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ВЪВЕДЕНИЕ
Този документ представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на
Общинския план за развитие (ОПР) на община Иваново за периода 2007-2013 г., изготвена в
изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.34 и
чл.36) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).
Oбщинският план за развитие на община Иваново за периода 2007–2013 г. е
средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и
бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен
документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано
местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за
икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.
ОПР е разработен и одобрен с решение № 186 от 21-28.04.2005 г. на Общински съвет
Иваново. При приемането му той представя дългосрочна стратегия за развитие на община
Иваново за периода 2005-2015 г. Законът за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г., обн.
ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г.) променя документа от дългосрочен в средносрочен и го изравнява
по времетраене с програмния период в ЕС - до 2013 г. като разпорежда, че до края на
четвъртата година от приемането на ОПР трябва да се организира и проведе междинна оценка,
а не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие и последваща
оценка за изпълнението му.
През февруари 2012 г. е извършена Междинна оценка за изпълнението на ОПР на
община Иваново за периода 2005–2011 г., в резултат, на което е направена препоръка и е
изготвен Актуализиран документ за изпълнението на плана. В настоящата последващата оценка
обект на изследване, ще бъде както ОПР на община Иваново, изготвен през 2005 г., така и
Актуализирания документ за неговото изпълнение от 2012 г.
Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е заключителния
етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните управленски документи,
предхождан от предварителна и междинна оценки. Чрез последващата оценка се прави
рекапитулация на цялостното изпълнение на плана, качеството на получените резултати и
нивото на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти за общинската територия.
Последващата оценка е предприето действие за анализ на провеждането и резултатите от
определен брой инициативи, които се осъществяват в повече или по-малко, формализирана
методологична и институционална рамка с оглед на отчитането и/или подобряването на
определени публични дейности, по-специално посредством сравняване на резултатите с
поставените цели и с използваните средства.
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Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води
до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за идентифицирани
дефицити и извличане на поуки, които да бъдат полезни за следващия програмен период.
Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси,
каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени предвидените
резултати и постигнати заложените цели. Тя проучва факторите за регистрирания успех или
неуспех на намеренията за промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите и
осигурената продължителност на въздействията. В идеалния случай тази оценка следва да се
изготви по време на следващото програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и
слабости да намерят отражение в новия ОПР или в неговите актуализации. Последващата
оценка е част от различните механизми за контрол на публичните действия.
Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и актуална
информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на
община Иваново през периода 2007-2013 г., да направи препоръки относно провеждането на
политиката за регионално и местно развитие и за подобряване на управлението и
координацията през новия програмен период.
За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:
• Изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР;
• Актуален преглед на изпълнението на плана за съответствие и приложимост на
заложените цели и приоритети;
• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно развитие през
новия програмен период.
Основните критерии, които са използвани при изготвяне на последващата оценка на ОПР
са: приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.
В изготвянето и обсъждането на проекта на Последваща оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Иваново за периода 2007-2013 г. взеха участие
представители на Общинската администрация и различни заинтересовани страни.

І. Методология на извършване на последващата оценка
Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община
Иваново за периода 2007-2013 г. се фокусира върху аналитичния обзор и сравнителния анализ
на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР при отчитане на настъпилите социалноикономически и политически промени на местно, регионално и национално ниво, в светлината
на промените в регионалната политика на ЕС и регистрираните резултати от прилагането на
оперативните програми за България.
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Избраната методика е насочена към постигане на обективност на оценката относно
изпълнението на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа. Последващата
оценка преминава през следните основни етапи: проучване, анализ и оценка, съгласуване и
приключване.
Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на структуриран и
систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде
обобщена по следния начин:
1. Избор на логика на интервенцията. Избраната методика за оценка насочва вниманието
върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху
изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът върху
подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:
• актуален преглед на изпълнението на ОПР;
• изследване на промените в контекста на плана за развитие;
• извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на ОПР.
2. Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на
последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които
характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на
Общинския план за развитие на община Иваново 2007–2013 г.:
• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за
регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;
• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на
регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;
• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия
профил на общината за наблюдавания период след 2007 г.;
• Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите и приоритетите на ОПР;
• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на
общината;
• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет
за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;
• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и
отвъд времевия хоризонт на ОПР.
Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за
развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на обективна последваща оценка.
В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, които да допълват
количествените параметри. Основната им цел е да определят качеството и степента на
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изпълнение на целите и приоритетите, да допринесат за поставянето на обективна оценка на
развитието на общината и сравнение на постигнатите резултати и ефективно планиране на
следващите действия.
3. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за
изпълнение на последващата оценка са:
• Работни срещи и консултации с представители на община Иваново;
• Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, анализ, оценка
и екстраполация, синтез.
На този етап беше създадена организация за събиране на статистическа информация и
проучване на основните планови и стратегически документи - Общински план за развитие
(ОПР) на община Иваново 2007-2013 г., Междинна оценка на изпълнението на Общински план
за развитие (ОПР) на община Иваново 2007-2013 г., Актуализиран документ за изпълнение на
(ОПР) на община Иваново 2012-2013 г., Областната стратегия за развитие на област Русе 20052015 г., Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Северен
централен район 2011-2013 г. и др.
При изготвянето на доклада бе обработена и анализирана статистическа информация,
публикувана официално от Националния статистически институт и Агенция по заетостта.
Проследени са конкретните приноси на отделните оперативни програми за изпълнение на всеки
от приоритетите на ОПР, като е направена количествена експертна оценка (в %) и са
използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на Европейския съюз - ИСУН. Анализиран е напредъкът по всички приоритети на
ОПР, като избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и
заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на ОПР.
Събрана бе базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката
от Общинска администрация - Иваново. За целите на проучването бяха използвани справки,
въпросници и събирана информация в Интернет.
4. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за анализ на
събраната информацията са: сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия;
екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция; селекция.
5. Приложение на оценителната методика – Този етап включва обобщаване, анализ и
оценка на събраните данни, факти и информация. Последващата оценка обхваща времевия
период 2007 - 2013 г., като анализите, констатациите и експертните преценки ще се отнасят до
тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по
години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори.
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Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите и
приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото
прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за разработването
и подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за новия програмен период.
6. Формулиране на изводи и препоръки.
Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на ОПР за изминалия програмен
период и насоките за следващия ще са базирани на:
• Експертност при разработването на последващата оценка;
• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;
• Адекватни методи и за анализ;
• Обективна система от критерии за оценка;
• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;
• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на координацията.
• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на
плановия документ на общината за следващия програмен период.
Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат посочени
няколко съществени извода:
• ОПР на община Иваново следва да бъде съобразен в контекста на новите стратегически
насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода 2014-2020 г.;
• Новата европейска стратегия на ЕС „Европа–2020” трябва да бъде отчетена при
разработването на ОПР с оглед осигуряване на по-висока степен на кохезия на плановия
документ с перспективната европейска политика.
• Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат оптимизирани и
актуализирани в съответствие с конкретните операции и схеми по оперативните програми за
България, съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2014-2020 г и разработваната
национална концепция за програмиране на развитието през настоящия програмен период.
• Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР и тяхното
допълване и прецизиране. Препоръчително е индикаторите за оценка да имат количествена
характеристика и да се определят формите за тяхното предварително събиране, с цел
обезпечаване с данни на оценката и планиране на последващи действия.
• Усъвършенстване на организацията и подобряване на комуникацията както между
ангажираните с изпълнението и наблюдението на ОПР длъжностни лица, така и повишаване на
прозрачността и информираността на обществото за изпълнението на ОПР. Възможните
решения тук са създаване на предпоставки за ранна диагностика на несъответствия и
съществени пропуски в процеса по изпълнение на планираното планово развитие.
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• Повишаване на съществуващия административен капацитет в областта на изготвянето,
изпълнението, отчитането, наблюдението и вътрешната оценка на стратегически и планови
документи, както и тяхното актуализиране в съответствие с динамично променящата се
заобикаляща среда.
Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на
проекти и програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от публични и
частни организации. Важно е да бъдат отчитани постигнатите резултати по проекти, получили
безвъзмездно финансиране по ОП, както и такива с междурегионален характер.
Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на следните поважни източници:
• Официални страници на УО на оперативните програми;
• Регионална статистика на Евростат;
• Данни, анализи и публикации на НСИ и АЗ;
• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България;
• Официалната страница на Европейския съюз;
• Официални справки от Община Иваново.
За събиране на информация бяха разработени въпросници, които бяха предоставени за
попълване на Общинска администрация – Иваново, структурите на гражданското общество и
представители на бизнеса на територията на общината. Проведени бяха и срещи- консултации с
представители на администрацията и заинтересовани лица.
Изследвани и анализирани документи в процеса на изготвяне на последващата оценка:
• ОПР на община Иваново за периода 2007 – 2013 г.;
• ОСР на област Русе за периода 2005 – 2015 г.;
• Междинна оценка по изпълнение на ОПР на община Иваново за 2007 – 2013 г.;
• Актуализиран документ за изпълнение на ОПР на община Иваново 2012–2013 г.;
• Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СЦР;
• Официални справки за изпълнените проекти на територията на община Иваново;
• Бюджети на община Иваново;
• Планове на капиталовите разходи на Община Иваново за 2007-2013 г.;
• Секторни стратегии и програми на общината;
• Годишни справки и доклади за изпълнението на ОПР;
• Стратегия „Европа 2020”;
• Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за
регионално и местно развитие.
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ІІ. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението и
общото въздействие
Като цяло, идеята на Последващата оценка за изпълнението на Плана за развитие е да
обобщи с изводи, какви са постиженията, на основата на придобитите ползи (резултати) от
предприетите действия и получените ефекти (въздействия) от реализираните цели, довели до
промяна в средата и условията на живот на местната общност.
В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Иваново 20072013 г. са включени: Визия (В), Мисия (М), 5 приоритета (П), 12 специфични цели (СпЦ) и
30 мерки (М).
Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и
качествата на средата, която тя изгражда, поддържа и обитава.
Визията за развитие на община Иваново, отразена в ОПР е:
„Община Иваново – просперитет, прецизност и стабилитет от Поломието до
Дунав”.
В Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие (АДИОПР),
визията за развитие на общината е формулирана по следния начин:
„Община Иваново да се утвърди като територия на устойчив ръст в социалноикономическата активност, качеството и стандарта на живот и, респективно,
удовлетвореността на жителите на общината”.
Дългосрочната политика на община Иваново, очертана във визията играе ключова роля
за постигането на устойчиво и балансирано местно развитие в различни аспекти икономически, социален и териториален.
Мисията дефинира стратегическата роля на община Иваново за осъществяването на
посочената визия и постигане целите на ОПР. Тя включва следните по-важни дейности:
а) насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и
управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на благоприятни
инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;
б) изграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на потребностите
общинска инфраструктура;
в) подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на
здравословна природна и екологична среда;
г) осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване;
развитие и кутурна и спортна дейност, разширяване на възможностите за отдих и развлечения;
д) утвърждаване на община Иваново като място за атрактивен туризъм и ефективен
туристически бизнес;
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е) разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоупавление и в
обществения живот.
В унисон с визията за развитие и мисията в ОПР на община Иваново са включени 5
основни приоритета:
Приоритет

1: Стимулиране

на

икономическото

развитие,

насърчаване

на

инвестициите и износа в структуроопределящите отрасли.
Приоритет 2: Поетапно развитие на инфраструктурата в съответствие с
европейските изисквания във всички аспекти – урбанистична, екологична, транспортна, В и К,
съобщителна и енергийна.
Приоритет 3: Развитие на туризма.
Приоритет 4: Съхраняване и развитие на образованието, здравеопазването,
културата и спорта.
Приоритет 5: Подобряване на взаимодействието между местните институции и
активизиране ролята на гражданското общество в управлението. Осигуряване на ред и
сигурност.
Като цяло структурата на стратегическата част в АДИОПР е променена. След новата
визия са формулирани 3 специфични цели, както следва:
Специфична цел 1 Устойчиво използване на природните и човешките ресурси
на територията на общината и овладяване на демографския отлив
Специфична цел 2 Активно участие в различни формати на териториално
сътрудничество, в това число на междуобщинско и трансгранично ниво
Специфична цел 3 Повишаване усвояемостта на средствата от фондовете на
Европейския съюз
В АДИОПР са формулирани 4 нови приоритета (П), към които няма цели, а само 20
мерки (М).
П-1: Устойчиво развитие на човешките ресурси на територията на Община Иваново.
П-2: Устойчиво управление на инфраструктурните и екологичните дейности на
територията на Община Иваново.
П-3: Устойчиво подобряване на стопанския облик на Община Иваново.
П-4: Оптимизиране на административния капацитет на Община Иваново.
Стратегическите цели и приоритети на ОПР – Иваново като цяло са съгласувани и
уместни по отношение на плановите и стратегически документи от по-високо ниво.
Приоритетите и индикативната финансова таблица на ОПР ще се използват за
базови при извършване на последващата оценка за изпълнение на документа.
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Първият приоритет е свързан със стимулиране на икономическото развитие, насърчаване
на инвестициите и повишаване на заетостта.
Вторият приоритет е насочен към развитие на инфраструктурата във всичките й аспекти.
Третият касае развитието на туризма, като отрасъл със съществен потенциал в общината.
Четвъртият приоритет предвижда развитие на образованието, здравеопазването,
културата и спорта.
Последният пети приоритет е свързан с укрепване на административния капацитет,
активизиране на гражданското общество в управлението, осигуряване на ред и сигурност.
В своята съвкупност така формулираните приоритети и тяхната успешна реализация
допринасят за изпълнение на визията и постигане целите на регионално, национално и
европейско ниво.
Заложените в ОПР на община Иваново 12 специфични цели детайлизират изпълнението
на приоритетите и визията:
Към Приоритет 1:
Специфична цел 1: Развитие на човешките ресурси и постигане равнище на заетост,
доходи и социална интеграция осигуряващи високо качество на живот.
Към Приоритет 2:
Специфична цел 1: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и
опазване на околната среда.
Специфична цел 2: Създаване на Европейски вид на селищата на общината.
Към Приоритет 3:
Специфична цел 1: Съхраняване на природното и културно-историческо наследство и
използване за целите на туризма.
Специфична цел 2: Развитие на туристическия бизнес.
Специфична цел 3: Развитие на международното и трансграничното сътрудничество в
областта на туризма.
Към Приоритет 4:
Специфична цел 1: Преструктуриране на инфраструктурата на учебните заведения за
създаване на съвременни условия за обучение и квалификация съответстващи с изискванията на
пазара на труда.
Специфична цел 2: Здравеопазване за всички хора от подготвени медици и хора и
условия, осигуряващи удобства на пациентите.
Специфична цел 3: Възстановяване традициите в културата и спорта.
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Към Приоритет 5:
Специфична цел 1: Подобряване административното обслужване на населението и
оптимизиране на предлаганите услуги.
Специфична цел 2: Въвеждане на ефективни механизми за взаимодействие между
местните институции и неправителствените организации.
Специфична цел 3: Прилагане на ефективни мерки за спазване на законността.
В ОПР са заложени 30 мерки, които са релевантни и адекватни на съществуващата
социално-икономическа ситуация в община Иваново, на приоритетите и целите за развитие, но
изпълнението на предвидените дейности не е съобразено с финансовите възможности на
общината.
Постигането на целите на ОПР – Иваново допринася пряко за изпълнение целите на ОСР
- Русе, РПР на СЦР, НСРР и реализира на практика общоевропейските цели на местно ниво.
Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираната визия за развитие, определените приоритети за действие и техните специфични
цели, които трябва да бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки,
проекти и предвидените дейности.
В извършената междинна оценка за изпълнението на ОПР се съдържа подробна
аналитична информация за дейностите, ресурсите и получените въздействия на плана от
началото на неговата реализация до 2011 г. включително. Анализът проследява изпълнението
на приоритетите, като оценката е направена на база Справки от Община Иваново за
реализираните през периода 2007-2011 г. проекти, Отчети и Доклади на Кмета, данни от
различни институции и информация от ИСУН.
За плановия период 2007-2013 г. в Индикативната финансова таблица към
Общинския план за развитие на община Иваново са заложени за изпълнение 162 дейности
и проекти на обща стойност 525 925 200 лева. Тази програма се оказва амбициозна и
нереалистична за възможностите на Общината като административен капацитет,
човешки и технически ресурси, собствен бюджет и потенциал за привличане на външни
инвестиции и средства от европейски и други фондове и програми.
Докладът за междинна оценка на ОПР показва, че за периода 2007-2011 г. са
реализирани 54 общински проекта и дейности на обща стойност 6 834 821 лева. Изводът е, че на
етапа на междинна оценка към 2011 г. Община Иваново е постигнала 33% техническо
изпълнение на ОПР на база реализирани дейности и проекти и едва 1,30% финансово
изпълнение на база планирани и реализирани инвестиции. Причината за ниския процент
финансово изпълнение, както вече споменахме е нереалистичния икономически план и
прогноза.
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В изготвения през 2012 г. Актуализиран документ за изпълнение на ОПР не е съставена
нова Индикативната финансова таблица с актуални прогнозни цени на проектите. Посочва се
само, че към 2012 г. Община Иваново има готовност за кандидатстване с 14 нови проектни
предложения на обща стойност 15 036 602 лв. По тази причина настоящата последваща оценка
за изпълнение на ОПР използва за база първоначално заложения брой проекти и инвестиции и
изследва резултатите и въздействието на всички проекти и дейности за периода 2007-2013 г., за
които има събрани данни и информация.
Реалните резултати от изпълнението на ОПР са представени в следващата таблица:
Таблица 1: Справка за проектите и дейностите на Община Иваново през периода 2007-2013 г.

№
по
ред

Наименование на проект/дейност

Ремонтно-възстановителни работи
1 на “Джамия” с. Щръклево

2

3

4

5

Реконструкция на съществуваща
подпорна стена ПИ 281, кв. 34, на
ул. “Кирил и Методий” с. Пиргово
„Реконструкция на канал за
дъждовни и битови води с.
Тръстеник ОК 178-ОК 241
BG 0202.02 .ESC.DBET „С кану
към дивата природа на природен
парк „Русенски Лом””
Основен ремонт на местен
общински път ІV-20237
с. Сваленик-с.Костанденец

6 „Ремонт на общинска пътна мрежа”

7

8

9
10

“Иваново и Букшани – запазване
природното биоразнообразие чрез
съвременен подход”
Аварийно укрепване на подпорна
стена във връзка с активизиране на
свлачищни процеси на скала на
бивш път ІV-20231 за с. Сваленик
Ремонт на улична инфраструктура
ул. „Райна Княгиня” и ул. „Средец”
с. Пиргово
Ремонт на техническа
инфраструктура – улична мрежа на

Източник на
средства –
Съответствие
програма,
с Общинския
фонд, бюджет
план за
(собствен
развитие
финансов
принос в лева)

Период на
изпълнение

Обща
стойност

(години)

(лева)

2007

189000

МКВП

П-4

2007

188734

МКВП

П-2

2007

196200

СИФ

П-2

2006-2007

41064

МРРБ
ФАР-ТГС

П-3

2007

70760

МКВП

П-2

2007

218011

Общински
бюджет

П-2

2007-2008

402744

ФАР-ТГС

П-2

2008

333326

МКВП

П-2

2008

107633

САПАРД

П-2

2008

89998

МКВП

П-2
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територията на община Иваново –
ул. “Генерал Кутинчев”, с.
Щръклево
„Аварийно изграждане на
предпазни диги и корекция на р.
Бели Лом, с. Нисово”
Аварийно изграждане на мост над
р. Бели Лом с. Нисово
Възстановяване на мост и
водопровод кв. 2, между ул. „ Т.
Маринов ” и м. Ломски места, с.
Кошов – І етап
Аварийно възстановителни работи
за отводнителен канал с. Мечка
Укрепване на свлачище на
общински път ІV-50106 в района на
Водостока, Иваново – Колоната
Основен ремонт на ул. „Петър
Беров” с. Щръклево
Възстановяване на приемен
паркинг и обслужващи сгради в
района на АР “Ивановски скални
църкви”
Обрушване на скални блокове и
изграждане на джоб стена на път
свързващ с. Нисово с път ІІІ-202
(Русе-Нисово-Кацелово)
Осигуряване на проводимост на
речното легло на р. Бели Лом с.
Нисово

2008

352444

МКВП

П-2

2008

254213

МКВП

П-2

2008

304157

МКВП

П-2

2008

279638

МКВП

П-2

2008

149408

МКВП

П-2

2008

107846

МКВП

П-2

2008

52332

МКВП

П-3

2008

71191

МКВП

П-2

2008

75417

МКВП

П-2

20 Ремонт на кметство с. Тръстеник

2008

20000

Общински
бюджет

П-5

21 Ремонт на ДСП с. Тръстеник

2008

27961
5592

МТСП-ФСП
Общински
бюджет

11
12

13

14
15
16

17

18

19

П-4

22

Ремонт читалище с. Мечка
(дограма)

2008

3000

Общински
бюджет

П-4

23

Изграждане на спирки в населени
места

2008

35100

Общински
бюджет

П-2

24

Създаване на местен
Агроинфоцентър в с. Щръклево

2008

111600

МТСП
СИФ

П-1

25

Аварийно отводняване на ул.
„Розова долина” в с. Щръклево

2008

35986

МКВП

П-2
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Авариен ремонт на общински път
26 ІV-20209 Нисово-Сваленик в

2008

137881

2008

233900

МКВП

П-2

местността Батаклията
27

„Основен ремонт и изграждане на
общинска пътна мрежа”

01.11.
„Зимна трапеза за социално слаби и
28
2008 – 31.03.
възрастни граждани”
2009 г.
„Изграждане на мост при р. Бели
29
2009
Лом – с. Нисово”
Саниране на сметища в община
30
2009
Иваново
Почистването, озеленяването и
31 съхраняването на село Сваленик –
2009
моя грижа

Субсидия РБ

П-2

14333

МТСП – фонд
“СП”

П-4

331326

МКВП

П-2

60000

Общински
бюджет

П-2

10000

ПУДООС

П-2

Да направим “зелените площи” –
наистина да са зелени

2009

10000

ПУДООС

П-2

Озеленяване и възстановяване
зелените площи в двора на ЦДГ
33
“Слънце” село Пиргово, община
Иваново, област Русе”

2009

3000

ПУДООС

П-4

34 Ремонт на стадион с. Иваново

2009

16619

Общински
бюджет

П-4

32

35

Ремонт на огради на гробищни
паркове

2009

32000

Общински
бюджет

П-2

36

Изграждане на спирки в населени
места

2009

24000

Общински
бюджет

П-2

2009

26384

Общински
бюджет

П-2

2009

32400

Общински
бюджет

П-2

2009

233737

Общински
бюджет

П-2

2009

27856
2786

МТСП-ФСП
Общински
бюджет

П-4

01.12.
2009 – 30.04.
2010 г.

20394

МТСП – фонд
“СП”

П-4

2009-2010

586469

ОПАК

П-5

37

38

39

40

Изграждане на светофарна уредба
тип "Бягащ пешеходец" и
обезопасяване на главната улица в
с. Иваново
„Рехабилитация на път
RSE3111/RSE1110 ИвановоЧервен-Табачка”
„Ремонт на общински път МОП ІV20231 от границата с община
Ветово до Сваленик”
Ремонт на сграда на ДСП – с.
Щръклево (обслужващ с.
Щръклево, с. Красен, с. Нисово, с.
Сваленик, с. Церовец)

41 „Обществена трапезария”

42

Да управляваме заедно!
(BG051IPO002/08/1.4-02)

15
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43

Въвеждане на услугата “Домашен
помощник” в община Иваново

Ремонт кметство с. Пиргово
(дограма)
Рехабилитация на улично
45 осветление за селищата от община
Иваново
Ремонт на ДСП с. Щръклево
44

46

2009-2010

124600

ОП РЧР

П-4

2010

4980

Общински
бюджет

П-2

2009

99338

Общински
бюджет

П-2

2009

30 642

ОП РЧР

П-4

2009-2010

27 089

ОП РЧР

П-4

2010

6819

Общински
бюджет

П-2

Ремонт на ДСП с. Тръстеник
47
48 Пазар с. Иваново

49

Ремонт на покрив на ЦДГ
с. Щръклево

2010

5900

Общински
бюджет

П-4

50

Ремонт на покрив на кметство
с. Церовец

2010

17971

Общински
бюджет

П-2

2010

207705

Общински
бюджет

П-2

01.10.2010 –
31.12.2010 г.

11583

МТСП – фонд
“СП”

П-4

2010-2012

66606

ОП РЧР

П-4

2008-2011

377000

ФАР
(МРРБ)

П-1

01.201012.2010

44121

МТСП

П-4

2010

935

МТСП

П-4

01.201103.2011
11.201112.2011

12077

МТСП

П-4

2011

3779

МТСП

П-4

„Ремонт на общинска пътна мрежа
51 RSE2107/ІІ-52, RSE2107/І-5,

RSE1101/ІІІ-202, RSE2100/І-2”
52 „Обществена трапезария”

“Подкрепа за достоен живот”
(ос 5 “Социално включване и
53 насърчаване на социалната
икономика”, “Подкрепа за достоен
живот” – BG051PO001-5.2-09)
Техническа помощ за изграждане
на индустриална зона към летище
Щръклево (проектиране и ПУП)
54
(BG2005/017-586.04.01 и
BG2006/018-343.10.03)техническата помощ е от МРРБ
55 Национална програма „СПОЗ”

56

Национална програма „Старт на
кариерата”

57 Национална програма „СПОЗ”

58

Национална програма „Старт на
кариерата”
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Укрепване на предпазни диги на р.
59 Русенски Лом в землището на

2011

249988

МКВП

П-2

2008-2011

739944

ОП „Околна
среда”

П-2

61 с. Тръстеник - паркове

2011

10000

ПУДООС

П-2

62 с. Тръстеник - ЦДГ

2011

3000

ПУДООС

П-4

2011

31562

Общински
бюджет 2011

П-4

2011

220007

Общински
бюджет

П-2

2011

14730

Общински
бюджет

П-2

2010-2011

37749

МКВП

П-2

2010-2011

11000

Общински
бюджет

П-2

с. Божичен
Техническа помощ за изработване
на проект за изграждане на
60 канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадни
води в с. Щръклево

63

Основен ремонт покрив на сграда
Здравна служба с. Сваленик

Ремонт на общинска пътна мрежа:
- път RSE 3109/ІІІ-501
Иваново-Две могили/64
Кошов;
- път RSE 3111/RSE 3110
Иваново-Червен/-Табачка от
км. 0+000 до км. 4+422.52
65

Основен ремонт на път до
гробищен парк с. Иваново

Отводняване на ул. “Ломска” – 95
от 130 и ул. “Любен Каравелов” –
66
ОТ87 – ОТ 92 с. Красен
67 Рехабил. ул.Пирин с. Красен

68

Рехабил.ул.Хр.Ботев, Рила, Лом,
Тракия с.Щръклево

2010

35000

Общински
бюджет

П-2

69

Рехабил. на ул.Кирил и Методий
с.Нисово

2010

26000

Общински
бюджет

П-2

70

Рехабил.ул.Демокрация с.
Сваленик

2010

26000

Общински
бюджет

П-2

71 Рехабил.ул.Оборище с. Тръстеник

2010

31000

Общински
бюджет

П-2

72 Рехабил. ул. Рила с. Иваново

2010

20000

Общински
бюджет

П-2

73 Рехабил. ул. Иван Асен ІІ с. Кошов

2010

20000

Общински
бюджет

П-2

74 Рехабил. ул. Хан Исперих с.Червен

2010

26000

Общински
бюджет

П-2

17
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Обновяване на паркове и детски
75 площадки в 8 нас.места

76

Авариен ремонт на мост над р.
Р.Лом в с. Красен

77 „Обществена трапезария”

78 „Обществена трапезария”

79 „Обществена трапезария”

80 „Обществена трапезария”

81

82

83

84

85

„Ремонт на кухня в детска градина
с. Щръклево, община Иваново”
Саниране и подмяна дограма на
административна сграда с.
Иваново, училищна работилница и
физкултурен салон на ОУ „Христо
Ботев” с. Щръклево
Проект „Красива България” „Частично саниране на сградата,
частична реконструкция на покрива
и подмяна на покривни материали
на филиал „Слънчо” в с. Щръклево
на ЦДГ „Ален мак” – с. Иваново”
„Възстановителни работи на
водосток на км. 9 + 850 по път
TGV1100 /бивш ІV – 20231/ ІІІ –
202, Горско Абланово – Опака
/Крепча – Гърчиново – граници
общини / Опака – Иваново/ Сваленик – граница общини
/Иваново – Ветово/ І – 2 между с.
Церовец и с. Сваленик; Мостово
съоръжение на река Черни Лом
между ОТ12 и ОТ15, с. Кошов;
Авариен ремонт на покрива на
Младежки дом и адм. сграда в с.
Иваново”
„Ремонт на общинска пътна мрежа:
RSE 3106 /ІІІ-501 Русе-Иваново/Божичен – 2,6 км.;
TGV1100-Сваленик – граница
община /Иваново-Ветово/ - /І-2/ 6,8 км.; RSE 1101/ІІІ-202, Русе-

797798

Субсидия РБ

П-2

137704

МКВП

П-2

14612

МТСП – фонд
“СП”

П-4

12672

МТСП – фонд
“СП”

П-4

16632

МТСП – фонд
“СП”

П-4

12474

МТСП – фонд
“СП”

П-4

14423

Общински
бюджет

П-4

2012

255660

Грантов
международен
фонд
„Козлодуй”

П-4

2012

78153

Общински
бюджет 50%
(39 076,66)

П-4

2012

71677

МКВП

П-2

2012

181676

Общински
бюджет

П-2

2010
2011
03.01.
2011 – 30.04.
2011 г.
01.10.
2011 – 31.12.
2011 г.
03.01.
2012 – 30.04.
2012 г.
01.10.
– 31.12.
2012 г.
2012

18
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Щръклево/Красен/-ІІІ 501 – 8,8 км/;
RSE 3112 Мечка – Тръстеник – 6,9
км., Община Иваново, обл. Русе”
Проектиране и обрушване на
скални блокове, по скален венец на
път, свързващ с. Нисово с път ІІІ86 202 /Русе-Нисово-КацеловоПопово/ в с. Нисово, общ. Иваново,
обл. Русе, по взривен способ в
размер на 50 м3
87 Ремонт на Общинска пътна мрежа

2012

8000

МКВП

П-2

2012

218011

Субсидия РБ

П-2

Общински
бюджет

П-2

88

Ремонт покрив на сграда Община
Иваново

2012

37423

89

Национална програма „Старт на
кариерата”

2012

3223

01.201203.2012
11.201212.2012

10422

91 Нов избор – развитие и реализация

2012 г.

35405

ОПРЧР

П-4

„Регионална програма за заетост
2012”

02.04. – 02.10.
2012 г.

21582

МТСП

П-4

„Помощ за дома” – нов модел на
93 предоставяне на социални услуги в
община Иваново

2012 -2014

244288

ОПРЧР

П-4

224214

ОПРЧР

П-4

285626

ОПРЧР

П-4

11.201212.2013

19961

МТСП

П-4

90 Национална програма „СПОЗ”

92

94 Нов избор – развитие и реализация

95 „Подкрепа за достоен живот”
96 Национална програма „СПОЗ”

МТСП

03.09.
2012 -03.09.
2013 г.
08.11.
2010-15.04.
2014 г.

МТСП

П-4

П-4

97

„Регионална програма за заетост
2013”

2012 –
2013 г.

20378

МТСП

П-4

98

Национална програма „Старт на
кариерата”

2013

4471

МТСП

П-4

16830

МТСП – фонд
“СП”

П-4

1118

МТСП – фонд
“СП”

П-4

99 „Обществена трапезария”

100 „Обществена трапезария”

02.01.
2013 – 30.04.
2013 г.
01.05.
2013 – 06.05.
2013 г.
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07.05.
2013 – 31.12.
2013 г.

35901

МТСП – фонд
“СП”

П-4

2013-2014

427532

ОПРР

П-3

2013

150147

ОПРЧР

П-4

2013-2014

63207

ОПАК

П-5

2013-2014

50951

ОПАК

П-5

2013

49476

Общински
бюджет

П-3

2013

2850

Общински
бюджет

П-4

108 на пенсионерски клуб с. Тръстеник

2013

26998

Общински
бюджет

П-4

109

„Доставка и монтаж на дограма
читалище с. Иваново”

2013

25785

Общински
бюджет

П-4

110

„Доставка и монтаж на дограма
читалище с. Сваленик”

2013

8450

Общински
бюджет

П-4

2013

119480

МКВП

П-2

2013

298526

Общински
бюджет

П-2

101 „Обществена трапезария”
102 „Реки на времето”
103 „Подкрепа за заетост”

„Община Иваново – модерна
администрация, прилагаща в
104
партньорство, ефективни политики
за постигане на местните цели”
„Компетентна и ефективна
105 общинска администрация – община
Иваново”
„Ремонт на общинска база,
намираща се на територията на
106
пристанището на с. Пиргово,
община Иваново”
107

„Ремонт на пенсионерски клуб в с.
Червен”
Извършване на ремонт на сградата

Аварийно възстановяване на
111 мостово съоръжение в с. Сваленик
на река Мали Лом
Текущ ремонт на общинска пътна
мрежа: Път RSE1103/ III-202,
Нисово – Кацелово - /Червен/ - RSE
1110 -5 км. И Път RSE3115/III-202,
Щръклево –Нисово /Сваленик/ TGV 1100/ - 6,7 км., ремонт на
112
улична мрежа в населени места: ул.
„Хаджи Димитър”- с. Пиргово, ул.
„Дунав”- с.Тръстеник, ул. „Ст.
Караджа”- с.Червен, ул.
„Еделвайс”- с. Щръклево, Община
Иваново, Област Русе
„Изграждане на културен център в
113
с. Пиргово, община Иваново”

2009-2015

2242094

2009-2015

442364

„Реконструкция на културен
114 център в с. Щръклево, община

Иваново”

Мярка 321
ПРСР
Мярка 321
ПРСР

П-4

П-4
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Изработване на Горскостопански
115 план на горите-собственост на

2013

8418

Субсидия РБ

П-2

116 Ремонт читалищна сграда Иваново

2013

30943

Общински
бюджет

П-4

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:

14 797 120

100%

В Т.Ч. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА
ИВАНОВО:

2 268 344

15%

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА,
НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

5 603 497

38%

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И
ПРОГРАМИ:

6 669 619

45%

255 660

2%

община Иваново

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ:

Обобщената справка в Таблица 1 показва, че за периода 2007-2013 г. Община Иваново
е изпълнила 116 проекта и дейности на обща стойност 14 797 120 лева. Около 40 от
реализираните проекти и дейности на стойност 2 268 344 лева са финансирани от
бюджета на Община Иваново. Това са около 15% от инвестициите в общински проекти и
дейности за отчетния програмен период. Най-много инвестиции (45%) са осигурени от
европейски фондове и програми – 6 669 619 лева, като броят на проектите, финансирани с
тези средства е 20. Близо 38% или 5 603 497 лева от направените разходи за изпълнение на
общински проекти и дейности са реализирани с помощта на държавни субсидии и
средства от национални проекти и програми.
За реализация на заложените цели и приоритети в Общинския план за развитие Община
Иваново е работила предимно самостоятелно. В партньорство и сътрудничество с други
общини за периода 2007-2013 г. са изпълнени три проекта. Два от тях на обща стойност 443 808
лева са финансирани по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество - „С кану към дивата
природа на природен парк „Русенски Лом” и “Иваново и Букшани – запазване природното
биоразнообразие чрез съвременен подход”. Третият партньорски проект „Реки на времето” е
реализиран с общините Русе и Борово на обща стойност 427 532 лева. Основните дейности в
проекта са насочени към рекламиране, представяне и привличане на интереса към
туристическите обекти в района и се финансира от ОПРР.
В условия на партньорство и сътрудничество се работи и за закриване и рекултивация на
съществуващо сметище на територията на с. Пиргово, община Иваново по Проект 2000BG16P
PE 002 „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе,
Севлиево, Силистра и Созопол” ИСПА/КФ (Регламент 1164/94 на ЕС). Приета е техническа
рекултивация на 20.11.2013 г. и биологична на 06.08.2014 г. Бенефициент за този проект е
МОСВ, с финансиране от програма ИСПА.
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Два от проектите в Таблица 1 - „Изграждане на културен център в с. Пиргово, община
Иваново” и „Реконструкция на културен център в с. Щръклево, община Иваново”, финансирани
по мярка 321 на ПРСР на обща стойност 2 684 458 лева са с продължителност до 2015 г. и
окончателния им ефект и въздействие ще бъдат отчетени и на етапа на Междинна оценка на
ОПР за новия програмен период 2014-2020 г.
Справките за капиталови разходи показват, че Община Иваново ежегодно е инвестирала
допълнителни средства за постигане целите на ОПР за дейности, финансирани както със
собствени бюджетни средства, така и със субсидии от РБ, външни помощи и други източници.
По-мащабните проекти и дейности, реализирани със средства от капиталовите програми са
посочени в Таблица 1.
Изводът, който се налага от анализа на Таблица 1 е, че Община Иваново се справя
сравнително добре с техническото изпълнение на ОПР и на етапа на последваща оценка
отчитаме 72% техническа реализация на база заложени и изпълнени проекти и дейности.
Финансовото изпълнение на база привлечени от Общината инвестиции е едва 2,8%, но
причината е в нереалистичния финансов план заложен през 2005 г., който използваме за
сравнителен анализ при оценката.
В посочените проценти не са включени и отчетени проектите и дейностите на НПО и
частни инвеститори и предприемачи на територията на община Иваново.
Реалното финансово и техническо изпълнение на плана е по-голямо, но не може да бъде
измерено точно. В настоящата последваща оценка ще представим събраните данни и
информация за проектите на училища, читалища, НПО и частния сектор, за да оценим общия
напредък и постигнатите резултати и въздействия върху целевата територия и нейното
население.
Училищата в община Иваново са реализирали 5 самостоятелни проекти на обща
стойност – 202 433 лева, както следва:
- ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Иваново - Проект № BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим
училището привлекателно за младите хора. Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към
Европейски Хоризонти – УСПЕХ“, финансиран от ОПРЧР на стойност 23 295 лева.
- ОУ „Христо Ботев” – с. Щръклево - Проект „Живеем в чиста околна среда”, участвал в
националната кампания на ПУДОС „За чиста околна среда – 2012 година”, на обща стойност 5
000 лева. Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез
въвеждане целодневна организация на учебния процес” с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”: 2012 година – 62 006 лева и 2013 година – 70 469
лева.
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- ОУ „Васил Левски” – с. Тръстеник – Проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”- Ограмотяване
на възрастни хора – 2012 г. – 21 925 лева. Проект „Да направим училището привлекателно за
младите хора.” –УСПЕХ 2011-2014 г /за учебни години/ на стойност – 19 738 лева.
Читалищата в община Иваново са реализирали 7 по-мащабни самостоятелни
проекти и дейности за отчетния програмен период на обща стойност 1 098 518 лева,
както следва:
- Ремонт на сцената на конферентна зала и хидроизолация на покрива на НЧ „Христо
Ботев – 1925 г.” – с. Иваново на стойност 8 000 лева.
- Проект за предоставяне на по-качествени културни услуги в село Красен, община
Иваново чрез „Обновление, модернизация и реконструкция на читалище „Просвета-1919 г.” с.
Красен” на стойност 350 036 лева - финансиране от ПРСР.
- Проект за Обновление, модернизация и реконстукция на сградата на читалище „Христо
Ботев-1925”, с. Тръстеник на стойност 352 198 лева - финансиране от ПРСР.
- Проект на НЧ”Възраждане 1906”, с. Щръклево - „Равни възможности” на стойност
10 411 лева от фондация „Лале”.
- Проект на НЧ”Възраждане 1906”, с. Щръклево - „Чрез изкуство към интеграция” по
програма „Малки грантове” към фондация „Лале” на стойност 4 274 лева.
- Ремонт на читалищна сграда в с. Щръклево през 2008 г. на стойност 87 044 лева и
допълваща целева субсидия от МК за ремонт на читалището и МС „Светлоструй” през 2009 г.
на стойност 96 398 лева.
- Проект „По-качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на НЧ
”Възраждане 1906”, с. Щръклево по мярка 322, от ПРСР на стойност – 190 157 лева.
Съгласно Справка от Русенската Митрополия са реализирани два самостоятелни
проекта на територията на община Иваново за 519 701 лева. Проектите са финансирани по
мярка 322 на ПРСР, както следва: Ремонт на църква „Свети апостоли Петър и Павел”, в с.
Мечка на стойност – 244 564 лева и Реконструкция и ремонт на храм "Света Параскева"-с.
Тръстеник на стойност – 275 137 лева.
По информация от Справка на ДФ „Земеделие” за периода 2007-2013 г. по ПРСР на
територията на община Иваново са изплатени субсидии на обща стойност 13 114 957 лева. От
тях ще извадим проектите по мярка 321 и 322, описани по-горе.
По инициативи на НПО, частни физически и юридически лица от ПРСР на
територията на община Иваново са финансирани 114 проекта на обща стойност
9 112 411 лева, както следва:
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Таблица 2: Справка за проектите на НПО, физически и юридически лица от община Иваново,
финансирани от ПРСР за периода 2007-2013 г.
Брой проекти,
по които има
плащания

Изплатена
субсидия

112 "Създаване на стопанства на млади
фермери"

44

1 676 750

121 "Модернизиране на земеделските
стопанства"

31

6 434 137

141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в
процес на преструктуриране"

35

319 588

312 "Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия"

4

681 936

Мярка

Проектите по така наречените „частни мерки” на ПРСР допринасят за около 1,70% от
финансово изпълнение на ОПР на община Иваново за периода 2007-2013 г. Въздействието
върху техническото изпълнение е 70%.
Проверка в ИСУН показва, че за 2007-2013 година за района на община Иваново има
регистрирани общо 5 проекта, като три от тях са с бенефициент Общината и са описани в
Таблица 1, един е на частна фирма и е прекратен, а петият, който следва да бъде отразен в
настоящата ПО е на Дирекция на Природен парк Русенски Лом - „Ломовете - Център за
опазване на скалогнездещите птици. Проектът е финансиран от ОПОС и е на стойност
931 648 лева.
Като цяло НПО и местния бизнес в община Иваново са били сравнително активни
при самостоятелно разработване на проекти и участие в процесите по усвояване на
средства от европейските фондове. Те имат съществен принос за реализацията на ОПР
през последните години. За съжаление той не може да бъде измерен точно, тъй като
няма данни за обема на частните инвестиции в селското стопанство, промишлеността и
дребния туристически бизнес.
За оценка на общото въздействие и ефекта от реализацията на Общинския план за
развитие беше проведено и анкетно проучване сред 37 граждани на община Иваново,
представители на бизнеса, НПО, читалища, образователни институции и др.
Анкетата показва следните обобщени резултати:
Според 41% от анкетираните Община Иваново е била активна в разработването и
изпълнението на проекти за устойчиво местно развитие на територията през програмния период
2007-2013 г., 5% оценяват проектната активност на Общината като силна, 30% считат, че тя е
слаба, а 24% от анкетираните не могат да преценят.
За 46% от анкетираните образователните, социалните, културните, църковните,
спортните, бизнес и неправителствени организации в Община Иваново са имали добра
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активност по отношение разработването и изпълнението на проекти. Според 49% те са били
слабо активни, а 5% нямат информация и не могат да преценят.
86% от анкетираните желаят да получават информация за изпълнението на Общинския
план за развитие на община Иваново, а 14% не желаят да получават такава информация.
Според 40% от участниците в анкетното проучване влизането на България в ЕС и
достъпа до финансови средства от европейските фондове е повлияло положително върху
развитието на общината в средна степен. За 22% влизането на България в ЕС е с висока степен
на влияние върху територията и населението на Иваново, 24% смятат, че има ниска степен или
няма влияние, а 14% не могат да преценят.
На въпроса в каква степен е информиран анкетираният за целите, мерките и дейностите
за развитие на общината, 35% отговарят, че са информирани в средна степен, 27% казват че са
слабо информирани, 8% са много добре информирани, а 30%, отговарят, че не са информирани.
На въпроса дали прилагането на Общинския план за развитие (ОПР) влияе позитивно
върху развитието на община Иваново, 51% отговарят, че по-скоро влияе, други 30%, считат, че
определено влияе, 11% отговарят, че по скоро не влияе, а 8% не могат да преценят.
На Въпроса как се развива общината от 2007 г. до момента, 70% от попълнилите
анкетата отговарят, че се развива към по-добро, 22% не могат да преценят, а 8%, че развитието
на Иваново е към по-лошо.
Постигнатият напредък на Община Иваново в изброените области се оценява от
анкетираните по следния начин ( Легенда: 5 – най-висок напредък, 1 – най-нисък напредък):
-

Икономическо развитие – 2,68 от 5;

-

Градско развитие – 2,38 от 5;

-

Инфраструктурно развитие – 2,18 от 5;

-

Екологично развитие – 2,10 от 5;

-

Социално развитие – 2,80 от 5.
Според 38% от анкетираните, ОПР оказва средна степен на въздействие върху

населението на община Иваново. За 19% влиянието е в ниска степен, 8% считат, че влиянието е
във висока степен, 11% смятат, че ОПР не оказва влияние и 24% не могат да преценят.
Според 45% от анкетираните ОПР оказва средна степен на въздейстивие върху
територията на община Иваново и нейното развитие. 11% смятат, че влиянието е във висока
степен, 27%, че е в ниска степен, за 3% няма влияние, а 14% не могат да преценят.
Оценките на участниците в анкетата за провежданата политика за регионално и местно
развитие на Община Иваново са следните:
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-

Отлична – 3%;

-

Добра – 48%;

-

Средна – 30%;

-

Слаба – 11%;

-

Не мога да преценя – 8%.
ИЗВОДИ:
В общия си вид стратегията за развитие на община Иваново с приоритети –

инвестиции в икономиката и туризма, подобряване на инфраструктурата, развитие на
образованието, здравеопазването, културата и спорта е уместна по отношение на
основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя.
Визията на ОПР е съгласувана с регионалните, национални и европейски планове и
стратегии за развитие.

През 2012 г. по препоръка от извършена междинна оценка е

изготвен актуализиран документ за изпълнение на ОПР, където визията и основните
приоритети са редактирани и допълнени. Специфичните цели и мерките в плана
кореспондират с приоритетите и визията.
За плановия период 2007-2013 г. в Индикативната финансова таблица на община
Иваново за петте основни приоритета на ОПР са заложени 162 дейности и проекти на
обща стойност 525 925 200 лева.
В края на програмния период Община Иваново е изпълнила 116 проекта и
дейности на обща стойност 14 797 120 лева. На тази база можем да обобщим, че на етапа на
последваща оценка Общината е допринесла за 72% от техническата реализация на плана
по брой изпълнени проекти и дейности и за 2,8% от финансовото му изпълнение.
Добрите резултати от изпълнението на плана се дължат на съвместните усилия на
Община Иваново, НПО, образователни, културни институции и местния бизнес, които
също са били активни в кандидатстването и изпълнението на проекти и са допринесли за
привличане на инвестиции, подобряване качеството на живот на населението и средата на
обитаване в целевата територия.
По информация от ДФ „Земеделие” за периода 2007-2013 г. по инициативи на НПО,
частни физически и юридически лица от ПРСР на територията на община Иваново са
финансирани 114 проекта на обща стойност 9 112 411 лева.
За периода 2007 – 2013 г. училищата в община Иваново са реализирали 5
самостоятелни проекти на обща стойност – 202 433 лева, читалищата 7 проекти за
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1 098 518 лева, Русенската Митрополия 2 самостоятелни проекта за 519 701 лева и
Дирекция на Природен парк Русенски Лом - 1 проект на стойност 931 648 лева.
Следователно НПО, образователни, културни институции и местния бизнес са
изпълнили общо 129 проекти и дейности на обща стойност – 11 864 711 лева. Това е около
80% от техническата реализация на плана по брой изпълнени проекти и дейности и 2,25%
от финансовото му изпълнение.
Обобщено в изпълнение на ОПР 2007-2013 г. в община Иваново са реализирани 245
проекти и дейности на обща стойност 26 662 076 лева. В края на програмния период
отчитаме техническо преизпълнение на плана – 151%, а финансовото му изпълнение на
база усвоени средства и инвестиции в целевата територия е около 5%. Като цяло
изпълнението на плана е много успешно, предвид постигнатите резултати и липсващите
данни и информация за всички инвестиции и дейности на частния сектор, които са трудно
проследими и няма как да бъдат отчетени и включени в последващата оценка. Според
70% от анкетираните граждани през периода 2007-2013 г., община Иваново се развива
успешно към по-добро и изпълнението на ОПР е допринесло за подобряване живота на
хората и на социално-икономическата ситуация в района като цяло.

ІІІ. Оценка на степента на постигане на съответните цели и
приоритети
След направения подробен анализ на реализираните проекти по изпълнението на
ОПР на община Иваново за периода 2007-2013 г. бяха изведени следните конкретни данни
за постигнатия напредък по петте приоритета, както следва:
Изпълнение

на

Приоритет

1:

Стимулиране

на

икономическото

развитие,

насърчаване на инвестициите и износа в структуроопределящите отрасли.
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този
приоритет са заложени 1 специфична цел, 3 мерки и 28 проекти за изпълнението на които са
предвидени инвестиции на обща стойност 221 176 000 лева. В края на изпълението на ОПР, по
Приоритет 1 са отчетени 116 проекта на обща стойност 9 601 011 лева. Община Иваново е
реализирала два от проектите – Създаване на местен Агроинфоцентър в с. Щръклево и
Техническа помощ за изграждане на индустриална зона към летище Щръклево на обща
стойност 488 600 лева. Останалите 114 проекта са финансирани по така наречените „частни
мерки” на ПРСР, описани подробно в Таблица 2. За „Създаване на стопанства на млади
фермери” са финансирани 44 проекта, за „Модернизиране на земеделските стопанства” – 31
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проекта, за „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” – 35
проекта и за „Създаване и развитие на микропредприятия” – 4 проекта.
По информация от Годишните доклади за изпълнение на ОПР за този приоритет
през периода 2007-2013 г. са реализирани следните по-важни проекти и дейности:
Основният отрасъл за общината – селското стопанство включва производство на
пшеница, ечемик, царевица за зърно, слънчоглед, люцерна, праскови, череши/вишни, грозде,
вино. Ръст през 2008 година бележи засаждането на нови трайни насаждания и възобновяване
традициите в областта на лозарството и овощарството. През отчетния период (2011-2012 г.) се
запазват отглежданите основни култури: пшеница -102 288 дка, ечемик – 18 655 дка, царевица –
52 322 дка, слънчоглед – 80 700, грозде/лозя – 3 200 дка и плодове (праскови – 247 дка, кайси –
238 дка, сливи – 273 дка, ябълки – 134 дка) - 892 дка. Известен застой в края на програмния
период -2013 г. се наблюдава в увеличаването на лозовите и овощни насаждения.
От животновъдството се развиват говедовъдство, дребен рогат добитък, свине и птици.
Най-голям брой крави се отглеждат в с. Пиргово, свине в село Кошов. Към м. февруари 2013 г.
то има следните характеристики: говеда - 1327, биволи – 124, овце - 6922, кози - 4515, свине 2662, птици - 92500, пчелни семейства – 4630 и един рибарник.
Наличието на сравнително голям брой реки на територията на общината благоприятства
рибарството. Функционират частни рибарници в селата Нисово, Красен, Кошов. Общинският
рибарник в село Сваленик е отдаден под наем, а в с. Мечка има басейни на „Рибно стопанство”.
На територията на общината осъществяват дейност няколко предприятия - “Прециз
интер-холдинг”АД с. Иваново, “Гъбозавод” с. Красен, “Винарна”с. Нисово, дърводелско
предприятие “ДИН-ПИРГОС”ЕООД с. Пиргово, за лекотоварни ремаркета в с. Тръстеник и
други еднолични търговци. В тях работят около 1000 души.
По проект „Стабилизиране на лозарството” в село Нисово са засадени 340 дка лозя, от
които 90 дка даващи плод. Производството на лозопосадъчен материал в селата Мечка и
Пиргово

засилва

темпове

и

предизвиква

интерес

на

купувачи

и

заинтересовани.

Производството на вино и виненият туризъм са направили първи стъпки през 2008 г., чрез
пуснатата в експлоатация „Винарска изба Райнов и синове” в село Нисово.
Създадени са съоръжения за екологично производство на ел. енергия в село Червен.
Външните инвестиции в общината се свързват и с обновяемите енергийни източници в с.
Табачка и с. Щръклево.
Дейностите по намаляване на безработицата и осигуряване на трудова заетост в
настоящата последваща оценка ще бъдат отнесени към Приоритет 4.
Анализът на дейностите по Приоритет 1 на ОПР показва добър напредък в
реализацията на предвидените мерки за стимулиране на икономическото развитие,
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насърчаване на инвестициите и износа в структуроопределящите отрасли. Найсъществен принос за изпълнението на този приоритет има местния бизнес, а най-много
средства са инвестирани от ПРСР. Общото финансово изпълнение на приоритета на база
заложени и реализирани инвестиции е 4,34%, но в технически аспект (сравнение между
заложения и изпълнен брой проекти и дейности) имаме значително преизпълнение.
Финансовото изпълнение не може да бъде измерно точно поради липса на данни за
инвестираните от частния сектор собствени средства и привлечените банкови кредити.
Процентът на финансово изпълнение е нисък, защото е изчислен на база прекалено
завишената и нереалистична прогноза от 2005 г.
Изпълнение на Приоритет 2: Поетапно развитие на инфраструктурата в
съответствие с европейските изисквания във всички аспекти – урбанистична, екологична,
транспортна, В и К, съобщителна и енергийна.
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този
приоритет са заложени 2 специфични цели, 4 мерки и 35 проекти за изпълнението на които са
предвидени инвестиции на обща стойност 121 692 500 лева. В края на изпълението на ОПР по
Приоритет 2 са отчетени 59 проекта на обща стойност 9 019 026 лева.
Към този приоритет се отнася проекта на Дирекция на Природен парк Русенски Лом „Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици” на стойност 931 648 лева.
Реализирани са и следните по-важни общински проекти и дейности:
Реконструкция на съществуваща подпорна стена на ул. “Кирил и Методий” с. Пиргово
Реконструкция на канал за дъждовни и битови води с. Тръстеник ОК 178-ОК 241
Основен ремонт на местен общински път ІV-20237 - с. Сваленик-с.Костанденец
Ремонт на общинска пътна мрежа – 2007 година
“Иваново и Букшани – запазване природното биоразнообразие чрез съвременен подход”
Аварийно укрепване на подпорна стена във връзка с активизиране на свлачищни процеси на
скала на бивш път ІV-20231 за с. Сваленик
Ремонт на улична инфраструктура ул. „Райна Княгиня” и ул. „Средец” с. Пиргово
Ремонт на техническа инфраструктура – улична мрежа на територията на община Иваново – ул.
“Генерал Кутинчев”, с. Щръклево
„Аварийно изграждане на предпазни диги и корекция на р. Бели Лом, с. Нисово”
Аварийно изграждане на мост над р. Бели Лом с. Нисово
Възстановяване на мост и водопровод между ул. „Т.Маринов” и м. Ломски места, с. Кошов
Аварийно възстановителни работи за отводнителен канал с. Мечка
Укрепване на свлачище на общински път ІV-50106 в района на Водостока, Иваново – Колоната
Основен ремонт на ул. „Петър Беров” с. Щръклево
Обрушване на скални блокове и изграждане на джоб стена на път свързващ с. Нисово с път ІІІ202 (Русе-Нисово-Кацелово)
Осигуряване на проводимост на речното легло на р. Бели Лом с. Нисово
Изграждане на спирки в населени места
Аварийно отводняване на ул. „Розова долина” в с. Щръклево
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Авариен ремонт на общински път ІV-20209 Нисово-Сваленик в местността Батаклията
„Основен ремонт и изграждане на общинска пътна мрежа”- 2008 г.
„Изграждане на мост при р. Бели Лом – с. Нисово”
Саниране на сметища в община Иваново
Почистването, озеленяването и съхраняването на село Сваленик – моя грижа
Да направим “зелените площи” – наистина да са зелени
Ремонт на огради на гробищни паркове
Изграждане на спирки в населени места
Изграждане на светофарна уредба и обезопасяване на главната улица в с. Иваново
„Рехабилитация на път RSE3111/RSE1110 Иваново-Червен-Табачка”
„Ремонт на общински път МОП ІV-20231 от границата с община Ветово до Сваленик”
Ремонт кметство с. Пиргово (дограма)
Рехабилитация на улично осветление за селищата от община Иваново
Пазар – с. Иваново
Ремонт на покрив на кметство с. Церовец
„Ремонт на общинска пътна мрежа - RSE2107/ІІ-52, RSE2107/І-5, RSE1101/ІІІ-202, RSE2100/І-2”
Укрепване на предпазни диги на р. Русенски Лом в землището на с. Божичен
Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадни води в с. Щръклево
с. Тръстеник - паркове
Ремонт на общинска пътна мрежа – 2011 година: път RSE 3109/ІІІ-501 Иваново-Две могили/Кошов и път RSE 3111/RSE 3110 Иваново-Червен/-Табачка от км. 0+000 до км. 4+422.52
Основен ремонт на път до гробищен парк с. Иваново
Отводняване на ул. “Ломска” – 95 от 130 и ул. “Любен Каравелов” – ОТ87 – ОТ 92 с. Красен
Рехабил. ул.Пирин с. Красен
Рехабил.ул.Хр.Ботев, Рила, Лом, Тракия с.Щръклево
Рехабил. на ул.Кирил и Методий с.Нисово
Рехабил.ул.Демокрация с. Сваленик
Рехабил.ул.Оборище с. Тръстеник
Рехабил. ул. Рила с. Иваново
Рехабил. ул. Иван Асен ІІ с. Кошов
Рехабил. ул. Хан Исперих с.Червен
Обновяване на паркове и детски площадки в 8 нас.места
Авариен ремонт на мост над р. Р.Лом в с. Красен
„Възстановителни работи на водосток на км. 9 + 850 по път TGV1100 – граници общини / Опака
– Иваново/ - Сваленик – граница общини /Иваново – Ветово/ между с. Церовец и с. Сваленик;
Мостово съоръжение на река Черни Лом между ОТ12 и ОТ15, с. Кошов;
Авариен ремонт на покрива на Младежки дом и адм. сграда в с. Иваново”
„Ремонт на общинска пътна мрежа: RSE 3106 /ІІІ-501 Русе-Иваново/-Божичен – 2,6 км.;
TGV1100-Сваленик – граница община /Иваново-Ветово/ - /І-2/ - 6,8 км.; RSE 1101/ІІІ-202, РусеЩръклево/Красен/-ІІІ 501 – 8,8 км/; RSE 3112 Мечка – Тръстеник – 6,9 км.”
Проектиране и обрушване на скални блокове, по скален венец на път в с. Нисово
Ремонт на Общинска пътна мрежа – 2012 г.
Ремонт покрив на сграда Община Иваново
Аварийно възстановяване на мостово съоръжение в с. Сваленик на река Мали Лом
Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2013 г.: Път RSE1103/ III-202, Нисово – Кацелово /Червен/ - RSE 1110 -5 км, път RSE3115/III-202, Щръклево – Нисово - TGV 1100/ - 6,7 км. и
ремонт на улична мрежа в населени места: ул. „Хаджи Димитър”- с. Пиргово, ул. „Дунав”с.Тръстеник, ул. „Ст. Караджа”- с.Червен, ул. „Еделвайс”- с. Щръклево
Изработване на Горскостопански план на горите-собственост на община Иваново
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Анализът на дейностите по Приоритет 2 на ОПР показва много добър напредък в
реализацията му - 7,4% финансово изпълнение и почти 70% техническо преизпълнение на
база заложено и реализирано в края на действие на плана. Това е един от най-успешните
за Община Иваново приоритети на ОПР за периода 2007-2013 г. В инфраструктурни
обекти и дейности са инвестирани най-много собствени бюджетни средства и целеви
субсидии по Капиталовата програма.
Изпълнение на Приоритет 3: Развитие на туризма.
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този
приоритет са заложени 3 специфични цели, 13 мерки и 61 проекти, за изпълнението на които са
предвидени инвестиции на обща стойност 178 156 500 лева. В края на изпълението на ОПР, по
Приоритет 3 са отчетени 4 общински проекта на обща стойност 570 404 лева, както следва:
- „С кану към дивата природа на природен парк „Русенски Лом””.
- Възстановяване на приемен паркинг и обслужващи сгради в района на АР
“Ивановски скални църкви”.
- „Реки на времето” – съвместен проект с община Борово за рекламирането,
представянето и привличането на интереса към туристическите обекти в района и община
Иваново.
- „Ремонт на общинска база, намираща се на територията на пристанището на с.
Пиргово, община Иваново”.
По информация от Годишните доклади за изпълнение на ОПР за развитието на
туризма през периода 2007-2013 г. са реализирани следните по-важни проекти и дейности:
Чрез проект „Стимулиране инвестиционната активност за обслужване на туризма”
частният бизнес бележи значителен ръст. През 2008 г. са открити два обекта за настаняване –
хотел и къщи, в село Нисово с 80 бр. места; два нови обекта за настаняване и хранене и един с
разширена база в село Божичен; комплекс „Селските къщи” в с. Церовец привлича туристи и
показва бита и културата на местните жители; местата за хранене стават все по-атрактивни,
като формират свой неповторим облик с традиционни местни специалитети.
Проект „Устройване на зони за седмичен отдих и туризъм” е свързан не само с
подкрепата на частната инициатива, но и със създаване на подходяща инфраструктура и
атракции. Във връзка с това през отчетния период е създаден учебен екологичен център в село
Иваново; Пешеходна пътека и осветление в приемната зона в „Старо Иваново”(проект
„Иваново и Букшани – защита на природното биоразнообразие чрез обучение и модерен
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подход”); Изготвен е технически проект и апликационна форма за създаване на панорамна
площадка за наблюдение на „Средновековен град Червен” - село Червен.
Ежегодно се реализира туристическата атракция „Децата на Поломието – празник под
манастира”, привличаща интереса на все повече гости-туристи.
Интерес предизвиква туристическата атракция „Дегустация на мед от Поломието”,
представена в рамките на Туристическа борса „Уикенд туризъм”- Русе през 2008 г. Местни
производители от общината участват в създаването на местна марка „Поломие” за традиционни
и екологични продукти, които да предлагат на туристите.
През 2010 г. е поставено началото на Национален фестивал на гъбата в село Красен.
По проект „Община Иваново – модерна администрация прилагаща в партньорство
ефективни политики за постигане на местните цели”, финансиран от ОПАК, се работи по
създаването на работещ интегриран туристически продукт.
Развитието на туризма заема значителна част от Общинския план за развитие на община
Иваново, тъй като са на лице всички предпоставки за превръщането му в отрасъл, носещ
приходи за общинския бюджет, създаващ работни места и поминък за жителите на общината.
Туризмът е отрасъл, който бавно се установява през последните години и търси своето място в
икономиката.
Нараства броя на средствата за подслон, които от 8 бр. хотели и къщи за подслон през
2007 г., достигат до 13 бр. хотели и къщи за подслон през 2008 г., и 14 бр. през 2010 г.,
съответно с 72 бр. легла през 2007 г., 135 бр. легла през 2008 г. и 198 бр. през 2010 г. Докато
през 2010 г. туризмът в общината бележи подем – увеличават се местата за настаняване и броят
на нощувките, то през 2011 г. се наблюдава намаляване с 40 легла. Към 31.12.2011 г. в
общината, регистрираните легла са 163 легла. Спадът се дължи на промени в нормативната
уредба, свързани с туристическия данък. Към 31.12 2012 г., регистрираните легла в общината са
158. Добър момент в тази област се оказва откриването на нов семеен хотел “Русенски лом” в
село Кошов с 40 броя нови легла (категоризиран в началото на 2013 г.). Към 31.12. 2013 г.,
регистрираните легла в общината вече са 244.
Най-голяма леглова база има в село Нисово и село Божичен, следвани от Кошов, Червен,
Иваново и Красен. Интересът към възможностите за рекреация, които предоставя Дунавския
браг край с. Пиргово и селищно образувание Стълпище, се увеличава.
През 2011 г. двата археологически резервата „Скални църкви при село Иваново” и
„Средновековен град Червен” са посетени съответно от 9597 и от 8142 туристи. Посещаемостта
на културно-историческите обекти през 2012 г. е както следва: Археологически резерват
“Скални църкви при село Иваново” - 9583 броя и Археологически резерват “Средновековен
град Червен” - 7915 броя.
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Анализът на дейностите по Приоритет 3 на ОПР показва значителен напредък в
реализацията му. За съжаление техническото и финансово изпълнение на този
приоритет трудно може да се измери, защото липсват данни за частните инвестиции,
проекти и дейности, а те имат най-съществен принос за реализацията му. На етапа на
ПО можем да обобщим, че Община Иваново със своите четири проекта е допринесла за
6,5% от техническото изпълнение на приоритета и за 0,3% от финансовото му
изпълнение. Приносът на частните предприемачи и инвеститори, реализиран в създаване
на места за настаняване и туристически атракции е значителен, но трябва да се работи
в посока на създаване на интегриран продаваем туристически продукт, маркетинг и
реклама на дестинацията за привличане на повече туристи.
Изпълнение на Приоритет 4: Съхраняване и развитие на образованието,
здравеопазването, културата и спорта.
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този
приоритет са заложени 3 специфични цели, 6 мерки и 25 проекти и дейности за изпълнението
на които са предвидени инвестиции на обща стойност 4 802 000 лева. В края на изпълнението
на ОПР, по Приоритет 4 са отчетени 62 проекта на обща стойност 6 742 385 лева, в това число:
- На Община Иваново – 48 броя проекти на стойност 4 921 733 лева
- На Училищата в община Иваново - 5 проекти на обща стойност – 202 433 лева
- На Читалищата в община Иваново - 7 проекти за 1 098 518 лева
- На Русенската Митрополия - 2 проекта за 519 701 лева.
Това е най-успешно изпълнения приоритет на ОПР на община Иваново за периода 20072013 г., който бележи и техническо и финансово преизпълнение.
В последващата оценка на неговата реализация са включени всички проекти в сферата на
образованието, здравеопазването, социалните дейности и услуги, културата и спорта. Тук са
отчетени не само проектите с така наречените „меки мерки”, а и всички интервенции в
образователната, здравна, социални и културна инфраструктури на територията на общината. В
този приоритет са отнесени и дейностите по намаляване на безработицата и осигуряване на
трудова заетост.
За разглеждания отчетен период в изпълнение на този приоритет са реализирани
следните по-важни проекти и дейности:
1. В областта на образованието:
- Озеленяване и възстановяване зелените площи в двора на ЦДГ “Слънце” село Пиргово”
- Ремонт на покрив на ЦДГ в с. Щръклево
- Ремонт на ЦДГ в с. Тръстеник
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- „Ремонт на кухня в детска градина с. Щръклево, община Иваново”
- Проект „Красива България” - „Частично саниране на сградата, частична реконструкция
на покрива и подмяна на покривни материали на филиал „Слънчо” в с. Щръклево на ЦДГ
„Ален мак” – с. Иваново”
- Саниране и подмяна дограма на административна сграда с. Иваново, училищна
работилница и физкултурен салон на ОУ „Христо Ботев” с. Щръклево
- Проект № BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за
младите хора. Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
- Проект „Живеем в чиста околна среда”, участвал в националната кампания на ПУДОС
„За чиста околна среда – 2012 година”
- Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез
въвеждане целодневна организация на учебния процес”
- Проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”- Ограмотяване на възрастни хора – 2012 г.
2. В областта на здравеопазването, социалните дейности и услуги и заетостта:
- Основен ремонт покрив на сграда Здравна служба с. Сваленик
- Ремонти на ДСП с. Тръстеник
- Ремонти на сграда на ДСП с. Щръклево (обслужващ с. Щръклево, с. Красен, с. Нисово,
с. Сваленик, с. Церовец)
- „Ремонт на пенсионерски клуб в с. Червен”
- Извършване на ремонт на сградата на пенсионерски клуб с. Тръстеник
- „Зимна трапеза за социално слаби и възрастни граждани”
- Обществени трапезарии
- Въвеждане на услугата “Домашен помощник” в община Иваново
- “Подкрепа за достоен живот”
- НП “Асистенти на хора с увреждания”-дейност ”Личен асистент”
- „Помощ за дома” – нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново
- Национална програма „СПОЗ”
- Национална програма „Старт на кариерата”
- Нов избор – развитие и реализация
- „Регионална програма за заетост 2012”
- „Подкрепа за заетост”
3. В областта на културата, културното наследство и спорта:
- Ремонтно-възстановителни работи на “Джамия” с. Щръклево
- Ремонт на църква „Свети апостоли Петър и Павел”, в с. Мечка
- Реконструкция и ремонт на храм "Света Параскева"-с. Тръстеник
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- Ремонт читалище с. Мечка (дограма)
- Доставка и монтаж на дограма читалище с. Иваново
- Доставка и монтаж на дограма читалище с. Сваленик
- Изграждане на културен център в с. Пиргово, община Иваново
- Реконструкция на културен център в с. Щръклево, община Иваново
- Ремонти на читалищна сграда в с. Иваново
- Ремонт на сцената на конферентна зала и хидроизолация на покрива на НЧ „Христо
Ботев – 1925 г.” – с. Иваново
- Проект за предоставяне на по-качествени културни услуги чрез „Обновление,
модернизация и реконструкция на читалище „Просвета-1919 г.” с. Красен”
- Проект за Обновление, модернизация и реконстукция на сградата на читалище „Христо
Ботев-1925”, с. Тръстеник
- Проект „По-качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на НЧ
”Възраждане 1906”, с. Щръклево
- Проекти „Равни възможности” и „Чрез изкуство към интеграция” на НЧ”Възраждане
1906”, с. Щръклево, финансирани от фондация „Лале”
- Провеждане на Международен пленер по живопис Пиргово
- Национален литературен конкурс „Светлоструй”
- Общински празник „От Поломието до Дунав заедно”
- Ремонт на стадион с. Иваново
- Ремонт на сградния фонд на стадиона в село Тръстеник
Анализът на дейностите показва, че това е най-успешно изпълнения приоритет на
ОПР на община Иваново за периода 2007-2013 г., който бележи и техническо и финансово
преизпълнение. При изготвянето на плана през 2005 г. за Приоритет 4 е изготвена найреалистична прогноза, а впоследствие Общината се е възползвала от всички възможности
за реализация на допълнителни дейности и услуги, което води до много добри резултати в
изпълнението. На база заложени и реализирани количествено и стойностно измерени
проекти и дейности, Приоритет 4 бележи 40% финансово и почти 150% техническо
преизпълнение.
Изпълнение на Приоритет 5: Подобряване на взаимодействието между местните
институции и активизиране ролята на гражданското общество в управлението.
Осигуряване на ред и сигурност.
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този
приоритет са заложени 3 специфични цели, 4 мерки и 13 проекти и дейности, за изпълнението
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на които са предвидени инвестиции на обща стойност 98 200 лева. В края на изпълнението на
ОПР, по Приоритет 5 са отчетени 4 общински проекта на обща стойност 720 627 лева.
Този приоритет, макар и не голям, предвижда дейности водещи до повишаване на
административния капацитет, подобряване обслужването на гражданите и обединяване
усилията на гражданското общество, което винаги води до положителни резултати. Тук
отчитаме и инвестициите в подобряване на общинската административна инфраструктура.
В изпълнение на този приоритет са реализирани следните по-важни проекти и
дейности:
- Ремонт на кметство в с. Тръстеник
- Проект по ОПАК „Да управляваме заедно!”
- Проект по ОПАК „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща в
партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”
- Проект по ОПАК „Компетентна и ефективна общинска администрация – община
Иваново”
Община Иваново работи за повишаване квалификацията на ръководни и експертни
служители. С подписания договор, през 2013 г., по Оперативна програма „Административен
капацитет” са обучени около 80 служители от общинска администрация на място и в Института
за публична администрация в град София. Работи се и по оптимизиране структурата на
общинска администрация, съобразно административните нужди на гражданите – физически и
юридически лица. И тези дейности са обвързани с повишаване степента на компетентност за
работа с граждани, чрез провеждане на обучения.
Продължава работата по „освобождаване” на общината от функции, за които няма
достатъчно капацитет, като се отдават под наем или в партньорство, при строго спазване на
законовите изисквания за публичност и прозрачност. В тази посока се работи за
сметосъбирането, снегопочистването, доставка на хранителни продукти за детските градини и
Домашния социален патронаж.
Усъвършенствана е системата за управление на административните процеси в Общината
по документооборота. Чрез проект на НСОРБ е осигурена нова електронна техника,
осигуряваща прозрачност, информираност и оперативност при обслужването на гражданите.
Усъвършенствана е системата за контрол на достъпа в административната сграда на
Община Иваново с цел спазване на работното време от служителите и регулиране приема на
гражданите.
Анализът на дейностите по Приоритет 5 на ОПР показва сравнително добър
напредък в реализацията му - 31% техническо изпълнение и значително финансово
преизпълнение на база заложено и реализирано в края на действие на плана. Не са
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постигнати напълно целите и не са предприети всички предвидени мерки по въвеждане на
ефективни

механизми

за

взаимодействие

между

местните

институции

и

неправителствените организации и по отношение на обществения ред и сигурността.
ИЗВОДИ:
Анализът в края на програмния период 2007-2013 г. показва много добро общо
изпълнение на Общинския план за развитие на община Иваново. На база заложени и
изпълнени дейности процентното техническо изпълнение на ОПР е 151%, а финансовото
му изпълнение на база усвоени средства и инвестиции в целевата територия е около 5%.
Най - добро техническо изпълнение отбелязва Приоритет 1 - Стимулиране на
икономическото

развитие,

насърчаване

на

инвестициите

и

износа

в

структуроопределящите отрасли, по който са отчетени 116 проекта.
Най - голямо финансово преизпълнение на база заложени и реализирани
инвестиции отчитаме при Приоритет 5 - Подобряване на взаимодействието между
местните институции и активизиране ролята на гражданското общество в управлението.
Осигуряване на ред и сигурност.
Най-много инвестиции в общинската територия са привлечени по Приоритет 1 9 601 011 лева и Приоритет 2 - 9 019 026 лева.
За изпълнение на Приоритет 2 - Поетапно развитие на инфраструктурата в
съответствие с европейските изисквания във всички аспекти – урбанистична, екологична,
транспортна, В и К, съобщителна и енергийна, Община Иваново е вложила най-много
собствени бюджетни средства и целеви субсидии по Капиталовата програма.
Обобщено можем да посочим Приоритет 4 - Съхраняване и развитие на
образованието, здравеопазването, културата и спорта като най-успешен за Община
Иваново за периода 2007-2013 г., с техническо и финансово преизпълнение и с найустойчиви резултати и ползи от реализираните дейности и проекти с най-дълготраен
ефект за целевата територия и нейното население.

ІV. Оценка на ефективността и ефикасността на
използваните ресурси
Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на
конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за развитие.
Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати,
продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и
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нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва да проследяват
не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия
прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в
резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и
възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
Оценката за ефективност на ОПР се изготвя на база заложените в актуализирания
документ по изпълнението на ОПР на община Иваново 23 броя индикатори (показатели и
измерители) за мониторинг и преглед на тяхната измеримост, актуалност, съгласуваност и
отношение към напредъка в изпълнението на плана.

ИНДИКАТОРИ
1. Брой реализирани нощувки и размер на приходите от нощувки в община Иваново:
– 7415 броя нощувки (за 2011-2013 г.) – Източник: Община Иваново
-

4947 лева внесен данък в Община Иваново за реализираните нощувки (за 2011-2013 г.)

-

Посетители в туристически обекти
Обект/Година
Ивановски
църкви

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

скални

Средновековен
град Червен

6 788

7 950

8 019

8 920

6 230

6 941

8 651

7 969

Източник: Регионален исторически музей – Русе

2. Наети лица в община Иваново по икономически дейности:
ГОДИНА

ОБЩО

2010
2011
2012

988
956
1050

Аграрен
305
384
405

СЕКТОРИ
Индустрия
175
137
309

Услуги
508
435
336

Източник: ОПР на община Иванова 2014-2020 г.

3. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение –
разпределение икономически дейности и сектори:
Средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в
община Иваново през периода 2009-2012 г. непрекъснато нараства – за целия период с 21,6% и
достига 6 658 лв. през 2012 г. Средно за област Русе заплащането е по-ниско (6 308 лв. за 2011
г.) Заплащането в частния сектор в община Иваново (6 727 лв. за 2012 г.) е по-високо в сравнение с
обществения сектор (6 546 лв. за 2012 г.) (Източник: ОПР на община Иванова 2014-2020 г.)
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4. Динамика на равнището на безработица (%):
Година
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Коеф. на
безработица
%
11.1%
6.47
10.33%
9.2%
14.6%
15.2%
16.9%

Брой
лица
515
300
479
427
422
440
488

Включени в
програми
безработни
196
162
149
89
113
211
106

Източник: АЗ - Дирекция „Бюро по труда” гр. Русе

5. Инвестиции във ВиК инфраструктурата на общината: ( Източник: Община Иваново)
-

Подмяна на водопровод Ф200 с ПЕВП Ф 225 мм с. Пиргово, L= 108 м;

-

Подмяна на водопровод Ф150 с ПЕВП Ф 125 мм от каптаж „Дунав 3“ до събирателната
шахта ПС Пиргово, L= 595 м;

-

Подмяна на водопровод Ф 159 с ПЕВП Ф 110 мм с. Пиргово, L = 50 м;

-

Подмяна на водопровод Ф 80 с ПЕВП Ф 63 мм по ул. „Баба Тонка“, с. Червен;

-

Ремонт на водопровод от ПС Нисово към НР с L= 300 м, Ф 160 мм ПЕВП;

-

Ремонт на гравитачен водопровод от НР Щръклево към населеното място Ф 250 мм
ПЕВП, с дължина 530 м;

-

Ремонт на водопровод Ф 80 мм АЦ с ПЕВП Ф 90 мм с L= 135 м и Ф 80 мм стомана с L=
40 м от ОК 132, ОК 149 и ОК 134, с. Нисово.

6. Качество на въздуха (базови показатели): ( Източник: Община Иваново)
Община Иваново не спада към зоните, в които са превишени нормите за КАВ. На
територията на общината няма разположен пункт за мониторинг на показателите за КАВ. Найблизкия измервателен пункт за КАВ е в град Русе. РИОСВ-Русе контролира територията на
община Иваново.
За контролираните обекти на територията на община Иваново за периода 2009-2013 г. не
са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство по компонент
„въздух”. На територията на общината няма големи горивни инсталации по смисъла на
Директива 2001/80/ЕС и наредба №10. Няма обекти на територията на община Иваново с
издадени разрешителни за търговия с квоти за емисиите на парникови газове.
От функциониращата промишленост замърсяването на въздуха на община Иваново е
незначително. В приземния слой на атмосферата, реално се отделят вредни емисии от
транспортните средства. В населените места преобладават еднофамилни жилищни сгради,
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които не оказват съществено значение върху чистотата на атмосферния въздух, с изключение
на зимните месеци, когато основната форма на битово отопление е твърдо гориво.
7. Отпадъци, депонирани на Регионално депо-Русе:

Отпадъци,
депонирани на
Регионално депоРусе (в тонове)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2 589,95

3 024,08

4 114,24

4 326,88

4 595,14

5 161,56

5 413,00

( Източник: Община Иваново)
8. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда: ( Източник: Община Иваново)
ПУДООС 2009 г.
1. с. Сваленик - „Почистването, озеленяването и съхраняването на село Сваленик – моя грижа”
– 10 000 лв.
2. с. Щръклево - „Да направим “зелените площи” – наистина да са зелени” – 10 000 лв.
3. с. Пиргово - „Озеленяване и възстановяване зелените площи в двора на ЦДГ “Слънце” село
Пиргово, община Иваново, област Русе” – 3000 лв.
ПУДООС 2011 г.
1. с. Тръстеник – паркове – 10 000 лв.
2. с. Тръстеник – ЦДГ – 3000 лв.
ОП „Околна среда” 2008-2011
1. Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадни води в с. Щръклево - 739 944,00 лв.
ИСПА
1. Закриване и рекултивация на съществуващо сметище на територията на с. Пиргово, община
Иваново по Проект „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България –
Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол” ИСПА - бенефициент МОСВ
9. Инвестиции в изграждане и основен ремонт на пътища: ( Източник: Община Иваново)
2007 година
1. Основен ремонт на местен общински път ІV-20237 с. Сваленик-с.Костанденец 70 760,00 лв.
2. „Ремонт на общинска пътна мрежа” - 218 011,00 лв.
2008 година
1. Ремонт на улична инфраструктура ул. „Райна Княгиня” и ул. „Средец” с. Пиргово - 107
633,00 лв.
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2. Ремонт на техническа инфраструктура – улична мрежа на територията на община
Иваново – ул. “Генерал Кутинчев”, с. Щръклево - 89 998,00 лв.
3. Авариен ремонт на общински път ІV-20209 Нисово-Сваленик в местността Батаклията 137 881,00 лв.
4. „Основен ремонт и изграждане на общинска пътна мрежа” - 233 900,00 лв.
2009 година
1. „Рехабилитация на път RSE3111/RSE1110 Иваново-Червен-Табачка” - 32 400 лв.
2. „Ремонт на общински път МОП ІV-20231 от границата с община Ветово до Сваленик” 233 737 лв.
2010 година
1. „Ремонт на общинска пътна мрежа RSE2107/ІІ-52, RSE2107/І-5, RSE1101/ІІІ-202,
RSE2100/І-2” - 207 705,00 лв.
2011 година
1. Ремонт на общинска пътна мрежа 220 007,00 лв.:
- път RSE 3109/ІІІ-501 Иваново-Две могили/-Кошов;
- път RSE 3111/RSE 3110 Иваново-Червен/-Табачка от км. 0+000 до км. 4+422.52
2. Основен ремонт на път до гробищен парк с. Иваново - 14 730,00 лв.
2012 година
1. „Ремонт на общинска пътна мрежа 181 676,00 лв.:
- RSE 3106 /ІІІ-501 Русе-Иваново/-Божичен – 2,6 км.;
- TGV1100-Сваленик – граница община /Иваново-Ветово/ - /І-2/ - 6,8 км.;
- RSE 1101/ІІІ-202, Русе-Щръклево/Красен/-ІІІ 501 – 8,8 км/; RSE 3112 Мечка –
Тръстеник – 6,9 км., Община Иваново, обл. Русе”
2013 година
1. Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 298 526,22 лв.:
- Път RSE1103/ III-202, Нисово – Кацелово - /Червен/ - RSE 1110 -5 км.
- Път RSE3115/III-202, Щръклево –Нисово /Сваленик/ - TGV 1100/ - 6,7 км.,
- ремонт на улична мрежа в населени места: ул. „Хаджи Димитър”- с. Пиргово, ул. „Дунав”с.Тръстеник, ул. „Ст. Караджа”- с.Червен, ул. „Еделвайс”- с. Щръклево, Община Иваново,
Област Русе.
10. Брой реализирани партньорства и проекти, обект на междуобщинско сътрудничество – 4
броя (Източник: Таблица 1 в настоящата ПО)
11. Стойност на реализираните публични инвестиции: (Източник: ПО)
27 133 633 лева по данни от настоящата ПО
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12. Разпределението на съфинансирането при реализиране на публични инвестиции между
отделните източници на финансиране (съотношение между собствени ресурси на общината,
трансфери от републиканския бюджет, грантове от фондовете на ЕС, частни инвестиции и др.) е
посочено в Таблица 1.
13. Брой привлечени инвеститори – няма информация на етапа на ПО за този индикатор и
трудно може да се измери.
14. Стойност на инвестициите, реализирани в резултат от предприети мерки в сферата на
териториалния маркетинг – няма информация на етапа на ПО за този индикатор и трудно
може да се измери.
15. % нуждаещи се жители на община Иваново с осигурен достъп до социални услуги в
общината – този индикатор е неизмерим и няма данни на етапа на ПО.
16. Брой лица, включени в програми за обучение и заетост:
Проекти, програми и
мерки за заетост:
Национална програма „От
социални помощи към
осигуряване на заетост"
НП „Асистенти на хора с
увреждания"
НП „Старт на кариерата"
НП „Помощ за
пенсиониране"
НП „Компютърно
обучение на младежи"
НП „Заетост и обучение на
хора с трайни увреждания"
НП „В подкрепа на
майчинството"
Програма за повишаване
пригодността за заетост на
младежи
Проект „Активни услуги
на пазара на труда"
Проект „Младежка
заетост-Гаранция за
бъдеще"
НП „Социални услуги в
семейна среда"
Красива България
Проект „Нова заетост
ключови умения за
заетост"

2007
118

2008
91

2009
105

2010
74

2011
41

2012
34

2013
22

41

40

33

9

8

8

9

X
X

X
X

X
X

1
X

1

X

X

X

X

4

4

1

X

1

6

1

2

1

X

2

X

X

X

30

23

X

X

X

2

X

X

X

X

9

X

X

X

X

1

X

X

X

1

11
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Регионални и браншови
програми за обучение и
заетост
Проект "Реализация II"
Проект "Повишаване
възможностите за заетост
на безработни лица чрез
качествено професионално
обучение"
хема BG051PO001-1.2.01 "Насърчаване
стартирането на проекти
за развиване на
самостоятелна стопанска
дейност" -Компонент 1.
Проект
"Подкрепа за
предприемчивите българи"
- Компонент 1
Схема BG051PO001-1.1.05
- „Отново на работа".
Проект "Детегледач - шанс
за реализация с обучение
към заетост"
Схема BG051PO001-1.1.03
- „Развитие". Проект Нов
избор -развитие и
реализация"
Схема BG051PO001-1.1.06
"Създаване на заетост на
младежите чрез
осигуряване на
възможност за стаж"
Схема BG051PO001-1.1.12
"Първа работа"
Схема BG051PO001-1.1.11
"Подкрепа за заетост"
Проект "Шанс за работа 2013"
Проект "Подобряване
пригодността за заетост на
безработни лица чрез
повишени професионални
и ключови
компетентности"
Проект
"Професионалист"
Мерки за заетост и 15
обучение

14

10

2
1

52

4

4

2

1

139

3

1

3
50
1
•

1

1
19

4

1

11

2

7

Източник: АЗ - Дирекция „Бюро по труда” гр. Русе

17. Брой / площ на нерегламентираните сметища – на територията на община Иваново няма
нерегламентирани сметища.
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18. KWh електроенергия, произведена от ВЕИ: ( Източник: Община Иваново)
На територията на община Иваново функционират пет фотоволтаични централи:
-

ФтЕЦ „Корина Експорт” – с. Червен, собственик „Корина Експорт” ЕООД.
Мощност: 25.92 kW, площ: 0.648 дка, въведена в експлоатация на 16.04.2009 г.
Произведена през 2009 г. ел.енергия – 35,265 MWh
Произведена през 2010 г. ел.енергия – 41,941 MWh
Произведена през 2011 г. ел.енергия – 45,334 MWh
Произведена през 2012 г. ел.енергия – 46,474 MWh
Произведена през 2013 г. ел.енергия – 46,271 MWh

-

ФтЕЦ „Щръклево” – с. Щръклево, собственик „Приста Солар” ООД. Мощност: 100
kW, площ: 2.5 дка, въведена в експлоатация на 26.04.2012 г.
Произведена през 2012 г. ел.енергия – 27,504 MWh
Произведена през 2013 г. ел.енергия – 140,112 MWh

-

ФтЕЦ „Щръклево-1” – с. Щръклево, собственик „Ник Енерджи” ЕООД. Мощност:
1500 kW, площ: 30 дка, въведена в експлоатация на 12.07.2012 г.
Произведена през 2012 г. ел.енергия – 164,68 MWh
Произведена през 2013 г. ел.енергия – 2011,86 MWh

-

ФтЕЦ „Табачка” – с. Табачка, собственик „Слънчева Енергия 2” ЕООД. Мощност:
78.12 kW, площ: 1.5624 дка, въведена в експлоатация на 29.06.2012 г.
Произведена през 2012 г. ел.енергия – 4,714 MWh
Произведена през 2013 г. ел.енергия – 104,384 MWh

-

ФтЕЦ „Табачка-1” – с. Табачка, собственик „К2 Енерджи” ЕООД. Мощност: 78.12
kW, площ: 1.5624 дка, въведена в експлоатация на 29.06.2012 г.
Произведена през 2012 г. ел.енергия – 4,486 MWh
Произведена през 2013 г. ел.енергия – 105,672 MWh

19. Брой жители с достъп до интернет – всички населени места в общината имат осигурен
достъп до Интернет
20. Км изградени / ремонтирани / подменени елементи на пътната инфраструктура (пътища,
улици, пътни съоръжения и др.) – информацията за индикатора се дублира с тази по т. 9
21. Км изградени / ремонтирани / подменени елементи на енергийната инфраструктура
(трафопостове, мрежи и др.) – ( Източник: Община Иваново)
Рехабилитация на улично осветление в 13 населени места в община Иваново:
- 2008 г. – 80 303 лв.
- 2009 г. – 99 338 лв.
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22. Км изградени / ремонтирани / подменени елементи на водостопанската инфраструктура
(водопроводи, мрежи, канализация, хидромелиоративни съоръжения и др.) - – информацията за
индикатора се дублира с тази по т. 5
23. Новосъздадени или благоустроени зелени площи – ( Източник: Община Иваново)
От 2010 г. до момента в община Иваново се работи по проект „Община Иваново –
пространство на удобството и красотата” - Подобряване на средата за живот в Община Иваново
чрез обновяване на паркове и детски площадки в 8 /осем/ населени места - Пиргово, Мечка,
Божичен, Сваленик, Красен, Нисово, Тръстеник и Щръклево, одобрен за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Ос 3, мярка 322.
Проведена е обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и благоустрояване на
обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в
осем населени места на територията на община Иваново“ и включва следните обекти:
„Рехабилитация и благоустрояване на общински парк в кв.109, ПИ 1192 - с.Пиргово“;
„Рехабилитация и благоустрояване на общински парк в кв.36, ПИ 1191- с.Пиргово;
„Рехабилитация и благоустрояване на общински парк в кв.26, УПИ V-502 - с.Мечка“;
„Рехабилитация и благоустрояване на площад и градинка, кв.23 - с.Нисово“;
„Рехабилитация и благоустрояване на общински парк в кв.56, ПИ 511 - с.Божичен“;
„Рехабилитация и благоустрояване на общински парк в кв.11, ПИ 164 - с.Сваленик“;
„Рехабилитация и благоустрояване на общински парк, кв.37, ПИ 343 - с.Красен“;
„Рехабилитация и благоустрояване на площад в кв.126, ПИ 1204 – с.Тръстеник“;
„Рехабилитация и благоустрояване на общински парк в кв.39, УПИ І - 169 – с.Тръстеник;
„Рехабилитация и благоустрояване на общински парк в кв.116, УПИ ІІІ-1679 - с.Щръклево“.
В АДИОПР на община Иваново са заложени 23 индикатора за мониторинг и оценка
на изпълнението. По-голямата част от тях са измерими, добре формулирани и не следва да
се променят в новия програмен период.

За по-добрата оценка на социално-

икономическите процеси и въздействия от реализацията на плана следва да се добавят и
някой нови индикатори, които да съответстват на актуални статистически показатели и
да бъдат лесно измерими. Подобни индикатори могат да бъдат: население на общината,
брой деца в детски градини, брой ученици в училища, брой социални услуги и др.
На база индикатори ОПР на община Иваново бележи много добро изпълнение на
етапа на ПО. Най-видимото въздействие и ефективност от прилагането на плана са
инвестициите в инфраструктурата – ремонт на пътища, подобряване на ВиК мрежи,
производство на енергия от ВЕИ, общо благоустрояване на средата и др.
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Оценката на ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между
използваните ресурси при изпълнението на заложения ОПР за целия период от време 2007-2013
г. Извършен е аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани от община Иваново,
други организации и частни компании, финансирани със средства от бюджета на общината,
структурни фондове на ЕС, ЕЗФРСР, частни инвестиции и други източници.
В тази част на последваща оценка ще разгледаме обобщено финансовото изпълнение на
отделните приоритети на база сравнение между заложеното в Индикативната финансова
таблица на ОПР и реално отчетеното изпълнение и инвестиции, както и броя на изпълнените
проекти.
Приоритет 1: Стимулиране на икономическото развитие, насърчаване

на

инвестициите и износа в структуроопределящите отрасли.
В индикативната финансова таблица на ОПР за този приоритет са заложени 28 проекти
за изпълнението на които са предвидени инвестиции на обща стойност 221 176 000 лева. В края
на периода по Приоритет 1 са отчетени 116 проекта на обща стойност 9 601 011 лева.
Реализирано е около 414% техническо и 4,34% финансово изпълнение в края на периода на база
заложено в ОПР.
По този приоритет е постигната много добра ефикасност на вложените ресурси, тъй като
с много по-малък обем от заложените в плана средства са изпълнени четири пъти повече
проекти и дейности.
Приоритет 2: Поетапно развитие на инфраструктурата в съответствие с
европейските изисквания във всички аспекти – урбанистична, екологична, транспортна, В
и К, съобщителна и енергийна.
В индикативната финансова таблица за този приоритет са заложени 35 проекти за
изпълнението на които са предвидени инвестиции на обща стойност 121 692 500 лева. В края на
изпълението на ОПР по Приоритет 2 са отчетени 59 проекта на обща стойност 9 019 026 лева.
Отчитаме 7,4% финансово изпълнение и почти 70% техническо преизпълнение на база
заложено и реализирано в края на действие на плана.
По този приоритет също е постигната много добра ефикасност на вложените ресурси,
тъй като с почти тринайсет пъти по-малко средства от заложените в плана са изпълнени един и
половина пъти повече проекти и дейности.
Приоритет 3: Развитие на туризма.
В индикативната финансова таблица на ОПР към този приоритет са заложени 61
проекти, за изпълнението на които са предвидени инвестиции на обща стойност 178 156 500
лева. В края на изпълението на плана по Приоритет 3 са отчетени 4 общински проекта на обща
стойност 570 404 лева. За съжаление няма точни данни за частните проекти и инвестиции в
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сферата на туризма, а те са значителни. Това прави измерването на ефикасността на вложените
ресурси на етапа на ПО невъзможно.
Приоритет 4: Съхраняване и развитие на образованието, здравеопазването,
културата и спорта.
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този
приоритет са заложени 25 проекти и дейности за 4 802 000 лева. В края на периода по
Приоритет 4 са отчетени 62 проекта на обща стойност 6 742 385 лева.
Приоритет 4 бележи 40% финансово и почти 150% техническо преизпълнение.
Това е най-успешният приоритет на ОПР на община Иваново за периода 2007-2013 г.
Отчитаме изключително добра ефективност на вложените ресурси. С около 2 милиона лева
повече от планираното са реализирани два пъти и половина повече проекти и дейности.
Приоритет 5: Подобряване на взаимодействието между местните институции и
активизиране ролята на гражданското общество в управлението. Осигуряване на ред и
сигурност.
В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него за този
приоритет са заложени само 13 проекти и дейности, за изпълнението на които са предвидени 98
200 лева. В края на изпълнението на плана по Приоритет 5 са отчетени 4 общински проекта на
обща стойност 720 627 лева. Анализът на дейностите по Приоритет 5 показва 31% техническо
изпълнение и значително финансово преизпълнение на база заложено и реализирано в края на
действие на плана. Изводът е, че с девет пъти повече от планираните финансови средства за
този Приоритет са реализирани по-малко от половината проекти и тук няма много добра
ефикасност на вложените ресурси за изпълнението.
Ефикасността не може да бъде измерена точно, тъй като се предполага, че има още
инвестиции (най-вече частни), за които няма информация. Въпреки това от събраните
данни и направения анализ се налага извода, че най-добра ефикасност на вложените
ресурси е постигната при Приоритет 4 - Съхраняване и развитие на образованието,
здравеопазването, културата и спорта.
ИЗВОДИ:
Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикатори показва подобряване
на социално-икономическото развитие на община Иваново, частично обновяване на
инфраструктурите, насърчаване на заетостта, разнообразяване на предлаганите социални
услуги и други положителни въздействия. Най-видимият ефект от прилагането на плана
остават инвестициите в инфраструктурата - ремонт на пътища, обществени сгради,
благоустрояване и др.
Оценявайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект
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върху населението и целевата територия можем да отчетем добра обща ефективност за
периода 2007-2013 г.
Най-добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на
Приоритет 4, а най-слаба при Приоритет 5.

V. Обобщени изводи от проведената последваща оценка на
изпълнението на Общински план за развитие на община
Иваново за периода 2007-2013 г.
Извършената Последваща оценка показва много добри резултати от изпълнението на
Общинския план за развитие на община Иваново за периода 2007-2013 г.
В Индикативната финансова таблица към ОПР са заложени 162 дейности и проекти на
обща стойност 525 925 200 лева. Тази финансова програма се оказва амбициозна и
нереалистична за възможностите на общината. През отчетния програмен период са реализирани
245 проекти и дейности на обща стойност 26 662 076 лева. Оценката показва техническо
преизпълнение на плана – 151% и финансово изпълнение на база усвоени средства и
инвестиции в целевата територия - около 5%. Тук ниският процент е резултат от
нереалистичната финансова прогноза, изготвена през 2005 г. Следователно изпълнението на
плана е много успешно, предвид постигнатите резултати и липсващите данни и информация за
всички проекти и дейности на частния сектор, които са трудно проследими и няма как да бъдат
отчетени и включени в последващата оценка.
В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Иваново 2007-2013 г.
са включени: Визия, Мисия, 5 приоритета, 12 специфични цели и 30 мерки.
Визията на ОПР звучи актуално, съгласувана е с регионалните, национални и европейски
планове и стратегии за развитие. През 2012 г. по препоръка от извършена междинна оценка е
изготвен актуализиран документ за изпълнение на ОПР, където визията е редактирана и
допълнена. Заложените приоритети са добре изведени като брой и точно подредени.
Специфичните цели кореспондират с приоритетите и визията.
В общия си вид стратегията за развитие на община Иваново с приоритети – икономика,
инфраструктура, туризъм и развитие на образованието, здравеопазването, културата и спорта е
уместна по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се
променя през новия програмен период 2014-2020 г.
Обобщено можем да посочим Приоритет 4 - Съхраняване и развитие на образованието,
здравеопазването, културата и спорта като най-успешен за Община Иваново за периода 2007-
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2013 г., с техническо и финансово преизпълнение и с най-устойчиви резултати и ползи от
реализираните дейности и проекти с най-дълготраен ефект за целевата територия и нейното
население.
Най - добро техническо изпълнение отбелязва Приоритет 1 - Стимулиране на
икономическото развитие, насърчаване на инвестициите и износа в структуроопределящите
отрасл, най - голямо финансово преизпълнение отчитаме при Приоритет 5 - Подобряване на
взаимодействието между местните институции и активизиране ролята на гражданското
общество в управлението. Осигуряване на ред и сигурност.
За изпълнение на Приоритет 2 - Поетапно развитие на инфраструктурата в съответствие
с европейските изисквания във всички аспекти – урбанистична, екологична, транспортна, В и К,
съобщителна и енергийна, Община Иваново е вложила най-много собствени бюджетни
средства и целеви субсидии по Капиталовата програма.
В АДИОПР на община Иваново са заложени 23 индикатора за мониторинг и оценка на
изпълнението. По-голямата част от тях са измерими, добре формулирани и не следва да се
променят в новия програмен период. За по-добрата оценка на социално-икономическите
процеси и въздействия от реализацията на плана следва да се добавят и някой нови индикатори,
които да съответстват на актуални статистически показатели и да бъдат лесно измерими.
Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикатори показва подобряване на
социално-икономическото

развитие

на

община

Иваново,

частично

обновяване

на

инфраструктурите, насърчаване на заетостта, разнообразяване на предлаганите социални услуги
и други положителни въздействия. Най-видимият ефект от прилагането на плана остават
инвестициите в инфраструктурата - ремонт на пътища, обществени сгради, благоустрояване и
др. Оценявайки видимите, реални резултати от изпълнението на ОПР и техния ефект върху
населението и целевата територия можем да отчетем добра обща ефективност за периода 20072013 г. Най-добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на
Приоритет 4, а най-слаба при Приоритет 5.
Основните източници на средства за изпълнение на плана са фондовете на ЕС – ФАРТГС, ОПРЧР, ОПРР, ОПАК и ПРСР, по-малко финансиране е получено от национални фондове
и програми на българската държава и средства от общинския бюджет на Иваново.
В Община Иваново е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от
гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Общината
е натрупала значителен опит в разработването и изпълнението на проекти, но все още няма
достатъчен административен и финансов капацитет за сериозно усвояване на средства от
европейските фондове. Добрите резултати от изпълнението на плана се дължат на съвместните
усилия на Община Иваново, НПО, образователни, културни институции и местния бизнес,
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които също са били активни в кандидатстването и изпълнението на проекти и са допринесли за
привличане на инвестиции, подобряване качеството на живот на населението и средата на
обитаване в целевата територия.
Според 70% от анкетираните граждани през периода 2007-2013 г., община Иваново се
развива към по-добро и изпълнението на ОПР е допринесло за подобряване живота на хората и
на социално-икономическата ситуация в района като цяло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Община Иваново е изпълнила много успешно Общинския план за развитие за периода
2007-2013 г., както от гледна точка на предвидени и реализирани проекти и дейности, така и от
гледна точка на привлечени инвестиции, въпреки нереалистичната финансова рамка на
стратегическия документ. За реализацията на плана са работили активно всички заинтересовани
страни – местната власт, общинската администрация, бизнеса, НПО, културни, образователни
инистуции и др. Изграден е капацитет сред всички бенефициенти за успешно разработване,
управление, изпълнение и приключване на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други
източници.
Последните тенденции в развитието на Иваново показват (макар и доста слабо и
колебливо) подобрение на социално-икономическото развитие на общината, което се нуждае от
стимули за преодоляване на проблема с безработицата, ускоряване на икономическия растеж и
устойчивост на развитието. Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в
развитието на общината са се увеличили през последните години. Необходимо е ново
териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и
осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие 2014-2020 г.
На тази основа, стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2020 г.
следва да бъде агресивна по отношение на развитието на местната икономика, подкрепяща по
отношение на обновяването на инфраструктурите и стабилизираща за създаване на
необходимите предпоставки за желания териториален баланс в развитието и протичането на
демографските процеси.
В резултат на проведената последваща оценка за изпълнение на ОПР на община
Иваново имаме следните препоръки:
1. Да се следи стриктно изпълнението на програмата за реализация към плана за развитие
на община Иваново 2014-2020 г. и да бъде актуализирана веднага след приемане на
окончателните варианти на Оперативните програми за получаване на средства от фондовете на
ЕС до края на 2015 г.
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2. Допълване на формулираните индикатори в новия план за развитие на община Иваново
за периода 2014-2020 г. на етапа на неговата актуализация.
3. Определяне на оптимален брой количествени стойности на индикаторите.
4. Иницииране на мерки за създаване на работещ механизъм за периодично събиране на
данни по заложените индикатори и текущо отчитане на напредъка в изпълненито на ОПР.
5. Интегриране на индикаторите, т.е обединяване на същите постигнати от различни
организации – общинска администрация, други публични организации, структурите на
гражданското общество, бизнеса и т.н.
6. Да се търсят нови възможности за кандидатстване и финансиране на готовите проекти
на Общината, с цел реализация до 2020 г.
7. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се активизират бизнеса и НПО да
участват в различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на
заложените цели и приоритети до 2020 г.
8. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР 2014-2020 г. от страна на Кмета на
общината и Общинския съвет.
Предвидените средства за осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на
планиране на ОПР 2007-2013 г. са по-скоро от общ принципен характер, доколкото се
установява липса на конкретни целенасочени действия в тази посока в периода на реализиране
на мерките за въздействие на плановия документ.
Предприетите от страна на община Иваново инициативи тук могат да бъдат:
• Консултации с всички заинтересовани страни за координация и мобилизация на местните
ресурси с цел успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие;
• Диалог и съобразяване с мнението на гражданите;
• Обсъждането на влиянието на реалните общински политики върху хората;
• Достъп на гражданите до информация за изпълнението на ОПР, чрез предпочитани от
тях информационни канали.
Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща системата за
координация на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите страни,
включително за осигуряване на информация и публичност.
Необходимо е информацията за изпълнението на ОПР да е директна, доколкото
принципът на прозрачност и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван
със средства по ОП и доколкото Програмата за управление на община Иваново е предвидено да
се отчита ежегодно.
Нужно е също така да се предвиди разработването на механизми за събиране на актуална
информация от заинтересованите страни за техния принос в изпълнение на ОПР.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ – Агенция по заетостта
АСП – Агенция за социално подпомагане
АДИОПР – Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие
АДИОСРОР - Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на
област Русе 2010-2013
АДИРПРСЦР – Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
Северен централен район 2010-2013
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ДГС – Държавно горско стопанство
ДЛС – Държавно ловно стопанство
ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие
ЕО – екологична оценка
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПРР – Национален план за регионално развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка
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NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от
ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за равитие
ОСП – Обща селскостопанска политика
ОПР – Общински планове за развитие
ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОСЗ – Общинска служба по земеделие
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
ПЧП – публично-частни партньорства
РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите
РСЗ – Регионална служба по заетостта
СЦР – Северен централен район
СИФ – Социално-инвестиционен фонд
СОУ – средно общообразователно училище
СЦ – Стратегическа цел
СпЦ – Специфична цел
ТБО – твърди битови отпадъци
ТГС – трансгранично сътрудничество
ТИЦ – туристически информационен център
ТСБ – Териториално статистическо бюро
УО – Управляващ орган
ЦДГ – целодневна детска градина
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