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1. ВЪВЕДЕНИЕ. РЕЗЮМЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ. 

 

Общинският план за развитие /ОПР/ на Община Братя Даскалови за периода 2014 – 

2020 г. е основен стратегически документ, който предначертава целите и приоритетите 

за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво и за ефективното управление 

на общината. Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на 

община Братя Даскалови, определен от ситуационния анализ на настоящото състояние 

и перспективите за развитие, както и политиките, залегнали в актуалните европейски, 

национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Основната цел 

на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от 

конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.  

Законодателната рамка въвежда задължително изискване за съгласуваност на ОПР с 

основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

Общинския план за развитие на община Братя Даскалови за периода 2014-2020г. е 

разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, 

Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022г.), 

Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020г.), Областна 

стратегия за развитие на област Стара Загора (2014-2020г.), Регионалния план за 

развитие на Югоизточен район (2014-2020г.), Националната стратегия за регионално 

развитие (2012-2022г.), Националната програма за реформи (2011-2015г.), 

Националната програма за развитие България 2020, стратегията „Европа 2020”. Като 

интегриран рамков документ, ОПР е в пълно съответсъвие със стратегическите цели на 

ЕС в областта на регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, 

социалните и териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт и 

методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение 

на общинския план за развитие.  

Общинският план за развитие на община Братя Даскалови съдържа анализ на 

икономическото и социалното развитие на Общината; анализ на силни и слаби страни, 

предимства и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на 

Общината; обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, системата от 

индикатори за организиране на наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на 

развитието и чрез принципа на партньорство; реда и начина за осигуряване на 

информация и публичност на плана; мерки за организация на изпълнението и контрол. 

Обхватът на ОПР включва цялата територия на Общината. Наблюдението на 

постигнатите резултати в процеса на изпълнение на стратегиите и плановете за 

регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на 

стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване 

на регионалното и местното развитие, като за стратегическите и плановите документи 

се изработват междинни и последващи оценки и доклади за тяхното изпълнение. 
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Настоящата Междинна оценка на ОПР 2014 – 2020 на Община Братя Даскалови е 

изготвена във връзка с разпоредбата на чл. 33, ал.1, чл. 36, ал. 1 от Закона за 

регионалното развитие и ППЗРР, както и раздел  на плана – „Необходими дейности по 

наблюдението, оценката и актуализацията на плана“. Оценката има за цел да представя 

информация за:  

• постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите за развитието 

на общината; 

• възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за 

тяхното преодоляване;  

• прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОПР до края на 

периода на неговото действие. При изготвянето на междинната оценка е 

използвана актуална и обективна статистическа и оперативна информация от 

официални източници - НСИ, от ведомствени информационни системи – 

Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора, РУО – Стара Загора, РЗИ – 

Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане“ и  оперативни данни от 

общината. Проследен е и приноса на средствата от ЕСИФ, чрез публично 

достъпни данни в ИСУН и ИСУН 2020. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оставащото изпълнение на общинския план за развитие зависи от ефикасността 

и ефективността на системата за управление, наблюдение и оценка на плана, която ще 

подпомогне изпълнителната власт и органите на самоуправление в общината, както и 

отговорните административни звена за постигане на европейските стандарти за добро 

управление. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

 

С оглед подобряване хода на изпълнението и наблюдението на Общинския план за 

развитие на Община Братя Даскалови, се предлага да бъдат предприети следните 

конкретни мерки:  

• Да се извърши актуализация на Общински план за развитие на Община Братя 

Даскалови 2014 – 2020 година; 

• Да се извърши промяна по отношение на времето за реализация на отделните 

елементи, като се отчитат забавянията в процедурите и схемите за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ;  
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• Да се извършва и прецизира годишно докладване, като се включи информация 

за напредъка по индикаторите;  

• Да се приложи по - ефективна системата за управление, наблюдение и вътрешна 

оценка на плана, която да отчита напредъка по ОПР, включително приноса на 

бизнеса и другите организации и институции на територията на общината, чиято 

дейност допринася за постигане на набелязаните цели;  

• Да се изработят и приложат конкретни действия и механизми за осигуряване на 

информация и публичност за изпълнението на ОПР, напр. кръгли маси, 

обсъждания, секторни срещи - дискусии и др.;  

• Нужно е да се активизират общинските структури и НПО за разработване и 

реализиране на проекти с европейско или/и национално финансиране. 

2.ЧАСТ 1. 

ЦЕЛИ, МЕТОДИ И ДЕЙНОСТИ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА Братя Даскалови 

2.1.Цели на междинната оценка на ОПР  

 

Настоящата междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Братя 

Даскалови 2014- 2020 е извършена в съответствие с чл. 33 от Закона за регионалното 

развитие /РЗЗ/. Тя има за основна цел да подпомогне цялостното управление на 

Общинския план за развитие, да даде оценка на първоначалните резултати от 

изпълнението, оценка на степента на постигане на съответните заложени цели и 

приориети, да извърши преценка за ефективността на използваните ресурси. В 

заключение, посредством междинната оценка ще се изведат заключения и препоръки за 

изпълнението на документа. Целите, които си поставя Междинната оценка са да се 

извърши независим и качествен преглед на изпълнението на ОПР 2014 – 2020 с оглед: 

1. Да се формулират препоръки за:  

• необходимостта от промени по отношение на ОПР на община Братя 

Даскалови, които да се използват за актуализирането на ОПР за остатъка 

от периода до 2020 г., както и при подготовката на ОПР за бъдещи 

периоди;  

• необходимите действия на административните структури за развитие във 

връзка с по нататъшното изпълнение на ОПР;  

• подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство 

и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР.  

2. Да се подобри организацията и координацията на компетентните органи за 

изпълнение на ОПР, посредством:  
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• преглед на предходни оценки на публичните инвестиции на територията 

на общината;  

• оценка на изпълнението на ОПР - оценка на първоначалните резултати от 

изпълнението на ОПР и оценка на степента на постигане на съответните 

целите на ОПР; 

• оценка на координацията на ОПР: 

✓ съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на регионалното 

развитие от по - високо ниво; 

✓ по отношение на системата на изпълнение, наблюдение, контрол и 

оценка;  

✓ по отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на 

проекти;  

✓ по отношение на създадените механизми за събиране на данни по 

заложените в ОПР индикатори; 

✓ по отношение на мерките за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнението на ОПР; 

✓ по отношение на мерките за постигане на необходимото съответствие на 

ОПР със секторните политики, планове и програми;  

✓ по отношение на прилагане на принципите на партньорство с местната 

общност и с други общини.  

• оценка на стратегията на ОПР: 

✓ релевантност и консистентност на стратегията на ОПР;  

✓ принос към целите на стратегия „Европа 2020” ;  

✓ ориентираност на ОПР към хоризонталните теми и приоритети;  

✓ оценка на стратегията по отношение на промените в социално - 

икономическите тенденции; 

✓ валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за 

развитие;  

✓ оценка на ефективността и ефикасността на използването на финансовите 

ресурси;  

✓ използване на възможностите за финансиране от националния бюджет и 

ОП;  

✓ управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината). 

• изводи и препоръки за актуализация на ОПР и за разработване на документи, 

стратегии и програми за бъдещото развитие на Общината. 

Междинната оценка осигурява надеждна и полезна за заинтересованите страни 

информация за степента на постижимост на постигнатото спрямо планираното и да 

бъдат изведени водещите пунктове по отношение на слабите и силните страни в 

процеса по реализация стратегическия планов документ. Тя се явява опорна точка в 

процеса по актуализация на ОПР за остатъка от програмния период и допринася за 

повишаване ефективността на процеса по изготвяне и изпълнение на стратегически 

планови решения. Междинната оценка на изпълнението на ОПР се извършва, за да 

се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от 
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прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и 

приоритетите, заложени в ОПР. В по - широк план оценяването на ОПР е процес, 

свързан с подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането 

на публични програми и политики в областта на планирането и управлението на 

територията. Междинната оценка има важно значение, за да се идентифицират 

тенденциите, да се проследи прогреса, да се извлекат поуките, да се корегират 

действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, 

да се осигури отчетност, да се развие съответния капацитет на администрацията. 

Основните задачи, които се поставят с изготвянето на МО са: 

• да се събере обективна информация за степента на изпълнение на ОПР до 

момента на оценката като цяло и по отделни приоритети и цели; 

• да се анализира събраната информация посредством подходящ 

методически инструментариум; 

• да се конкретизират и актуализират мерките и целите, като се съобразят с 

настъпилите промени в икономически и социален план; 

• да се посочат изпълнени мерки и цели и/или такива, чието значение е 

отпаднало; 

• да се откроят дефицити и слабости и да се направят препоръки по 

отношение на бъдещи/последващи оценки. 

 

Най-общо приносът на Междинната оценка за стратегическото развитие на 

общината може да бъде обобщен по следния начин: 

• по-добро формулиране и интегриране на стратегическите интервенции и 

определяне на актуални и адекватни приоритети на политиката за общинско 

развитие на всяка от включените в обхвата на поръчката общини; 

• подобряване качеството и ефективността на изпълнение на набелязаните в 

ОПР интервенции; 

• оптимизиране и използване на ресурси за общинско развитие и подобряване 

отчетността на изпълнението на ОПР; 

• насърчаване въвеждането на механизми, осигуряващи публичност и широк 

обществен достъп до информация относно постигнатите в резултат на 

изпълнението на ОПР резултати; 

• насърчаване комуникацията в процеса на формиране на местната политика 

за развитие и диагностициране на слабостите в процеса по координация на 

ОПР и набелязване на подходи за тяхното преодоляване. 

Основните индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за 

развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на Междинна оценка, затова 

тя е направена въз основа на предварително дефинирани критерии за оценка на 

изпълнението на ОПР, които определят качеството и степента на изпълнение на 

целите и приоритетите.  
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Използвани са описателни формулировки като рамкови качествени критерии за 

описание на напредъка по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие, така както са определени в ОПР, в контекста на 

целите и приоритетите на националната и европейската политика за сближаване. 

 

Критерии за оценка Определение 

Обоснованост / съответствие и 

съгласуваност 

Целите на ОПР съответстват ли на 

установените силни/ слаби страни и 

проблеми на общината? 

Ефективност Постигнатите резултати водят ли до 

изпълнение на поставените цели? 

Ефикастност Съответстват ли вложените материални, 

човешки и финансови ресурси на 

постигнатите резултати? 

Полезност Постигнатите резултати и вложените 

ресурси отговарят ли на поставените 

цели? 

Устойчивост Въздействието на постигнатите резултати 

стабилно ли е във времето? 

 

При подготовката на Междинната оценка беше събрана информация, която 

характеризира качеството на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР.  

 

Междинната оценка дава отговор на следните основни въпроси:  

Критерии за оценка Въпрос 

Наличие на ефективни механизми за 

координация и съгласуване 

До каква степен целите, специфичните 

цели и резултатите, записани в 

проектните предложения на Община 

Братя Даскалови, съответстват на тези, 

определени в ОПР? 

Наличие на взаимосвързаност и 

позоваване 

Ефективна ли е институционалната 

организация за развитие на местно ниво? 

Наличие на правомощия Наличие на 

правила и ресурси 

Ефективна ли е ролята на всеки от 

участниците в процеса на планиране, 

изпълнение и мониторинг на развитието 

на местно ниво? 

Наличие на ефективни системи, 

правила и процедури 

Как е организиран информационният 

обмен във връзка с изпълнението на ОПР? 

Наличие на база данни / проверими До каква степен механизмите за събиране 
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данни на данни подкрепят мониторинга на ОПР? 

 

По време на Междинната оценка не бяха срещнати трудности в процеса на 

работа, като Възложителят и неговите представители оказаха пълна подкрепа за 

осигуряване на необходимата информация и документи, касаещи предмета на оценката. 

2.2.Методика и използван подход за изпълнение на междинната оценка 

 

Оценката е периодично съждение за съответствието, ефикасността, ефективността, 

въздействието, устойчивостта на проект, програма, стратегия или политика съобразно 

предварително определените цели на проекта, програмата, стратегията или политиката. 

Тя се основава на текущите доклади, изготвени по време на прилагането, но може да 

включва и допълнителни проучвания от външни наблюдатели. Основната цел на 

оценяването е подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането 

на публични програми и политики, поради което основните цели на оценяването на 

стратегии и програми са свързани с планиране, изпълнение и отчетност. Оценката е от 

важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се 

извлекат поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да се отговори 

на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез 

учене. Всички тези функции на оценяването са еднакво важни и нито една от тях не 

изключва друга. 

Основните критерии, които се използват за постигане на обективна преценка, са 

критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и 

устойчивост. Междинната оценка включва: анализ на резултати от предишни оценки, 

оценка на продължаващата валидност на анализа на силните и слабите страни и 

потенциала, оценка на продължаващата уместност и съгласуваност на стратегията, 

оценка на ефективността на количественото определяне на целите, оценка на 

ефективността и ефикасността на изпълнението до момента и на очакваните 

въздействия (вероятно постигане на общите цели въз основа на напредъка по 

отношение на специфичните и оперативните цели) и на тази основа - на политиката и 

разпределението на финансовите ресурси, оценка на качеството на прилагането и 

организацията на мониторинга. 

За изпълнение на представените дейности са използвани методи, съгласувани с 

Методиката за провеждане на Междинна оценка на Областните стратегии за развитие и 

съобразно приложимите насоките на ЕК, описани в базирания в интернет инструмент 

за оценка на социално - икономическото развитие EVALSED. Изпълнителят използва 

две основни групи методи за оценка:  

❖ При изпълнението на настоящия документ бяха използвани две основни групи 

методи за оценка: 

А. Методи за набиране и документиране на информация: 
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o проучване на документи:  преглед на всички документи, свързани с 

прилагането на процеса на оценката; 

o интервюта, проведени с ключови участници в разработването и 

изпълнението на ОПР: обобщените отговори на зададените въпроси 

дават задълбочена информацията за цялостния процес на планиране, 

изпълнение и отчитане на ОПР, както и за организацията и 

взаимодействието между основните партньори; 

o метод на статистическата групировка: оценителният екип използва този 

метод при групиране и подготовка за анализ на финансираните проекти, 

подпомагащи изпълнението на приоритетите на ОПР. 

Б. Методи за анализ на събраната документация:  

o експертна оценка: оценката на изпълнението на ОПР беше формално 

разделена между експертите по темите: „Техническа инфраструктура и 

екология”, „Икономическо развитие и туризъм” и „Социални дейности, 

здравеопазване, образование, култура и спорт”, „Административен 

капацитет”. Експертите оформиха свои становища, от които бяха 

изведени обобщените резултати от оценката;  

o качествен анализ: този метод беше използван за изследване на качеството 

на изпълнение на приоритетите. По този начин са идентифицирани 

нуждите от подобрения и/или корекции, на база на което Изпълнителят 

предлага изводи и препоръки;  

o факторен анализ: чрез този метод бяха определени две групи фактори: 

тези, които до момента влияят върху изпълнението и друга група, които 

ще оказват въздействие в бъдеще. 

За провеждане на качествена оценка на изпълнението на ОПР на Община Братя 

Даскалови, бяха изискани всички документи, касаещи планирането, отчитането и 

наблюдението, групирани по видове документи и нива както следва: 

• Документи за планиране развитието на община Братя Даскалови – Общински 

план за развитие 2014 – 2020 с индикативни финансови параметри и 

индикатори; 

• Документи за планиране на развитието на област Стара Загора и Южен 

централен район; 

• Доклади от оценки на Регионален план за развитие за Югоизточен район и 

оценка на Областна стратегия за развитие; 

• Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Братя Даскалови; 

• Други източници на информация – териториалните служби и Националния 

статистически институт, Агенция по заетостта, служба ГРАО в общината, 

Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН и  ИСУН 2020). 
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2.3.Описание на извършените дейности. 

Извършването на оценката включваше следните етапи: 

• Подготвителен, включващ разработването на Встъпителен доклад и работен 

план - график, уточняване на необходимите документи и процедури на 

взаимодействие, както и провеждане на встъпителна среща с експерти, 

определени от Възложителя, за обсъждане на конкретните стъпки по 

извършване на оценката; 

• Преглед на документи и събиране на информация, включващ преглед на 

предоставените документи, свързани с оценката; провеждане на интервюта с 

експерти от Община Братя Даскалови в областите „техническа инфраструктура 

и екология”, „икономическо развитие и туризъм”, „социални дейности и 

здравеопазване, образование, спорт и култура” и „административен капацитет”; 

• Анализ на събраната информация и разработване на доклад от междинната 

оценка на ОПР. 

 

3.ЧАСТ 2 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА Братя Даскалови 2014-2020. 

 

3.1.Кратък преглед на стратегическата част на ОПР на община Братя 

Даскалови за периода 2014-2020. 

 

В съдържателен план ОПР на община Братя Даскалови за периода 2014-2020 г. 

включва: 

Въведение: 

• Aнализ на икономическото и социално развитие на Община Братя Даскалови: 

o  Обща характеристика на общината; 

o Развитие на социалната сфера и човешките ресурси;  

o Икономическо развитие; 

o Характеристика на публичната инфраструктура;  

o Състояние на околната среда и екологични рискове;  

o Административен капацитет; 

• SWOT анализ; 

• Стратегическа част на общинскя план за развитие на Община Братя Даскалови 

за периода 2014-2020; 

• Индикативна финансова таблица; 

• Индикатори за наблюдение и оценка на плана; 
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• Наблюдение, оценка и актуализация на ОПР на Община  Братя Даскалови за 

периода 2014-2020г; 

• Осигуряване на информираност и публичност на плана и прилагане на принципа 

на партньорство; 

• Програма за реализация на Общинския план за развитие; 

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като 

аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а 

дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 

практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 

При разработването на ОПР са отчетени принципите и постановките заложени в 

следните документи: 

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 

2012-2022 г., приета с Решение на Министерски съвет No 696/24.08.2012 г.; 

• Регионален план за развитие на ЮЦР за периода 2014г.-2020г., приет с Решение 

на МС No 461 / 01.08.2013 г. 

• Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2014 - 2020 

г.; 

• Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.; 

• Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 

• Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.; 

• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.; 

• Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община 

Братя Даскалови; 

• Междинна оценка за реализацията на Общинския план за развитие на община 

Братя Даскалови (2007 - 2013 г.); 

• Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014 – 2020 година. 

Стратегическата част на ОПР е структурирана в следните части: 

• Визия за развитието на Общината; 

• Приоритети – 4 бр.; 

• Специфични цели – 13 бр.; 

• Мерки - 30 бр. 

  

 

Визията на Община Братя Даскалови изразява бъдещото желано състояние, 

постигнато на основата на потенциала на Общината при оптимално използване на 

наличните възможности за развитие: 

«Просперираща община с модерна инфраструктура, модерно селско стопанство, 

преработвателна промишленост, спокойно място за живеене, чиста околна среда и 

възможности за развитие на младите хора». 
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Избраната визия е основа за формулиране на конкретни цели и мерки за 

постигането на желаното състояние в средносрочен и дългосрочен план. Като 

първо ниво на конкретизация се явява главната цел на общинския план за 

развитие, а именно:  

«Да постигне икономически растеж, подобрено качество на живот и възможности за 

развитие на своите жители, запазено и оценено природно и културно наследство». 

3.2.Оценка на ОПР по отношение на промените в социално- 

икономическите тенденции в Община Братя Даскалови. 

 

В аналитичната част на ОПР подробно са описани всички аспекти на проблемите 

и състоянието на Община Братя Даскалови, като природо - географска и демографска 

характеристика, икономическо и социално развитие, инфраструктура, околна среда, 

условия на живот и други. Информацията е достоверна. По - голямата част от 

статистическата информация използвана за целите на анализа се отнася за времевия 

хоризонт 2007 - 2012 г., което означава, че тя не е достатъчно актуална към днешна 

дата.  

Препоръка: 

Препоръчва се данните да бъдат актуализирани, за да може да бъде проследено 

състоянието на социално - икономическата обстановка в общината и развитието на 

отделните сектори през първите три години от изпълнението на плана. 

 

3.2.Валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за 

развитие. 

 

Използваните аналитични методи за оценка на силните и слабите страни и 

потенциала за развитие са адекватни. Такива са SWOT анализа на състоянието, 

проблемите и възможностите за развитие и оценка на външните и вътрешните фактори. 

Уравновесени са положителните и отрицателните фактори за развитието на общината 

като са противопоставени. Според анализа на състоянието на общината факторите са 

правилно разграничени като се разглежда кои са благоприятни и кои неблагоприятни. 

SWOT - анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира 

действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и 

възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.  

Основен инструмент при този анализ е общата матрица, отразяваща взаимодействието 

на вътрешните фактори (силни и слаби страни), и външните фактори (възможности и 

заплахи).  
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Изготвянето на SWOT - анализа на община Братя Даскалови е извършено с отчитане 

интересите на всички заинтересовани страни. Резултатите от процеса са както следва: 

ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ, ГЕОГРАФСКИ ДАДЕНОСТИ, 

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО, 

АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА 

Силни страни 

Стимулатори на развитието 

Слаби страни 

Ограничители на развитието 

• Територия - исторически кръстопът, 

част от Югоизточен район; 

• Уникалните природни дадености 

• Чиста околна среда; 

• Благоприятни природни дадености и 

ресурси за развитие на земеделието 

/животновъдство, трайни насаждения/, 

горско стопанство и туризъм; 

• Ниските подпочвени води; 

• Естествената растителност и зелените 

площи в рамките на населените места 

заемат съвсем ограничении 

пространства; 

• Неефективната и не добре работеща 

система за презентиране на 

историческото и културно наследство 

на Общината и изработването и 

разпространението на туристически 

продукти, като перспективна основа за 

развитие на различни видове туризъм и 

най-вече на международен културно-

познавателен, еко, селски и спортен. 

СТОПАНСКИ СЕКТОР 

Силни страни 

Стимулатори на развитието 

Слаби страни 

Ограничители на развитието 

• Изградена транспортна и 

комуникационна инфраструктура; 

• Наличие на  фирми с заявени 

намерения за технологично 

обновяване и увеличаване на 

производствата; 

• Близост до център с научен и 

изследователски потенциал; 

• Общината разполага с изключително 

висок потенциал за развитие на 

екологичния, културен, селски и 

спортен туризъм; 

• Близост до функциониращ 

международен панаир като пазар на 

водещи технически постижения и 

• Недостатъчно създадени и 

функциониращи високотехнологични 

производства; 

• Нисък дял на иновации и ползването им 

във фирмите; 

• Разрушените съществували 

външнотърговски връзки и загуба на 

традиционни пазари; 

• Недостиг на инвестиционен капитал за 

обновяване и разширяване на 

производствата; 

• Изоставените, амортизирани 

производствени предприятия, 

непривлекателни за нови инвестиции; 

• Липсата на нови зони, устроени за 
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средище за бизнес-срещи, контакти и 

обмяна на опит с над 40 

международни и национални 

изложения, изграждащ бизнес 

партньорства и условия за нови 

пазари; 

• Предприети действия за привличане 

на инвестиции – български и 

чуждестранни; 

• Предпоставките за развитие, 

укрепване и разширяване на МСП и за 

създаване на нови; 

• Изграден и утвърден пазар за плодове 

и зеленчуци, 

  

инвестиции; 

• Остарялото оборудване и технологии; 

• Неразвито партньорство между 

фирмите от един бранш, между 

технологично свързани производства, 

между бизнеса, общината и 

нестопанския сектор; 

• Прекъснатите функционални връзки 

между образование-наука-производство 

и образователна система – трудов 

пазар; 

• Липсата на инвестиции в обучението на 

персонала на фирмите; 

• Несигурното енергозахранване;  

• Липсата на газификация за 

населението; 

• Несигурно водоснабдяване и високите 

загуби от водоразпределителната 

мрежа; 

• Липса на канализационна мрежа. 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Силни страни 

Стимулатори на развитието 

Слаби страни 

Ограничители на развитието 

• Нарастването на броя население с 

образование средно и над средното 

предполага знания и професионални 

умения;  

• Възможност за реализация и справяне 

с по-високите изисквания на бизнес – 

средата;  

• Съвременните технологии и 

оборудване;  

• Комуникациите и административното 

обслужване на населението. 

• Общината има силни традиции в 

духовната сфера;  

• с ценни архитектурни паметници.  

• Наличието на редица мерки, 

разработени програми и опит по 

отношение на  интеграцията на лицата 

от рисковите групи – малцинства, 

• Възрастовата структура на населението 

се характеризира с висок дял на старите 

хора, и нисък дял на младите 

генерации. 

• Намаляването на броя на българското 

население /намаляващ механичен 

прираст/ и нарастване броя на 

населението, самоопределящо се за не 

българско (предполага се, че тази част 

от населението е най-проблемна по 

отношение на образование, 

здравеопазване, жилищно настаняване, 

безработица и социално интегриране) 

•  Увеличената и ранна раждаемост 

предимно на ромското население – 

пациенти с много ниски доходи, 

образование и ниска здравна култура; 

• Липсата на подготвени хора с 
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затворници, хора с увреждания, 

непълнолетни правонарушители и др. 

• Условия за подобряване на мед. 

обслужване на отдалечени райони чрез 

подобряване на  жизнения стандарти 

подобряване качеството на живот  в 

селските райони; 

• Кадровото осигуряване в системата на 

образованието в общината и 

квалификацията  на педагогическия 

персонал е на необходимото равнище, 

необходимите умения и недостатъчно 

квалифицираните кадри при разработване 

на качествени проекти за решаване на 

конкретни проблеми във всички сфери с 

цел осигуряване на необходимите за това 

средства; 

• Ниското ниво за работа с компютър и 

Интернет на преподавателите от 

основните училища; 

• Недостатъчната 

конкурентноспособност на малкия и 

среден бизнес; 

• Високият относителен дял на 

неквалифицираната работна ръка /в 

групата на безработните с основно и 

по-ниско образование мъжете са повече 

от половината/; 

• Слабата връзка от страна на 

работодателите с Бюрата по труда, 

което значително ограничава 

първичния трудов пазар; 

• Ниската трудова мобилност; 

• Липсата на ефикасни мерки за 

интеграция на ромското население по 

отношение на здравеопазване, 

образование и трудова заетост; 

• Амортизиран сграден фонд и 

медицинска апаратура и лошите 

условия на работа на медицинските 

специалисти, неотговарящи на 

европейските стандарти; 

• Недостатъчната здравна култура и 

поведение на пациентитe; 

• Ниският жизнен стандарт при 

съществуващата тенденция за 

увеличаване на разходите за 

здравеопазване; 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, УРБАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Силни страни 

Стимулатори на развитието 

Слаби страни 

Ограничители на развитието 

• Изградената техническа 

инфраструктура; 

• Наличието на международно летище 

на  84 км от Общината с възможност 

за реконструкция, разширяване и 

превръщането му в най-голямото 

карго летище за Югоизточна Европа; 

• Нормалното електроснабдяване на 

Общината; 

• Нормалното водоснабдяване с питейна 

вода на жителите на Общината; 

• Осигуреният достъп до Интернет в с. 

Братя Даскалови; 

• Богатото културно-историческо 

наследство, материализирано в много 

на брой и различни по характер 

недвижими паметници на културата - 

оценявани, като уникални с местно и 

национално значение; 

• Активният пазар на недвижими имоти, 

съпроводен с инвестиции; 

• Изградените производствени зони, 

разположени в благоприятните за това 

географски посоки; 

• Намаленото замърсяване на въздуха 

през последните години; 

 

 

• Пътната мрежа в Общината е 

технически остаряла и има нужда от 

спешни ремонти; 

• Амортизирана водопроводна мрежа с 

висока аварийност и загуби; 

• Липсата на канализация;  

• Острият недостиг на финансов ресурс 

за съществуващата и за изграждане на 

нова техническа инфраструктура; 

• Ниската енергийна ефективност на 

обществените сгради; 

• Доставките на Интернет и кабелни 

телевизии са монополизирани и са с 

високи цени за потребителя; 

• Липсата на многофункционална 

спортна зала; 

• Недостигът от обекти за масов спорт и 

развлечения на открито; 

•  Лошото поддържане на паметниците 

на културата; 

• Неизползване на възможностите за 

съвременна промоция на ценностите, 

като обекти на туризма; 

• Нарастване на отпадъци в Общината и 

намаляването на капацитета на депата 

за тяхното съхранение; 

• Инцидентно създадените 

нерегламентирани сметища; 

• Липсата на достатъчно поддържащи 

микроклимата зелени площи и зони в 

селата; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ за: 

  

ЗАПЛАХИ от: 

  

• Общината отговаря на приоритети за 

финансиране от структурните фондове 

на ЕС 

• Политическа конюнктура;  

• Слабото взаимодействие между 

съседните общини по някои въпроси 
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• Съживяване на изоставените 

производствени зони чрез съвместните 

усилия на областната управа, общината 

и потенциални инвеститори; 

• Съчетаване на предоставените условия 

от съществуващите исторически и 

архитектурни паметници на културата в 

Общината, като отличен ресурс за 

отговаряне на нуждите на туризма в 

Европейския съюз при добра 

организация и реклама; 

• Очакваното изграждане на Завод за 

преработка на битови отпадъци в с. 

Шишманци и мерките за подобряване на 

околната среда ще благоприятстват за 

подобряване на екологичната 

обстановка; 

   

може да затрудни подобряването на 

техническата инфраструктура и 

привличането на инвестиции; 

• Задържането на ниско ниво на 

общинските финансови ресурси с 

инвестиционно предназначение и за 

нуждите на устройственото планиране; 

• Привлекателността на пазара на труда в 

ЕС, големите градове  лишават 

общината от квалифицирана работна 

сила,  

• Неблагоприятни демографски 

тенденции, регресивна възрастова 

структура ниска раждаемост; 

• Висок процент на хора със средно или 

по-ниска степен на образование. 

• Миграция на квалифицирани 

специалисти 

• Концентриране на населението в по-

големите села в общината; 

• Висока безработица, нисък жизнен 

стандарт и ниски доходи; 

• Остаряла инфраструктура – 

незадоволителни технически параметри 

и лошо състояние на пътищата, 

амортизирана водоснабдителна мрежа, 

не изградени канализационни и 

пречиствателни системи ниска 

енергийна ефективност; 

• Икономическата активност е 

съсредоточена главно в общинския 

център и по големите села от общината; 

• Липсват големи селища, които да 

играят ролята на опорни центрове на 

икономическото развитие на общината 

• Използване на остарели технологии и 

амортизирани съоръжения, не 

пълноценно работещи фирми с ниска 

конкурентно способност; 

• Малките фирми нямат сериозен принос 

в общинската икономика;  

• Инфраструктурата в малките селища не 

привлича инвеститорски интерес 
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• Аграрният сектор е с висок дял, 

натурално земеделие. 

 

SWOT анализът се фокусира върху географската, историческата и културната 

характеристика, проследени са закономерностите във функционално - 

пространственото развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние на 

община Братя Даскалови. По този начин, съдържанието на SWOT анализа показва 

необходимите мерки за подчертаване на силните и преодоляване на слабите страни.  

Като основни силни страни са посочени благоприятните природни дадености и ресурси 

за развитие на земеделието, изградената инфраструктура,  съхраненото природно 

богатство, богатото културно историческо наследство и запазените традиции към 

развитие на местната общност. Слабите страни са свързани с неблагоприятна 

демографска ситуация, слабата предприемаческа нагласа и недостатъчния маркетинг на 

територията като туристическа дестинация. 

Възможностите на външната среда се изразяват в развитието на туризма, биологичното 

земеделие и развитието на технологиите. От друга страна, заплахите са свързани със 

задълбочаването на негативните демографски процеси и емиграцията като 

предизвикателство пред местното развитие и обезлюдяване на големи части от 

територията на общината. 

Стратегията на община Братя Даскалови следва да бъде насочена към използване 

силните страни, за да се неутрализират заплахите и опасностите, като се извлекат ползи 

от външните благоприятни възможности при намаляване на слабостите. При наличното 

съотношение на силните и слабите страни, възможностите и заплахите са възможни три 

насоки за развитие на община Братя Даскалови: 

Подсилващо развитие – основава се на външно - вътрешни връзки и включва 

фактори и ключови ресурси, които вече съществуват в или извън общината. 

Основната цел е да подсилят силните страни на общината с външни ресурси и да 

използва тези силни страни за привличане на външни инвестиции. Такава 

стратегия се основава на приоритетно развитие на жизнеспособна икономика, 

основана на биологично земеделие и развитие на преработваща промишленост. 

 

Развитие на съществуващи сектори - произлиза от външно - вътрешни 

характеристики - общината използва вътрешни и външни средства, за да се 

неутрализират слабостите (модернизацията на МСП, включително подобряване 

на условията за конкурентоспособност на фирмите, подобряване на местната 

инфраструктура, увеличаване на административния капацитет, разширяване на 

електронните административни услуги и др.).  

Развитие чрез мобилизация, която използва инструментите като предишните 

две, но е насочена към преценяване на тези рискове и опасности, които могат да 

затруднят развитието на община Братя Даскалови. Този тип развитие се 
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основава на мобилизиране на вътрешни и външни фактори и ресурси, за да 

предпази онези дейности, които спомагат за това развитие. В помощ на тази 

стратегия е извеждането като приоритет на образованието и професионалната 

квалификация, за да може да се използва напълно наличния потенциал на 

човешките ресурси на общината. 

 

ИЗВОД: 

Като цяло изведените изводи в SWOT анализа звучат актуално към днешна дата. 

След актуализацията на аналитичната част на ОПР и при необходимост (в зависимост 

от резултатите ), SWOT анализът също следва да се актуализира. 

3.4. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР и оценка 

степента на постигане на заложените цели/приоритети/ индикатори. 

 

Оценката е изготвена на база предоставена от Община Братя Даскалови 

информация, в която са включени приоритетите от Стратегическата част на Плана, и 

предоставени отчети и информация от Общината. Системата от индикатори за 

наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община  Братя 

Даскалови е основен инструмент за проследяване на степента на изпълнение на ОПР. 

Системата отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за 

развитие на Общината по натурални и финансови характеристики. За целите на плана 

са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и индикатори за 

въздействие, които съответстват на „Методическите указания за разработване на 

Общински планове за развитие 2014-2020" на МРРБ. Индикаторите обхващат както 

физически параметри, така и финансови, по отношение реализацията на поставените 

цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или 

относителни. Двата вида индикатори позволяват да се определи степента на постигане 

на целите и приоритетите на ОбщинаБратя Даскалови. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

При изработването на индикаторите за наблюдение и оценка за изпълнението на 

Общинския план за развитие на Общината до 2020г. не са с посочени мерни единици, 

източници на информация, базова стойност за отчитане изменението на всеки от 

индикаторите, както и целева стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 

периода на действие на Общинския план за развитие. Определените в ОПР индикатори 

за наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите обхващат разнородни по 

характеристики, нива и източници показатели. Информацията за измерването им се 

базира на източници, като национална и регионална статистика, предприятия за 

предоставяне на услуги от общ интерес (Енергоразпределение, ВиК и т.н.), анализи, 

доклади и проучвания на НПО, международни организации и др. 
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Индикаторите трябва да дават количествена и качествена информация за изпълнените 

дейности и операции и да позволяват реалистична оценка на степента на постигане на 

заложените цели. При формулирането на индикаторите се определя какво точно ще 

бъде наблюдавано и как, включително какви са източниците на информация по всеки 

индикатор. Индикаторите трябва да бъдат обективно измерими, с ясно определени 

начини и средства за верифициране на информацията. 

Необходимо е всичко това да се промени заложи при изработването на 

Актуализацията на ОПР 2014 – 2020 година на община Братя Даскалови. 

Ефективното изпълнение на Общинския план за развитие на Oбщина Братя Даскалови  

за периода 2014-2020 г. е в пряка зависимост от предвидените дейности за наблюдение 

и оценка на плана и Програмата за неговата реализация. Изпълнението на Общинския 

план за развитие изисква постоянно наблюдение и контрол при едновременното 

отчитане на промените във вътрешната и външната среда. С оглед проследяването на 

напредъка в социално - икономическото развитие на Общината и в степента на 

изпълнение на заложените цели в ОПР се следва предварително зададена системата от 

индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие. 

3.5. Приоритети и специфични цели 

 

При разработването на ОПР са дефинирани четири приоритета за развитие 

на община Братя Даскалови: 

Четирите приоритета представляват областите за въздействие, където 

трябва да се концентрират финансовите ресурси на Общината и икономическите 

фактори през  програмния период. Интервенциите трябва да доведат до постигане 

на главната цел на Общинския план, а именно осигуряване високо качество на 

живот на територията на Община Братя Даскалови. 

Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура.  

Приоритет 2: Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, 

основана на местните условия и ресурси. 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда. 

Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на 

европейските стандарти. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

За всяка от приоритетните области в плана за развитие са адресирани 

специфични цели и мерки, следващи логиката на основната цел: 

Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура. 



23 
 

Тази приоритетна област на развитието включва постигането на следните цели и 

реализиращи я мерки: 

Цел 1: Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа  

Мярка 1: Ремонт на съществуващата пътна мрежа 

Мярка 2: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - 

пътища. 

Мярка 3: Изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура - 

Интернет, мобилни комуникации 

Мярка 4: Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа 

Мярка 5: Благоустрояване на населените места от Общината 

Цел 2: Подобряване водоснабдяването в общината 

Мярка 1: Намаляване загубите на вода чрез смяна на амортизираните водопроводни 

мрежи в населените места 

Цел 3: Канализация на населените места 

Мярка 1: Изграждане на канализация и пречиствателни съоръжения 

Цел 4: Развитие на социалната инфраструктура 

Мярка 1: Ремонт на сгради общинска собственост 

Цел 5: Въвеждане на енергоефективни мерки 

Мярка 1: Реконструкция и модернизация на сгради общинска собственост 

Мярка 2: Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради общинска собственост 

 

Приоритет 2: Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, 

основана на местните условия и ресурси. Развитие на икономиката, създаване на 

екологично чисто производство. 

Цел 1: Повишаване конкурентноспособността на селското стопанство като 

структуроопределящ отрасъл на местната икономика 

Мярка 1: Внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми 

на интензивно земеделие 

Мярка 2: Окрупняване на земеделските земи и сдружаване на земеделските стопани 

Мярка 3: Насърчаване отглеждането на трайни насаждения  

Мярка 4: Създаване на условия за реализация на селскостопанската продукция  

Мярка 5: Внедряване на практики на екологично чисто земеделие и животновъдство 

Мярка 6: Създаване на условия за развитие на модерно фермерство с производство, 

отговарящо на европейските стандарти 
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Мярка 7: Технологично развитие и въвеждане на иновациите 

Мярка 8: Подкрепа за утвърдените фирми в Общината 

Мярка 9: Подкрепа за развитие на бизнес инфраструктурата 

Мярка 10: Участие на Общината в  регионални клъстери и мрежи 

Мярка 11: Създаване на публично - частни партньорства и инициативи за 

икономическо развитие 

Цел 2: Осигуряване на достъп до модерна експертна и консултантска помощ и 

квалификационни услуги 

Мярка 1: Разширяване дейността на Център за услуги и информация към Общинска 

администрация Братя Даскалови чрез предоставяне на актуална информация по 

отворени програми на Европейския съюз 

Мярка 2: Поддържане на база данни и информиране за актуални програми, проекти, 

обучения, изложения и др. 

Цел 3: Стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП 

Мярка 1: Подкрепа на МСП от общината 

Мярка 2: Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден 

бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места 

Мярка 3: Повишаване на диалога и информираността между МСП и общината 

Цел 4: Създаване на общински институции, подкрепящи селскостопанските 

производители 

Мярка 1: Подкрепа на местни инициативи за сформиране на сдружения на земеделски 

производители 

Мярка 2: Предоставяне на актуална информация на населението за търсени 

селскостопански (вкл. субсидиране) продукти с цел стимулиране на производството им 

Мярка 3: Привличане на инвестиции в селското стопанство на територията на 

общината 

Мярка 4: Подобряване на селскостопанската инфраструктура 

Мярка 5: Създаване на технологична инфраструктура на електронната   Община 

Мярка 6: Подобряване на взаимодействието между МСП и Общината 

Цел 4: Развитие на атрактивен туризъм  

Мярка 1: Развитие на възможностите за алтернативен туризъм – селски, еко и 

културен туризъм 

Мярка 2: Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство; 

Мярка 3: Запазване на културните традиции 

Цел 6: Изграждане на местни партньорства за развитие 
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Мярка 1: Развитие на над общински дейности и проекти 

Мярка 2: Изграждане на съвет за икономическо развитие 

 

 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда 

Цел 1: Достигане на по-висока трудова заетост 

Мярка 1: Повишаване образователното равнище на жителите на общината като 

условие за по-добрата реализация и задържане на младите хора 

Мярка 2: Изграждане на система за квалификация и преквалификация на безработните 

в съответствие с потребностите на икономиката и на съвременно професионално ниво 

Мярка 3: Осъществяване на програми за заетост 

Мярка 4: Повишаване на професионалната квалификация 

Цел 2: Подобряване на социалните услуги 

Мярка 1: Разширяване кръга и повишаване качеството на предлаганите 

социални услуги 

Мярка 2: Развитие на активна политика на пазара на труда, насочена към интеграция 

на рисковите групи; 

Цел 3:  Повишаване качеството на човешкия капитал 

Мярка 1: Подобряване на обучителната среда 

Цел 4: Интеграция и социализация на хората в неравностойно положение и 

интегрирането на ромите 

Мярка 1: Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение и хора с 

увреждания; 

Мярка 2: Подобряване на условията на живот и включване на ромите и бедните 

малцинствени групи в социално – икономическия живот на Общината; 

Цел 5: Осигуряване на достъп и по-високо качество на здравните услуги 

Мярка1: Подобряване на достъпа до медицинска помощ на всички жители на 

общината 

Цел 6: Запазване на екологичното състояние на общината 

Мярка 1: Премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, 

депонирането и третирането на отпадъците съгласно нормите на ЕС; 

Мярка 2: Опазване и разширяване на зелената система в Общината; 

Мярка 3: Подобряване на параметрите на околната среда; 

Мярка 4: Изграждане и укрепване на инфраструктурата за предотвратяване на 

наводнения, почистване на речните корита и дерета. 
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Цел 7: Гарантиране на обществен ред и сигурност 

Мярка 1: Осигуряване на обществен ред и сигурност – ефективна борба с 

противообществените прояви и насилие; 

Мярка 2: Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на 

сигурността  и предотвратяване на престъпленията; 

Мярка 3: Опазване на собствеността -  частна, държавна и общинска. 

Цел 8: Подобряване на условията и разширяване на възможностите за прекарване 

на свободното време - културни прояви, възстановяващи занимания и спорт 

Мярка 1: Създаване на условия за спортни и културни занимания; 

Мярка 2: Възстановяване и модернизация на културни центрове, младежки центрове и 

спортните бази. 

 

Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на 

европейските стандарти 

Цел 1: Развитие на общинските публични услуги 

Мярка: Разширяване на предлаганите от общинска администрация публични услуги; 

Мярка:Подобряване качеството на предлаганите от общинска администрация услуги. 

Цел 2: Внедряване на съвременни комуникационни технологии в обслужващата 

сфера 

Мярка 1: Интеграция на дейностите по обслужване на жителите и бизнеса между 

общината,регионалните и държавните институции; 

Мярка 2: Изграждане на информационна и комуникационна структура – Интернет. 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура. 

Специфична цел 1.1. 

Обновяване и 

доизграждане на 

общинската пътна 

мрежа 

 

Специфична цел 1.4. 

Развитие на 

социалната 

инфраструктура 

 

Специфична цел 1.2. 

Подобряване 

водоснабдяването в 

общината 

 

 

Специфична цел 1.5. 

Въвеждане на 

енергоефективни 

мерки 

Специфична цел 1.3. 

Канализация на населените 

места 
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Тази приоритетна насока е фокусирана върху техническата инфраструктура в 

Община Братя Даскалови. Този приоритет е важен, защото е основа на местното 

развитие. Той осигурява предпоставките за по - добра свързаност и достъпност на 

територията, правейки територията по - привлекателна за инвестиции, бизнес и 

обитаване.За осъществяването на специфичните цели в рамките на този приоритет 

е заложена работа в следните основни направления: 

• Рехабилитация на общинската пътна мрежа; 

• Подобряване на водоснабдяването, доизграждане и реконструкция на ВиК 

мрежата; 

• Рехабилитация на улици и обществени площи в населените места; 

• Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обектите на 

образователната, здравната,социалната и културната инфраструктура; 

• Въвеждане на енергоефективни мерки. 

 

ИЗВОД: 

По този приоритет Община Братя Даскалови е постигнала най – висока степен на 

изпълнение на заложените цели и приоритети. Изпълнени са значителен брой 

дейности за подобряване условията и качеството на живот на населението на 

общината и естетизацията на околната среда. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, 

основана на местните условия и ресурси. Развитие на икономиката, създаване на 

екологично чисто производство. 

Специфична цел 2.1. 

Повишаване 

конкурентноспособността 

на селското стопанство 

като структуроопределящ 

отрасъл на местната 

икономика 

 

Специфична цел 2.2. 

Осигуряване на достъп до 

модерна експертна и 

консултантска помощ и 

квалификационни услуги 

 

Специфична цел 2.3.  

Стимулиране и 

създаване на условия за 

развитие на МСП 

 

 

Специфична цел 2.4.  

Развитие на атрактивен 

туризъм 
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Постигането на конкурентноспособна и динамична местна икономика се осъществява 

чрез постигане на специфичните цели, именно:  

• стимулиране развитието на частния сектор;  

• привличане на нови динамични и конкурентни производства в общината;  

• създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес в 

приоритетни отрасли на леката промишленост, туризма и селското стопанство; 

• повишаване на качеството на човешкия капитал и съответствието на 

квалификацията му с пазара на труда;  

• развитие на селското стопанство;  

• развитие на устойчив туризъм, базиран на природните дадености и културно 

наследство;  

• осигуряване на достъп до модерна експертна и консултантска помощ и 

квалификационни услуги,  

Този приоритет е  област за въздействие, която ще осигури повишаване на 

равнището на заетост и доходи на населението на основата на иновации във 

всички стопански сфери. Растежът на местната икономика   се основава освен на 

МСП (основно в сектора на услугите и преработващата промишленост) и на ново 

качество на аграрния сектор с фокус в биологичното земеделие и модерното 

животновъдство, както и на туризма, основан на съхранената природа и богатото 

културно - историческо наследство.  

Този приоритет е свързан с решаването на важни проблеми на местната общност, 

каквито са липсата на работни места и възможности за заетост, особено в малките 

населени места на Общината и за младите хора, ниското равнище на инвестиции 

на територията на Общината и неблагоприятната среда  за развитие на МСП.  

Селското стопанство и животновъдството заемат значителен дял в икономиката 

на Общината, реализирането на пакети от мерки в ОПР е с цел стимулиране на 

сектора, като същевременно се гарантира повишаването на степента на устойчиво 

и ефективно използване на ресурсите. Приоритетните дейности са насочени към 

структурно балансиране на селскостопанския отрасъл, преодоляване на 

технологичното изоставане, повишаване общата производителност и развитие на 

биоземеделието. Препоръчително е стимулирането на микропредприята и малки 

предприятия за услуги и преработка, включително на земеделска продукция, 

което също е възможност за развитие на общинската икономика. Община Братя 

Даскалови е малка община и като такава не разполага с голям финансов ресурс за 

реализация на по-мащабни проекти, които биха дали тласък на развитието на 

местната икономиката. За целта могат да  се използват форми на ПЧП за 

реализация на разнородни проекти. Препоръчително е да се инициират мерки, 

които да насърчат предприемачеството, развитието на разнообразни производства 

и въвеждането на нови, модерни иефективни технологии, които да осигурят 

развитие на конкурентоспособна общинска икономика. Тук се включват и 

мерките за които бизнеса може да получи подкрепа от оперативните програми и 

преди всичко от ОПРЧР и ПРСР. Към момента на оценка са докладвани 
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конкретни дейности свързани със изграждане на добра взаимовръзка между 

общинската администрация, земеделските стопани и Общинска служба 

„Земеделие”. В тази връзка са планирани мерки и подадени и извършени проекти, 

насочени към обновление и усъвършенстване на технологиите в МСП, 

модернизиране на съществуващи земеделски стопанства и създаване на нови 

както и на инфраструктура за по - лесен достъп до пазара.  

ИЗВОДИ: 

Ниският вътрешен инвестиционен потенциал е наложил, бъдещето 

икономическо развитие на Общината,  да се ориентира към използване в 

максимална степен на възможностите за финансова подкрепа от европейските 

фондове, експлоатирайки по възможно най - ефективния начин местните ресурси.  

Отчетено е незадоволително състояние на привлечени външни инвестиции и е 

препоръчително да се изготвят следните общински програми и стратегии: 

Инвестиционен профил на Община Братя Даскалови и  Стратегия за привличане 

на външни инвестиции в Общината. 

Туризма е изведен като важно направление на развитието, но към момента на 

оценката няма извършени дейности в това направление. Препоръчително  е за 

осигуряване на финансиране на дейностите по приоритета освен частни средства 

и средства от ЕСИФ да се търсят и други източници и форми, като например 

публично - частни партньорства, фондове за дялово участие, гаранционни и 

насърчителни фондове и изготвяне на Стратегия за развитие на туризма. 

Усилията на общинската администрация трябва да продължат да бъдат насочени 

към  конкретни действия за поддържане на жизнен аграрен сектор със 

специализация в биологично земеделско производство (растениевъдство и 

животновъдство), което да подкрепи развитието, както на преработващата 

промишленост така и да доведе до повишаване на доходите на заетите в сектора 

лица. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда 

Специфична 

цел 3.1. 

Достигане 

на по-

висока 

трудова 

заетост 

 

Специфична цел 

3.2. 

Подобряване на 

социалните 

услуги 

 

Специфична цел 

3.6. 

Специфична 

цел 3.3. 

Повишаване 

качеството 

на човешкия 

капитал 

 

Специфична 

Специфична цел 

3.4. 

Интеграция и 

социализация на 

хората в 

неравностойно 

положение и 

интегрирането на 
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Специфична 

цел 3.5. 

Осигуряване 

на достъп и 

по-високо 

качество на 

здравните 

услуги 

 

Запазване на 

екологичното 

състояние на 

общината 

цел 3.7. 

Гарантиране 

на 

обществен 

ред и 

сигурност 

ромите 

 

Специфична цел 

3.8. 

Подобряване на 

условията и 

разширяване на 

възможностите за 

прекарване на 

свободното време - 

културни прояви, 

възстановяващи 

занимания и спорт 

 

 

С реализацията на целите заложени в този приоритет трябва де се постигне намаляване 

на безработицата и преодоляване на негативните тенденции на пазара на труда 

вследствие на икономическата криза. В района на общината се наблюдава намаляване 

на броя на българското население и нарастване броя на населението, самоопределящо 

се за не българско, като се предполага, че тази част от населението е най-проблемна по 

отношение на образование, здравеопазване, жилищно настаняване, безработица и 

социално интегриране. Възможностите за реализация на тази група лица са значително 

ограничени. Лицата са демотивирани за трудова заетост. Социалните помощи 

обикновенно са временно решение за оцеляване, но и същевременно задълбочават 

социално изключване освен от активния пазар на труда и от местната общност и 

обществото като цяло. С цел да се интегрират на пазара на труда, Община Братя 

Даскалови е предприела значителни действия към насърчаване и активиране на тези 

неравнопоставени групи, за  да приемат работа, да усъвършенстват своите умения и да 

възстановят трудовите си навици. 

За да се постигне подобрено качество на живот и възможности за развитие на своите 

граждани  общината е поставила редица цели, които следва през програмния период: 
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• повишаване качеството на човешкия капитал;  

• подобряване на обучителната среда;  

• повишаване на професионалната квалификация;  

• ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата 

активност на населението;  

• интеграция и социализация на хората в неравностойно положение и 

интегрирането на ромите;  

• осигуряване на достъп и по-високо качество на здравните услуги, 

• гарантиране на обществен ред и сигурност,  

• развитие на активна политика на пазара на труда, насочена към 

интегация на рисковите групи;  

• подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение и хора с 

увреждания;  

• създаване на условия за спортни и културни занимания. 

 

 

ИЗВОД:  

 

При изпълнението на този приоритет, Община Братя Даскалови е постигнала високи 

резултати. Изпълнени са значителен брой дейности и проекти свързани с постигането 

на значителни резултати по всяка една заложена цел. Направени са редица подобрения 

имащи отношение към подобряване на жизнената и обучителна среда, пазара на труда, 

подпомагането на хората в неравностойно положение и създаването на условия за 

развитието на спорта и културата на територията на Общината. 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на 

европейските стандарти 

 

Специфична цел 4.1. 

 Развитие на общинските 

публични услуги 

Специфична цел 4.2. 

Внедряване на 

съвременни 

комуникационни 

технологии в 

обслужващата сфера 

 

 

Насочен е към осигуряване на оптимална институционална среда и предоставяне 

на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна бизнес 

- среда и икономически растеж. Като водещи фактори за постигане качествени 

услуги, съответстващи европейските ктандарти и растеж са изведени политиките 

за разгръщане на услугите в областта на електронното управление и внедряване 
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на съвременни комуникационни технологии в обслужващата сфера , откритото 

управление и оптимизираната и добре подготвена администрация.  

Главното предизвикателство пред администрацията е нарастващата роля и 

ангажименти на местните власти в процеса на прилагане на законодателството на 

Европейската общност, планиране и програмиране, управление на финансовите 

ресурси и участие в интеграционните процеси. Като ключова институция на местно 

ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд Общинската администрация следва да развива капацитет в тази 

област, като същевременно се ангажира със споделяне на експертиза с местния 

неправителствен сектор. Предвидено е внедряването на системата КАО (комплексно-

административно обслужване). Развитие на общинските публични услуги, Внедряване 

на съвременни комуникационни технологии в обслужващата сфера. 

 

Препоръка: 

Към този приоритет може да се добави специфична цел, насочена към 

укрепването на експертния капацитет на служителите в общинска администрация. 

Реализирани са три проекта в тази насока, които чрез различни обучения 

повишават  компетенциите на местните институции за реализация на 

регионалната и местна политика, както и за управление на проекти, което е 

условие за постигане на основни цели в ОПР на община Братя Даскалови за 

периода 2014-2020 г. От друга страна подобряването на качеството на 

предлаганите административни услуги от общинската администрации за 

гражданите и бизнеса е фактор за привличане на инвеститори и за повишаване на 

качеството на живот.  

ИЗВОД: 

Необходимо е съсредоточаването на средства за осигуряването на добри 

електронни услуги, подобряващи цялостното административно обслужване и 

улесняващи бизнес - инициативите, чрез въвеждане на модерни форми за 

административно обслужване на бизнеса и гражданите и осигуряване на достъпни 

обществени услуги.  
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2. Подкрепа на 

конкурентна, 

устойчива местна 
икономика, основана 

на местните условия 

и ресурси
4%

3. Развитие на 

човешките ресурси и 

създаване на добра 
жизнена среда

9%

1. Развитие и 

модернизация на 

местната техническа 
и социална 

инфраструктура

78%

4. Предоставяне на 

качествени 

обществени услуги, 
съответстващи на 

европейските 

стандарти
9%

Фиг. 1 Финансови средства по приоритети на ОПР на община Братя Даскалови 

2014-2020 година: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОД: 

 

Основните причини за недостатъчното изпълнение на предвидените средства се 

коренят, както в процеса на финансиране от европейските програми, предвиждащ 

програмирането, така и в необходимостта от технологично време за разработване 

на проектите, кандидатстване и възлагане на изпълнението им. Трябва да се 

отбележи, че Общината пълноценно се е възползвала от възможностите за 

финансиране на ключови за територията проекти по линия на структурните и 

инвестиционните фондове на ЕС, републиканския бюджет, национални и 

международни донорски програми. Тези средства съставляват над 90% от общия 

финансов ресурс, насочен към постигане целите на ОПР, респективно 

подобряване на социално - икономическите и екологичните характеристики на 

територията, а оттам и качеството на живот на населението. 
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3.6. Реализирани проекти и дейности в Община Братя Даскалови 

 

2014година: 

 

Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура. 

Общината кандидатства с проекти по различни донорски програми, с което се стреми 

към финансиране на своята капиталова програма от алтернативни приходоизточници.  

 

Основни обекти реализирани през 2014година: 

• Ремонт на общинска пътна мрежа - клон Малко Дряново, Опълченец – 

Мирово,  и  Верен - Кольо Мариново; 

• Ремонт на клубовете на пенсионера в с. Верен и с. Мирово; 

• Ремонт на кмеството в с. Плодовитово; 

• Ремонт на тротоарни направления в с. Сърневец, и с. Оризово; 

• Ремонт на улици в с. Горно Белево, с. Братя Даскалови; 

• Ремонт на читалището в с. Православ; 

• Изграждане на Параклис към съществуващ гробищен парк в с. Братя 

Даскалови.  

 

Стартирали проекти: 

Проект:“Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари 

и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово”. В резултат на 

изпълнението на проекта ще бъдат рехабилитирани площите включени в проектните 

дейности. Предвидени са реконструкция на тротоари, паркови алеи, изграждане на 

парково осветление, детски кът и площадка в с. Плодовитово, поставене на пейки и 

беседки за отмора, подновяване на озеленяването в парковете и цветните лехи. 

Проект: "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на 

Община Братя Даскалови". Проектът предвижда извършване на ремонтни дейности по 

следните пътища общинска собственост: с. Найденово - с. Съединение от км 0+240 до 

км 3+430;   разклон с. Братя Даскалови - с. Марково от км 0+000 до км 4+280; с. 

Марково - с. Медово от км 4+660 до км 7+070; с. Верен - с. Медово от км 5+500 до км 

7+800; с. Малък дол - с. Голям дол от км 0+000 до км 0+640. 

Проект: "Спортът - здравословен начин на живот за населението на Община Братя 

Даскалови" Проектът предвижда извършване на ремонтни дейности на стадион в 

с.Оризово - тревно покритие, трибуни, съблекални, игрища, както и поставяне на 

фитнес уреди на открито и закрито в селата Братя Даскалови, Православ, Горно Белево, 

Медово, Черна гора, Опълченец, Мирово, Плодовитово, Гранит и Партизанин.  
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Приоритет 2: Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, 

основана на местните условия и ресурси. 

Този приоритет е насочен към увеличаване обема на инвестиции в местната икономика.  

В условията на криза усилията на общинската администрацията и Общински Съвет е 

било създаване на бизнес - климат, който да привлича инвеститорите и да гарантира 

вложения в предприятия, които осигуряват заетост за всички населени места на 

територията на общината, а именно: 

• Развитие на оранжерийното производство – въпреки кризата през 2014 г. 

броят на Земеделските производители се е запазил, Средствата за подпомагане 

на земеделските производители занимаващи се с оранжерийно производство са 

най - вече от републиканският бюджет и Програмата за развитие на селските 

райони, като много от стопаните модернизираха своите стопанства, а броя на 

младите фермери нарастна неимоверно. 

• Увеличение на площите засети с технически култури и етерично - маслени 

култури – през 2014 г.  бум сред земеделците се оказва създаването и 

отглеждането на етерично - маслени култури. 

Земеделските производители са подпомогнати с безплатни консултации за 

възможностите, които Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови” може да ом предложи. Няколко земеделски производители са подали 

проектни предложения по ПРСР и след разглеждането и одобрението от Държавен 

фонд „Земеделие” са подписани договори за изпълнение на проектните дейности. 

Животновъдите от общината са подпомагани и консултирани от общинска 

администрация при наемането на пасища и мери за ползване. 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда. 

През 2014 г. са извършени ремонтни дейности по сградите на училищата и детските 

градини на територията на общината. 

• покрив на Младежки център с. Черна гора; 

• покрив на Младежки център с. Оризово; 

• фузкултурен салон на СОУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови; 

• физкултурен салон на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Черна гора; 

• реконструирана  детска площадка на ЦДГ с. Черна гора; 

• читалището в с. Православ; 

По Национална програма „Старт на кариерата” през2014 г.  са назначени 3 лица на 

възраст под 29 години с висше образование за срок от 9 месеца. 

По Национална програма 2014 г.  „От социални помощи към осигуряване на заетост” 

2014 -  През месец март са назначени 14 души на 6 - часов работен ден. Основните 
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дейности, които работниците изпълняват са свързани с поддържане на зелените площи 

в населените места. 

По Регионална програма за заетост  - 11 работни места (01.04.2014 г. - 30.11.2014 г.). 

По Проект: „Подкрепа за заетост” -  ОП „РЧР” са назначени – 13 човека на 8 часа от 

01.05.2014г. до 30.09.2014г. 

По Проект: „Подкрепа за достоен живот” -  ОП „РЧР” са назначени 44 лични 

асистенти, които  обслужват 44 потребители на услугата. 

Проект по: Оперативна програма „Административен капацитет”. Реализирането на 

дейностите стартира с обучения на служителите в Института по публична 

администрация, като изпълнението на проекта е приключло през месец август 2015 г. 

Проект: „Социална подкрепа за семейна заетост”  по Оперативна програма „РЧР”, Без 

граници – Компонент 1 – Фаза - 2. Партньор по проекта е Община Просочани – Гърция. 

Той включва разпространение и трансфер на иновативни резултати при разработване и  

прилаганите  на местни стратегии за заетост и социално включване със специален 

фокус върху семейства на безработни. Разработена и предложена е форма на разгърната 

мрежа от иновативни услуги за семействата на безработни. 

Дейността на Домашния социален патронаж и през 2014 г. запазва своя капацитет, 

въпреки трудностите пред Общината. Така на възрастаното население е предоставена 

възможност за достъп до социални услуги и доставка на храна по домовете. 

Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на 

европейските стандарти. 

Предприети са активни  мерки дейността на администрацията да е по–ефективна, бърза 

и качествена. Да е обърната с лице към хората, да е в услуга на гражданите и бизнеса, 

да е гарант за реда и законността.. Административното обслужване в Община Братя 

Даскалови се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за 

администрацията, Административно процесуалния кодекс (АПК) и Вътрешни правила 

за организация на административното обслужване в община Братя Даскалови, както и 

Етичния кодекс на служителите от Общинска администрация Братя Даскалови. 

Специално внимание се обръща на постъпилите в общинска администрация молби, 

жалби, сигнали и предложения, като комисии назначени със Заповед на кмета 

проверяват всеки един сигнал на място. 

През 2014 г. общината получава като партньор на Националното сдружение на 

общините в Република България скенер техника, киокс система, 2 броя компютри с 

принтери и LCD телевизор. След срока на договора по проекта който изпълнява 

НСОРБ по Оперативна програма „Техническа помощ” посочената техника ще бъде 

дарена на общинската администрация. Стойността на техниката възлиза на близо 

25 000 лв. 
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За по - доброто административно обслужване на гражданите и бизнеса общинска 

администрация Братя Даскалови през 2014 г.  закупува нови компютърни 

конфигурации и копирна машина. 

Проект: „Повишаване квалификацията на общинските служители”, В обученията са 

включени всички служители на общинска администрация Братя Даскалови. Този 

проект е втори успешно приключен по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

Проект: по Оперативна програма „Административен капацитет”. Реализирането на 

дейностите стартира с обучения на служителите в Института по публична 

администрация, като изпълнението на проекта ще приключи през месец август 2015 г. 

През 2014 г. Община Братя Даскалови взима активно участие и в създадената Местна 

инициативна група “Брезово, Братя Даскалови”. Сдружение “Местна инициативна 

група Брезово, Братя Даскалови” е с териториален обхват – населените места на 

общините Брезово и Братя Даскалови, като Община Братя Даскалови е бенефициент по 

одобрената от Министерство на земеделието и храните Стратегия за местно развитие. 

През 2014 г. са подписани 2 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по проекти предвиждащи ремонт на читалищна сграда в с.Плодовитово и 

рехабилитация на зелени площи, площад и пешеходни направления в с. Партизанин. 

 

2015година: 

 

Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура 

През 2015г. са одобрени проекти по различни донорски програми, с което се стреми 

към финансиране на своята капиталова програма от алтернативни приходоизточници.  

 

Основни обекти реализирани през 2015г. 

Ремонт на общинска пътна мрежа: 

• IV-56515 - клон. Малко Дряново; 

• IV-30522 Опълченец – Мирово; 

• IV-56509 Верен – Медово – Славянин; 

• IV-56508 Братя Даскалови – Гранит; 

• IV-56511 Марково – Медово; 

• IV-66609 Съединение – Найденово; 

• IV-56033 К.Мариново – Верен; 

• IV Голям дол – Малък дол; 

• IV-56509 Медово – Славянин; 

• IV-56509 разклон Бр.Даскалови – Верен; 
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• Ремонт на клуб на пенсионера  - Верен; 

• Ремонт на кмеството - Марково; 

• Ремонт на кметството - Сърневец; 

• Ремонт на улици в селата Православ, Бр.Даскалови, Г.Белево, Партизанин, 

Опълченец, Мирово, Голям дол, Плодовитово, Гранит и Врен; 

• Поставяне на видеонаблюдение в селата Плодовитово, Мирово, Опълченец, 

Оризово, Гранит, Черна гора, Партизанин, Братя Даскалови, Верен, Православ, 

Кольо Мариново, Найденово, Горно ново село и Сърневец; 

• Ремонт в сградата на ОДЗ” Детелина” – Оризово; 

• Ремонт на канал за дъждовни води - Братя Даскалови; 

• Ремонт на отводнителни канали и улици - Черна гора; 

• Ремонт на водостоци в – Мирово; 

• Ремонт на подпорна стена и мост в  - Горно ново село; 

• Укрепване на сграда  - Найденово; 

• Изграждане на автоспирки – Плодовитово; 

• Ремонт на читалищна сграда – Верен; 

• Изкърпване с асфалт на улици – Съединение; 

• Ремонт на читалищна сграда – Медово. 

 

Проект: “Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари 

и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово”. В резултат на 

изпълнението на проекта са рехабилитирани площите включени в проектните дейности. 

Обновени са паркове в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово. 

Проект: "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на 

Община Братя Даскалови". Чрез реализирането на проектните дейности са извършени 

ремонти по следните пътища общинска собственост: с. Найденово - с. Съединение от 

км 0+240 до км 3+430;   разклон с. Братя Даскалови - с. Марково от км 0+000 до км 

4+280; с. Марково - с. Медово от км 4+660 до км 7+070; с. Верен - с. Медово от км 

5+500 до км 7+800; с. Малък дол - с. Голям дол от км 0+000 до км 0+640. 

Проект: "Спортът -  здравословен начин на живот за населението на Община Братя 

Даскалови". Извършени са ремонтни дейности на стадиона в с. Оризово (тревно 

покритие, трибуни, съблекални, игрища), както и поставяне на фитнес уреди на открито 

и закрито в селата Братя Даскалови, Православ, Горно Белево, Медово, Черна гора, 

Опълченец, Мирово, Плодовитово, Гранит и Партизанин.  

Проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ "Просвета - 

1946", в УПИ IX, кв.2, с.Плодовитово, община Братя Даскалови “. Проекта е свързан с 

конкретни мерки за подобряване на културните услуги в местната общност, чрез 

инвестиции за внедряване на ЕСМ на свързаната с тях инфраструктура. 

Изпълнението на предписаните енерго - спестяващи мерки  ще обнови сградния фонд 

на читалището, в които са съсредоточени библиотеката, зала за културни мероприятия 
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и стаи на административния персонал, което ще доведе до намаление на  годишното 

потребление на енергия и постигане на набелязаната цел за енергийни спестявания. 

В дългосрочен план от резултатите по проекта ще се ползват: 

• ученици от системата на основното образование в община Братя 

Даскалови и младежи, за които ще бъдат подобрени условията за 

културно развитие; 

• персонала работещ в читалището, които ще организират провеждането на 

културни мероприятия в подобрена среда, с намалени разходи за 

отопление и ел. енергия; 

• цялата общественост в община Братя Даскалови поради създаването на 

условия за задържане и привличане на млади хора в общината, с 

осигурената по - добра културна инфраструктура; 

Проект: „Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в село 

Партизанин, община Братя Даскалови”. 

Основната  цел на проекта  е постигната чрез изпълнението на няколко конкретни 

специфични цели: 

• Възстановяване и подобряване на зелените площи в населените места на общината. 

• Създаване на условия за отдих на населението в урбанизирана територия. 

• Създаване условия и възможности за развитие на социални контакти на 

подрастващото население в района. 

• Създаване на благоприятна среда за живот на младите хора и младите семейства. 

 

Приоритет 2: Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, 

основана на местните условия и ресурси. 

Този приоритет е насочен към увеличаване обема на инвестиции в местната икономика.  

В условията на криза усилията на администрацията и ОбС е създаване на бизнес - 

климат, който да привлича инвеститорите и да гарантира вложения в предприятия, 

които осигуряват заетост за всички населени места на територията на общината, а 

именно: 

• Развитие на оранжерийното производство – въпреки кризата през2014 г.  

броят на Земеделските производители през 2015 г. се е запазил, средствата за 

подпомагане на земеделските производители занимаващи се с оранжерийно 

производство са най - вече от републиканският бюджет и Програмата за 

развитие на селските райони, като много от стопаните модернизираха своите 

стопанства, а броя на младите фермери нарастна неимоверно. 

• Запазва се темпа на увеличение на площите засети с технически култури и 

етерично - маслени култури. 
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Земеделските производители са подпомогнати с безплатни консултации за 

възможностите, които им предлагат различните Оперативни програми. Проведени са 

консултации от експерти към Национална служба за съвети в земеделието. Подадени са 

проектни предложения по ПРСР 2014 - 2020, от земеделски производители. 

 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда 

По Национална програма „Старт на кариерата” са одобрени 4 лица на възраст под 29 

години с висше образование за срок от 9 месеца. 

Община Братя Даскалови работи успешно през годината с Дирекция Бюро по труда 

Чирпан като се реализираха следните проекти: 

• Проект „Шанс за работа 2015”  - 1 младеж до 29г., назначен за 3 месеца като 

помощник - възпитател в ОДЗ”Детелина” с. Оризово; 

• Програма по чл. 46 от ЗНЗ  - 1 младеж с висше образование до 29г., назначен за 

6 месеца като мл. експерт ”Кадастрален план”;  

• Регионална програма за развитие – 15 човека за 6 месеца, от които 5 младежи до 

29г., назначени в 5 села в общината; 

• ОП” РЧР” Проект „Подкрепа за заетост”  - 5 човека за 6 месеца, от които 2 

младежи до 29г, назначени в 4 села в общината; 

• ОП” РЧР” Проект „Нова възможност за заетост” – Община Братя Даскалови има 

предоставени  3000 часа месечно  за хора с невъзможност за самообсужване над 

65г. и за хора с увреждания, които да бъдат обслужвани от 25 лични асистенти.  

По проект реализиран по стратегията за местно развитие на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови е закупен нов автомобил за разнасяне на храна. Целта на проекта е 

подобряване качеството на услугата, която Община Братя Даскалови  предоставя на 

самотните възрастни хора, за доставка на храна по домовете чрез функциониращия 

Домашен социален патронаж.  

 

Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на 

европейските стандарти. 

Проект: Изпълнен по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

Реализирани са дейностите свързани с обучения на служителите в Института по 

публична администрация. 

През 2015 г. Община Братя Даскалови взима активно участие и в създадената Местна 

инициативна група “Брезово, Братя Даскалови”. Сдружение “Местна инициативна 

група Брезово, Братя Даскалови” е с териториален обхват – населените места на 

общините Брезово и Братя Даскалови, като Община Братя Даскалови е бенефициент по 

одобрената от Министерство на земеделието и храните Стратегия за местно развитие. 

През 2015 г. са приключени проекти за ремонт на читалищна сграда в с.Плодовитово и 
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рехабилитация на зелени площи, площад и пешеходни направления в с. Партизанин, 

както и закупуване на товарен автомобил за разнос на храна на Домашния социален 

патронаж в Братя Даскалови. 

 

2016 година: 

 

Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура. 

С помощта на капиталова програма са извършени ремонти на: 

• Ремонт на кметство -  с.Православ; 

• Ремонт на кметство -  с. Оризово; 

• Ремонт на кметство -  с. Верен; 

• Ремонт на кметство -  с. Опълченец; 

• Ремонт на кметство -  с. Мирово; 

• Ремонт на кметство -  с. Горно ново село; 

• Ремонт на кметство -  с. Медово; 

• Ремонт на кметство -  с. Партизанин; 

• Ремонт на кметство -  с. Черна гора; 

• Ремонтирани отводнителни канали; 

• Изкърпване с асфалтобетон на улици; 

• Ремонт в ЦДГ“Детелина” - филиал с. Мирово; 

• Ремонт на Младежки дом в с.Черна гора; 

• Поставяне на система за видеонаблюдение в с.Партизанин.  

 

През 2016 г. са положени усилия от общинското ръководство за стартиране на дейности 

по изграждане на два пътни възела -  „Оризово” и „Плодовитово”. Реализирани са,  

благодарение на съвместните усилия между Община Братя Даскалови и Агенция 

„Пътна инфраструкртура”. Пътният възел „Плодовитово” свързва пет общини и 

автомагистралите „Тракия“ и „Марица“. Недомислицата, която близо 20 години е 

обърквала шофьорите и те са заобикаляли по 40 километра, вече е история. 

Строителството на пътния възел започва след редица обжалвания и процедури за 

отчуждаване на частните имоти. За да го има пътният възел, община Братя Даскалова 

закупува мястото, след което Общински съвет Братя Даскалови одобрява 

предложението да бъде дарено на държавата. 

Очакванията на общинското ръководство са, че с отварянето на пътя ще се съживи 

икономиката в региона. 
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Приоритет 2: Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, 

основана на местните условия и ресурси. 

В условията на слаб икономически напредък усилията на администрацията и 

ОбС е било създаването на бизнес - климат, който да привлича инвеститорите и да 

гарантира вложения в предприятия, които осигуряват заетост за всички населени места 

на територията на общината. Съвместно с Общинска служба “Земеделие” и 

“Национална служба за съвети в земеделието” са проведени срещи с жители на 

общината, на които са представени възможностите за субсидиране и кандидатстване с 

проекти в сферата на земеделието; 

Запазва се интереса към етерично-маслени и технически култури и през 2016 г. 

Животновъдите от общината са консултирани от общинска администрация при 

наемането на пасища и мери за ползване съгласно Закона за стопанисване и ползване на 

земеделските земи. Общинска администрация чрез експертите от отдел „Общинска 

собственост” предоставят информация на желаещите граждани и безнес организации за 

свободните земеделски земи и терени в регулацията на населените места, както и 

имотите предвидени за продажба. 

 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда 

През 2016 г. са извършени редица подобрения имащи отношение към подобряване 

на жизнената среда. Закупени са: интеракативна дъска за ОУ Христо Ботев -  

с.Оризово, специализирано транспортно средство за хора с увреждания за дейността на 

Центъра за почасово предоставяне на услуги намиращ се в село Оризово. Центъра е 

създаден по проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя 

Даскалови” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Центърът разполага със сензорна зала, зала за рехабилитация, зала за консултация и 

стая за персонал. Капацитетът му е 40 места. В него се предлагат услуги на хора с 

увреждания и на хората над 65 г. с невъзможност за самообслужване, които са в риск от 

социално изключване. Персоналът, който работи с тях се състои от ръководител, 

медицинско лице, психолог, рехабилитатор и шофьор.  

Доставени са и компютърни конфигурации за дейността на Младежки център в с. Братя 

Даскалови, също така и компютри за общинска администрация Братя Даскалови.  

Закупените през годината компютри в кметствата са допринесли за подобряване на 

административната дейност.  

По Национална програма „Старт на кариерата” през 2016 г. са одобрени 2 лица на 

възраст под 29 години с висше образование за срок от 9 месеца. 

В съответствие с Приоритет 3 „Развитие на човешките ресурси и създаване на добра 

жизнена среда”, Цел 1: Достигане на по – висока трудова заетост”, мярка 3: 

„Осъществяване на програми за заетост” от ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ – 2014 
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– 2020 г., Община Братя Даскалови кандидатства по Регионална програма за заетост и 

обучение. 

 С кандидатстването по Регионална програма за заетост и обучение, община Братя 

Даскалови ще изпълнява и Стратегическа цел 2: „Намаляване на междуобщинските 

неравенства чрез мобилизиране на местните ресурси (социално сближаване)”, 

Приоритет 3: „Подобряване на качествата на жизнената среда и социалните услуги”, 

Специфична цел 3.3. „Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на 

заетостта и доходите на населението” от  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ 

СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. 

Дейността на Домашния социален патронаж и през 2016 г. запазва своя капацитет, 

отново въпреки трудностите пред общинското ръководство. На възрастаното население 

в общината е предоставена възможност за достъп до социални услуги по домовете 

свързани с доставка на храна. 

Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на 

европейските стандарти 

През 2016 година е завършена и процедурата по изготвяне и одобряване на Общ 

устройствен план на община Братя Даскалови. С приемането на ОУП на община Братя 

Даскалови се цели: „Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички 

участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, 

фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин“. Паралелно задължително 

изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за 

развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните селища в 

хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и 

антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и 

на регионалните компоненти. ОУП – на община Братя Даскалови е разработен за 

перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт 2035 година. С приемането на 

ОУП през гражданите и бизнеса се предоставя възможност за повече инициативност 

при устройственото планиране. 

 

3.7.Индикативна  финансова таблица на Общинския план за развитие на община 

Братя Даскалови за периода 2014-2020 година. 

 

Индикативната  финансова таблица на Общинския план за развитие на община 

Братя Даскалови за периода 2014-2020 г. има следния вид: 

Приложение № 1 

 

 

Въз основа на таблицата и като втори етап от оценката на първоначалните 

резултати от изпълнението на ОПР, в табличен вид срещу всеки индикатор е 
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отбелязан статуса му на: изпълнен; частично изпълнен; в процес на изпълнение; 

неизпълнен. 

 

 

4. ЧАСТ 3. 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 2014 - 2020 

 

ИЗВОДИ: 

След извършеният анализ на елементите, по които не е стартирала работа, 

екипът достигна до извода, че по-голямата част от тях се предвижда да бъдат 

изпълнявани с донорско финансиране –оперативна програма „Околна среда“, 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони. 

Към момента на извършване на междинната оценка на ОПР на Община Братя 

Даскалови, в национален мащаб се наблюдава сериозно забавяне в усвояването на 

средствата по европейските структурни и инвестиционни фондове. Забавянето се 

изразява основно в процеса на обявяване на процедури за подбор на проекти, а оттам на 

процеса на оценка, договаряне и изпълнение на проектите. Друг проблем, които се 

отчита от бенефициентите по различните донорски програми е налагането на 

ограничения, свързани с това, че когато един кандидат има сключен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по дадена схема, проекта е в процес на 

изпълнение и окончателния технически доклад и финансов отчет не са одобрени от 

Управляващия орган на програмата, то той не може да кандидатства с проектно 

предложение по схемата, когато тя се отвори отново. Същевременно, Общината е силно 

зависима от външни фактори, свързани с обявяване на съответните процедури по 

приоритетните оси и оценителния процес. Индикативната финансова таблица към ОПР 

посочва необходимите ресурси за реализация на плана. Очакваните източници са: 

национално финансиране – държавна субсидия, собствени приходи, европейски 

структурни и инвестиционни фондове, селскостопански фондове и други ресурси 

(частно финансиране и други донори). Общинският бюджет ежегодно предвижда 

средства, както за отделните общински програми, имащи пряко отношение към 

реализацията на ОПР, така и по отделни функции, съгласно Единната бюджетна 

класификация. В разходите по функции се предвиждат не само средства за инвестиции 

за постигане на плановите цели или за дейности, свързани с реализация на плана, но и 

за текуща издръжка на персонала и за дейности, нямащи пряко отношение към плана. 

Като цяло е постигнато близко до средно ниво на изпълнение на приоритетите, като по-

високо е то по отношение на социалната инфраструктура,  а най-ниска е по отношение 

на някои части от базисната и екологичната инфраструктура и формулираните цели за 

икономическо развитие. Бъдещата реализация на Общинския план за развитие на 

Община Братя Даскалови за периода 2014 – 2020 зависи до голяма степен от външни 
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фактори като реализирането на схемите за предоставяне на грантово финансиране по 

различните елементи, заложени в Плана за реализация. Въпреки изоставането в 

изпълнението на елементите на програмата, община Братя Даскалови демонстрира 

средно ниво на напредък. Общите демографски и икономически тенденции на 

територията на общината се запазват през първите години на изпълнение на ОПР. В 

допълнение, целите и приоритети не остават достатъчно актуални към днешна дата. 

При актуализирането на ОПР, трябва да се преразгледат приоритетите и целите с оглед 

на отпадане на нереалистични цели, избягване на припокриване между отделните цели 

и операции.  

 

ПРЕПОРЪКИ: 

На база на така представената Междинна оценка, екипът по разработването ѝ 

представя следните препоръки при изпълнението на ОПР 2014 – 2020Г. на Община 

Братя Даскалови до края на периода на действие на документа: 

 1. Да се приложи по - ефективна системата за управление, наблюдение и вътрешна 

оценка на индикаторите, която да отчита напредъка по ОПР, включително приноса на 

бизнеса и другите организации и институции на територията на общината, чиято 

дейност допринася за постигане на набелязаните цели; 

 2. Да се изработят и приложат конкретни действия и механизми за осигуряване на 

информация и публичност за изпълнението на ОПР, напр. кръгли маси, обсъждания, 

секторни срещи - дискусии и др. ; 

3. Да се прецезира Плана за реализация на ОПР по отношение на времето за реализация 

на отделните елементи, като се отчитат забавянията в процедурите и схемите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  

4. Да се прецизира годишното докладване, като предоставянето на информация за 

изпълнението на целите и приоритетите да следва логиката на Програмата за 

реализация;  

5. В годишното докладване да се включи информация за напредъка по индикаторите.  

6. Необходимо е изготвянето на следните общински програми: Инвестиционен профил 

на община Братя Даскалови, Програма за привличане на външни инвестиции в 

общината,  Програма за енергийна ефективност на Община Братя Даскалови. 

7. Полезно би било да се актуализира статистическата информация използвана за 

целите на аналитичната част на ОПР, за да може да бъде проследено състоянието на 

социално - икономическата обстановка в общината и развитието на отделните сектори .  

8. Да се преразгледа системата от мерки по отделните приоритети и специфични цели, 

като се обърне специално внимание на онези цели, за които са предвидени най-голям 

брой мерки, а повечето от тях са неизпълнени или осъществяването им до края на 
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плановия период е нереалистично предвид оставащия период от действие на плана. Би 

било рационално да се редуцира техния брой или част от тях да бъдат прехвърлени за 

следващия планов период, при необходимост.  

9. Да се използват в още по-голяма степен възможностите, които предоставят 

оперативните и други донорски програми, партньорството и други източници на 

финансови средства, за изпълнение на мерките и целите на ОПР на Община Братя 

Даскалови, по които на база на извършената МО не се регистрира изпълнение или се 

регистрира минимално такова.  

 

10. Да се създадат необходимите институционални предпоставки - процедури, функции 

на структурните звена и организация на дейността на общинската администрация, 

привличането на заинтересовани страни, осигуряване на информация и по-широка 

публичност за да се гарантира изпълнението на нереализираните до сега, но с най-

висок приоритет до края на 2020 г. , цели и мерки от ОПР.  

11. При разглеждане и планиране на проектите по отделните цели и мерки на ОПР до 

края на плановия период да се търси съответствие с актуалните ОП и отворените схеми 

за кандидатстване. Тази информация ще определи пресечните точки между 

източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От 

нея ще стане ясно за кои цели и мерки на ОПР не съществува друг източник на 

финансиране, освен общинския бюджет и за кои могат да се намерят и външни 

източници по линията на безвъзмездното финансиране или на съфинансирането. 

Анализът на тази информация може да послужи за целите на годишното програмиране 

и основание за насочване на бюджетни средства към реализирането на онези цели от 

ОПР, които са важни за нуждите на населението от Общината, и за които не може да 

бъде осигурено финансиране от оперативните програми и други източници.  

12. Да се подобри координацията между звената, които се занимават с плановата и 

проектна дейност, между представителите на различните сектори на Общината в 

процеса на наблюдение и анализ на изпълнението на ОПР и особено – при 

евентуалното преразглеждане на мерките, които предстои да бъдат изпълнени до края 

на плановия период. Препоръчително е да се актуализира цялостната процедура, 

конкретизираща системата за координация на ОПР, съвместните действия с 

представителите на заинтересованите страни, включително за осигуряване на 

информация и публичност.  

 

 

В резултат на представената в настоящия доклад Междинна оценка,  

препоръчваме извършване на актуализация на Общински план за развитие на 

община Братя Даскалови за периода 2014-2020 г. 


