструкция и модернизация за осигуряване
на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на „Национално
училище по изкуствата „Панайот Пипков“, гр. Плевен“ по Оперативна програма
„Регионално развитие“, проект BG161PO001/1.1-05/2008/001-018 с бенефициент
Министерство на културата. Дейностите предвиждат подобряване на материалната база и
физическата среда (СМР) на обекта.
През 2013-2016 г. е изпълнен проект „Създаване на проектна готовност за участие по
Оперативна програма „Региони в растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“ по
Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“,
Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема „В подкрепа
за следващия програмен период“. Дейностите включват изготвянето на работни проекти на
45 обекта в обхвата на 3-те зони за въздействие в границите на ИПГВР на Плевен 2014-2020,
за които се изготвят 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 ЗУТ. Включените обекти от образователната
система са Начално училище „Христо Ботев“, Център за работа с деца, ЦДГ 12 „Ралица“,
ЦДГ 2 „Юнско въстание“ и ЦДГ 8 „Щурче“, ЦДГ 20 „Калина“, СОДГ 11 „Теменуга“, ОДЗ
18 „Дружба“ и ОДЗ 19 „Яница“.
Също така, през 2014-2016 г. е реализиран проект на Община Плевен и Асоциация „БългароНорвежко дружество“ - „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“, подкрепен от Програма
„Деца в и младежи в риск“ BG06, компонент 2 „Деца в риск“ на Европейското икономическо
пространство. Проектът включва пакет от мерки за успешна интеграция на деца от ромски
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произход в образователната система, частичен ремонт на сградния фонд на учебни
заведения (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), доставка на обзавеждане
и оборудване на кабинети, както и работа с деца и родители за приобщаване към училищна
среда и превенция на отпадането.
В периода 2016-2019 г. се реализира проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 - 2020, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
Проектът предвижда осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и
намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за
удължаване на жизнения цикъл на сградите, формиращи образователния обект; осигуряване
на достъпна архитектурна среда.
По отношение на сигурността, през 2016 г. са закупени охранителна система за ДГ
„Щастливо детство“ (Субсидия - Републикански бюджет), както и системи за
видеонаблюдение за НУ „Христо Ботев“ - Плевен (Субсидия - Републикански бюджет), за
ДГ Брестовец (Общински бюджет) и за ГПЧЕ (Субсидия - Републикански бюджет).
Дейност 3.1.30. Подкрепа за организиране на значими обществени мероприятия в
областта на образованието, културата и спорта
Община Плевен активно подкрепя и участва в организацията на редица значими обществени
мероприятия в областта на образованието, културата и спорта.
В областта на културата в Община Плевен се провеждат Международен музикален фестивал
лауреатски дни „Катя Попова“, Международен фестивал за маримба и ударни инструменти,
Международен музикален фестивал за китара, Биенале на малките форми. Ежегодно се
връчват награди по хуманитаристика на името на Академик Юрдан Трифонов, литературни
награди „Рена Попова“ и награда „Северно ехо“. Провеждат се и следните конкурси:
Конкурс за награда на името на Акад. Юрдан Трифонов, Конкурс за нова българска
драмагургия „Иван Радоев“ и Конкурс за българска поезия на името на Петър Ковачев.
Всяка година Община Плевен разработва свой културен календар. За 2017 г. в него са
включени освен отбелязването на традиционните и протоколни прояви (празници), така
също и събития с национално и международно значение (Национален конкурс за детска
рисунка „Освобождението“, гостуващи изложби, Нощ в музея, Рок фестивал, Преглед на
духовите оркестри от побратимените на Плевен градове, Есенен джаз фестивал,
Международен пленер по скулптура, Национален конкурс за акомпанятори). Изброеното е
отчетено от Общината като културни прояви показва поне 18 бр. такива за 2017 г.
В сферата на спорта и младежките дейности в Община Плевен се провеждат ежегодно
ученически игри. Общината всяка година разработва свой спортен календар, като в този за
2017 са включени национални спортни прояви, организирани от Община Плевен (Ден на
предизвикателството, Ден на ходенето, Ден на спорта, Ден без асансьор, Европейска
седмица на спорта, Европейски фитнес ден), международни турнири и състезания
(Плевенски маратон на приятелството и Международен турнир по Карате „Купа Плевен“),
турнири и състезания, организирани по повод бележити дати (Лекоатлетическа щафета и
крос „Обиколка на военно-исторически музеи“, Турнир по футбол „Купа Освобождението
на Плевен“ деца ІV клас, Турнир по волейбол „Освобождение“, Турнир по волейбол
„Плевенска епопея“, Турнир по борба „Освобождение“ и Турнир по футбол за деца), масови
състезания с по-голям брой участници от местното население, деца, учащи
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(Лекоатлетически турнир „Децата на Плевен 2017“, Турнир по футбол „Купа Плевен“ - ІV
клас, Турнир по художествена гимнастика „Купа Плевен“, Шахматен турнир – Купа
„Плевен ХХІ“ за всички възрастови групи, Турнир по футбол за ветерани, Спортнотуристически празник - Туристическо дружество „Кайлъшка долина“, Ден на туризма Туристическо дружество „Кайлъшка долина“, Състезание по плуване за деца, Боксов турнир
„Купа Ал. Владимиров“), събития по проекти и предложения на външни организации за
съвместно провеждане на интересни и нови спортни прояви (Състезание по планинско
колоездене – НПО „Фрий Райдърс Юнайтед“), спортни прояви със социален и възпитателен
характер (Състезания „Млад огнеборец“) и държавни първенства и национални турнири
(Национален турнир по Шотокан карате за „Купа Плевен“, СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ държавно първенство по шах за деца до 10 г., Държавно първенство по Дуатлон – всички
възрасти и масов старт, Тенис клуб „Плевен – 90“-държавен турнир от календара на БФТ,
Държавен турнир по Таекуондо за деца и Държавно първенство по бокс за юноши). Според
тези данни, за 2017 г. в Община Плевен ще бъдат проведени поне 32 спортни и младежки
прояви.
Индикатори за изпълнение
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 5 индикатора, както следва:
Табл. 11 Индикатори за изпълнение на приоритет 3.1.
Индикатор

Базова
стойност

2014-2016

2017-2020

Целева
стойност

% от населението с висше и
средно образование

За 2011 г.
Няма
Няма
За 2020 г.
висшистите в информация информация висшистите
Община
в Община
Плевен са 24
Плевен са
%, а
30 %, а
населението
населението
със средно
със средно
образование
образование
е 49,6 %
е 55%.

% население, никога
непосещавали училище

Никога не
Няма
Няма
посещавалите информация информация
училище –
0,7 %

Брой организирани
мероприятия
Брой рехабилитирани
образователни заведения
Брой рехабилитирани спортни
съоръжения

0

Няма
информация

Няма
информация

11

0

3

50 бр. за
2017 г.

0%

20
5

12

15

% от населението с висше и средно образование,
% население, никога непосещавали училище
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Последните официални данни по тези индикатори са на Националния статистически
институт и са от 2011 г., поради това и зададените базови стойности в ОПР на Община
Плевен за периода 2014-2020 г. датират от тогава. След тази година обаче, Институтът вече
не набира данни по тези индикатори на ниво община, поради което напредъка по тях не
може да бъде измерен.
Информация по тях дава Интегрираната ГИС на Област Плевен (виж Фиг. 13 - население с
висше образование – 22,3%; население със средно образование – 46,4%; население, никога
не посещавало училище – 0,8%), но източникът на данните е неясен, както и годината, за
която се отнасят.
Поради изброените трудности с измерването на индикаторите „% от населението с висше и
средно образование“ и „% население, никога непосещавали училище“ Консултантът няма
възможност да измери и оцени напредъка им спрямо целевата стойност за 2020 г. и
препоръчва замяната им с индикаторите „завършили висше образование (през съответната
година)“ и „завършили средно образование (през съответната година)“.
Фиг. 14 Население в Община Плевен по стопен на образование

Източник: Интегрирана ГИС на Област Плевен - http://www.gispro.bg/oblast_pleven/
Брой организирани мероприятия
В областта на културата в Община Плевен се провеждат Международен музикален фестивал
лауреатски дни „Катя Попова“, Международен фестивал за маримба и ударни инструменти,
Международен музикален фестивал за китара, Биенале на малките форми. Ежегодно се
връчват награди по хуманитаристика на името на Академик Юрдан Трифонов, литературни
награди „Рена Попова“ и награда „Северно ехо“. Провеждат се и следните конкурси:
Конкурс за награда на името на Акад. Юрдан Трифонов, Конкурс за нова българска
драмагургия „Иван Радоев“ и Конкурс за българска поезия на името на Петър Ковачев.
Всяка година Община Плевен разработва свой културен календар. За 2017 г. в него са
включени освен отбелязването на традиционните и протоколни прояви (празници), така
също и събития с национално и международно значение (Национален конкурс за детска
рисунка „Освобождението“, гостуващи изложби, Нощ в музея, Рок фестивал, Преглед на
духовите оркестри от побратимените на Плевен градове, Есенен джаз фестивал,
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Международен пленер по скулптура, Национален конкурс за акомпанятори). Изброеното е
отчетено от Общината като културни прояви показва поне 18 бр. такива за 2017 г.
В сферата на спорта и младежките дейности в Община Плевен се провеждат ежегодно
ученически игри. Общината всяка година разработва свой спортен календар, като в този за
2017 са включени национални спортни прояви, организирани от Община Плевен (Ден на
предизвикателството, Ден на ходенето, Ден на спорта, Ден без асансьор, Европейска
седмица на спорта, Европейски фитнес ден), международни турнири и състезания
(Плевенски маратон на приятелството и Международен турнир по Карате „Купа Плевен“),
турнири и състезания, организирани по повод бележити дати (Лекоатлетическа щафета и
крос „Обиколка на военно-исторически музеи“, Турнир по футбол „Купа Освобождението
на Плевен“ деца ІV клас, Турнир по волейбол „Освобождение“, Турнир по волейбол
„Плевенска епопея“, Турнир по борба „Освобождение“ и Турнир по футбол за деца), масови
състезания с по-голям брой участници от местното население, деца, учащи
(Лекоатлетически турнир „Децата на Плевен 2017“, Турнир по футбол „Купа Плевен“ - ІV
клас, Турнир по художествена гимнастика „Купа Плевен“, Шахматен турнир – Купа
„Плевен ХХІ“ за всички възрастови групи, Турнир по футбол за ветерани, Спортнотуристически празник - Туристическо дружество „Кайлъшка долина“, Ден на туризма Туристическо дружество „Кайлъшка долина“, Състезание по плуване за деца, Боксов турнир
„Купа Ал. Владимиров“), събития по проекти и предложения на външни организации за
съвместно провеждане на интересни и нови спортни прояви (Състезание по планинско
колоездене – НПО „Фрий Райдърс Юнайтед“), спортни прояви със социален и възпитателен
характер (Състезания „Млад огнеборец“) и държавни първенства и национални турнири
(Национален турнир по Шотокан карате за „Купа Плевен“, СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ държавно първенство по шах за деца до 10 г., Държавно първенство по Дуатлон – всички
възрасти и масов старт, Тенис клуб „Плевен – 90“-държавен турнир от календара на БФТ,
Държавен турнир по Таекуондо за деца и Държавно първенство по бокс за юноши). Според
тези данни, за 2017 г. в Община Плевен ще бъдат проведени поне 32 спортни и младежки
прояви.
Общият брой на организираните мероприятия само за 2017 г . (50 бр.) вече надвишава
заложената целева стойност за 2020 г. от 20 бр. Индикаторът е преизпълнен.
Брой рехабилитирани образователни заведения
По данни от по-горе анализираните дейности става ясно, че рехабилитираните
образователни заведения в рамките на проекти през изследвания период са 11 бр., което вече
е надвишило целевата стойност за 2020 г. от 5 бр., т.е. индикаторът към 2017 г. е
преизпълнен.
В допълнение към това, извън посочените проекти по конкретните Дейности, Община
Плевен е изпълнила със свое или републиканско финансиране и други дейности по
рехабилитация и оборудване в допълнителни обекти на образователната система:








През 2014 г.:
Ремонт на ОДЗ „Зорница“ и подмяна на дограма (Общински бюджет)
Ремонт на ЦДГ „Надежда“ (Общински бюджет)
Ремонт на ОДЗ „Първи юни“ (Общински бюджет)
Ремонт на ОДЗ „Славейче“ (Общински бюджет)
Ремонт на ОДЗ „Звънче“ (Общински бюджет)
Ремонт на ОДЗ „Еделвайс“ (Общински бюджет)
74







Ремонт на ОДЗ „Трети март“ (Общински бюджет)
Подмяна на дограма на ЦДГ „Слънце“ (Общински бюджет)
Ремонт на ОУ „Д-р Петър Берон“ (Общински бюджет)
Ремонт на ОСО-Плевен (Общински бюджет)
Проект „Детството може да бъде прекрасно“ на Фондация „Романо Дром –
Плевен“ и ОДЗ 10 „Биляна“ – с. Буковлък, Сдружение „Плевенски Обществен
фонд ЧИТАЛИЩА“ - Плевен и Община Плевен по Програма „Деца в и
младежи в риск“ BG06, компонент 2 „Деца в риск“ на Европейското
икономическо пространство. В рамките на проекта са извършени СМР в
сградата на ОДЗ „Биляна“ с. Буковлък (ремонтирани стени; поставени
теракотени и фаянсови плочки и балатум; шпакловани таван и стени,
обърнати врати и прозорци, поставени плочки), доставено е и е монтирано
оборудване на залата за творчески дейности в ОДЗ „Биляна“ и осигурени са
материали (мебели: 4 канапета, детски дървени маси и столове, библиотекашкаф, мултимедиен проектор, преносим компютър, озвучителна уредба,
комплектована с тонколони и микрофони, костюми за танцово и музикално
изкуства, детски тихи игри - пъзели, забавни игри, строители и др.), обучени
са 16 учители и служители от ОДЗ „Биляна“ с. Буковлък за повишаване
капацитета на персонала и ефективността на учебно-възпитателния процес.
Също така са разкрити 6 арт-работилници, сформирани са 6 групи по
книжовен български език, създадено е „Майчино училище“ за 95 родители от
малцинствен произход за повишаване на родителските умения и подобряване
на семейната среда, разработена е и е приложена Програма за изграждане на
социални умения в три основни панела: „Моята градинка“, „Детска
готварница“ и „Големият свят“.















През 2015 г.:
ЦДГ № 3 „Кокиче“ (Общински бюджет)
ЦДГ № 7 „Синчец“ (Общински бюджет)
ЦДГ № 6 „Чучулига“ (Общински бюджет)
Покрив ОУ „Д-р Петър Берон“ (Субсидия - Републикански бюджет)
ОДЗ с. Опанец (Общински бюджет)
ОУ „Ант. Страшимиров“ (Субсидия - Републикански бюджет)
ОДЗ № 3 „Еделвайс“ (Общински бюджет)
ОДЗ № 4 „Първи юни“ (Общински бюджет)
ЦДГ № 10 „Надежда“ (Общински бюджет)
ОСО – Плевен (Субсидия - Републикански бюджет)
ДЯ „Чайка“ (Общински бюджет)
ДЯ „Асен Халачев“ (Общински бюджет)

 През 2016 г.:
 УСШ - ремонт покрив (Целева субсидия - Републикански бюджет, Общински
бюджет)
 ПМС № 113/2016 МГ „Гео Милев“ (Целева субсидия - Републикански
бюджет)
 Стр.надзор - ОДЗ „Незабравка“ (Общински бюджет)
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ОР Водогреен котел ОУ с. Опанец (Целева субсидия - Републикански
бюджет)
ДФСГ - технически паспорт (Общински бюджет)
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Търнене (Субсидия - Републикански
бюджет)
ОУ „Д-р Петър Берон“ (Субсидия - Републикански бюджет)
ОУ „Лазар Станев“ (Общински бюджет)
ДГ с. Буковлък - покрив (Общински бюджет)
ОУ „Й. Йовков“ - Плевен (Трансфер от др. бюджетни институции)
Оборудване компютърен кабинет ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Търнене
(Субсидия - Републикански бюджет)
Лаптоп - СОУ „Ив.Вазов“ (Субсидия - Републикански бюджет)
Лаптоп - СОУ „Хр.Смирненски“ (Субсидия - Републикански бюджет)
Лаптопи - ДГ „Иглика“ 3 бр. (Субсидия - Републикански бюджет)
Компютърни конфигурации - ОУ „Хр.Ботев“ с. Николаево (Субсидия Републикански бюджет)
Компютърна система и сървър - СОУ „П. Яворов“ (Субсидия Републикански бюджет)
Компютърна конфигурация - СОУ „П. Яворов“ (Субсидия - Републикански
бюджет)
ОУ „В. Левски“ - компютър (Общински бюджет)
ОУ „Отец Паисий“ - Върбица /компютър/ (Субсидия - Републикански
бюджет)
Интерактивен дисплей (2 бр.) СОУ „Ив. Вазов“ (Субсидия - Републикански
бюджет)
Компютърна конфигурация и 4 бр. лаптопи СОУ „Ст.Заимов“ (Субсидия Републикански бюджет)
Лаптоп НУ „П.Евтимий“ - Плевен (Общински бюджет)
Компютърна конфигурация ДГ „Дружба“ (Субсидия - Републикански
бюджет)
Компютърна конфигурация ДГ Бръшляница (Субсидия - Републикански
бюджет)
Компютърна конфигурация ГПЧЕ (Субсидия - Републикански бюджет)
Компютърни конфигурации ОУ „Отец Паисий“ - Плевен (Субсидия Републикански бюджет)
Лаптоп ОУ „Хр.Ботев“ - Плевен (Субсидия - Републикански бюджет)
Училищен звънец - НУ „Единство“ (Субсидия - Републикански бюджет)
Мултимедия - ДГ „Иглика“ (Субсидия - Републикански бюджет)
Климатици - ДГ „Иглика“ (Общински бюджет)
Копирна машина - ГПЧЕ (Субсидия - Републикански бюджет)
Климатици ДГ „Щастливо детство“ (Общински бюджет)
Климатик ДФСГ „Интелект“ (Субсидия - Републикански бюджет)
Хладилен шкаф ДГ „Слънце“ (Субсидия - Републикански бюджет)
Стерилизатори ДГ „Иглика“ (Общински бюджет)
Климатици ПГМХТ (Субсидия - Републикански бюджет)
Микроскоп ОУ с. Буковлък (Субсидия - Републикански бюджет)
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Климатик ОУ „Й. Йовков“ - Плевен (Субсидия - Републикански бюджет)
Стерилизатори ДГ „Пролет“ (Общински бюджет)
Интерактивна дъска ДГ „Иглика“ (Общински бюджет)
Стерилизатори ДГ „Дружба“ (Общински бюджет)
Щора, външна, рулетна - СОУ „Ив. Вазов“ (Субсидия - Републикански
бюджет)
Професионален чопър ДГ „Пролет“ (Общински бюджет)
Тестомесачка ДГ „Иглика“ (Общински бюджет)
Ел.пекарна ДГ „Зорница“ (Общински бюджет)
Газова фурна ДГ „Снежанка“ (Общински бюджет)
Картофобелачка ДГ „Звънче“ (Общински бюджет)
Електрическа печка ДГ „Дружба“ (Общински бюджет)
Пекарна ДГ „Дружба“ (Общински бюджет)
ПМС №113/2016 Изграждане пристройка НУ „П. Евтимий“ (Целева субсидия
- Републикански бюджет)

Брой рехабилитирани спортни съоръжения
Представените данни от проекти по дейностите към настоящия приоритет показват, че към
момента рехабилитираните спортни съоръжения в периода 2014-2016 г. са 3 бр., което
означава, че спрямо целевата стойност от 15 бр. за 2020 г. в Община Плевен в периода 20172020 г. трябва да бъдат реализирани проекти/интервенции по още 12 спортни съоръжения.
Приоритет 3.2. Професионална квалификация и учене през целият живот
Предвидените в Плана за развитие дейности, чието изпълнение води до постигане на
приоритета и стратегическата цел са следните:
Дейност 3.2.1. Провеждане на обучения за квалификация и преквалификация
Осъществена е чрез 26 проекта, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с
изпълнение в периода 2014-2017 г.:









2012 - 2014 г. - с бенефициент Медицински университет - Плевен – „Иновативно и
съвременно образование в МУ-Плевен“
2012 - 2014 г. - с бенефициент Община Плевен - „Подкрепа за равни възможности“
2013-2014 г. - с бенефициент ПГ по електроника и химични технологии „Проф. Асен
Златаров“ – „Осъществяване на професионално и мотивационно обучение на
безработни лица, за интегрирането има на пазара на труда“
2013 - 2014 г. - с бенефициент „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД –
„Европейско обучение за трудова заетост“
2013 - 2014 г. - с бенефициент „Актуал Сиси“ ЕООД – „Развиване на самостоятелна
стопанска дейност за производство на мека мебел тип „Барбарон“
2013-2014 г. - с бенефициент „ЧЕЗ България“ ЕАД – „ЧЕЗ Груп в България инвеститор в знанието на своите служители“
2013 - 2014 г. - с бенефициент „Монолит“ ООД – „По-висок професионализъм - чрез
нови умения и компетенции в Монолит ООД“
2013 - 2014 г. - с бенефициент Народно читалище „ЛИК“ - Плевен - „Обучение на
модератори за осъществяване на посредничество при реализация на активни мерки
77





















за пълно обхващане и образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинство в Община Плевен“
2013-2014 г. - с бенефициент ПГ по Електроника и химични технологии „Проф. Асен
Златаров“ - гр. Плевен – „Професионално образование и обучение на ученици и
учители от ПГЕХТ съвместно с работодателите“
2013 - 2015 г. - с бенефициент „Дари Травъл Комерс“ ЕООД – „Създаване на работни
места и интегриране на безработни младежи до 29-годишна възраст, предоставяйки
им квалификационно обучение, езиково обучение и заетост“
2013 - 2015 г. - с бенефициент „Счетоводна къща - Евгения Николова“ ЕООД –
„Създаване на нови работни места чрез обучение, квалификация, осигурена заетост
и подходящи условия за труд“
2013 - 2015 г. - с бенефициент „Манева-Томик“ ООД – „Нови знания - нова работа нов живот“
2013 - 2015 г. - с бенефициент „Сторко Трейд енд Дистрибюшън“ EOOД – „Работа в
„Сторко Трейд Енд Дистрибюшън“ ЕООД за младите хора“
2014 г. - с бенефициент „ПЗИ 2013“ ЕООД – „Създаване, стартиране и развитие на
магазин за домашни потреби“
2014 г. - с бенефициент „Светлината 2013“ ЕООД – „Създаване, стартиране и
развитие на магазин за домашни потреби“
2014 - 2015 г. - с бенефициент „И и С Електроникс“ ЕООД – „Изграждане и развитие
на автосервиз“
2014 - 2015 г. - с бенефициент Община Плевен - „Предоставяне на социални услуги
в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени
от специализирани институции“
2016 - 2017 г. - с бенефициент „Аси“ ООД – „Наемане на нови служители във фирма
„Аси“ ООД и повишаване на тяхната компетентност“
2016 - 2017 г. - с бенефициент „Фууд Дистрибушън“ ООД – „Равен достъп до заетост,
повишени компетенции и съвременно оборудвани работни места“
2016 - 2017 г. - с бенефициент „Хайтекст Трейдинг“ ЕООД – „Постигане на по-висока
и по-качествена заетост на безработни и неактивни лица“
2016 - 2018 г. - с бенефициент „Алта Мар“ ООД – „Нови възможности за заетост за
безработни и неактивни лица в „Алта Мар“ ООД“
2016 - 2018 г. - с бенефициент „Счетоводна къща - Евгения Николова“ ООД „Създаване на нови работни места в сферата на счетоводното обслужване за
безработни и неактивни лица на пазара на труда, чрез квалификация, подходяща
материално-техническа база и осигурена заетост“
2016 - 2018 г. - с бенефициент „Флоримонт“ ЕООД – „Създаване на нови работни
места във Флоримонт ЕООД“
2017 - 2018 г. - с бенефициент „Бенстра“ ЕООД – „Постигане на по-висока и покачествена заетост на безработни и неактивни лица“
2017 - 2018 г. - с бенефициент „Ламинати“ ООД – „Ново работно място - нова
възможност за устойчива заетост“
2017 - 2018 г. - с бенефициент „Мовен“ ЕООД – „Устойчиви работни места в сферата
на комуникациите, иновативните технологии и електронната търговия“

Дейност 3.2.2. Организиране на специализирани курсове за професионално
ориентиране в съответствие с нуждите на пазара на труда
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Осъществена е чрез 3 проекта, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с
изпълнение в периода 2014-2017 г.:


2012 - 2014 г. - с бенефициент Медицински университет - Плевен – „Иновативно и
съвременно образование в МУ-Плевен“



2012 - 2014 г. - с бенефициент Община Плевен - „Подкрепа за равни възможности“



2013-2014 г. - с бенефициент ПГ по електроника и химични технологии „Проф. Асен
Златаров“ – „Осъществяване на професионално и мотивационно обучение на
безработни лица, за интегрирането има на пазара на труда“

, чрез 1 проект по „Национална програма за младежта 2011-2015 г.“, Подпрограма 1
„Развитие на мрежа от Младежки информационно-консултативни центрове (МИКЦ)“ на
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ към МОМН:


2014-2015 г. – с бенефициент Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и
граждански инициативи“ - Плевен и Община Плевен - „Продължаване дейността на
Младежки информационно-консултативен център БАРОМЕТЪР“. Проектът има за
цел предоставянето на информационно-консултантски услуги на нуждаещи се
младежи и подпомагането им за придобиване на образование и намиране на работа.

, както и чрез 9 проекта по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България“
2014-2020 г.:











2017 г. - с бенефициенти Читалище „Бъднина“ (България) и Граждански ресурсен
център (Румъния) – „Encouraging labor mobility in field of sustainable tourism service“
2017 - 2018 г. - с бенефициенти Румънско движение за качество (Румъния) и
Национален център за информационно обслужване (НЦИО) (България) – „Cross
Border virtual incubator for promoting employment on bio agriculture, bio products
processing and connected services“
2017 - 2018 г. - с бенефициенти Асоциация Европейски център в подкрепа на бизнеса
(България) и Асоциация на екологичното доброволчество (Румъния) – „BG RO
Mobility“
2017 - 2018 г. - с бенефициенти Румънско национално общество на Червения кръст,
подразделение Гиоргиу (Румъния), Областна администрация на Област Русе
(България) и Българска академия на науките (България) – „Integrated employment
interventions in the Border Cooperation Region, Giurgiu - Ruse (MOBGIRU)“
2017 - 2018 г. - с бенефициенти Асоциация „Рома-Берк“ (България), Асоциация за
регионално развитие и партньорство (Румъния) и Община Берковица (България) –
„Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the CrossBorder Area“
2017 - 2018 г. - с бенефициенти Община Каварна (България), Асоциация „Партньори
2000“ (Румъния) и Университет на Констанца „Овидиус“ (Румъния) – „Improvement
of the conditions for employment of youth in the tourism sector“
2017 - 2018 г. - с бенефициенти Териториално административно звено – Община
Лумина (Румъния), Териториално административно звено – Град Овидиу (Румъния),
Териториално административно звено – Община Михаил Когалнисеану, Община
Генерал Тошево (България) и Община Каварна (България) – „Listen, Educate, Act and
Read in a NETWORK (LEARN)“
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2017 - 2018 г. - с бенефициенти Трансгранична Асоциация за равновесие в околната
среда (Румъния), Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“
(България) и Регионален агробизнес център - Видин (България) – „Cross-border
Sustainable Employment Mix-Centres in the fields of information technologies, tourism
and agriculture“
2017 - 2019 г. - с бенефициенти Румънска асоциация за технологичен трансфер и
иновации (Румъния), Асоциация „Винаги за Европа“ (Румъния) и Бизнес
иновационен център „ИНОБРИДЖ“ (България) – „Improving the workforce mobility
and employment in cultural and creative industries from the RO-BG cross-border area“

Дейност 3.2.3. Включване на бизнеса в образователния процес чрез участие в
специализирани курсове, семинари
Бизнеса в Община Плевен се включва в дейността по професионално образование и
квалификация на кадрите посредством следните 20 проекта, финансирани по ОП „Развитие
на човешките ресурси“ с изпълнение в периода 2014-2017 г.:















2013 - 2014 г. - с бенефициент „Актуал Сиси“ ЕООД – „Развиване на самостоятелна
стопанска дейност за производство на мека мебел тип „Барбарон“
2013-2014 г. - с бенефициент „ЧЕЗ България“ ЕАД – „ЧЕЗ Груп в България инвеститор в знанието на своите служители“
2013 - 2014 г. - с бенефициент „Монолит“ ООД – „По-висок професионализъм - чрез
нови умения и компетенции в Монолит ООД“
2013-2014 г. - с бенефициент ПГ по Електроника и химични технологии „Проф. Асен
Златаров“ - гр. Плевен – „Професионално образование и обучение на ученици и
учители от ПГЕХТ съвместно с работодателите“
2013 - 2015 г. - с бенефициент „Дари Травъл Комерс“ ЕООД – „Създаване на работни
места и интегриране на безработни младежи до 29-годишна възраст, предоставяйки
им квалификационно обучение, езиково обучение и заетост“
2013 - 2015 г. - с бенефициент „Счетоводна къща - Евгения Николова“ ЕООД –
„Създаване на нови работни места чрез обучение, квалификация, осигурена заетост
и подходящи условия за труд“
2013 - 2015 г. - с бенефициент „Манева-Томик“ ООД – „Нови знания - нова работа нов живот“
2013 - 2015 г. - с бенефициент „Сторко Трейд енд Дистрибюшън“ EOOД – „Работа в
„Сторко Трейд Енд Дистрибюшън“ ЕООД за младите хора“
2014 г. - с бенефициент „ПЗИ 2013“ ЕООД – „Създаване, стартиране и развитие на
магазин за домашни потреби“
2014 г. - с бенефициент „Светлината 2013“ ЕООД – „Създаване, стартиране и
развитие на магазин за домашни потреби“
2014 - 2015 г. - с бенефициент „И и С Електроникс“ ЕООД – „Изграждане и развитие
на автосервиз“
2016 - 2017 г. - с бенефициент „Аси“ ООД – „Наемане на нови служители във фирма
„Аси“ ООД и повишаване на тяхната компетентност“
2016 - 2017 г. - с бенефициент „Фууд Дистрибушън“ ООД – „Равен достъп до заетост,
повишени компетенции и съвременно оборудвани работни места“
2016 - 2017 г. - с бенефициент „Хайтекст Трейдинг“ ЕООД – „Постигане на по-висока
и по-качествена заетост на безработни и неактивни лица“
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2016 - 2018 г. - с бенефициент „Алта Мар“ ООД – „Нови възможности за заетост за
безработни и неактивни лица в „Алта Мар“ ООД“
2016 - 2018 г. - с бенефициент „Счетоводна къща - Евгения Николова“ ООД „Създаване на нови работни места в сферата на счетоводното обслужване за
безработни и неактивни лица на пазара на труда, чрез квалификация, подходяща
материално-техническа база и осигурена заетост“
2016 - 2018 г. - с бенефициент „Флоримонт“ ЕООД – „Създаване на нови работни
места във Флоримонт ЕООД“
2017 - 2018 г. - с бенефициент „Бенстра“ ЕООД – „Постигане на по-висока и покачествена заетост на безработни и неактивни лица“
2017 - 2018 г. - с бенефициент „Ламинати“ ООД – „Ново работно място - нова
възможност за устойчива заетост“
2017 - 2018 г. - с бенефициент „Мовен“ ЕООД – „Устойчиви работни места в сферата
на комуникациите, иновативните технологии и електронната търговия“

Дейност 3.2.4. Европейски център за заетост и предприемачество
Консултантът разбира заложената дейност като създаване на международен/европейски
(смисълът е неясен – дали се очаква центърът да бъде създаден с международен консорциум
или просто да се предлагат обучители/обмен на добри практики от Европа) център с
практическа насоченост, ориентиран към консултиране на търсещите заетост и желаещите
да стартират дейност в приложните сфери на българската икономика (производство,
земеделие, услуги). В този смисъл, към м. юли 2017 г. в Община Плевен няма реализиран
такъв проект/дейност.
Същевременно, Община Плевен отчита изпълнение на тази дейност чрез изпълнявания в
периода 2017-2018 г. проект „Създаване на Център за обучение на докторанти,
постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ с
бенефициент Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Проектът е финансиран по ОП „Наука
и образование за интелигентен растеж“. Основните дейности, чрез които центърът ще
осигурява подкрепа на младите изследователи са разработване на обучителна програма
„Ключови компетенции за успешна академична и научно изследователска кариера“;
провеждане на групови обучения за всички представители на целевата група в серия от
семинари на програмата „Ключови компетенции за успешна академична и научно
изследователска кариера“; провеждане на практическо обучение за всички представители
на целевата група в курс „Експериментална наука“; подкрепа на представители на целевата
група по индивидуален план за кариерно развитие; създаване и поддържане на контакти с
научни изследователски и бизнес организации в областта на медицината и системата на
здравеопазването, като благоприятна среда за успешна професионална реализация лицата
от целевата група в академична или научноизследователска кариера; промотиране на лицата
от целевата група пред работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти с цел
подпомагане на професионалната им реализация, както и разпространение на постигнатите
от тях научни резултати.
С цел избягване на неяснотите и по-добро отчитане на изпълнението, Консултантът
препоръчва преименуване на Дейност 3.2.4. от „Европейски център за заетост и
предприемачество“ в „Създаване на Център за обучение на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ с бенефициент
Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“.
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Индикатори за изпълнение
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 2 индикатора, както следва:
Табл. 12 Индикатори за изпълнение на приоритет 3.2.
Индикатор

Базова
стойност

2014-2016

Брой проведени обучения

0

36

Брой организирани мероприятия
съвместно между училищата и
бизнеса

0

1

2017-2020

Целева
стойност
5

6

7

Брой проведени обучения
Проведените обучения за придобиване на квалификация и специфични професионални
умения, необходими за осигуряване на заетост в Община Плевен, проведени в периода 20142017 г. Дейност 3.2.1. (26 проекта по ОПРЧР) и Дейност 3.2.2. (9 проекта по програма
„Трансгранично сътрудничество Румъния-България“ 2014-2020 г. и 1 проект по
„Национална програма за младежта 2011-2015 г.“). Общият брой обучения е 36, което
многократно надхвърля заложената целева стойност за 2020 г. от 5 обучения.
Брой организирани мероприятия съвместно между училищата и бизнеса
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2013 и 2014 г. от ПГ по
Електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ - гр. Плевен е изпълнен проект
„Професионално образование и обучение на ученици и учители от ПГЕХТ съвместно с
работодателите“. Общата цел на проектът е актуализация на професионалното образование
и обучение чрез изграждане на образователен парк в гимназията съвместно с работодателите
за придобиване на практически умения и обучение на учениците и учителите по
актуализирани учебни програми и планове, отговарящи на изискванията на работодателите.
Укрепване на връзките между ПГЕХТ и бизнеса в съответствие с нуждите на трудовия пазар
и европейските стандарти.
По този начин, към м. юли 2017 г. организираните мероприятия съвместно между
училищата и бизнеса са 1 бр., което означава че в периода 2017-2020 г. в Община Плевен
трябва да бъдат проведени още 6 такива мероприятия за да бъде постигната целевата
стойност от 7 бр. през 2020 г.
Приоритет 3.3. Развитие на здравеопазването и подобряване достъпа до здравни услуги
Предвидените в Плана за развитие дейности, чието изпълнение води до постигане на
приоритета и стратегическата цел са следните:
Дейност 3.3.1. Основен ремонт на кабинети и оборудване на ДКЦ 2 (2.Мерки за
енергийна ефективност; 3.Подмяна асансьори и осигуряване достъп на хора с
увреждания)
Дейност 3.3.2. Дентален център (1.Основен ремонт на кабинети и оборудване; 2.Мерки
за енергийна ефективност; 3.Подмяна асансьори и осигуряване достъп на хора с
увреждания)
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Дейност 3.3.3. Реализация на инвестиционния проект на II-ра клинична база (МБАЛ
2)
и
Дейност 3.3.4 Реализация на инвестиционния проект на МБАЛ „Д-р Г. Странски“
Изброените дейности са планирани в ИПГВР на гр. Плевен за реализация и финансиране по
Оперативна програма „Региони в растеж“, но тъй като тази планировка е извършена на
много ранен етап преди одобряването на окончателния вариант на оперативната програма е
заложено финансирането да се осъществи по Приоритетна ос 3 „Регионална здравна
инфраструктура“, която във финалния вариант на програмата става Приоритетна ос 4 и през
настоящия програмен период 2014-2020 г. подкрепя единствено инфраструктура на
спешната медицинска помощ (спешни центрове, филиали и спешни отделения на
многопрофилните болници).
Наличните реализирани дейности в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ са по проект „Ремонт,
оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр.Плевен“ в периода 20112016 г. с бенефициент Министерство на здравеопазването, а това, което предстои за
болницата ще бъде по посочената Приоритетна ос 4 от ОПРР в рамките на голям
инфраструктурен проект на МЗ, който ще подкрепи развитието на спешната болнична
инфраструктура в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“.
Дейност 3.3.5. Организиране на периодични профилактични прегледи
В периода 2014-2016 г. УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД - гр. Плевен е организирала
следните редовни безплатни профилактични прегледи по клиники и отделения, в
зависимост от профила на звената и спецификата на заболяванията, които се лекуват в тях:
Табл. 13 Организанирани периодични профилактични прегледи
Година
2014

Вид на профилактичните
прегледи

Организатор

Период на
провеждане

Профилактични прегледи по
повод Рак на гърдата

Организирани от
Avon България и
УМБАЛ-Плевен

2014-2015 г.

Профилактични изследвания на
кр. захар и гликиран хемоглобин

Организирани от
Клиниката по
ендокринология и
болести на обмяната
и фирма „Ново
нордиск”

Профилактично измерване на
артериално кръвно налягане

АСМБ – МУПлевен и Първа
клиниката по
кардиология

19 септември

Профилактични прегледи по
неврохирургични заболявания

Клиника по
неврохирургия

Всяка сряда

12, 13 и 14 ноември
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2015

2016

Профилактични прегледи
бременни

Клиника по
акушерство и
гинекология

Месец януари

Великденска благотворителна
инициатива за профилактика на
носа и околоносните кухини

Клиника по УНГ и
Лайънс клуб Плевен

Безплатни прегледи за
туберкулоза

Клиника по
пневмология и
фтизиатрия

Месец март

Изследвания на съня и дишането

Клиника по
пневмология и
фтизиатрия

Месец май

Профилактични прегледи по
повод Рак на гърдата

Организирани от
Avon България и
УМБАЛ-Плевен

Профилактично измерване на
артериално кръвно налягане

АСМБ – МУПлевен и Първа
клиниката по
кардиология

19 септември

Профилактични прегледи по
неврохирургични заболявания

Клиника по
неврохирургия

Всяка сряда

Профилактични прегледи За
бъдещи майки – Училище за
бременни

Клиника по
акушерство и
гинекология

Профилактични прегледи по
неврохирургични заболявания

Клиника по
неврохирургия

Безплатни прегледи за глаукома и
очни болести

Клиника по очни
болести

От 1 до 10 април

От май до октомври

Безплатни неврологични прегледи Неврологична
клиника съвместно
с Credo web
Безплатни прегледи за бременни

Клиника по
акушерство и
гинекология

Безплатни консултации за деца с
хронични заболявания

Клиника по
педиатрия

Януари

Всяка сряда
10 март 2016
Месец май

Януари

Ноември

Източник: УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД - гр. Плевен
Дейност 3.3.6. Повишаване на здравната култура на населението от ромски произход
Консултантът констатира, че Дейността е некоректно формулирана, поради факта, че
представлява разделяне на българското население въз основа на етнически признак. В
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допълнение, поради тази причина българските институции не извършват такова
проследяване, съответно напредъка по Дейност 3.3.6. не може да бъде измерен.
Консултантът препоръчва промяна на наименованието на Дейността на „Повишаване на
здравната култура на населението“.
Министерство на здравеопазването е изпълнило/изпълнява следните проекти, включващи
семинари/комуникационни кампании за повишаване на здравната култура на национално
ниво, вкл. в Община Плевен:
- 2009-2014 г. - по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - проект „С
крининг, П рофилактика и Р еална И нформираност И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ!“ (Подобряване
трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на
населението, поддържане на здрава работна сила и оптимизиране на здравните и социалните
разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в
предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза
при жените и колоректален карцином при двата пола и повишаване на информираността на
населението относно превенцията и лечението на тези социално значими заболявания.)
- 2010-2015 г. - с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария - Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в
България“ (Консултиране и изследване на всички случаи, съмнителни за туберкулоза,
скрининг за туберкулоза сред високорисковите групи, оказване на подкрепа за започване на
лечение и насочване към лечебни заведения от сътрудник на терен в общността от НПО,
мотивиране за придържане към лечението на случаи на туберкулоза от рисковите групи чрез
предоставяне на материални стимули, осигуряване на прякото наблюдаване на лечението за
пациенти в продължителната фаза на лечение, разкриване на здравни центрове в общността
за подпомагане работата по превенция и контрол на туберкулозата, информационни
кампании за туберкулоза на регионално ниво.)
- 2013-2017 г. - Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“ с подкрепата на
Норвежки финансов механизъм - (Увеличаване на ефекта от финансирането в няколко
приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в
сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални
договори и законодателството в България. Дейностите включват провеждане на проучвания,
предоставяне на оборудване, разработване на софтуер и въвеждане на данни, обществени
кампании, комуникация, дейности по информация и публичност, събития и разработване на
дейности.)
- 2015-2018 г. - с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария - Програма „Подобряване на устойчивостта на националната
програма по туберкулоза“ (Дейностите ще се фокусират върху подобряване на контрола на
туберкулозата в България, прилагане на подходи, ориентирани към пациента по отношение
на лечението, грижите и превенцията, осигуряване на активно откриване на случаите с
туберкулоза с подкрепата на екипи от сътрудници на терен към неправителствени
организации, подобряване на придържането към терапията на болните от туберкулоза.)
Индикатори за изпълнение
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 3 индикатора, както следва:
Табл. 14 Индикатори за изпълнение на приоритет 3.3.
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Индикатор

Базова
стойност

2014-2016

2017-2020

Целева
стойност

Брой организирани профилактични
годишни прегледи

0

Брой организирани семинари за
здравно образование

Няма
информация

4

3

7

Брой рехабилитирани сгради

0

3

1

4

17

7

Брой организирани профилактични годишни прегледи
Дейност 3.3.5. „Организиране на периодични профилактични прегледи“, която бе
разгледана по-горе съвпада с естеството на настоящия индикатор. Според предоставените
данни от УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД - гр. Плевен, проведените профилактични
годишни прегледи в периода 2014-2016 г. в Община Плевен са общо 17 бр. (значително
преизпълнение на целевата стойност на индикатора от 7 бр. до 2020 г.), както следва:
Фиг. 15
Проведени профилактични годишни прегледи в
Община Плевен от УМБАЛ „Д-р Г. Странски“
ЕАД - гр. Плевен
7
8

5

5

6
4
2
0
2014

2015

2016

Източник: УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД - гр. Плевен
Брой организирани семинари за здравно образование
Дейност 3.3.6. „Повишаване на здравната култура на населението от ромски произход“, по
начина, по който Консултантът направи препоръка за нейното преформулиране на
„Повишаване на здравната култура на населението“ и по начинът, по който нейното
изпълнение бе отчетено съвпада със същността на настоящия индикатор. По този начин,
проведените от Министерство на образованието семинари за здравно образование и
информационни кампании на здравна тематика се отнасят и до Община Плевен – те са 4
броя, което означава, че а достигане на целевата стойност от 7 броя през 2020 г. остават още
3 броя семинари/кампании.
Брой рехабилитирани сгради
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Рехабилитираните сгради на здравната инфраструктура в Община Плевен за периода 20142016 г. са отчетените по Дейност 3.3.4 мерки в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД - гр. Плевен,
както и отчетените в Годишните отчети по ОПР, общо 3 бр. сгради:
 2014 г.:
 Преустройство на селската здравна служба в с. Ясен (Общински бюджет)
 Ремонт на селската здравна служба в с. Коиловци
 2015 г.:
 Интервенции (липсват подробности) в селската здравна служба в с. Ясен (Общински
бюджет)
 Интервенции (липсват подробности) в селската здравна служба в с. Коиловци
(Общински бюджет)
 2016 г.:
 Интервенции (липсват подробности) в селската здравна служба в с. Ясен (Общински
бюджет)
В този смисъл, за достигане на целевата стойност от 4 рехабилитирани здравни сгради
остава изпълнението на съответните мерки в още 1 обект до 2020 г.
Приоритет 3.4. Социално обслужване на населението и намаляване на социалните
различия в рамките на общината
Предвидените в Плана за развитие дейности, чието изпълнение води до постигане на
приоритета и стратегическата цел са следните:
Дейност 3.4.1. Изграждане на комплекс за социални услуги, вкл.: 1 терен - 3 дка, за
изграждане на 4 сгради за възрастни хора - всяка по 400 кв.м, за по 12 човека; 2 терена
за изграждане на 2 сгради - хоспис и кухня, обслужваща дома за възрастни и доп. храна
по домовете за възрастни и трапезария, със свободни 150 места за нуждаещи и Дейност
3.4.2. Комплекс за социални услуги (бивше училище „М. Дринов“) - включва
преместване на: Общински домашен социален патронаж Плевен, Дневен център за
възрастни с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, и
разкриване на Дневен център за възрастни с физически увреждания и Център за
временно настаняване
Заложените първоначално по ИПГВР на гр. Плевен за периода 2014-2020 г. проекти по тези
Дейности отпадат, тъй като те са заложени в ранен етап при липса на финален вариант на
ОР „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Съгласно приетия окончателен вариант на програмата
и публикуваните Насоки по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“, допустимите дейности за социална инфраструктура
са свързани единствено и само с изграждане и/или обновяване на социални жилища,
центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца
на улицата. В приетия Интегриран план на град Плевен не присъстват такива проекти.
Дефинираните проекти към онзи момент не са допустими за финансиране.
С оглед на гореизложеното и във връзка с факта, че в ИПГВР на град Плевен не присъстват
социални проекти, които да бъдат допустими за финансиране по Приоритетна ос 1, е
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извършено изменение на ИПГВР с цел включването на нови проекти, които да бъдат
допустими за финансиране по ОПРР.
Дoпълнитeлнитe пpoeĸти за социална инфраструктура cлeдвa дa представляват:
 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими
групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство,
реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища, в които да бъдат
настанени представители на целевата група и рехабилитация на прилежащите
пространства; подобряване достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе
сгради, като част от останалите строително-монтажни работи по съответните обекти;
 Основен
ремонт/реконструкция/изграждане
на
подходяща
общинска
инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за
временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на
улицата, включително прилежащите пространства; подобряване на достъпа на
лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част от останалите
строително-монтажни работи по съответните обекти и конструктивни обследвания
на съществуващия сграден фонд;
 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане
сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване.

за

горепосочените

В тази връзка и за подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от
населението са идентифицирани два допълнителни проекта за изграждане и оборудване на
социална инфраструктура в Зона с преобладаващ социален характер, които биват включени
в списъка с проекти на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.
Плевен:
 „Център за работа с деца на улицата“ – гр. Плевен
 „Център за временно настаняване“ – гр. Плевен
Предвидени са дейности по строителство, оборудване и обзавеждане, включително
прилежащите пространства, осигуряване на достъпа за хора с увреждания, като част от
строително-монтажните работи по съответните обекти. Двата обекта са включени в
Инвестиционната програма на Община Плевен и тяхната реализация е планирана за периода
2018-2020 г. в рамките на проект „Осигуряване на подходяща социална инфраструктура за
уязвими групи от общността“.
Дейност 3.4.3. Рехабилитация на Център за работа с деца „Христо Смирненски“
В периода 2013-2016 г. в рамките на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е изпълнен
проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в
растеж“ през програмния период 2014-2020 г.“ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“
на ОПРР, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема „В
подкрепа за следващия програмен период“. Дейностите включват изготвянето на работни
проекти на 45 обекта (, сред които и Център за работа с деца) в обхвата на 3-те зони за
въздействие в границите на ИПГВР на Плевен 2014-2020, за които се изготвят 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 ЗУТ. Впоследствие, поради посочените по-горе промени се е наложило
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отпадането на обекта от Инвестиционната програма на Община Плевен по ИПГВР 20142020 г.
Дейност 3.4.4. Активизиране на кампаниите: превенция на насилието, рисково полово
поведение, анти спин кампания и наркомания и др.
Тази дейност в Община Плевен е в компетенцията на Общински съвет по наркотични
вещества (ОБСНВ). По данни на съвета в периода 2014-2016 г. е извършено следното:
 2014 г.:
 Консултиране и обучение на педагогически и здравни кадри от системата на
народната просвета относно първична превантивна работа в училищна среда проведено годишно обучение за общо 22-ма представители на целевата група с
основен фокус „Марихуана и дизайнерски дроги“.
 Работа в социални институции - изграждане на индивидуални и групови умения за
водене на здравословен начин на живот по отношение употребата на наркотични
вещества сред деца и млади хора в риск, отглеждани в социални институции - 6
здравни сесии в 3 социални институции с общо обхванати 72 деца и младежи.
 Универсална превенция сред най-широк кръг млади хора и такава сред групи с
индикации и данни за експериментиращи или употребяващи наркотични вещества
младежи – 9 училища на област Плевен и 1154 ученици от гимназиален курс в
рамките на 42 здравни сесии и дискусии в училищата. Обхванати са общо 300
ученици в по-ниска образователна степен 5-8 клас, в рамките на 15 групови дискусии.
Проведени 6 дискусии с обхванати 130 ученици в средношколски общежития, в
които младите хора живеят без постоянен родителски контрол.
 Поддържане на младежкия клуб по превенция на наркоманиите и разширяване
обхвата на подготвени млади хора за прилагане на подхода „връстници обучават
връстници“ в превантивни дейности - двудневно годишно поддържащо
мотивационно обучение на вече действащи 15 обучители на връстници,
подпомагащи работата на ПИЦ - Плевен. В училищна среда са подготвени общо 48
млади хора от 6 училища на област Плевен за запознаване и използване на подхода
BOB за провеждане на училищни инициативи сред техни връстници. Обхванати
общо 63- ма младежи; реализирани последващи общо 18 беседи, дискусии,
информационни събития от страна на подготвените BOB на място в техните
училища.
 Постоянно действаща програма на ПИЦ - Плевене за индикативна превенция,
насочена към липа, с индикации, свързани с индивидуалния риск от развиване на
вредна употреба или синдром на зависимост, ранни признаци на проблемна
употреба, проява на друг вид проблемно поведение, или вече зависими.
Консултиране и насочване към специализирана услуга или лечение . Резултати - през
2014 г. в ПИЦ-гр. Плевен са потърсили помощ 106 лица, като нарастването в
сравнение с предходната 2013 г. е с 17 лица. Към тях се прибавят и общо 82-ма
родители на лица в риск или изявена употреба /злоупотреба, които в рамките на
годината са потърсили специфична помощ и подкрепа. Така общият брой на
обхванати в услуги на ПИЦ Плевен лица възлиза на 188.
 2015 г.:
 Универсална превенция сред най-широк кръг млади хора и такава сред групи, с
индикации и данни за експериментиращи или употребяващи наркотични вещества
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младежи - проведени са дискусии с ученици от 5-7 класове „Последствия при
употреба на алкохол и цигари “ — 7 бр. „Видове нелегални наркотични вещества и
въздействие върху организма на човека“ - 9 бр.Общо обхванати: 320 ученици;
проведени са дискусии с ученици от 8-12 класове „Дългосрочни последствия при
употреба на ПАВ" - 28 бр.; „ЗА и ПРОТИВ легализацията на марихуаната“ - 6 бр.
Общо обхванати - 540 ученици.
Промяна нагласите и поведението на лица експериментиращи и употребяващи
наркотични вещества - „Етапи и последствия от злоупотребата с нелегални
наркотични средства“ - 3 бр.; „Въздействие и последствия от употребата на друсана
марихуана“ - 2 бр. Общ брой обхванати лица - 68.
Анонимно, безплатно, доброволно консултиране в ПИЦ - Плевен - през 2015 г. в
ПИЦ гр. Плевен са потърсили помощ 206 лица, от които: 90 - употребяващи ПАВ; 29
- с поведенчески проблеми и в риск от употреба на Г1АВ; 87 родители на проблемни
млади хора.

 2016 г.:
 Програма за „ Повишаване капацитета на инспекторите от Детска педагогическа стая
в районните управления на ОД на МВР - Плевен за превенция на употребата на
наркотични вещества“ - обучени 36 бр. специалисти - инспектори ДПС и здравни
кадри от училищната мрежа в община Плевен.
 Обучение на подкрепящи млади хора, медиатори. Съвместно с отдел „Младежки
дейности“ на Община Плевен е планирано и проведено през обучение за членовете
на Младежки общински парламент-Плевен на тема „Младежко лидерство“.
 Разработване и реализиране на конкурсната сесия за финансиране на малки
училищни проекти по превенция - подкрепени са 8 проекта на: ОУ „Хр. Ботев”, с.
Пелишат; ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен; ПГ „Захари Зограф“ , гр. Плевен; ОУ „Св.
Климент Охридски“, гр. Плевен; СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен; ОУ „Лазар Станев“,
гр. Плевен; МГ „Гео Милев“, гр. Плевен и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.
Бръшляница. Резултати - общо 1179 ученици от VI до XII клас са включени в техни
собствени изведени училищни превантивни събития, анкетни проучвания, дискусии,
фокус-групи, конкурси за изработка на мотивационно съдържание, спортни турнири
и др.
 Финансиране, материална и консултантска подкрепа за работа на СИП „Здравно
образование“ в общинските училища - съвместна работа с отдел „Образование“ на
Община Плевен. Със средства от общинския бюджет се финансират и функционира
всяка учебна година СИП „Здравно образование” в общинските училища. През
учебна 2015/2016 г. е имало 16 групи СИП в 9 училища с 1000 учебни часа занимания.
Приоритет с работата с учениците в СИП формите са превенцията на рисково
сексуално поведение, превенция на ХИВ/СПИН, на ПАВ.
 Дейности по универсална превенция сред най-широк кръг млади хора и такива с
индикации и данни за експериментална употреба - работа с групи деца и млади хора
5-7 клас на тема „Последици от употреба на алкохол и тютюнопушене - убиваме ли
се модерно?!“. Общо проведени брой сесии за годината - 5, обхванати 112 ученици.
Работа с групи младежи 8-12 клас на тема: „Видове нелегални наркотични вещества
и въздействието им върху човека“ - 12 сесии с 252 ученици.
 Превантивни сесии сред рискови групи: планирани и проведени са такива сред
представители на малцинствена общност, в едно от селищата на Община Плевен - с.
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Буковлък. На теми: „Ролята на родителите за избягване употребата на ПАВ от децата
и младите хора“ и „Какво провокира младите да употребяват наркотични вещества?“.
Общо 46 близки и родители участвали.
Дейности за превенция на средата, отговарящи на селективна/индикативна
превенция - проведени 6 групови интерактивни сесии с деца и млади хора в риск,
проведени 9 консултации; поддържане на политиката за съвместна,
междуинституционална работа в полза на деца и млади хора в социален и здравен
риск.

Дейност 3.4.5. Осигуряване на специализирана грижа за хората с увреждания и хората
със специализирани потребности чрез организиране на посещения на място и оказване
на нужното съдействие
Дейността е реализирана посредством следните проекти:






2012-2014 г. - с бенефициент Община Плевен по Оперативна програма „Регионално
развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция
1.1 „Социална инфраструктура“, Схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги
за деца в риск – фаза 2“ – „Проект „Разширяване на мрежата от резидентни социални
услуги в общността за деца в риск“ - Чрез проекта се постига разширяване на мрежата
от социални услуги в общността, предоставяни за деца и младежи с
увреждания/лишени от родителска грижа, изведени от специализирани институции.
Изградени са 6 Центъра за настаняване от семеен тип за деца навършили 3 г. и
младежи на възраст до 33 г., с общ капацитет разкрити 84 места и 78 специалисти.
Осигурени са 2 трансформирани микробуса за превоз на лица с двигателни
затруднения, единият от които – новозакупен. Създадени са предпоставки за
превенция на социалното изключване.
2012-2014 г. - с бенефициент Община Плевен по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на
социалната икономика“, Област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната
икономика“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в
дома“ - „Подкрепа за равни възможности“ - Чрез проекта се постига разширен
капацитет на Общински домашен социален патронаж-Плевен за предоставяне на
услуги в общността за хора с увреждания. Наети и обучени са 66 безработни лица в
трудоспособна възраст за работа, като доставчици на услугите „Социален асистент“
и „Домашен помощник“ на лица (вкл. деца, с увреждания), предоставени са грижи в
семейна среда на 116 нуждаещи се граждани в гр. Плевен, гр.Славяново и с. Бохот.
Извършена е превенция на риска от социално изключване на хора в неравностойно
положение.
2014-2015 г. - с бенефициент Община Плевен по Проект за Социално включване –
фаза 2, на МТСП – „Днес инвестираме в бъдещето на децата“ - Дейностите включват
изграждане на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията за работа с
деца на възраст от 0 до 7 г. и техните родители, закупуване на трансформиран
микробус за превоз на деца с двигателни затруднения, наемане на 30 специалисти за
работа в Центъра, обучаване на специалистите. В резултат от проекта са
предоставени социални услуги на 900 лица (включително 500 деца) за недопускане
на изоставянето и е осъществена превенция на социалното изключване.
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2015 г. - с бенефициент Община Плевен по Проект „Красива България 2015“ Мярка
01 „Подобряване на социалната инфраструктура“ към Министерството на труда и
социалната политика - „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“ - Проектът предвижда модернизация на сградата на ЦСРИДУ за
подобряване на условията за предоставяне на социални услуги за нуждаещи се 50
деца с увреждания на възраст между 3 и 18 години.
2016-2018 г. - с бенефициент Община Плевен по 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“ - „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда“ - Предвижда се подбор на
215 кандидат потребители на социални услуги (лица с трайни увреждания и самотно
живеещи възрастни хора над 65 г.); подбор, обучение и назначаване на персонал (47
доставчици на социални услуги) и предоставяне на социалните услуги „Личен
асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
2016-2018 г. - с бенефициент Община Плевен по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014-2020“, Процедура: BG05M9OP001-2.004 - Услуги за ранно
детско развитие - „Продължаване дейността на Регионалния център за ранна
интервенция на уврежданията“ - Проектът цели изграждането на функциониращ
Регионален център за ранна интервенция на уврежданията с общ капацитет 720 деца
за периода на изпълнение на услугите (Ранна интервенция - 30 деца; Здравна детска
консултация - 500 деца; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
- 30 деца; Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители
и семейства - 300 семейства/100 деца; Допълнителна педагогическа подготовка за
повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - 60 деца).

Дейност 3.4.6. Провеждане на допълнителни занятия с деца от етническите
малцинства, застрашени от отпадане от училище, Дейност 3.4.7. Приобщаване на
ромските деца към образователния процес чрез провеждане на консултации и Дейност
3.4.10. „Училище за родители“ - провеждане на обучения и дискусии с родители за
подпомагане на образователния процес в условията на мултикултурна среда,
ограничаване на преждевременното напускане на училище, за толерантност във
взаимоотношенията между различните етноси са осъществени чрез:


2013-2014 г. - с бенефициент Народно читалище ЛИК - Плевен и партньор Община
Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос
4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение“, Основни области на
интервенция 4.1 „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно
положение“ и 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото“, Схема за
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“
BG051PO001-4.1.05 - модератори за осъществяване на посредничество при
реализация на активни мерки за пълно обхващане и образователна интеграция на
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деца и ученици от етническите малцинства в Община Плевен“ - Проведени са
инициативи за образователна интеграция на деца от ромски произход в 6 основни
училища (ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОУ „Атон Страшимиров“ – с. Бохот, ОУ
„Христо Ботев“ – с. Николаево, ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж, ОУ „Д-р Петър
Берон“ – гр. Плевен и ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Плевен) и е превентирано
отпадането на деца от малцинствата от образователната система.
2013-2014 г. - с бенефициент Фондация „Романо дром – Плевен“ и партньори ОДЗ 10
„Биляна“ – с. Буковлък, Сдружение „Плевенски Обществен фонд ЧИТАЛИЩА“ и
Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос
4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение“, Основни области на
интервенция 4.1 „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно
положение“ и 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото“, Схема за
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“
BG051PO001-4.1.05 - Проектът предвижда извършване на СМР в сградата на ОДЗ
„Биляна“ с. Буковлък, доставка и монтаж на оборудване, обучаване на 16 учители и
служители от ОДЗ „Биляна“ за повишаване капацитета на персонала и ефективността
на учебно-възпитателния процес. Разкрити са 6 арт-работилници, сформирани са 6
групи от 95 ромски деца за изучаване на книжовен български език, създадено е
„Майчино училище“ за 95 родители от малцинствен произход за повишаване на
родителските умения и подобряване на семейната среда, разработена и приложена е
Програма за изграждане на социални умения в три основни панела: „Моята
градинка”, „Детска готварница” и „Големият свят“.
2014-2016 г. - с партньори Община Плевен и Асоциация „Българо-Норвежко
дружество“ по Програма „Деца в и младежи в риск“ BG06, компонент 2 „Деца в риск“
на Европейското икономическо пространство - 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“ - Проектът предвижда реализирането 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. Също така е включен частичен
ремонт на сградния фонд, доставка на обзавеждане и оборудване на кабинети, както
и работа с деца и родители за приобщаване към училищна среда и превенция на
отпадането.
2016-2018 г. - с бенефициент Основно училище „Антон Страшимиров“ с. Бохот с
партньори Фондация в обществена полза „Образователно сътрудничество“ и
Община Плевен Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014 - 2020, Процедура: ВGО5М20РОО1-3.001 Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение „Букварче, бъди ми другарче“ - Проектът предвижда включване на 45 деца, ученици
и младежи от маргинализирани общности (включително роми) в мерки за
образователна интеграция и реинтеграция.

Дейност 3.4.8. Предоставяне на социалната услуга Личен асистент за хора с
увреждания
Дейността е изпълнена през прилагането на:
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2010-2015 г. - с бенефициент Агенция за социално подпомагане и партньор Община
Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 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 „Алтернативи“ - „Подкрепа за достоен
живот“. За целите на проекта са наети 130 ( през 2014 г.; през 2015 г. е посочено, че
те са 134) безработни обучени лица за предоставяне на социалната услуга в
общността „Личен асистент“. Подобрени са грижите в семейна среда за 132
потребители (през 2014 г.; през 2015 г. е посочено, че те са 134) на социални услуги
– лица, вкл. деца с увреждания и е разширен обема на услугите, предоставяни на
територията на община Плевен.
2015-2016 г. - с бенефициент Агенция за социално подпомагане и партньор Община
Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови
алтернативи“ - „Нови възможности за грижа“ - Наети са 138 безработни обучени лица
за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент“. Подобрени са
грижите в семейна среда за 138 потребители на социални услуги (вкл. деца с
увреждания) и е разширен обема на услугите, предоставяни на територията на
община Плевен.
2016-2018 г. - с бенефициент Община Плевен по 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“ - „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда“ - Предвижда се подбор на
215 кандидат потребители на социални услуги (лица с трайни увреждания и самотно
живеещи възрастни хора над 65 г.); подбор, обучение и назначаване на персонал (47
доставчици на социални услуги) и предоставяне на социалните услуги „Личен
асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

Дейност 3.4.9. Мобилен център за обучение, консултиране и информиран на лица,
нуждаещи се от подкрепа
Към м. юли 2017 г. липсват данни за такъв център. Обучения, консултиране и информиране
на лица, младежи и техните родители, нуждаещи се от подкрепа се осъществява от
Общински съвет по наркотични вещества (ОБСНВ).
Индикатори за изпълнение
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на 3 индикатора, както следва:
Табл. 15 Индикатори за изпълнение на приоритет 3.4.
Индикатор

Базова
стойност

20142016

20172020

Целева
стойност
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Брой новопостроени центрове за
социални услуги

0

7

2

Брой рехабилитирани центрове за
социални услуги

0

2

1

Брой души, обслужвани от личен
асистент

0

През 2009
г. услугата
са ползвали
36 деца и
112 лица с
увреждания

Брой новопостроени центрове за социални услуги
Индикаторът е свързан с реализацията на Дейност 3.4.1. и Дейност 3.4.2., които бяха
представени и обяснени по-горе. Поради претърпените промени в Инвестиционната
програма на ИПГВР на гр. Плевен и измененията в Дейност 3.4.1. и Дейност 3.4.2.,
Консултантът препоръчва промяна на наименованието на този индикатор и преименуването
му на „Брой новопостроена социална инфраструктура“.
Към момента, изграждането на нова социална инфраструктура в периода 2014-2016 г. в
Община Плевен се състои в:




2012-2014 г. - с бенефициент Община Плевен по Оперативна програма „Регионално
развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция
1.1 „Социална инфраструктура“, Схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги
за деца в риск – фаза 2“ – „Проект „Разширяване на мрежата от резидентни социални
услуги в общността за деца в риск“ - изградени са 6 Центъра за настаняване от семеен
тип за деца навършили 3 г. и младежи на възраст до 33 г.
2014-2015 г. - с бенефициент Община Плевен по Проект за Социално включване –
фаза 2, на МТСП – „Днес инвестираме в бъдещето на децата“ - сред дейностите е
изграждането на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията за работа
с деца на възраст от 0 до 7 г. и техните родители.

Общинският план за развитие на Община Плевен за периода 2014-2020 г. е заложил целева
стойност на индикатора от 2 бр., която при приемане на промененото наименование на
индикатора се отчита с посочените 2 проекта и е постигната към момента с отчетените 7 бр.
новоизградена инфраструктура за социални услуги.
Брой рехабилитирани центрове за социални услуги


2013-2014 г. - с бенефициент Фондация „Романо дром – Плевен“ и партньори ОДЗ 10
„Биляна“ – с. Буковлък, Сдружение „Плевенски Обществен фонд ЧИТАЛИЩА“ и
Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос
4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение“, Основни области на
интервенция 4.1 „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно
положение“ и 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото“, Схема за
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“
BG051PO001-4.1.05 - Проектът предвижда извършване на СМР в сградата на ОДЗ
„Биляна“ с. Буковлък, доставка и монтаж на оборудване и др.
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2014-2016 г. - с партньори Община Плевен и Асоциация „Българо-Норвежко
дружество“ по Програма „Деца в и младежи в риск“ BG06, компонент 2 „Деца в риск“
на Европейското икономическо пространство - 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“ - Проектът включва частичен ремонт на сградния фонд, доставка
на обзавеждане и оборудване на кабинети.
2015 г. - с бенефициент Община Плевен по Проект „Красива България 2015“ Мярка
01 „Подобряване на социалната инфраструктура“ към Министерството на труда и
социалната политика - „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“ - Проектът предвижда модернизация на сградата на ЦСРИДУ за
подобряване на условията за предоставяне на социални услуги.

По отношение на дейностите, свързани с обновяването на оборудването на центровете за
социални услуги, то:
 2014 г.:
 Закупен е автомобил за нуждите на ЦОП (Общински бюджет)
 2015 г.:
 ДСХ с. Бохот (Субсидия - Републикански бюджет)
 Закупено е обзавеждане и оборудване за администрации, здравни, социални и
образователни институции - офис техника, климатици, камини, видеонаблюдение,
МПС, инвентар (Субсидия - Републикански бюджет и Общински бюджет)





2016 г.:
Закупени са 2 конвектомата за ОДСП (Общински бюджет)
Закупена е кушетка на Роше за ДЦВУ (Субсидия - Републикански бюджет)
Закупена е сушилня за ДСХ с. Бохот (Субсидия - Републикански бюджет)

Определената целева стойност по този индикатор за 2020 г. е 1 бр., която е преизпълнена
предвид посоченото тук – 2 бр. по проектите (без да е включена рехабилитацията по проекта
на Община Плевен и Асоциация „Българо-Норвежко дружество“, тъй като от
предоставената информация не става ясен броят на интервенираните обекти, и без да се
броят оборудванията.
Брой души, обслужвани от личен асистент
Консултантът установи по отношение на този индикатор, че ОПР на Община Плевен за
периода 2014-2020 г. не е задал базова стойност, но е посочил като целева такава „През 2009
г. услугата са ползвали 36 деца и 112 лица с увреждания“. Предлагаме тази информация да
бъде преместена в полето за базова стойност.
По данни от План на Община Плевен за развитие на социалните услуги през 2016 г. и План
на Община Плевен за развитие на социалните услуги през 2017 г., капацитетът на социална
услуга „Личен асистент“ е както следва:
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Табл. 16 Капацитет на социална услуга „Личен асистент“
Услуга/Проект

Капаците/ползватели
2014

Личен асистент

34 деца и 128 младежи, възрастни и стари
хора

„Подкрепа за достоен живот“

24 деца и 92 младежи, възрастни и стари
хора

„Предоставяне на социалната услуга в
общността „Личен асистент“ на лица с
увреждания“ от Дирекция „Социално
подпомагане“

11 деца и 18 младежи, възрастни и стари
хора

„Нови възможности за грижа“

23 деца и 110 възрастни
2015

Личен асистент

41 деца и 117 младежи, възрастни и стари
хора

„Предоставяне на социалната услуга в
общността „Личен асистент“ на лица с
увреждания“ от Дирекция „Социално
подпомагане“

9 деца и 20 младежи, възрастни и стари
хора

„Нови възможности за грижа“

32 деца и 97 младежи, възрастни и стари
хора
2016

Личен асистент

39 деца и 20 възрастни

„Предоставяне на социалната услуга в
общността „Личен асистент“ на лица с
увреждания“ от Дирекция „Социално
подпомагане“

9 деца и 20 възрастни

„Разкриване на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна
среда“

10 деца

Източник: План на Община Плевен за развитие на социалните услуги през 2016 г. и План
на Община Плевен за развитие на социалните услуги през 2017 г.
Според тези данни, лицата, обслужени от „Личен асистент“ са общо 440 за 2014 г., 316 за
2015 г. и 98 през 2016 г.
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Оценка на степента на постигане на целта
Стратегическите цели от плана за развитие се постигат с изпълнението на заложените
приоритети и дейности за съответната цел. В таблицата по-долу е показана степента на
изпълнение на всяка дейност като изпълнението е представено в няколко степени – частично
изпълнено, напълно изпълнено, предстоящо и няма информация.

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Дейност

Частично
изпълнена

Табл. 17 Оценка на степента на постигане на стратегическа цел 3

Коментар

Приоритет 3.1. Развитие на образованието, културата и академичния сектор
Дейност 3.1.1. Подобряване на
МТБ на ЦДГ 20 „Калина“
Дейност 3.1.2. Подобряване на
МТБ на ОДЗ 19 „Яница“
Дейност 3.1.3. Подобряване на
МТБ на СДГ 11 „Теменуга“
Дейност 3.1.4. Подобряване на
МТБ на ОДЗ 18 „Дружба“
Дейност 3.1.5. Подобряване на
МТБ на ОУ „Св. Климент
Охридски“

√
√
√
√
√

Дейност 3.1.6. Подобряване на
МТБ на Детска ясла „Гергана“
Дейност 3.1.7. Реконструкция и
енергийно обновяване на ЦДГ 8
„Щурче“
Дейност 3.1.8. Подобряване на
МТБ на ЦДГ 2 „Юнско
въстание“
Дейност 3.1.9. Подобряване на
МТБ на ЦДГ 12 „Ралица“
Дейност 3.1.10. Реконструкция и
обновяване на „Център за работа
с деца“
Дейност 3.1.11. Реконструкция и
обновяване на НУ „Христо
Ботев“

√

Проектът е отпаднал от
предложените за
финансиране по ИПГВР.

√

Проектът е недопустим
за финансиране по
ОПРР.

√
√
√

√
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Дейност 3.1.12. Реконструкция и
обновяване на Прогимназия
„Цветан Спасов“
Дейност 3.1.13. Реконструкция и
обновяване на СОУ
„Х.Смирненски“
Дейност 3.1.14. Реконструкция и
обновяване на Спортно училище
„Г. Бенковски“
Дейност 3.1.15. Изграждане на
Междууниверситетски кампус
Дейност 3.1.16. Рехабилитация
на Зала „Катя Попова“
Дейност 3.1.17. Рехабилитация
на Народно читалище „Христо
Ботев“
Дейност 3.1.18. Рехабилитация
на Народно читалище „Съгласие
1869“
Дейност 3.1.19. Основен ремонт
на Плувен комплекс „Рай“
Дейност 3.1.20. Изграждане на
Спортна зала „Балканстрой“
Дейност 3.1.21. Обновяване на
спортни зали: Зала „Спартак“,
зала по борба, зала по кикбокс
Дейност 3.1.22. - Реконструкция
и обновяване на Градски стадион
Дейност 3.1.23. Изграждане на
нови детски площадки
Дейност 3.1.24. Рехабилитация
на съществуващи спортна и
детска площадка
Дейност 3.1.25. Обучение на
служителите в училищата и
читалищата
Дейност 3.1.26. Стимулиране на
културни прояви, конкурси,

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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изложения, дни на таланта и
други мероприятия
Дейност 3.1.27. Рехабилитация и
обновяване на обект „Летен
театър“ в ЗМ „Кайлъка“ и
изграждане на модерно лятно
кино
Дейност 3.1.28. Развитие на
научния потенциал на
съществуващите
изследователски институции Институт по лозарство и
винарство и Институт по
фуражните култури, и на
Медицински университет
Дейност 3.1.29. Подобряване на
сигурността, безопасността и
достъпността на учебните
заведения в общината
Дейност 3.1.30. Подкрепа за
организиране на значими
обществени мероприятия в
областта на образованието,
културата и спорта

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

√

√

√

√

Приоритет 3.2. Професионална квалификация и учене през целият живот
Дейност 3.2.1. Провеждане на
обучения за квалификация и
преквалификация
Дейност 3.2.2. Организиране на
специализирани курсове за
професионално ориентиране в
съответствие с нуждите на
пазара на труда
Дейност 3.2.3. Включване на
бизнеса в образователния процес
чрез участие в специализирани
курсове, семинари

√

√

√
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Дейност 3.2.4. Европейски
център за заетост и
предприемачество

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

Предвид отчитането на
дейността с център на
МУ е необходима
промяна на
наименованието на
дейността.

√

Приоритет 3.3. Развитие на здравеопазването и подобряване достъпа до здравни
услуги
Дейност 3.3.1. Основен ремонт
на кабинети и оборудване на
ДКЦ 2
2.Мерки за енергийна
ефективност
3.Подмяна асансьори и
осигуряване достъп на хора с
увреждания
Дейност 3.3.2. Дентален център 1.Основен ремонт на кабинети и
оборудване
2.Мерки за енергийна
ефективност
3.Подмяна асансьори и
осигуряване достъп на хора с
увреждания
Дейност 3.3.3. Реализация на
инвестиционния проект на II-ра
клинична база (МБАЛ 2)
Дейност 3.3.4 Реализация на
инвестиционния проект на
МБАЛ „Д-р Г. Странски“
Дейност 3.3.5. Организиране на
периодични профилактични
прегледи
Дейност 3.3.6. Повишаване на
здравната култура на
населението от ромски произход

√

Проектът е недопустим
за финансиране по
ОПРР.

√

Проектът е недопустим
за финансиране по
ОПРР.

√

Проектът е недопустим
за финансиране по
ОПРР.

√
√

√

Наименованието на
дейността е
дискриминационно,
трябва да бъде
променено.
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Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

Приоритет 3.4. Социално обслужване на населението и намаляване на социалните
различия в рамките на общината
Дейност 3.4.1. Изграждане на
комплекс за социални услуги,
вкл.: 1 терен - 3 дка, за
изграждане на 4 сгради за
възрастни хора - всяка по 400
кв.м, за по 12 човека; 2 терена за
изграждане на 2 сгради - хоспис
и кухня, обслужваща дома за
възрастни и доп. храна по
домовете за възрастни и
трапезария, със свободни 150
места за нуждаещи
Дейност 3.4.2. Комплекс за
социални услуги (бивше
училище „М. Дринов“) - включва
преместване на: Общински
домашен социален патронаж
Плевен, Дневен център за
възрастни с увреждания, Център
за социална рехабилитация и
интеграция, и разкриване на
Дневен център за възрастни с
физически увреждания и Център
за временно настаняване
Дейност 3.4.3. Рехабилитация на
Център за работа с деца „Христо
Смирненски“
Дейност 3.4.4. Активизиране на
кампаниите: превенция на
насилието, рисково полово
поведение, анти спин кампания и
наркомания и др.
Дейност 3.4.5. Осигуряване на
специализирана грижа за хората
с увреждания и хората със
специализирани потребности

√

Проектът е недопустим
за финансиране по
ОПРР.

√

Проектът е недопустим
за финансиране по
ОПРР.

√

Проектът е недопустим
за финансиране по
ОПРР.

√

√
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чрез организиране на посещения
на място и оказване на нужното
съдействие
Дейност 3.4.6. Провеждане на
допълнителни занятия с деца от
етническите малцинства,
застрашени от отпадане от
училище
Дейност 3.4.7. Приобщаване на
ромските деца към
образователния процес чрез
провеждане на консултации
Дейност 3.4.8. Предоставяне на
социалната услуга Личен
асистент за хора с увреждания
Дейност 3.4.9. Мобилен център
за обучение, консултиране и
информиран на лица, нуждаещи
се от подкрепа
Дейност 3.4.10. „Училище за
родители“ - провеждане на
обучения и дискусии с родители
за подпомагане на
образователния процес в
условията на мултикултурна
среда, ограничаване на
преждевременното напускане на
училище, за толерантност във
взаимоотношенията между
различните етноси

Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

√

√
√
√

√

Оценка на ефективността
От таблицата става ясно, че от общо 50 дейности по четирите приоритета на Стратегическа
цел 3 „Смекчаване социалните различия в рамките на Общината и подобряване качеството
на човешките ресурси“, 30 дейности са започнати и частично изпълнени, 2 са напълно
изпълнени, 17 са предстоящи и за 1 няма информация. Или в проценти – около 64%
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изпълнение (частично и напълно), 34% – предстоящо през втория етап от ОПР изпълнение
и за 2% няма информация.
От четирите приоритета по тази Стратегическа цел с най-висок процент изпълнени дейности
е Приоритет 3.2. „Професионална квалификация и учене през целия живот“ със 100%
изпълнени дейности, следван от Приоритет 3.1. „Развитие на образованието, културата и
академичния сектор“ с 63%, Приоритет 3.4. „Социално обслужване на населението и
намаляване на социалните различия в рамките на общината“ (60%) и Приоритет 3.3.
„Развитие на здравеопазването и подобряване достъпа до здравни услуги“ (50%).
Трябва да отбележим положителния факт, че заемащият второ място по реализация
Приоритет 3.1. е този с най-много дейности, свързани с обновяване и изграждане на
образователна, културна и спортна инфраструктура (общо 30 дейности). Заемащият първо
място със 100-процентова реализация Приоритет 3.2. има едва 4 дейности.
Индикатори
Приоритет 3.1. - индикаторите „% от населението с висше и средно образование“ и „%
население, никога непосещавали училище“ са измервани на ниво „община“ за последен път
от НСИ през 2011 г., което прави напредъка по тях в периода 2014-2016 г. непроследим.
Необходимо е индикаторите да бъдат променени с такива, за които е налична достъпна
информация или те да отпаднат. По останалите 3 индикатора се наблюдава преизпълнение
спрямо заложеното за 2020 г.
Приоритет 3.2. - в Община Плевен са проведени значителен брой обучения за квалификация
като е надмината целевата стойност за края на периода. Същевременно е отчетен само 1
проект за сътрудничество между училищата и бизнеса. Необходимо е повишаване на
активността в това отношение за достигане на целевата стойност.
Приоритет 3.3. - напредъкът по индикаторите е висок.
Приоритет 3.4. - индикаторите за новопостроени центрове за социални услуги и за
рехабилитирани такива са преизпълнени, но третият индикатор (Брой души, обслужвани от
личен асистент) няма целева стойност, поради което не е ясна желаната посока на развитие
и неговото отчитане е затруднено въпреки наличните данни.
Изводи и препоръки относно изпълнението на целта
1. Проектите по Дейност 3.1.6., Дейност 3.1.10., Дейност 3.3.1., Дейност 3.3.2., Дейност
3.3.3., Дейност 3.4.1., Дейност 3.4.2. и Дейност 3.4.3. поради началния период на
своето предлагане впоследствие са се оказали извън финансирането по ОПРР, поради
което, при желание на Община Плевен за изпълнение на рехабилитационни мерки по
тези обекти, финансирането за тях трябва да бъде насочено към друг източник на
подкрепа или съответните проекти да бъдат отложени.
2. Необходимо е преформулиране на Дейност 3.2.4. „Европейски център за заетост и
предприемачество“, тъй като заглавието не отговаря по смисъл с обекта, с който
Община Плевен отчита нейното изпълнение.
3. Дейност 3.3.6. „Повишаване на здравната култура на населението от ромски
произход“ трябва да бъде преформулирана, тъй като понастоящем има
дискриминационен характер, поради което нейното изпълнение не може да бъде
измерено.
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2.4. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ
КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ
УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целите
На ниво стратегическа цел има определен един индикатор:
Табл. 18. Индикатор на ниво стратегическа цел 4
Индикатор

Базова
стойност

Брой реализирани проекти за периода Няма
2014-2020
информация

20142016
44

20172020
21

Целева
стойност
65

В периода 2014 – 2016 г. са изпълнени общо 35 проекта с бенефициент Община Плевен и 9
проекта с партньор Община Плевен. Това са проекти, финансирани по оперативните
програми, национални, регионални програми и външни донори.
Правим уговорката, че в измерването са включени всички реализирани от общината
проекти, без значение дали са свързани с повишаване на административния капацитет и
подобряване на качеството на предоставяните услуги за гражданите или с изграждане на
инфраструктура.
Това допускане се прави поради целевата стойност на индикатора – 65 бр. и
предположението, че при изготвянето на индикаторите се е имало предвид повишаване на
капацитета и подобряване на услугите в по-широк смисъл – чрез всички проекти, които
общината ще изпълни, а не само тези, които са строго свързани с повишаване на капацитет
и подобряване на обслужването. Такива реализирани проекти са само 9
Изпълнението на индикатора към 31.12.2016 г. е 68%.
Приоритет 4.1. Повишаване на капацитета за управление на проекти на общинската
администрация
По отношение на планираните дейности, е установена следната реализация в периода 2014
– 2016 г:
Дейност 4.1.1. Изграждане към Общината на звено за информация и консултации с
гражданите
В периода юли 2011 г. – декември 2015 г. община Плевен изпълнява проект „Изграждане на
областен информационен център Плевен“, по който е създадено специализирано звено за
популяризиране на ЕС и повишаване на обществената информираност за възможностите,
предоставени от националните оперативни програми за финансиране на проектни идеи.
Дейност 4.1.2. Обучение на служителите на администрацията по разработване и
управление на проекти
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В периода март 2013 г. – август 2015 г. НСОРБ е изпълнило проект „Е-ПОДЕМ –
Европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”, финансиран по
Оперативна програма „Техническа помощ”, Приоритетна ос 1: Подпомагане на
реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на
капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове”, Мярка на подкрепа 10:
„Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани
по СКФ”, по който са обучени 2 служители от община Плевен за подготовка и управление
на проекти.
Друг проект, по който са обучени 5 служители на община Плевен е „Повече знания за покачествено административно обслужване“, финансиран по ОПАК в периода май 2013 – май
2014 г. Служителите са преминали обучение „Управление изпълнението на проекти с MS
PROJECT“ от каталога на ИПА.
Дейност 4.1.3. Разработване на общи съвместни проекти с побратимени общини
Град Плевен е побратимен със следните градове:



















Агадир, Мароко
Чинджоу, Китай
Браила, Румъния
Понта Делгада, Азорски острови
Бурса, Турция
Волос, Гърция
Едеса, Гърция
Черновци, Украйна
Янгчуан, Китай
Сеговия, Испания
Битоля, Република Македония
Кавадарци, Република Македония
Кайзерслаутен, ФР Германия
Горни Милановац, Сърбия
Москва, Руска Федерация
Плоцк, Полша
Ростов на Дон, Руска Федерация
Шарлотсвил, САЩ

За разглеждания период не са идентифицирани никакви съвместни проекти с някой от
побратимените градове.
Индикатори за изпълнение:
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на следните индикатори, както
следва:
Табл. 19. Индикатори за изпълнение на приоритет 4.1.
Индикатор

Базова
стойност

20142016

20172020

Целева
стойност
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Брой проведени обучения

Няма
информация

2

Брой обучени

Няма
информация

7

5
143

150

Брой проведени обучения
За измерването на този индикатор разглеждаме проекти, които са свързани с повишаване на
капацитета на общинската администрация за управление на проекти.
По проект „Е-ПОДЕМ – Европейски проекти, общински дейности и електронен
мениджмънт” е проведено 1 обучение. Проектът е приключен през 2015 г.
Още 1 обучение е проведено по проект „Повече знания за по-качествено административно
обслужване“. Проектът е приключен през 2014 г.
Брой обучени
За измерването и на този индикатор разглеждаме проекти, които са свързани с повишаване
на капацитета на общинската администрация за управление на проекти.
По проект „Е-ПОДЕМ – Европейски проекти, общински дейности и електронен
мениджмънт” са обучени 2 служители от общината.
По проект „Повече знания за по-качествено административно обслужване“ са обучени 5
служители на общината.
От двата заложени индикатора по този приоритет, единият е изпълнен на 40%, а другият –
на 5%. Общото изпълнение на индикаторите по приоритет 4.1. е 23%.
Приоритет 4.2. Подобряване на услугите за гражданите и бизнеса
По отношение на планираните дейности, е установена следната реализация в периода 2014
– 2016 г:
Дейност 4.2.1. Периодично провеждане на обучения, курсове, семинари с персонала,
пряко ангажиран с обслужването на гражданите
В периода май 2013 – май 2014 г. е изпълнен проект „Повече знания за по-качествено
административно обслужване“, финансиран по ОПАК, по който са проведени различни
обучения за служители на общината от каталога на ИПА.
Постигнатите резултати са:
1. Проведено обучение на 90 служители от местната администрация по Каталог 2013 г. на
ИПА.
2. Проведено обучение на 60 служители за работа с уязвими групи, въвеждане на ГИСсистема и прилагане на Жълтата книга на ФИДИК за избор на фирми-външни изпълнители
на „инженеринг – проектиране, надзор и строителство”.
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Друг проект, свързан с обучения на служители от общината е проект „Компетентна и
ефективна администрация на община Плевен“, отново финансиран по ОПАК и реализиран
в периода август 2014 – август 2015 г. Постигнатите резултати по този проект са:
1. Проведени обучения от Каталога на ИПА за 2014 г. – 60 служители по 4 теми: Управление
на промяната и организационното развитие; Прилагане на закона за защита на
класифицираната информация; Разбиране за рисковете и тяхното управление; Процедури за
предоставяне на услуги и тяхното моделиране
2. Провеждане на специализирани обучения – 250 служители по 5 теми: Конфиденциалност
и информационна сигурност; Ораторски и презентационни умения; Управление на
конфликтни ситуации; Комуникация с потребителите на външни услуги – изграждане на
доверие в публичните институции; Правен режим на регулиране на информационните
технологии.
Дейност 4.2.2. Осигуряване на добрата техническа обезпеченост в общинска
администрация Плевен
За подобряване на техническата обезпеченост на общината, по проект „Е-ПОДЕМ –
Европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”, финансиран по
Оперативна програма „Техническа помощ” е доставена офис техника, която включва:









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.

Офис техника и озвучителна уредба са доставени и по проект „Изграждане на Областен
информационен център”, финансиран по ОПТП.
През 2014 г., със средства от общинския бюджет е закупен софтуер – Модул „Архимед” и
устройства.
През 2015 г. със средства от републиканския и общинския бюджет са закупени обзавеждане
и оборудване за администрации, здравни, социални и образователни институции - офис
техника, климатици, камини, видеонаблюдение, МПС, инвентар.
През 2016 г. със средства от общинския бюджет са закупени компютри и хардуер, скенер за
нуждите на ОбСъвет-Плевен, видеорекордер и климатик за нуждите на общинската
администрация.
Дейност 4.2.3. Провеждане на публични събития и консултации на гражданите по
належдащи въпроси
При оценката относно изпълнението на тази дейност, правим следното уточнение за
допускането, което сме направили.
От формулировката на дейността – „Провеждане на публични събития и консултации на
гражданите по належащи въпроси“, не става ясно консултациите и събитията в каква точно
област следва да бъдат. Тази дейност е част от приоритет „Подобряване на услугите за
гражданите и бизнеса“ и може би консултациите следва да са свързани с предоставянето на
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услуги. Ако гледаме на понятието „Услуга“ в тесния смисъл на предоставяне на
административна услуга, то тогава само консултациите, които общината извършва
ежедневно на гражданите са много. Затова ние възприемаме понятието „Услуга“ в по-широк
смисъл, а именно – консултации и събития, провеждани от ОИЦ-Плевен.
При направеното допускане, част от събитията и консултациите на гражданите, които ОИЦ
е извършило през периода 2014 – 2016 г. са следните:
1.
Януари 2014 г. - проведена информационна среща в с. Ясен, община Плевен с
основан тема „Новият програмен период 2014 – 2020“
2.
Април 2014 г. – проведена среща със средношколци от различни класове на
Езиковата гимназия относно възможността за участие в Националния младежки конкурс
„Да създаваме заедно европейски проекти".
3.
Май 2014 г. - инициатива под надслов „Какво знаем за Споразумението за
партньорство".
4.

Юли 2014 г. - Фестивал „Плевен модерен европейски град".

5.
Ноември 2014 г. - ОИЦ - Плевен със съдействието на общинската администрация
обезпечи възможност всеки гражданин да се запознае с добрите практики и успешно
реализирани проекти в областта.
6.
Януари 2015 г. – предоставяне на обширна информация на дамите от клуб
„Огледало" за възможностите за финансиране, които ще имат малките и средни предприятия
през 2015 година.
7.
Януари 2015 г. – представяне на актуални възможности за кандидатстване по
оперативните програми пред екипа на Регионална библиотека „Христо Смирненски" Плевен.
8.
Февруари 2015 г. – среща с директори и педагози от детски градини, ромски
медиатори, експерти от институции и община Плевен. Те са включени в проект
„Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата
група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни
образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение
на територията на община Плевен". Присъстващите на срещата проявиха интерес към
Кохезионната политика на Европейския съюз в България, актуални възможности по
оперативните програми през 2014-2020 г., както и предстоящите инициативи на мрежата и
ОИЦ - Плевен.
9.
Март 2015 г. - старт на кампания, посветена на оперативните програми за периода
2014 – 2020 г., като част от мащабна национална инициатива за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз. Целта е да се идентифицират нуждите на
гражданите и се обвържат с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните
бенефициенти, които могат да ги реализират.
10.
Април 2015 г. – проведен първи етап от Националната кампания „Да създадем заедно
България 2020", през който гражданите имаха възможност да заявят какво искат да променят
в своето населено място или община с европейски средства за периода до 2020 г. Подобрена
инфраструктура, нови работни места, възможности за трудова реализация на младите са
приоритетните, според жителите на област Плевен, сфери в които да бъдат инвестирани
средствата от ЕС.
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11.
Юни 2015 – финализиране на пролетния информационен цикъл отсреща с
потенциални бенефициенти. По време на информационната кампания повече от 50
участника от различни групи бенефициенти се запознаха с Индикативните годишни работни
програми и предстоящите възможности за финансиране.
12.
Юни 2015 г. - информационен ден за представяне на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж".
13.
Ноември 2015 г. – Пресконференция за стартиране на национална информационна
кампания под надслов „Заедно за съпричастността“, която се провежда в партньорство с
Български червен кръст. Кампанията е насочена към доброволците на Български червен
кръст, Неправителствените организации, работещи в подкрепа на уязвимите лица и
представителите на уязвимите групи.
14.
Март 2016 г. - пресконференция за старта на Национална кампания под надслов
„Успешни заедно“. Кампанията е закрита с изложение на площада.
15.
Март 2016 г. – конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през
2016 г.“, организирана съвместно с ИАНМСП.
Дейност 4.2.4. По-добро обслужване на гражданите, чрез усъвършенстване и
разширяване на пакета на предоставяните "онлайн" услуги
В момента онлайн услугите, които община Плевен предоставя са следните:
1. Виртуално деловодство – за проследяване на преписки
2. Проверка и плащане на данъци
3. Записване за приемни дни на кмет и зам. кметове
4. Сигнали и предложения до общинската администрация
5. Нередности при усвояване на средства
6. Е-услуги с електронен подпис
7. Достъп до публичен регистър на общинската собственост
8. Анкетна карта на община Плевен
9. Достъп до портал за отворени данни
10. Достъп до административния регистър
От проучената информация е идентифицирана една нова услуга – От 1 февруари 2016 г. е
въведено заплащане на месечните такси за детски градини по електронен път.
От началото на 2017 г. данъчно задължените лица от община Плевен вече могат да плащат
сумите за различните видове данъци и такси по интернет чрез дебитна/кредитна карта, без
да се налага да посещават на място Салона за обслужване на клиенти в Дирекция „Приходи
от местни данъци и такси”.
Дейност 4.2.5. Въвеждане на административно обслужване на принципа „Едно гише“
Центърът за административно обслужване на гражданите (ЦАОГ) е открит през 2007 г.
Центърът извършва административни услуги на принципа “Едно гише”. Има ясно и
разбираемо обозначение. Леснодостъпен е и е създадена възможност за обслужване на
всички потребители. Оборудван е с модерна компютърна техника и специализиран софтуер.
Разполага с квалифицирани специалисти, които работят при спазване на всички законови
разпоредби и прилагат при осигуряването на услуги приетите норми на етичност,
безпристрастност и равнопоставеност.
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Дейност 4.2.6. По-добро обслужване на гражданите, чрез разширяване на пакета на
предоставяните "онлайн" услуги
Тази дейност припокрива напълно Дейност 4.2.4. „По-добро обслужване на гражданите чрез
усъвършенстване и разширяване на пакета на предоставяните "онлайн" услуги“ и не е
разглеждана. Предложение за отпадане.
Индикатори за изпълнение:
Изпълнението на този приоритет се измерва с помощта на следните индикатори, както
следва:
Табл. 20. Индикатори за изпълнение на приоритет 4.2.
Индикатор

Базова
стойност
Няма
Брой проведени публични събития
информация
Брой подменена техника в общинската Няма
информация
администрация

20142016

20172020

15
12

Целева
стойност
15

18

30

Брой проведени публични събития
Вземайки предвид допусканията, които сме направили по Дейност 4.2.3., индикаторът,
чиято целева стойност е 15, е изпълнен в анализирания период.
Брой подменена техника в общинската администрация
В Дейност 4.2.2. е описано най-общо каква техника е доставена, както по проекти, така и със
средства от републиканския и общинския бюджет. В документите, които бяха анализирани
няма информация за точната бройка. Единствено по проект „Е-подем“ има информация за
точната бройка на доставената техника, която е 12 бр. Поради тази причина, стойността на
индикатора за периода 2014 – 2016 г. е сложена 12, като тази стойност най-вероятно е повисока.
От двата заложени индикатора по този приоритет, единият е изпълнен на 100%, а другият –
на 40%. Общото изпълнение на индикаторите по приоритет 4.2. е 70%.

Оценка на степента на постигане на целта
Стратегическите цели от плана за развитие се постигат с изпълнението на заложените
приоритети и дейности за съответната цел. В таблицата по-долу е показана степента на
изпълнение на всяка дейност към м. декември 2016 г., като изпълнението е представено в
няколко степени – частично изпълнено, напълно изпълнено, предстоящо и няма
информация.
Табл. 21 Оценка на степента на постигане на стратегическа цел 4
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Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

Приоритет 4.1. Повишаване на капацитета за управление на проекти на
общинската администрация
Дейност 4.1.1. Изграждане
към Общината на звено за
информация и консултации на
с гражданите
Дейност 4.1.2. Обучение на
служителите на
администрацията по
разработване и управление на
проекти
Дейност 4.1.3. Разработване
на общи съвместни проекти с
побратимени общини

√

√

√

Приоритет 4.2. Подобряване на услугите за гражданите и бизнеса
Дейност 4.2.1. Периодично
провеждане на обучения,
курсове, семинари с
персонала, пряко ангажиран с
обслужването на гражданите
Дейност 4.2.2. Осигуряване на
добрата техническа
обезпеченост в общинска
администрация Плевен
Дейност 4.2.3. Провеждане на
публични събития и
консултации на гражданите
по належащи въпроси
Дейност 4.2.4. По-добро
обслужване на гражданите,
чрез усъвършенстване и
разширяване на пакета на
предоставяните "онлайн"
услуги
Дейност 4.2.5.Въвеждане на
административно обслужване
на принципа „Едно гише“

√

√

√

√

√
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Няма информация

Предстояща

Напълно
изпълнена

Частично
изпълнена

Дейност

Коментар

Дейност 4.2.6.По-добро
обслужване на гражданите,
чрез разширяване на пакета на
предоставяните "онлайн"
услуги

Оценка на ефективността
От таблицата по-горе става ясно, че от общо 8-те дейности по двата приоритета, чието
изпълнение ще доведе до постигане на Стратегическа цел 4 „Повишаване на
административния капацитет и подобряване качеството на предоставяните услуги за
гражданите и бизнеса“, 4 дейности са частично изпълнени, 3 са напълно изпълнени и 1 е
предстояща. Или в проценти – около 88% изпълнение (частично и напълно) и 12% предстоящо през втория етап от ОПР изпълнение.
От двата приоритета по тази стратегическа цел, със 100% изпълнение е приоритет 4.2.
Подобряване на услугите за гражданите и бизнеса, следван от 4.1. Повишаване на
капацитета за управление на проекти на общинската администрация с 67%.
Изпълнението на стратегическите цели на ОПР се измерва чрез изпълнението на заложените
за индикатори.
За тази стратегическа цел има заложен индикатор за резултат „Брой реализирани проекти за
периода 2014 – 2020“, който е изпълнен 68%
Изпълнението на индикаторите по приоритети е, както следва:
Приоритет 4.1. – 23%
Приоритет 4.2. – 70%
Изпълнението на индикаторите за приоритет 4.2. върви много добре. За приоритет 4.1.
изпълнението е слабо, но това се дължи на много високата стойност на индикатор „Брой
обучени“, чрез който се измерва повишаването на капацитета за управление на проекти на
общинската администрация.

Изводи и препоръки относно изпълнението на целта
1. В приоритет 4.1. Повишаване на капацитета за управление на проекти на общинската
администрация е заложен индикатор „Брой обучени“ с целева стойност 150. През
периода 2014 – 2016 г. са обучени 9 служители на общината за управление на
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проекти. Общата численост на персонала е 408 и целта от 150 обучени е нереално
висока с оглед спецификата на това обучение. Препоръчваме намаляване на целевата
стойност на 35 човека, като доводите за това са: обучение на всички служители от
дирекция „Проекти“, които са 20 на брой; обучение на 1 или 2-ма служители от
останалите дирекции от специализираната и общата администрации.
2. По начина, по който е формулирано наименованието на дейност 4.1.2., а именно
„Обучение на служителите на администрацията по разработване и управление на
проекти“ излиза, че по дейността трябва да се обучат всички служители на общината.
Поради тази причина, дейността е маркирана като частично изпълнена. Тази дейност
е обвързана с индикатор и тъй като едва ли се очаква всичките 408 служители да
бъдат обучени за разработване и управление на проекти, предлагаме
преформулиране на наименованието на дейността на „Обучение на служители на
администрацията по разработване и управление на проекти“.
3. Предлагаме дейност 4.2.6. По-добро обслужване на гражданите, чрез разширяване на
пакета на предоставяните "онлайн" услуги да отпадне, тъй като тя напълно се
припокрива с дейност 4.2.4. По-добро обслужване на гражданите чрез
усъвършенстване и разширяване на пакета на предоставяните "онлайн" услуги
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ОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ
Чрез оценката на ефикасността се измерва съответствието на вложените материални,
човешки и финансови ресурси на постигнатите резултати.
Съгласно индикативната финансова таблица към общинския план за развитие, предвидения
бюджет за изпълнението му възлиза на 693 836 830 лв. Разпределението на средствата по
стратегически цели е както следва:





За стратегическа цел 1 – 52 500 680 лв.
За стратегическа цел 2 – 552 184 544 лв.
За стратегическа цел 3 – 88 076 606 лв.
За стратегическа цел 4 – 1 075 000 лв.

Тук обаче се забелязва голямо несъответствие, което се изразява в следното:
Ако пресметнем предвидените средства по стратегически цели (по хоризонтала), като
съберем съответните суми по видове финансиране, получаваме следните резултати:





За стратегическа цел 1 – 54 689 601 лв.
За стратегическа цел 2 – 608 425 544 лв.
За стратегическа цел 3 – 88 224 159 лв.
За стратегическа цел 4 – 1 075 000 лв.

или общо 752 414 304 лв.
Ако пресметнем предвидените средства по видове финансиране (по вертикала), като
съберем съответните суми по стратегически цели, получаваме отново същия резултат:






34 218 029 лв. от общинския бюджет
113 828 437 лв. от централния бюджет
575 874 643 лв. от фондове на ЕС
10 859 520 лв. от други източници
17 633 675 лв. частно финансиране

или общо 752 414 304 лв.
Това несъответствие е в размер на 58 577 474 лв.
Препоръчваме финансовият план да бъде коригиран спрямо коректните суми.
В момента, поради идентифицирания проблем, няма как да бъде оценена ефикасността на
плана за развитие на община Плевен.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА

















Констатирано е несъответствие във финансовия план към Плана за развитие на
община Плевен, поради което е невъзможно да се оцени ефикасността му.
Препоръчва се корекция на финансовия план спрямо коректните суми.
Визията за развитие в плана за развитие на община Плевен не се нуждае от
актуализация, защото е в унисон с всички стратегически документи, свързани с
регионалното развитие на ниво район за планиране, област и община.
Трябва да бъдат снижени целевите стойности за очакваните ПЧИ и средногодишна
заплата (Приоритет 1.1) и дял на високотехнологични предприятия. (Приоритет 1.3.)
Целевата стойност на индикатор "Брой новооткрити предприятия" по Приоритет 1.2
трябва значително да бъде повишена.
Дейност 1.1.6. „Стажантски програми във водещи фирми“ и Дейност 1.5.8.
„Обновяване на материално-техническата база на средствата за подслон на
територията на общината и създаване на нови такива“ не могат да бъдат отчетени,
тъй като информацията не е публично достъпна. Необходима е промяната на тези
индикатори или тяхното отпадане.
Дейност 1.4.3. „Стимулиране на връзките между растениевъдство и животновъдство“
е с неясно съдържание, поради което не може да бъде проследена. Нобходимо е
пхрецезиране или отпадане на дейността.
Номерацията на дейностите в Приоритет 1.5. "Развитие на печеливш и разнообразен
туризъм" е сгрешена, необходима е смяна на номерацията.
Констатирана трудност за измерване на индикаторите по Приоритет 1.5.
("Инвестиции в МТБ за целите на туризма", "Брой души, заети в туризма" и "%
произведена продукция от туризма") и е необходимо те да бъдат преформулирани с
такива, за които е налична достъпна информация
Констатирано е известно забавяне в изпълнението на дейностите по Стратегическа
цел 2, което е по причини, които са извън компетентността на общината.
В приоритет 2.2. е заложен индикатор „% от населението, имащо достъп до
канализация“. Като базова стойност за индикатора са зададени стойности към 2011
г. – 40841 имат канализация, 460 нямат, 7654 са свързани с попивна яма или друго
съоръжение. Трябва да се отбележи, че зададените стойности не се отнасят за брой
на населението, а за брой на обитавани жилища с наличие на канализация. С оглед
на това ще е много трудно да се измери нарастването на населението с достъп до
канализация. За да може да бъде измерено постигането на индикатора, е необходимо
или в базова стойност да се заложи брой на населението с достъп до канализация към
2011 г., или да се промени наименованието на индикатора - брой на обитавани
жилища с наличие на канализация.
Индикаторите по Приоритет 3.1. "% от населението с висше и средно образование" и
"% население, никога непосещавали училище" вече не се следят от НСИ на ниво
община (няма такива данни и в др. източници). Необходима е промяна на
индикаторите или тяхното отпадане
Проектите по Дейност 3.1.6., Дейност 3.1.10., Дейност 3.3.1., Дейност 3.3.2., Дейност
3.3.3., Дейност 3.4.1., Дейност 3.4.2. и Дейност 3.4.3. поради началния период на
своето предлагане впоследствие са се оказали извън финансирането по ОПРР, поради
което, при желание на Община Плевен за изпълнение на рехабилитационни мерки по
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тези обекти, финансирането за тях трябва да бъде насочено към друг източник на
подкрепа или съответните проекти да бъдат отложени.
Необходимо е преформулиране на Дейност 3.2.4. „Европейски център за заетост и
предприемачество“, тъй като заглавието не отговаря по смисъл с обекта, с който
Община Плевен отчита нейното изпълнение.
Дейност 3.3.6. „Повишаване на здравната култура на населението от ромски
произход“ трябва да бъде преформулирана, тъй като понастоящем има
дискриминационен характер, поради което нейното изпълнение не може да бъде
измерено.
В приоритет 4.1. Повишаване на капацитета за управление на проекти на общинската
администрация е заложен индикатор „Брой обучени“ с целева стойност 150. През
периода 2014 – 2016 г. са обучени 9 служители на общината за управление на
проекти. Общата численост на персонала е 408 и целта от 150 обучени е нереално
висока с оглед спецификата на това обучение. Препоръчваме намаляване на целевата
стойност на 35 човека, като доводите за това са: обучение на всички служители от
дирекция „Проекти“, които са 20 на брой; обучение на 1 или 2-ма служители от
останалите дирекции от специализираната и общата администрации.
По начина, по който е формулирано наименованието на дейност 4.1.2., а именно
„Обучение на служителите на администрацията по разработване и управление на
проекти“ излиза, че по дейността трябва да се обучат всички служители на общината.
Поради тази причина, дейността е маркирана като частично изпълнена. Тази дейност
е обвързана с индикатор и тъй като едва ли се очаква всичките 408 служители да
бъдат обучени за разработване и управление на проекти, предлагаме
преформулиране на наименованието на дейността на „Обучение на служители на
администрацията по разработване и управление на проекти“.
Предлагаме дейност 4.2.6. По-добро обслужване на гражданите, чрез разширяване на
пакета на предоставяните "онлайн" услуги да отпадне, тъй като тя напълно се
припокрива с дейност 4.2.4. По-добро обслужване на гражданите чрез
усъвършенстване и разширяване на пакета на предоставяните "онлайн" услуги
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