ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие
на Община Тутракан 2007 – 2013
Законът за регионално развитие, в сила от 31.08.2008 г. има за цел да създаде
условия за провеждането на държавна политика за регионално развитие, основаваща
се на следните принципи:
1. единен подход за планиране и програмиране;
2. концентрация на ресурсите;
3. допълване на финансирането от национални публични източници при
съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови
институции;
4. междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в
процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията,
наблюдението и оценката;
5. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на международно, национално, регионално и местно равнище;
6. партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и
оценката.
С общинския план за развитие се определят средносрочните цели и
приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие на общината в съответствие с
областната стратегия за развитие. „Устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие" е съхраняване, развитие и извършване на целенасочени промени в условията
за живот и труд в районите чрез взаимносвързани действия в икономическата и
социалната сфера в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и
защитата срещу всички форми на дискриминация.
Този доклад е разработен на основание чл.23 от Закона за регионалното развитие
и чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Общинският план за развитие на Община Тутракан (2007-2013г.) е приет с
решение № 255 по протокол № 21 от заседание на Общински съвет Тутракан,
проведено на 28.07.2005 година.
Общинският план за развитие на Община Тутракан е разработен при коренно
различни социално- икономически условия от днешните, в условията на предстоящо
присъединяване на Република България към Европейския съюз, когато действаха
предприсъединителните инструменти.
Новите социално-икономически реалности в Европа, в това число приетата
Стратегия „Европа 2020”, предвиждаща прилагането на интегриран подход при
планирането и осъществяването на секторните политики, поставят на преден план
необходимостта от интегриране на 3-те нови форми на растеж, а именно интелигентен,
устойчив и приобщаващ, развитието на държавите и регионите в Европа.
Съгласно ЗРР (чл. 30, 31) стратегическите планове подлежат на наблюдение и
оценка с оглед постигане на ефективност и ефикасност на планирането,

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на развитието. Чл. 33 на ЗРР
регламентира извършването на междинна оценка не по-късно от 4 години от началото
на периода на действие на стратегическите планове, и в частност на Общинския план за
развитие.
При извършването на оценката са взети предвид изискванията на Закона за
регионалното развитие в /в сила от 31.08.2008 г., Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм.
ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24
Ноември 2009г./, Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии
и планове за регионално и местно развитие - 2009 година, одобрени от министъра на
регионалното развитие и благоустройството със заповед № РД 02-14-844 от 20 май
2009 г., както и действащите в областта на регионалното развитие регламенти на
Европейския съюз.
Целите и приоритетите на ОПР към настоящия момент са съотносими както спрямо
националните, така и спрямо тези на ЕС.
В резултат на общественото обсъждане и на базата на изводите от социалноикономическия анализ, гражданите на община Тутракан се обединяват около следната
визия за бъдещето на своята община:
Община Тутракан да се превърне във високо развит селскостопански,
промишлен и туристически център с ключово значение за транснационалното
икономическо сътрудничество и привличането на чужди инвестиции, с
разширяваща се и обновяваща се инфраструктура, със съхранени културно
исторически и природни забележителности, с високо квалифицирана работна
сила и висок индекс на човешко развитие.
В съответствие с изпълнение на декларираната визия и разработени приоритети,
стратегически цели и мерки за развитие на Община Тутракан, са представени
реализираните по-долу проекти и инвестиции:
Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика
Мерки:
1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции и
осигуряване на заетост на населението.



„Да подобрим заедно работната среда в „Брезентови изделия” АД, с БФП от
109 109лв. по договор ESF-2302-07-10004, финансиран от ОП Развитие на
човешките ресурси 2007-2013
„Стартиране на самостоятелна стопанска дейност и откриване на нови
работни места чрез откриване на заведение за бързо хранене в с.Нова Черна,
Община Тутракан”, с БФП от 13 732лв. по договор ESF-1203-07-10003,
финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013

1.2. Постигане на устойчиво развитие и успешно интегриране на индустриалния,
аграрния, туристическия и сектора на услугите в европейските икономически
структури.


„Внедряване на иновация Очистена влакнеста маса от сепарирани
отпадъци от хартиени опаковки и хартии с произход битов отпадък в




ЕКОБУЛХАРТ ЕООД”, БФП от 2 869 546лв (общ бюджет 5 579 940лв.) по
договор К-26-Е84 по ОП Развитие на конкурентоспособността и българската
икономика 2007-2013
„Повишаване на енергийната ефективност на „Ем Ел Пи Ес” АД”, БФП
907 236лв. по ОП Развитие на конкурентоспособността и българската
икономика 2007-2013
„Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на
производствената дейност и реорганизиране на производствения процес за
ЕТ „Ник пластик – Валя Петрова” с БФП от 246 195 лв. (общ бюджет
378 762лв.) по ОП Развитие на конкурентоспособността и българската
икономика 2007-2013

Приоритет 2. Подобряване качеството на живота на гражданите на
Община Тутракан
Мерки:
2.1. Създаване на подходяща работна и битова среда на гражданите и гостите на
общината;
 „Подкрепа за достоен живот” - предоставяне на услугата "Личен асистент" от
Община Тутракан, БФП от 61 324,00лв., ОПРЧР /Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
 „Основен ремонт на етнографски музей и рехабилитация на крайдунавски
парк ІІ част с прилежащи паркови зони”, Община Тутракан, БФП от 1 524
244,00 лв., ПРСР, Мярка 322
 Проект „Благоустрояване на „Крайдунавски парк- частІ, етап ІІ”, Община
Тутракан, БФП 443 хил.лв., съфинансиране на стойност 49 хил.лв.,
финансирано по Оперативна програма за рибарство и аквакултури и Местна
стратегия за развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”
 Тутракан – модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с
история, традиции и изкуства, Община Тутракан, ДБФП №218 от
19.08.2013г., финансирано по Оперативна програма за рибарство и
аквакултури и Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница –
Тутракан – Сливо поле”, Сума по БФП: 463 293,92лв.
2.2. Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата и бизнесинфраструктура в съответствие с европейските стандарти.
 „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени
площи в гр. Тутракан”, Община Тутракан, БФП 1 583 772,00лв., ПРСР,
Мярка 322
 „Реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водопроводна
мрежа на с .Белица на Община Тутракан”, Община Тутракан, БФП 3 618
938,00 лв., ПРСР, Мярка 321
 Проект "Трансмариска - древното начало на Тутракан", Община Тутракан,
БФП на стойност 2 648 467,70лв., Оперативна програма “Регионално
развитие ”2007-2013
 Подобряване на местната образователна инфраструктура на Община
Тутракан чрез обновяване и модернизиране на двете детски градини ОДЗ

„Полет” и ЦДГ „Славянка” и преоборудване на техните кухни, Оперативна
програма “Регионално развитие 2007-2013

2.3. Постигане на устойчиво развитие чрез достигане на европейските стандарти и
въвеждане на европейския опит в областта на опазването на околната среда.
 „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ
и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан, бюджет 516
хил.лв.лв. Оперативна програма “Околна среда 2007-2013"
 Проекти финансирани от ПУДООС за 2012 и 2013 на стойност над 20 хил.лв

Приоритет 3. Създаване на благоприятна социална среда за духовно развитие
Мерки:
3.1. Преструктуриране и оптимизиране на социалната инфраструктура с цел повисока ефективност от функционирането й.
 Организиране на дейността "Домашен помощник" на населените места на
Община Тутракан фаза ІІІ-обща стойност 192 395,74 лв. Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013"
 „Подкрепа за достоен живот” - предоставяне на услугата "Личен асистент" 6 асистенти за 10 потребители, срок на изпълнение 19 месеца – бюджет 61
324,00лв., БФП: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”-Личен асистент
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013"
3.2. Осигуряване на качествени и достъпни социални услуги на населението,
разширяване на техния обхват, подобряване управлението на социалните дейности
и гражданския контрол по предоставянето им.
 Проект „Нека по-добре да защитим и да се грижим за здравето на нашите
деца, живеещи по поречието на река Дунав” - изграждане на педиатричен
кабинет в МБАЛ-Тутракан, на обща стойност 35 920, 90 лв., финансиран от
Европейски финансов механизъм в партньорство с АДО „Дунав”- обособен
нов педиатричен кабинет в МБАЛ- Тутракан и доставено оборудване –
детски ехограф
 „Преустройство и модернизиране на МБАЛ- Тутракан с предоставяне на
възможност за долекуване” на стойност 4 436 444,00 ОП Регионално
развитие 2007-2013
 Проект „Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан” за изграждане
на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ / и изграждане на Център за
социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ на стойност до 1 031 190 лв.,
Програма за развитие на селските райони, М 321
 „Създаване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в
гр.Тутракан”, осъществен от „Кетъринг БГ” ЕООД, финансова помощ на
стойност 139 856лв., Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
2007-2013

3.3. Осигуряване на равни възможности за духовно развитие, подпомагане
дейността на самоуправляващите се културни институции и обогатяване на
културния календар на общината.





„Тутракан –Дунав и традиции”, ДБФП № 522 от 15.09.2015г. на стойност 50
хил.лв., финансиран от Оперативна програма за рибарство и аквакултури
2007-2013 и Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан –
Сливо поле”
„Промоционална кампания за продукти от риболов и аквакултури”,
ДБФП № 149 от 04.01.2013г. на стойност 382 хил.лв., финансиран от
Оперативна програма за рибарство и аквакултури 2007-2013
"Фестивал „ОГНЕНИЯТ ДУНАВ", ДБФП №355 от 24.06.2014г. на стойност
57 хил.лв., финансиран от Оперативна програма за рибарство и аквакултури
2007-2013 и Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан –
Сливо поле”

Приоритет 4. Развитие на местното самоуправление и гражданското общество
Мерки:
4.1. По-нататъшно демократизиране на местното самоуправление чрез въвеждане на
европейските иновационни практики.
 „Ефикасност и ефективност – гарантиране на целите
в местната
администрация
на Община Тутракан чрез оптимално използване на
наличните ресурси”, Договор №12-11-12/09.11.2012г., ОП Административен
капацитет 2007-2013
 „Изготвяне на функционален анализ на администрацията в Община Тутракан
и провеждане на свързаните с него семинари”, ДБФП № 11-1211/09.11.2012г., ОП Административен капацитет 2007-2013
 „По-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община
Тутракан чрез обучение на служителите в общинската администрация”
ДБФП №А12-22-170/05.04.2013г., ОП Административен капацитет 20072013
 "Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в
Община Тутракан", ДБФП 13-22-113 от 06.12.2013г., ОПАК 2007-2013г,
подприоритет 2.2

4.2. Развитие на формите на пряката демокрация чрез създаване на активни
граждански структури, неправителствени организации и др. и тяхното овластяване.
 Изграждане капацитет на МИГ за територията на Община Тутракан и
Община Сливо поле на обща стойност 88 659,33 лв., ПРСР, Ос-4 ЛИДЕР,
конструирана МИГ – СНЦ „Източна Елия” - Тутракан-Сливо поле
 Изграждане капацитет на МИРГ за територията на Община Тутракан,
Главиница и Сливо поле-рибарска област- обща стойност 14 990,00 лв.,



Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 създадено СНЦ МИРГ „Тутракан-Главиница-Сливо поле”, разработена и
подадена за утвърждаване СМР.
Одобрена Стратегия за изпълнение на МИРГ „Тутракан-Главиница-Сливо
поле”- с бюджет 7 040 988,00 лв. ОП"РСР" /Оперативна програма за
развитие на сектор Рибарство/

За периода 2007 – 2013 най – значителни средства са разходвани за реализиране на
мерките по Приоритет 2 – “Подобряване качеството на живот на гражданите на
общината”. Разходите са за реализация проекти вече в областта на инфраструктурата и
опазване на екологичното многообразие. Началото на плановия период – 2007, 2008 и
2009 са годините с най-много средства инвестирани за реализиране на проектите. Това
е породено от факта, че за повечето то тях са необходими основополагащи стъпки за
реализиране, т. е. те са качествено нови проекти. Останалите до 2013 година периоди са
с по-малък относителен дял в инвестираните средства – това са предимно
довършителни работи и поддръжка, а също така от значение е и факта, че проектите не
са излишно разтеглени във времето, а се цели максимална ефективност при
изпълнението им.
В заключение мога да подчертая, че въпреки икономическата криза през втората
половина на периода са сключени договори за финансиране и са реализирани проекти,
които допринасят за подобряване качеството на живот на гражданите на общината,
както и за развитието на бизнеса и създаването на условия за устойчиво развитие, за
постигане стратегическите цели на Общинския план за развитие 2007-2013 г.

