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I. УВОД 

Настоящият доклад представя резултатите от междинната оценка на Общинския 

план за развитие (ОПР) на община Венец 2014-2020 г. за периода 2014-2016 г. Изготвен е от 

„Фондация за прозрачни регламенти” (Изпълнител) в съответствие с нормативните 

разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в Република България и 

изискванията междинната оценка да се разработва от независима организация на Органа на 

изпълнение на ОПР на община Венец – Община Венец.  

 

1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка 

Общинският план за развитие на община Венец за периода 2014-2020 г. е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и 

провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. 

Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 

инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. 

В Закона за регионалното развитие, чл.33, ал.1 се регламентира извършването на 

междинна оценка към средата на периода на действие на документа. Съгласно чл.33, ал.2 от 

същия нормативен акт междинната оценка включва:  

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

Настоящият междинен доклад представя резултатите от независима междинна оценка 

за изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на община Венец 2014-2020 г., 

изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие 

(ЗРР), Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и с препоръчаната 

от МРРБ Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от 

наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на 

регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на 

Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на 

Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).  
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Основната цел на настоящата оценка на ОПР на община Венец е да подпомогне 

цялостния процес по управление на ОПР и предостави препоръки за необходимостта от 

промяна на плановия документ, а също и да осигури информационен ресурс за повишаване 

ефективността и подобряване на координацията при неговата реализация.  

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка са критериите за 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.  

 

2. Методика и организация на междинната оценка 

Изготвянето на оценката премина през следните последователни фази: 

1. Идентифициране на проблемната ситуация. Разбирането на проблемната 

ситуация включва идентифицирането на липсващото познание, което оценката може да 

предостави. Тук Изпълнителят избра методика от оценителни въпроси, по които да извърши 

оценката. На нейна база са идентифицирани информационните празноти, които следва да се 

запълнят, като се събере информация и се подложи на анализ. Крайният продукт – докладът 

с оценката ще съдейства при разработването на политиката за местно и регионално развитие, 

формулирането на определени коригиращи решения, планирането на последващи действия и 

др.; 

2. Анализ на заинтересованите страни. Чрез идентифициране на оценителните 

въпроси се установи липсващото познание и се премина към втората фаза на оценката – 

анализ на заинтересованите лица, организации и институции. От прецизното 

идентифициране и анализ на заинтересованите страни и от прилагането на най–подходящата 

стратегия за обхващането и включването им в процеса на оценката на политиката зависи и 

тяхната ефективност.  

3. Събиране на данни. Тук се включва събирането на първична и вторична 

информация чрез различни методи. След като бяха идентифицирани проблемните области 

екипът, изготвил Междинната оценка, подготви въпросници до ангажираните институции за 

набиране на входяща информация за изготвянето ѝ. По този начин се набави необходимата 

статистическа, фактологическа и финансова информация за оценките на общото въздействие, 

степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите и ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси.  

През тази фаза бяха проучени основно следните общински, регионални, областни, 

национални и европейски документи: 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г. 

 

 Страница 6 

 Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално 

развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 

(2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински планове 

за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ; 

 Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие, 

2009 г. МРРБ; 

 Методически указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие – 2009 г.;  

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС; 

 Териториален дневен ред на ЕС 2020; 

 Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на политиката 

за сближаване през периода 2014–2020 г.; 

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.; 

 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Национална концепция за пространствено развитие 2012–2025 г.;  

 Оперативните програми за периода 2014–2020 г.; 

 Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012–

2022 г.; 

 Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014–2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014–2020 г.; 

 Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г.; 

 Планове, програми и стратегии на община Венец с хоризонт до 2020 г.; 

 Справки, годишни доклади и отчети на Община Венец. 

 

Други използвани източници на информация са както следва: 

 ИСУН и ИСУН 2020 – Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България;  

 Официални данни и статистическа информация от ТСБ – гр. Шумен, ДБТ – гр. 

Шумен; ОДЗ – Шумен, РИОСВ – Шумен и други;  

 Информация предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация 

– Венец; 
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 Относимите и приложими нормативни и поднормативни актове;  

 Интернет сайтове и портали: Община Венец, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, 

ОПРЧР, ОПРКБИ, ОПИК, ПРСР, ОПРСР и други.  

4. Анализ и интерпретация на информацията. Тук се включват дейностите по 

същинско оценяване на показателите. През тази фаза бе извършено обобщаване, анализ и 

оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинна оценка на ОПР, 

резултатите от която са описани в настоящия документ. За оценката на общото въздействие 

се сравниха заложените показатели в ОПР и тези в европейските, националните, 

регионалните и областните стратегии и за отразяване на резултатите се приложи графичния 

метод. За отговор на възникналите въпроси се потърси съдействието на Общинска 

администрация – Венец. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на 

администрацията са взети под внимание и са включени в Междинната оценка. 

5. Вграждане на резултатите в политиката за местно и регионално развитие. 

Тук се включват дейностите по представяне на конкретни изводи и препоръки. 

При изготвянето на оценката са използвани следните подходи и методи: 

 Системен подход – базов методологически подход, използван в стратегическото 

планиране. Съгласно него територията на общината се разглежда като система, 

т.е. като цялостна съвкупност от компоненти, които при определени условия 

действат като едно цяло, т.е. осигурява се устойчиво развитие;  

 Аналитичен подход – съдържанието на същия е в „разбиването“ на данните по 

определени критерии, чрез които се изразява същността на фактите, 

„изобразяващи“ факторите и ресурсите, определящи развитието и 

функционирането на определен обект; 

 Логически подход – всяка система „работи“ въз основа на определени 

зависимости и схеми, т.е. притежава своя логика. Съответно логическият подход 

предполага разкриването на тази схема и зависимости. Знанието за тях дава 

възможност да се структурират условията и подходите на въздействие;  

 Сравнителен подход – сравнението между аналогични обекти дава ново знание, 

чрез което се разкриват същностни черти на разглежданата система; 

 Проучване – проучване на документи, информация и данни от различни 

източници; 

 Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се 

обобщават резултатите за нивото на въздействие на изпълнение на ОПР; 
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 Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез 

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на 

равнината. 

При изготвянето на междинната оценка на Общинския план за развитие на община 

Венец са приложени следните основни принципи: 

 Адекватност – оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с 

планираните нужди и очакванията на етапа планиране;  

 Релевантност - като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност на 

социално–икономическия контекст през оценявания период;  

 Ефикасност – анализирана е връзката между използваните ресурси и 

постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните 

приоритети, цели и мерки;  

 Ефективност – анализът се концентрира върху оценка на приноса на 

приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните 

проблеми, очаквания и нужди;  

 Устойчивост на резултатите – направена е преценка до каква степен може да се 

очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и ще 

имат дълготраен ефект върху жителите на общината.  

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, 

фактологически и финансови данни от официалните източници на информация и от 

собствено проучване. 

В структурно отношение оценката следва залегналата последователност в ЗРР. 
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II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на проектите и 

дейностите, предвидени в Общинския план за развитие на община Венец през периода от 

01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. Следвана е структурата на ОПР - приоритети и специфични 

цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки и цели са въз основа на 

информацията, предоставена от дирекциите и отделите в Община Венец, външни институции 

и организации. 

Визията за развитие в периода 2014-2020 г. е Община Венец - привлекателно място 

за живеене, ефективно използваща своя потенциал за устойчиво социално-икономическо 

развитие, създаване на работни места, аграрно-промишлено производство, бизнес и туризъм, 

със съхранена природа, културно-историческо наследство и традиции. 

Общата цел през периода 2014 – 2020 г. да се възвърне облика и привлекателността 

на Община Венец за живот с повишен стандарт, конкурентно селско стопанство, модерна 

инфраструктура, високо ниво на предоставените услуги, повишена заетост и достъп до 

качествени медицински услуги. 

Стратегическите цели за развитие на община Венец през периода 2014-2020 г. са: 

 Стратегическа цел 1. Развитие на местната икономика; 

 Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на човешките ресурси и 

равнището на заетост; 

 Стратегическа цел 3. Подобряване на инфраструктурата и свързаността на 

териториите; 

 Стратегическа цел 4. Добро управление и високо ниво на качеството на 

предоставените услуги. 

Реализирането на общата и стратегическите цели на ОПР се осъществява посредством 

специфични мерки в 7 приоритетни области. 

Общински план за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 

2007-2013 г. На база изпълнението на ОПР в предходния период, както и на прогнозите 

в средносрочен план, може да се оцени, че планираните приоритети са значими и към 

настоящия момент. 

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на 

количествено измеримите показатели: 

 



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г. 

 

 Страница 10 

 

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели 

Процентно съотношение изпълнение (в %) Качествена оценка на изпълнението 

0 (неизпълнение) - 15  лошо изпълнение 

от 16 до 40 незадоволително изпълнение 

от 41 до 60 добро изпълнение 

от 61 до 80 много добро изпълнение 

над 80 отлично изпълнение 

Източник: Оценителска методика 

 

 

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 – „Устойчиво развитие на 

конкурентно селско стопанство“ 

Извеждането на селското и горско стопанство като приоритет за община Венец 

произтича от традиционно високия им дял в местната икономика, благоприятните почвено-

климатични условия, силните позиции и традиции на тези сектори и тенденциите за 

възраждането им. Приоритетът включва комплекс от мерки, които ще допринесат за 

постигането на две специфични цели. 

По приоритетът се изпълняват два проекта – единият по подмярка 4.1. "Инвестиции в 

земеделски стопанства" от ПРСР за изграждане нова кравеферма за 160 лактиращи крави, 

зоотехническо оборудване и закупуване на фуражна кухня, а другият е на млад фермер по 

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Общата стойност на 

договорените дейности е 2 983 хил. лв. 

Не се отчитат сключени договори по другите открити в периода 2014-2016 г. мерки за 

подпомагане на селското стопанство и промишлеността, свързана с това: подмярка 4.2. 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и подмярка 6.3. 

"Стартова помощ за развитие на малки стопанства". 

Общото финансово изпълнение на приоритета е 2 983 хил. лв., което в относителен 

дял от планираното до 2016 г. е 76%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 

2020 г. ще се достигнат 177%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се 

окачестви като отлично. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 16% от 

изпълнението на целия Общински план за развитие. 
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2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 „Повишаване на 

конкурентоспособността на местните предприятия и създаване на 

предпоставки за появата на нови.“ 

Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика, на отделните й 

сектори и фирмите е от изключителна важност за постигане на устойчива заетост, 

повишаване на реалните доходи и жизнения стандарт. Приоритетът включва две специфични 

цели, постигането на които ще създаде предпоставки за повишаване на 

конкурентоспособността на местната икономика.  

По този приоритет е изпълнен проект „Изграждане на Информационен център в с. 

Венец, община Венец”, финансиран по договор №27/313/00040 от 11.10.11 г. по ПРСР. С 

реализацията на проекта е изграден информационен център в с. Венец с обща площ 108 кв. 

м. и е разработена „Стратегия за развитие на туризма на Община Венец за периода от 2014 г. 

до 2020 г.  

Общото финансово изпълнение на приоритета е 254 хил лв., което в относителен дял 

от планираното до 2016 г. е 94%. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. 

ще се достигнат 220%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви 

като отлично. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 1% от 

изпълнението на целия Общински план за развитие. 

 

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 „Подобряване на квалификацията 

на работната сила и насърчаване на предприемачеството в общината“ 

Приоритетът обхваща една твърде широка, разнообразна, но в същото време 

комплексна тематика и се нуждае от интегрирани дейности и проекти. Мерките са 

ориентирани към разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на по-

голяма гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара на труда; създаване 

на условия за качествена заетост, гарантираща социално включване; изграждане на 

адекватна инфраструктура за образование. Той съдържа 3 специфични цели. 

По този приоритет са изпълнени значими дейности, представени по-долу: 

 Закупена е компютърна техника и хардуер за нуждите на детските градини; 

 Доставка и монтаж на обзавеждане за детските градини; 

 Всяка година се предоставят безплатни учебни помагала на децата от 

подготвителните групи и дидактически материали като награден фонд за 
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участието на детските градини в общинската олимпиада по математика „Аз ще 

бъда математик”. 

 През 2016 г. е извършено текущо освежаване на съществуващите игрови 

съоръжения в дворните пространства на детски градини. 

 

Община Венец е подготвила и три проекта за кандидатстване, които не са одобрени за 

финансиране или процедурата по тях е спряна и ще бъде отворена отново. Това са следните: 

 Проект „Подкрепа за децата от 3 до 6 години в Община Венец” по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. По 

проекта ще бъдат доставени учебни помагала, дидактически материали, 

образователни игри, бяла дъска, компютърна техника и мултимедия, шкафчета, 

масички, секции, гардеробчета и др. за 5 ЦДГ-та на територията на общината. 

 Проект "Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни 

социално-здравни услуги на уязвими групи в община Венец" по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура „Активно 

включване“; 

 Проект „Развитие на социалното предприемачество за осигуряване на достъп до 

заетост и подкрепа за социалното включване на уязвими групи в община Венец“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по 

процедура „Развитие на социалното предприемачество“. 

Общото финансово изпълнение на приоритета е 530 хил. лв., като в относителен дял 

от планираното до 2016 г. е 14%. Това означава, че при същият темп на изпълнение до 2020 

г. ще се достигнат 32%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви 

като незадоволително. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 3% от 

изпълнението на целия Общински план за развитие. 

 

4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 „Осигуряване на условия за 

здравословен живот“ 

Приоритетът е насочен към гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване и 

развитие на работната сила.  

По този приоритет са изпълнени значими дейности, които са представени по-долу в 

табличен вид: 
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Таблица 2. Проекти и дейности по Приоритет 4 

№ Наименование 
Финансираща 

програма 

Бенефициент 

и партньори 

Период на 

реализация Статус 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 4. Осигуряване на условия за здравословен живот 1 261 

1 

Проект "Изпълнение на 

енергоспестяващи мерки в 

Младежки дом – с. Венец, 

общ. Венец, обл. Шумен" 

НДЕФ - 

Национална 

схема за 

зелени 

инвестиции 

Община Венец X   Изпълнен 461 

2 

Проект "Вътрешни 

ремонтни довършителни 

работи, оборудване и 

обзавеждане на Младежки 

дом с. Венец" 

Централен 

бюджет 
Община Венец  X X Изпълнен 318 

3 

Проект "Дейности по 

вертикална планировка и 

подобряване на 

прилежащите пространства 

на Младежки дом, с. Венец, 

общ. Венец, обл. Шумен" 

Централен 

бюджет 
Община Венец  X X Изпълнен 65 

4 

Изпълнение на дейности от 

културния и спортния 

календар 

Общински 

бюджет 
Община Венец  X X Изпълнен 407 

5 

Обогатяване на 

читалищния и 

библиотечния фонд 

Централен 

бюджет 
Община Венец  X X Изпълнен 10 

Източник: Община Венец 

 

Основният изпълнен проект по този приоритет е „Изпълнение на енергоспестяващи 

мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”. С реализацията на проекта са 

изпълнени следните строително-монтажни работи: топлоизолация на стени /вътрешни и 

външни/ и на покрив, подмяна на стара дограма с нова PVC, инсталиране на климатични 

системи и подмяна на ел. инсталация. Благодарение на спечеления проект и привлечените 

средства обликът на общинския център продължава да се обновява. 
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Обновена сграда на Младежкия дом 

 

Източник: Страница на Община Венец във Facebook - 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/  

 

Извършено е и обогатяване на читалищния библиотечен фонд със средства осигурени 

по схемата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища на МК – НЧ 

с. Венец, НЧ с. Габрица, НЧ с. Черноглавци и НЧ с. Боян. 

През 2016 година с Министерство на здравеопазването е подписан договор за 

отстъпено право на строеж на терена на бившия родилен дом за изграждане на Център за 

спешна медицинска помощ. Обектът ще бъде включен в проект, с който Министерството на 

здравеопазването ще кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г. 

за обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната 

медицинска помощ на територията на цялата страна. 

В с. Ясенково започна да функционира кабинет за индивидуална практика по 

първична дентална помощ. 

В 9-те читалища в община Венец в селата Венец, Борци, Ясенково, Осеновец, Изгрев, 

Черноглавци, Габрица, Капитан Петко и Боян се изпълнява приета от Общински съвет – 

Венец годишна читалищна програма. Значителна част от изпълнените дейности са заложени 

в годишната програма и са свързани с местните празници, традиции и обичаи. Местните 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/
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празници на населението се отбелязват ежегодно с провеждане на тържества в читалищата и 

мероприятия на открито с населението. Читалищата участват и на традиционния събор на 

общината, като представят свои изпълнения на открита сцена.  

Традиция е в община Венец всяка година да се провежда общински събор. 

Традиционният общински събор се провежда през месец септември, на територията на 

Държавно ловно стопанство „Паламара”. Голям интерес предизвикват конните надбягвания с 

участието на ездачи и елитни коне от цялата страна. Неотменна част от събора всяка година 

са народните борби, с които традиционно се слави региона. Гости на събора са прочути 

борци и спортисти по борба от целия регион. Не само примамливия награден фонд, но и 

спортната слава и успехите на борците на тепиха превръщат състезанието в истинско 

спортно събитие за община Венец.  

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 16%. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

37%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви като 

незадоволително. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 7% от 

изпълнението на целия Общински план за развитие. 

 

5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5 „Изграждане и осъвременяване на 

инфраструктурата и опазване околната среда.“ 

Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване 

на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в 

общината. Приоритетът съдържа 3 специфични цели. 

По този приоритет са изпълнени значими дейности, които са представени по-долу в 

табличен вид: 

 
Таблица 3. Проекти и дейности по Приоритет 5 

№ Наименование 
Финансираща 

програма 

Бенефициент 

и партньори 

Период на 

реализация Статус 

Бюджет  

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 5. Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата и опазване 

на околната среда 
12 140 

1 

Проект "Благоустрояване 

на населените места в 

община Венец с подобект: 

„Рехабилитация и 

реконструкция на улици и 

площади в населените 

места в община Венец" 

ПИП РУРР Община Венец X   Изпълнен 1 430 
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№ Наименование 
Финансираща 

програма 

Бенефициент 

и партньори 

Период на 

реализация Статус 

Бюджет  

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

2 

Проект "Реконструкция на 

път SHU1160/III-7004/ 

Хитрино-Граница 

общ.(Хитрино-Венец)-

Капитан Петко-

Ясенково/III-7002/" 

ПРСР 

2007-2013 г. 
Община Венец X X  Изпълнен 3 355 

3 

Проект "Подобряване на 

уличните настилки на 

населените места в 

община Венец" - с. Венец; 

с. Капитан Петко; с. 

Борци; с. Черноглавци; с. 

Боян; с. Осеновец 

ПРСР 

2007-2013 г. 
Община Венец X X  Изпълнен 1 945 

4 

Проект "Реконструкция на 

уличната мрежа в 

населените места в общ. 

Венец, обл. Шумен" 

Централен 

бюджет 
Община Венец   X Текущ 770 

5 

Проект "Реконструкция на 

водоснабдителната мрежа 

на с. Венец - област 

Шумен" 

ПРСР 

2007-2013 г. 
Община Венец X X  Изпълнен 2 802 

6 

Проект "Водоснабдяване 

на висока зона с. Изгрев, 

община Венец и подмяна 

уличен водопровод по ул. 

„Васил Левски”, с. Изгрев, 

община Венец" 

ПУДООС Община Венец  X X Изпълнен 306 

7 

Изготвяне на технически 

инвестиционни проекти за 

инфраструктурни обекти 

Общински 

бюджет 
Община Венец X X X Изпълнен 375 

8 

Рехабилитация/реконструк

ция на общинска пътна 

мрежа: SHU1021/I-7/ 

Венец-Черноглавци-гр. 

общ. Каолиново-Лятно 

/III-7003/ (от км.0+000 до 

км. 1+550) 

Централен 

бюджет 
Община Венец X X X Изпълнен 187 

9 

Рехабилитация/реконструк

ция на улична мрежа: 

Ремонт на ул. "19-ти май" 

в с. Ясенково; Ремонт на 

ул. "Крайречна" в с. 

Венец; Ремонт на ул. 

"Никола Вапцаров" с. 

Ясенково; Ремонт на 

улична мрежа в с. 

Ясенково 

Общински 

бюджет, 

Централен 

бюджет 

Община Венец X X X Изпълнен 534 
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№ Наименование 
Финансираща 

програма 

Бенефициент 

и партньори 

Период на 

реализация Статус 

Бюджет  

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

10 

Дейности за подобряване 

на парковата среда и 

отдих: беседки, детски и 

спортни площадки 

Общински 

бюджет 
Община Венец X   Изпълнен 16 

11 

Проект "Повишаване на 

енергийната ефективност 

на ОУ „П. Р. Славейков”, 

с. Изгрев, общ. Венец, обл. 

Шумен" 

НДЕФ – 

Инвестиционн

а програма за 

климата 

Община Венец X X  Изпълнен 126 

12 

Проект "Повишаване на 

енергийната ефективност 

на ЦДГ "РАДОСТ", с. 

Ясенково, общ. Венец, 

обл. Шумен" 

НДЕФ – 

Инвестиционн

а програма за 

климата 

Община Венец   X Текущ 157 

13 

Проект "Изграждане на 

фитнес на открито в УПИ 

I, кв.30 по плана на  с. 

Ясенково" 

Централен 

бюджет 
Община Венец  X X Изпълнен 80 

14 

Дейности за управление на 

природни рискове: 

подсилване на дигата и 

стените на микроязовир 

Венец; частичен ремонт - 

аварийно изграждане на 

подпорна стена на ул. 

"Марица" в с. Ясенково, 

общ. Венец 

Общински 

бюджет 
Община Венец   X Изпълнен 34 

15 

Проект „Рекултивация на 

общинско депо с. Венец, 

обл. Шумен 

Общински 

бюджет 
Община Венец X   Изпълнен 3 

16 
Проекти за чиста околна 

среда – 2 бр. 
ПУДООС Община Венец X   Изпълнен 20 

Източник: Община Венец, ПРСР, ИСУН и ИСУН 2020 

 

По-важните резултати от изпълнените дейности и проекти са представени по 

специфични цели. 

 

Специфична цел 1: „Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура“ 

През 2014 г. е изпълнен проект: „Благоустрояване на населените места в община 

Венец”, финансиран по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на 

регионите“ по ПМС 19/2014 г. С реализацията на проекта е извършена реконструкция на 

улици в с. Боян, с. Осеновец и с. Изгрев. 
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Изпълнени са СМР за рехабилитация на път SHU1160/III-7004/Хитрино-Граница 

общ.(Хитрино-Венец)-Капитан Петко-Ясенково/III-7002/" в участък Деница – граница 

община Хитрино с обща дължина 1,1 км.  

Изпълнен е и проект: „Реконструкция на път SHU1160/III-7004/ Хитрино-Граница 

общ.(Хитрино-Венец) - Капитан Петко – Ясенково /III-7002“. С изпълнените дейности е 

извършена реконструкция на 9,48 км от общинската IV-то класна пътна мрежа на Община 

Венец – пътен участък, свързващ най-голямото населено място на територията на общината 

с. Ясенково със с. Капитан Петко. С реализацията на проекта са възстановени и подобрени 

транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на пътната настилка 

с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на път SHU 

1160 (общински път между населените места с. Ясенково и с. Капитан Петко) в община 

Венец. 

 

Проект „Реконструкция на път SHU1160/III-7004/ Хитрино-Граница общ.(Хитрино-Венец) 

- Капитан Петко – Ясенково /III-7002“ 

 

Източник: Страница на Община Венец във Facebook - 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/ 

 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/
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Изпълнен е и проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в 

Община Венец”. С реализацията на проекта е извършена реконструкция на улици с обща 

дължина 3247,89 м в следните населени места: с. Венец, с. Борци, с. Капитан Петко, с. 

Осеновец, с. Черноглавци и с. Боян. 

Със средства от общинския бюджет асфалтовата настилка на ул. „Лудогорие” в с. 

Ясенково с обща дължина 440 м е изцяло възстановена. 

Изпълнени са СМР за рехабилитация на път SHU1021 /1-7/ Венец-Черноглавци – гр. 

общ. Каолиново-Лятно /III-7003/ (от км. 0+000 до км. 1+550)”, който включва участъка от 

кръстовището с път I-7 Шумен - Силистра до разклона за с. Черноглавци - с обща дължина 

1550 м.  

Изготвени са технически инвестиционни проекти за обект: „Реконструкция на улици в 

населени места на територията на община Венец” 

През 2016 година се изпълни обект: „Рехабилитация на улица „Крайречна” в с. Венец, 

общ. Венец, обл. Шумен”, включващ полагане на плътен асфалтобетон с обща дължина 1015 

м и доставка и полагане на прекъсната и непрекъсната хоризонтална маркировка. 

През 2016 година е обявена обществена поръчка за „Рехабилитация на пътната 

настилка на ул. „Никола Вапцаров” и площадка в УПИ I-470, кв. 35, в с. Ясенково, община 

Венец”. Изпълнената дейност е в следствие на одобреното финансиране по ПМС 

№209/18.08.2016 г. за „Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, 

обл. Шумен”, включващ следните подобекти: 1. Реконструкция на уличната мрежа в с. Венец 

–  ул. ”Шипка”, ул. ”Хан Крум” и ул. ”Мир”; 2. Реконструкция на уличната мрежа в с. Борци 

–  ул. ”Стара Планина” и ул. ”Христо Ботев ”; 3. Реконструкция на уличната мрежа в с. 

Осеновец – ул. ”Балчик” и ул. ”Кишинев”. 

Община Венец е подала проект „Повишаване качеството на живот и създаването 

на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на улици в населени места на 

територията на община Венец“ по под-мярка 7.2 на Програма за развитие на селските 

райони 2014–2020 година. В проекта са включени следните улици: ул. „Витоша“ и ул. 

„Дъбрава“ – с. Борци; ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Кирил и Методий“ – с. Буйновица; ул. 

„Стара планина“ и ул. „Васил Левски“ – с. Венец; ул. „Хан Крум“ – с. Изгрев; ул. „Ал. 

Стамболийски“ – с. Осеновец и ул. „Хан Омуртаг“ – с. Ясенково. Общата дължина на 9-те 

улици е 4250,72 м, като тротоарите са с обща площ от 8 093,50 м2.  

Община Венец е подала и проект „Подобряване на транспортната свързаност и 

повишаване качеството на живот, чрез строителство и реконструкция на общински 
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пътища на територията на община Венец“ по под-мярка 7.2 на Програма за развитие на 

селските райони 2014–2020 година. В проекта са включени следните пътни участъци от ІV-

ти клас: път SHU 2026 /І-7, Венец – Шумен/ - Дренци от км 0+000 до км 1+300; път SHU 

3027 /І-7, Венец – Шумен / - Страхилица  от км 0+000 до км 1+500; път RAZ 2048/ІІІ-

702,Пристое-Белинци/Духовец – Граница. 

Оценката и одобряването за финансиране на проектите се очаква да се случи през 

2017 г. 

След проведена процедура е възложено проектирането на обект: „Внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24 , с. Венец“. 

Изпълнен е проект: „Повишаване на енергийната ефективност на ОУ “П. Р. 

Славейков” с. Изгрев”, финансиран по Инвестиционна програма за климата на Национален 

Доверителен Екофонд (НДЕФ). С реализацията на проекта са изпълнени следните 

енергоспестяващи мерки: топлоизолация на стени, топлоизолация на покрив, топлоизолация 

на под, изграждане на отоплителна инсталация и ремонт на осветителна инсталация. 

Изпълнени са строително-ремонтни работи на общински обекти в община Венец с три 

подобекта: Подобект 1 – Обособяване на приемна в с. Венец на РПУ на МВР в сграда в УПИ 

I, кв. 23; Подобект 2 – Ремонт на сграда за обществено-полезни дейности в УПИ I, кв. 23 в с. 

Венец; Подобект 3 – Ремонт на многофункционална зала в с. Венец. 

Изготвен е технически инвестиционен проект за обект: „Изграждане на соларно 

улично осветление със светодиоден източник в Община Венец”. Проектът обхваща 3 

населени места – с. Венец, с. Борци и с. Ясенково. Съгласно техническия проект ще бъдат 

монтирани общо 473 бр. автономни светлинни модули и метални стълбове. 

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ - с. Ясенково” е 

одобрен за финансиране по Инвестиционна програма за климата на НДЕФ. Проектът е на 

етап сключване на Договор за СМР, за Строителен и Авторски надзор и за Инвеститорски 

контрол. 

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в 

УПИ V-234, кв.24, с. Венец“ е одобрен за финансиране по Инвестиционна програма за 

климата на НДЕФ. Проектът е на етап предварителен контрол на техническата 

документация. 

Приключило е изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа 

на с. Венец”. С реализацията на проекта е извършена реконструкция на 13 км от 
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съществуващата водопроводна мрежа на с. Венец и е изграден 0,54 км нов водопровод от 

напорния водоем. 

Изготвени са технически инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводни 

мрежи в населените места на територията на община Венец – в с. Осеновец, с. Капитан 

Петко и с. Боян. 

През 2016 година е изпълнен проект: „Водоснабдяване висока зона с. Изгрев, община 

Венец и подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски”, с. Изгрев, община Венец”, 

който е финансиран от ПУДООС по ЗДБРБ. Чрез проекта е извършена реконструкция на 

вътрешната водопроводна мрежа и е изграден нов главен водопровод, захранващ високата 

зона на селото с обща дължина 1 797 м., и реконструкция на уличен водопровод по ул. "В. 

Левски" с обща дължина 390 м. 

Община Венец е подала проект „Повишаване качеството на живот и създаване на 

оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени 

места на територията на община Венец“ по под-мярка 7.2 на Програма за развитие на 

селските райони 2014–2020 година. В проекта са включени следните обекти: 

Реконструкцията на част от водопроводната мрежа на с. Капитан Петко с дължина 4 738.25 л. 

м.; Реконструкцията на част от водопроводната мрежа на с. Боян с дължина 5 041.10 л.м.; 

Реконструкцията на водопроводната мрежа-запад на с. Ясенково с дължина 5 868.31 л.м. 

Изготвен е технически инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация и 

реконструкция на дворното пространство на ОУ „Христо Смирненски“ (УПИ I, кв. 30) с. 

Ясенково, Община Венец”.  

 

Специфична цел 2. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура 

Изготвени са технически инвестиционни проекти за: „Изграждане на стадион в с. 

Венец”, „Изграждане на стадион в с. Ясенково” и „Изграждане на фитнес на открито в УПИ 

I, кв.30 по плана на с. Ясенково“. 

Извършени са ремонти на сградите на училищата и облагородяване на дворните 

пространства - частични текущи ремонти и освежаване на класните стаи, коридорите и 

кабинетите през летния период; освежаване на спортните съоръжения и площадки, 

поддържане на тревната площ и кътовете за отдих на открито в дворовете на училищата. 

Извършени са ремонтни дейност и на сградите на детските градини и облагородяване 

на дворните пространства - текущи ремонти и освежаване на занималните, спалните, 

коридорите, кухненските блокове и складовите помещения, поддържане на градинките, 
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тревната площ и цветните лехи и боядисване на игровите съоръжения в дворните 

пространства. Поддържане на пясъчниците в дворовете на детските градини. 

 

Специфична цел 3: Опазване на околната среда 

Реализирани са проекти по националния конкурс „За чиста околна среда – 2014 г.“ на 

ПУДООС в 2 детски градини. 

По реда на Постановление №209 от 20 август 2009 г. през 2014 г. с изпълнението на 

биологична рекултивация приключи изпълнението на проект ”Рекултивация на 

съществуващо общинско депо в ПИ000202 с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”, съгласно 

Договор с ПУДООС. 

Стартирана е процедурата за избор на изпълнител за експлоатация (концесионер) на 

изградената претоварна станция за ТБО, която ще обслужва общините Хитрино, Венец и 

Каолиново. 

Извършени са дейности за управление на природните рискове: подсилване на дигата и 

стените на микроязовир с. Венец, частичен ремонт – аварийно израждане на подпорна стена 

на ул. „Марица” в с. Ясенково. 

Поддържана е изградената система за разделно събиране на отпадъци в населените 

места на община Венец. 

 

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 11%. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

27%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви като 

незадоволително във финансово отношение, въпреки многото извършени дейности. Общият 

бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 63% от изпълнението на целия Общински 

план за развитие. 

 

6. Резултати от изпълнението на Приоритет 6. „Добро управление в полза на 

местната общност и бизнеса.“ 

Приоритетът е насочен към постигане на оптимално добро управление в полза на 

местната общност и бизнеса и цели подобряване на процеса на стратегическо планиране, 

контрол и мониторинг на местно ниво, както и предоставяне на пълния пакет от услуги на 

гражданите и бизнеса. Той съдържа 4 специфични цели. 
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По този приоритет са изпълнени значими дейности, които са представени по-долу в 

табличен вид: 

 

Таблица 4. Проекти и дейности по Приоритет 6 

№ Наименование 
Финансираща 

програма 

Бенефициент 

и партньори 

Период на 

реализация Статус 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 6. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса 279 

1 Изработване на Общ 

устройствен план 

Централен 

бюджет 
Община Венец X X X Изпълнен 165 

2 

Изготвяне на Програма за 

опазване на околната среда 

2016-2020 г., Общински 

план за развитие 2014-2020 

и Програма за управление 

на отпадъците 

Общински 

бюджет 
Община Венец X X X Изпълнен 11 

3 
Основен ремонт кметство в 

с. Капитан Петко, с. 

Дренци, с. Борци 

Проект 

"Красива 

България"; 

Общински 

бюджет 

Община Венец X   Изпълнен 103 

Източник: Община Венец, ПРСР, ИСУН и ИСУН 2020 

 

В допълнение на посочените в таблицата дейности общински служители и кметове от 

общината са участвали в обучения, организирани от НСОРБ, Института по публична 

администрация (ИПА) и други обучителни организации. 

Създадено е и междуобщинско сътрудничество между общините Венец и Каолиново 

за изпълнение на проект по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014–

2020 година, като Община Венец в партньорство с община Каолиново е в процес на 

изпълнение на проект по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014–

2020 година. Проектът предвижда създаване на сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Венец-Каолиново” и разработване на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие. 

Извършен е и ремонт на Кметство с. Дренци, включващ изпълнението на следните 

дейности: ремонт на покривната конструкция на кметството; полагане на мазилка по 
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фасадата на кметството; доставка и монтаж на PVC врати и прозорци; освежаване на 

вътрешните помещения – подови настилки, стени и тавани.  

Извършен е и ремонт на Кметство с. Борци, включващ изпълнението на следните 

дейности: полагане на мазилка по фасадата на кметството; доставка и монтаж на улуци, 

водосточни тръби и есове; освежаване на вътрешните помещения – стени и тавани. 

 

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 47%. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

110%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви като отлично. 

Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 1% от изпълнението на целия 

Общински план за развитие. 

 

7. Резултати от изпълнението на Приоритет 7 „Развитие на социални услуги“ 

Поради негативните демографски тенденции, като застаряване на населението, 

бедност, миграция и др., е необходимо да се развиват социалните услуги в общината. 

Приоритетът е насочен към намаляването на бедността и насърчаване на пълноценното 

участие в социалния живот на хората. Той съдържа 3 специфични цели.  

По този приоритет са изпълнени значими дейности, които са представени по-долу в 

табличен вид: 

 

Таблица 5. Проекти и дейности по Приоритет 7. 

№ Наименование 
Финансираща 

програма 

Бенефициент 

и партньори 

Период на 

реализация Статус 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

Общо Приоритет 7. Развитие на социални услуги 1 778 

1 

Проект "Социални услуги в 

домашна среда в Община 

Венец" 

ОПРЧР Община Венец X   Изпълнен 236 

2 
Проект "Право на достоен и 

независим живот" 
ОПРЧР Община Венец   X Текущ 495 

3 

Проекти "Осигуряване на 

топъл обяд на територията 

на община Венец" - 2 бр. 

Оперативна 

програма 

"Храни" 

Община Венец   X Текущ 330 

4 
Проект "Подкрепа за 

достоен живот" 
ОПРЧР 

АСП, 

Община Венец 
X   Изпълнен 263 

5 
Проект "Нови възможности 

за грижа" 
ОПРЧР 

АСП,  

Община Венец 
 X  Изпълнен 132 
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№ Наименование 
Финансираща 

програма 

Бенефициент 

и партньори 

Период на 

реализация Статус 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 14 15 16 

6 Проект "Нови алтернативи" ОПРЧР 
АСП,  

Община Венец 
X   Изпълнен 308 

7 

Проект "Разкриване на 

център за обществена 

подкрепа в община Венец” 

с капацитет 30 потребители 

Фонд 

„Социална 

закрила” 

Община Венец   X Изпълнен 14 

Източник: Община Венец, ПРСР, ИСУН и ИСУН 2020 

 

През месец април 2014 г. е приключило изпълнението на проекта "Социални услуги в 

домашна среда в Община Венец" по схема „Помощ в дома”. По проекта са били назначени 

58 болногледачи и домашни прислужници, които са предоставяли социални услуги на 98 

потребители.  

През месец декември 2014 г. е приключило изпълнението на проект „Подкрепа за 

достоен живот”. През 2014 г. 51 лични асистенти са предоставяли социални услуги на хора с 

увреждания. 

Общината е участвала в програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“. 

По програмата са били назначени общо 11 безработни лица. По дейност АСД са назначени - 

175 безработни лица от месец януари до края на месец март 2014 г. От 15.12.2014 до 

01.03.2015 г. са назначени още 20 бр. безработни лица. 

По програмата „Старт на кариерата” е назначено 1 безработно лице за 9 месеца. 

Общината е участвала като работодател и в Регионална програма за заетост, по която 

са назначени 10 безработни лица за 6 месеца на длъжност „Работник-поддръжка”. По схема 

„Подкрепа за заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са 

назначени като „Работник Озеленяване” – 20 лица за 6 месеца.  

Разработена е и Общинска програма за закрила на детето. 

Изготвен е технически инвестиционен проект за обект: „Преустройство на бивше 

училище с. Борци в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)”. 

През 2015 година Община Венец е партньор на АСП по проект „Нови възможности за 

грижа”, одобрен за финансиране по ОПРЧР 2014–2020 г. По проекта са назначени 40 лични 

асистенти, които полагат грижи за 40 потребители.  

По проект „Право на достоен и независим живот” се предоставя социалната 

услуга – „Личен асистент” и „Домашен помощник”, като персоналът е назначен към Център 

за услуги в домашна среда. Проектът се реализира на два етапа – първият етап започва през 
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месец януари 2016 година и обхваща 48 потребители, а вторият етап стартира през месец 

март 2016 година и обхваща 40 потребители.  

Изпълнен е проект: „Разкриване на център за обществена подкрепа в община 

Венец” с капацитет 30 потребители. Центърът е разкрит с финансовата подкрепа на Фонд 

„Социална закрила” съгласно Договор с №РД 04-125/13.07.2016 г. По проекта в центъра за 

обществена подкрепа е назначен персонал, включващ: директор, социални работници, 

педагог и психолог.  

Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 

2016 г. е 27%. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат 

63%. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви като много добро. 

Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на 9% от изпълнението на целия 

Общински план за развитие. 
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III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ 

Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите е 

извършена на база на приетата стратегическа рамка и следва изпълнението по цели, мерки и 

проекти към ОПР на община Венец 2014-2020 г. и индикаторите за наблюдение към нея.  

Извършена е оценка на база на индикатори за общо въздействие и индикатори за 

резултат, посочени в ОПР 2014-2020 г. 

 

Индикатори за въздействие 

 

Оценката на общото въздействие е изготвена на база общите индикатори за 

въздействие и резултат в областта на регионалната политика за постигане на растеж и 

заетост и включени в ОПР на община Венец за периода 2014–2020 г., за които има надеждна 

статистическа информация. 

Стратегическата рамка на плана поставя като основна цел на общинската 

политика за периода 2014-2020 година превръщането на община Венец в прогресиращо, 

желано и приобщаващо място за живот, професионална реализация, предприемачество 

и рекреация. 

За постигането на тази обща цел се определят следните стратегически цели на 

развитие през плановия период: 

 Стратегическа цел 1. Развитие на местната икономика. 

 Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на човешките ресурси и 

равнището на заетост. 

 Стратегическа цел 3. Подобряване на инфраструктурата и свързаността на 

териториите. 

 Стратегическа цел 4. Добро управление и високо ниво на качеството на 

предоставените услуги. 

За наблюдение за постигането на тези цели се изследват индикаторите за 

въздействие.  

По отношение на Стратегическа цел 1 Развитие на местната икономика са 

представени индикатори за въздействие, които изследват развитието на икономиката. 

За проследяване на икономическото развитие в община Венец бяха изследвани 

основни икономически показатели за периода 2013-2015 г., посочени в таблицата: 
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Таблица 6. Индикатори за въздействие по Стратегическа цел 1 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2015 г. 2017 г. 2020 г. 

Произведена продукция 

от предприятия 
 

хил. лв 9 000 Няма данни 10 800 12 000 

Внедрени иновации в 

селското стопанство 
 

брой 0 0 2 3 

Приходи от дейността на 

предприятията в селското, 

горското и рибното 

стопанство 
 

хил. лв 

5 565  

15 000 
4 967 18 000 20 000 

Намаляване нивото на 

безработица. 
 

% 

намаление 
 

0 

5 

(От 58,5 %; 

на 53,5 %)  

5 10 

Дял от населението с 

подобрена жизнена среда 

на обитаване. 
 

% от 

общия 

брой 

жители 
 

0 

Не се 

поддържа 

такава 

статистика 

20 35 

Източник: Национален статистически институт, 2017 г. 

 

С оглед на данните могат да се направят следните изводи: постигнато е намаляване на 

безработицата, но тя все още остава в много високи граници. Финансовите показатели на 

дейността на предприятията в селското стопанство не покрива направените прогнози. 

Въпреки че по всяка вероятност е допусната техническа грешка в базовата стойност за 

индикатора „Приходи от дейността на предприятията в селското, горското и рибното 

стопанство“ и по тази причина заложените целеви стойности за индикатора се оказват 

нереалистично високи, то има дори спад от реалната базова стойност 5 565 хил. лв. по 

официална статистика за 2013 г. Последните актуални налични данни са за 4 967 хил. лв. 

В допълнение, на фигурата по-долу е представено разпределението на нетните 

приходи от продажби по икономически дейности в община Венец по сектори към 

31.12.2015 г.: 
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Таблица 7. Основни данни за нефинансовите предприятията в община Венец по икономически 

дейности към 31.12.2015 г. 

Икономически дейности (А21) 
Предприятия 

(в брой) 

Заети 

лица* 

(в брой) 

 

Нетни 

приходи от 

продажби 

(в хил. лв.) 

РДМА 

(в хил. 

лв.) 

ОБЩО: 116 303 15 772 10 768 

Селско, горско и рибно стопанство 28 73 4 967 1 808 

Добивна промишленост 0 0 0 0 

Преработваща промишленост;  6 42 1 585 .. 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

0 0 0 0 

Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

0 0 0 0 

Строителство 5 5 446 .. 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
57 142 7 746 

493 
Транспорт, складиране и съобщения .. .. .. 

Хотелиерство и ресторантьорство 8 8 85 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

.. .. 0  

Операции с недвижими имоти 0 0 0 .. 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
3 9 49 .. 

Административни и спомагателни 

дейности 
0 0 0  

Образование 0 0 0  

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
.. .. ..  

Култура, спорт и развлечения 0 0 0  

Други дейности 3 5 14  

*Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

Източник: Национален статистически институт 2017 г. 

 

Данните на фигурата показват, че към 31.12.2015 г. икономическата дейност на 

„Селско, горско и рибно стопанство“ дава 24% от предприятията и 24% от заетите лица. 

Аграрният сектор е донесъл 31% от нетните приходи от продажби и 17% от РДМА. 

Отрасълът „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ дава 49% от предприятията и 

47% от заетите лица.  
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По отношение на Стратегическа цел 2 "Повишаване качеството на човешките 

ресурси и равнището на заетост" индикаторите са представени по-долу: 

Таблица 8. Индикатори за въздействие по Стратегическа цел 2 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Въведени иновативни 

методи за обучение 
брой 0 0 3 5 

Дял от населението 

преминало през обучения 

за професионална 

квалификация 

% от общия брой 

жители 
0 

Не се 

поддържа 

такава 

статистика 

20 35 

Дял от населението 

стартирало собствен 

бизнес 

брой стартирали 

предприятия 

след преминати 

обучения 

0 

Не се 

поддържа 

такава 

статистика.  

4 10 

Източници: НСИ и ДБТ гр. Венец 

За посочените индикатори не се поддържа официална статистика.  

 

По отношение изпълнението на Стратегическа цел 3 "Подобряване на 

инфраструктурата и свързаността на териториите " индикаторите са представени по-

долу: 

Таблица 9. Индикатори за въздействие по Стратегическа цел 3 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Инвестирани средства за 

подобряване на селската 

среда 

хил. лв 0 

12 140 

(По Приоритет 5. 

Изграждане и 

осъвременяване на 

инфраструктурата 

и опазване на 

околната среда) 

25 000 35 000 

Осъществени проекти за 

подобряване качеството на 

средата и живота в селата  

брой 0 16 17 25 

Жители обхванати от 

подобряване качеството на 

средата и живота в селата  

% от 

общия 

брой 

жители 

0 100 40 60 

Източник: Община Венец, ВиК Венец  



Междинна оценка на Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г. 

 

 Страница 31 

Данните показват, че с оглед на изпълнените проекти са постигнати частично 

индикаторите за въздействие за междинния период; като междинния индикатор за 

„Инвестирани средства за подобряване на селската среда“ е два пъти по-малък от желания, 

но пък предвиденият брой проекти за подобряване качеството на средата и живота в 

селата е постигнат към средата на програмния период и което е още по-важно - 100% от 

жителите са положително повлияни/обхванати от изпълнените мерки  

 

По отношение изпълнението на Стратегическа цел 4 "Добро управление и 

високо ниво на качеството на предоставените услуги" индикаторите са представени по-

долу: 

Таблица 10. Индикатори за въздействие по Стратегическа цел 4 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Удовлетворени граждани 

възползвали се от услуги на 

администрацията 

% от общия 

брой жители 
0 

Не се 

поддържа 

такава 

анкета 

30 50 

Граждани възползвали се от 

услугата електронно управление 

% от общия 

брой жители 0 0 30 50 

Източник: Община Венец 

Данните показват, че  за посочените индикатори не се поддържа официална 

статистика и е трудно да се изчисли изпълнението. 

 

Индикатори за резултат 

В ОПР на Венец за заложени 7 приоритета: 

 Приоритет 1 – Устойчиво развитие на конкурентно селско стопанство.  

 Приоритет 2 – Повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и 

създаване на предпоставки за появата на нови.  

 Приоритет 3 – Подобряване на квалификацията на работната сила и насърчаване на 

предприемачеството в общината.  

 Приоритет 4 – Осигуряване на условия за здравословен живот.  
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 Приоритет 5 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата и опазване на 

околната среда.  

 Приоритет 6 – Добро управление в полза на местната общност и бизнеса.  

 Приоритет 7 – Развитие на социални услуги. 

За наблюдение за постигането на тези приоритети се изследват индикаторите за 

резултат.  

По отношение на Приоритет 1 "Устойчиво развитие на конкурентно селско 

стопанство" индикаторите за резултат са следните: 

 

Таблица 11. Индикатори за резултат по Приоритет 1 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

Междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Нови модернизирани стопанства 
брой 0 1 14 25 

Развитие на нов сектор в селското 

стопанство 
брой 0 Няма данни 0 1 

Сформирани работни групи на 

земеделски производители за 

развитие на селското стопанство 

брой 0 0 4 7 

Сдружения на производители 
брой 0 0 0 1 

Рекултивирана земеделска площ 
дка 0 Няма данни 25 000 50 000 

Предприятия, които си 

сътрудничат с подпомагани 

изследователски институти 

брой 0 0 4 6 

Предприятия, въвели нови за 

пазара или значително подобрени 

продукти в резултат на 

иновационни или научно 

развойни проекти 

брой 0 0 4 6 

Източник: Справки в ИСУН, ИСУН 2020 и ПРСР 

 

Малкият брой изпълнени проекти на местните предприятия не достигат направените 

прогнози и междинните стойности за 2017 г.  

 

По отношение на Приоритет 2 "Повишаване на конкурентоспособността на 

местната икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и 

доходите на населението" индикаторите за резултат са следните: 
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Таблица 12. Индикатори за резултат по Приоритет 2 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност 

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Новооборудвани предприятия брой 0 0 8 15 

Проведени обучения с цел 

повишаване на 

предприемаческия дух и 

стартиране на собствен бизнес. 

брой 0 0 6 14 

Изготвено проучване и 

проведено маркетингово 

представяне на туристическия 

потенциал на общината 

проект 0 1 1 2 

Източник: Община Венец 

Съгласно неизпълнените индикатори за резултат, изпълнението на приоритета е 

незадоволително, като в общината се отбелязват промени единствено по отношение на 

популяризиране на туристическия потенциал.  

По отношение на Приоритет 3 "Подобряване на квалификацията на работната 

сила и насърчаване на предприемачеството в общината" индикаторите за резултат са 

следните: 

Таблица 13. Индикатори за резултат по Приоритет 3 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Проекти за подобряване 

качеството и създаване на условия 

за достъп до образование 

брой 0 0 11 11 

Проекти за предотвратяване 

ранното напускане на училище и 

осигуряване на превенции  

брой 0 0 6 6 

Изготвена програма за ранно 

професионално ориентиране 
брой 0 0 1 1 

Провеждане на информационни 

кампании по населени места. 
брой 0 0 4 7 

Провеждане на дни за 

образователни борси 
брой 0 0 4 7 

Създаване на клубове по 

предприемачество  
брой 0 0 4 13 

Лекции пред учениците от 

гимназиален етап за придобиване 

на първоначална предприемаческа 

култура 

брой 0 0 4 7 

Получили допълнителна 

квалификация и преквалификация 
брой 0 0 200 350 

Източник: Община Венец 
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Според постигнатите междинни стойности на индикаторите изпълнението на 

приоритета е лошо, като няма постигнати планирани междинни стойности. 

 

По отношение на Приоритет 4 „Осигуряване на условия за здравословен живот и 

повишаване на качествените характеристики на работната сила“ индикаторите за 

резултат са следните: 

Таблица 14. Индикатори за резултат по Приоритет 4 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Реализиране на проекти за 

подобряване качеството и броя 

на предоставените здравни 

услуги 

брой 0 0 7 7 

Реализирани проекти в подкрепа 

на МСП за подобрени условия на 

труд на работното място 

брой 0 0 5 7 

Изпълнени проекти за развитие 

на културни дейности и 

инициативи 

брой 0 0 7 12 

Източник: Община Венец, ИСУН, ИСУН 2020 

Изпълнението на приоритета е лошо, като няма напредък по изпълнението на 

индикаторите.  

 

По отношение на Приоритет 5 „Изграждане и осъвременяване на 

инфраструктурата и опазване на околната среда“ индикаторите за резултат са следните: 

Таблица 15. Индикатори за резултат по Приоритет 5 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Обща дължина на 

реконструирани или 

подобрени пътища 

км 0 12,15 50 70 

Население с подобрена улична 

мрежа 

% от 

жителите на 

общината 

0 

8,9 км 

39% от 

населението 

(с. Венец; с. 

Капитан 

Петко; с. 

Борци; с. 

50 100 
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Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Черноглавци; с. 

Боян; с. 

Осеновец) 

Въведени енергоспестяващи 

мерки за улично осветление в 

Община Венец 

бр. 0 0 1 1 

Намаление на енергийното 

потребление в обществени 

сгради 

%/година 0 2 сгради 25 50 

Население с подобрено 

водоснабдяване 

% от 

жителите на 

общината 

0 

23%(жители 

на с. Венец и с. 

Изгрев) 

30 60 

Подобрено третиране на 

отпадъчните води 

% от 

жителите на 

общината 

0 0 70 100 

Ремонт и модернизация на 

сградите на детските градини 

и училищата на територията 

на Община Венец. (изпълнени 

проекти) 

проект 0 2 12 12 

Озеленяване и облагородяване 

на дворните пространства на 

детските градини и училищата 

в Община Венец. (изпълнени 

проекти) 

проект 0 0 7 12 

Изграждане на спортни 

площадки за провеждане на 

състезания на открито в 

дворовете на училищата. 

(изпълнени проекти) 

проект 0 4 3 3 

Ремонтиране и оборудване на 

помещения за физическа 

култура и спорт в сградите на 

детските градини. (изпълнени 

проекти) 

проект 0 0 3 9 

Ремонтирани читалища и 

подпомогнат културен / 

спортен обект (изпълнени 

проекти) 

брой/проекти 0 0 12 35 

Ефикасно третиране на 

отпадъците 
брой/проекти 0 1 3 3 

Лица ползващи се от мерки за 

защита 
брой/проекти 0 

37%, 2655 

лица 
2 2 
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Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

(население на 

Венец и 

Ясенково) 

2 проекта 

Нови проекти за опазване и 

популяризиране на 

защитените територии и 

биологичното разнообразие 

брой/проекти 0 0 1 1 

Източник: Община Венец 

 

Заложените целеви индикатори се оказват доста надценени за възможностите на 

общината. Само два от заложените идникатори по този приоритет са достигнати и това са 

„Изградени спортни площадки за провеждане на състезания на открито в дворовете на 

училищата. (изпълнени проекти)“ – 4 бр. при заложи 3 бр. и „Лица ползващи се от мерки за 

защита“ – 2 изпълнени проекта с 2 655 потребителя. 

 

По отношение на Приоритет 6 „Добро управление в полза на местната общност 

и бизнеса“ индикаторите за резултат са следните: 

 

Таблица 16. Индикатори за резултат по Приоритет 6 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Служители с повишени 

професионални знания и умения 
брой 0 5 40 60 

Опит с чуждестранни общини и 

въвеждане на добри практики за 

подобряване ефективността в 

работата на служителите 

проект 0 0 0 1 

Организационно оптимизирана 

структура 
проект 0 0 1 1 

Внедрени стандарти брой 0 0 1 2 

Изработена програма за 

оптимизиране на режими 
брой 0 0 1 1 

Повишаване качеството на 

предоставяните 

административни услуги чрез 

въвеждане на ел. регистър 

проект 0 0 1 1 
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Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Въведено електронно управление брой 0 0 1 1 

Проведени изнесени приемни 

дни 
брой 0 0 4 7 

Изграждане на МИГ брой 0 1 1 1 

Развитие на междуобщинско и 

транснационално сътрудничество 
проект 0 1 1 1 

Изпълнени партньорски проекти брой 0 4 1 1 

Създаване на каталог с 

информация за свободни 

общински терени сгради и 

услуги, за които се търсят 

инвеститори и частни партньори 

проект 0 0 1 1 

Източник: Община Венец 

 

И тук важи изводът, че заложените целеви индикатори се оказват доста надценени за 

възможностите на общината, но пък са постигнати ключови индикатори като изграждането 

на МИГ, която дава много допълнителни възможности, както и изпълнените партньорски 

проекти и развитието на междуобщинско и транснационално сътрудничество. 

По отношение на Приоритет 7 „Развитие на социални услуги“ индикаторите за 

резултат са следните: 

Таблица 17. Индикатори за резултат по Приоритет 7 

Индикатор Мярка 

Базова 

стойност  

Постигната 

междинна 

стойност 

Целева 

междинна 

стойност 

Целева 

стойност 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Изграждане на центрове за 

предоставяне на социални услуги 
брой 0 1 3 3 

Подобрено качество и достъп до 

социални услуги в общността 
проекти 0 7 3 3 

Въведени/подобрени социални 

услуги за деца в риск 
проекти 0 1 0 1 

Въведени/подобрени социални 

услуги в рамките на Център за 

обществена подкрепа  

проекти 0 7 0 2 

Източник: Община Венец 

Изпълнението на приоритета е отлично, като по всички междинни индикатори има 

напредък, а два от индикаторите са преизпълнени. 
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IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

РЕСУРСИ 

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира 

основно на сравнение между използваните финансови ресурси и планираните, и 

изпълнените/стартирани проекти и планираните проекти. Ефективността е необходимо да 

отговори на въпроса доколко са постигнати целите и приоритетите. Настоящата междинна 

оценка извърши аналитичен преглед на проектите и дейностите, реализирани от Община 

Венец, други организации и частни предприятия. Те са финансирани със средства от 

бюджета на общината, централен бюджет, фондове на ЕС, частни инвестиции и други 

източници.  

Важно е да се отбележи, че след приемането на ОПР са правени промени в 

индикативната финансова таблица, които засягат увеличение в бюджета на 

приоритети 4 и 5. Тези промени са отбелязани и в Програмата за реализация, която 

също е актуализирана. 

За целите на оценката на финансовото изпълнение са използвани планираните 

финансови данни от актуализираната индикативна финансова таблица през 2016 г. на ОПР за 

периода 2014-2020 г. и финансовите данни от реално договорените и изпълнени проекти и 

дейности на ОПР към 31.12.2016 г.  

За целите на оценката за техническо изпълнение са използвани планираните проекти 

от актуализираната Програма за реализация на ОПР 2014-2020 през 2016 г. и реално 

договорените и изпълнени проекти и дейности към ОПР към 31.12.2016 г.  

Изследвани са също управлението, мониторинга и наблюдението на Общинския план 

за развитие, предприетите мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство 

на ОПР на община Венец и срещнатите проблеми при изпълнението на ОПР. Тези елементи 

на управлението също са елементи от оценката на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси, в т. ч. човешки, информационни и други ресурси. 

 

1. Финансова ефективност и ефикасност 

На таблицата по-долу е представено обобщено сравнение на планираните и изпълнени 

във финансово съотношение приоритети. 
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Таблица 18. Ефективност на приоритетите в изпълнение на ОПР на община Венец за периода 

2014-2020 г.  

Приоритет 

Междинна 

оценка 

2014-2016 г. 

(в хил. лв.) 

Бюджет 

ОПР 

(в хил. 

лв.) 

% 

Изпълнени

е от ОПР 

Прогноза 

Изпълнен

ие в % 

Приоритет 1. Устойчиво развитие на 

конкурентно селско стопанство 
2 983 3 940 76% 177% 

Приоритет 2. Повишаване на 

конкурентоспособността на местните 

предприятия и създаване на предпоставки за 

появата на нови такива 

254 270 94% 220% 

Приоритет 3. Подобряване на 

квалификацията на работната сила и 

насърчаване на предприемачеството в 

общината 

530 3 907 14% 32% 

Приоритет 4. Осигуряване на условия за 

здравословен живот 
1 261 8 021 16% 37% 

Приоритет 5. Изграждане и осъвременяване 

на инфраструктурата и опазване на околната 

среда 

12 140 105 745 11% 27% 

Приоритет 6. Добро управление в полза на 

местната общност и бизнеса 
279 592 47% 110% 

Приоритет 7. Развитие на социални услуги 1 778 6 577 27% 63% 

ОБЩО  19 225 129 052 15% 35% 

Източник: Собствени изчисления 

 

Планираните средства възлизат на 129 052 хил. лв. за изпълнение на седемте 

приоритета на ОПР Венец 2014-2020 г. Съотношението на общото изпълнение спрямо 

планираното е 15% и се оценява като незадоволително с оглед на преминалите 3/7 от 

периода на изпълнение и прогнозата за финансово изпълнение на ОПР от 35% към края на 

периода. Изпълнението по приоритети е силно неравномерно. Изпълнението на приоритети 

1, 2 и 6 е отлично, на приоритети 3, 4, 5 – незадоволително, а на Приоритет 7 – много добро. 

Като най-важни за развитието на общината могат да се определят завършените 

проекти по ПРСР за водопроводна и пътна инфраструктура, както и изпълнените 

проекти за развитие и разнообразяване на гамата от социални услуги. 

 

На фигурата по-долу е визуализирана информацията за вложения финансов ресурс по 

приоритети на ОПР до 2016 г. и планирания такъв. 
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Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. до 2016 г. 

 

Графичният материал ни показва, че са сравнително спазени зададените тежести по 

приоритети, като най-голям е планираният и изпълнен бюджет за Приоритет 5 с оглед на 

предвидените и изпълнени инфраструктурни проекти с 63% реално изпълнение. Следват 

акумулирания бюджет по Приоритет 1 – 16% и този по Приоритет 7 – 9%, като и двата 

надвишават планираните бюджети от съответно 3% и 5%. Следва акумулирания бюджет на 

Приоритет 4 с 7% от бюджета на ОПР, който е сравнително равен на планирания от 6%. 

Останалите приоритети заемат незначителен дял във финансовото изпълнение на ОПР.  

 

Основните източници на финансиране на ОПР 2014-2020 за периода 2014-2016 г. са 

средства от Общинския бюджет - 1 472 хил лв., средства от Централния бюджет - 5 508 

хил. лв., средства от Фондове на Европейския съюз – 10 076 хил. лв., средства от други 

източници – 702 хил. лв. и средства от частни фондове и фирми 1 467 хил. лв. Графично 

те са представени по-долу: 
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Фигура 2. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 към 2016 г. 

 

От графиката може да се направи извод, че средствата от Фондовете на 

Европейския съюз са основополагащи за развитието на общината и изпълнението на плана 

и размерът им е приблизително равен на 1/2-ра от изпълнението при планирани близо ¾-ти. 

Изпълнението на средствата от държавния бюджет (29%) е приблизително близко до 

планираното от 24% Показателно за периода 2014-2016 г. е, че в него се включват годините 

2014-2015, когато се изпълняваха голяма част от Оперативните програми с хоризонт 2013 г., 

а 2016 г. се характеризира с по-нисък дял на финансиране от ЕС, тъй като новите 

Оперативни програми реално стартираха по-късно, а основни програми и процедури от 

ОПРР и ОПДУ, дори не са провели процедури за подбор на проекти за общини. Ресурсът от 

частните фондове и фирми (7%) надминава очакванията от 3%. Същият извод може да се 

направи и за акумулираните средства от Общинския бюджет (8%) и от другите източници 

(4%), които надминават очакванията – съответно от 2% и 0%. 

 

2. Ефективност и ефикасност по отношение на планираната Програма за 

реализация в ОПР 

По Приоритет 1. „Устойчиво развитие на конкурентно селско стопанство“ са 

изпълнени дейности само по Мярка 1.1.1. „Адаптиране на структурата на стопанствата за 

балансирано развитие на аграрния сектор и модернизация на материалните активи“ на 

Специфична цел 1.1. „Развитие за производство на продукти с висока добавена стойност при 

устойчиво управление на природните ресурси“, като по останалите мерки на тази цел и по 

специфична цел 1.2. „Насърчаване за научно-изследователска и развойна дейност за 
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устойчиво земеделие“ няма изпълнение. В тази връзка можем да окачествим 

техническото изпълнение на приоритета като незадоволително.  

 

По Приоритет 2. „Устойчиво развитие на конкурентно селско стопанство“ е 

изпълнен проект само по Специфична цел 2.2. „Балансирано и устойчиво развитие на 

туризъм“, а по Специфична цел 2.1. „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес“ не са изпълнявани дейности и проекти. В тази връзка можем да 

окачествим техническото изпълнение на приоритета като незадоволително. Към 

момента предприятията в община Венец изпитват трудности при подготовката и подаването 

на проекти пред Фондовете на ЕС или не отговарят на поставените изисквания на 

публикуваните досега покани, включително за процедурата с най-голям интерес за бизнеса – 

„Подобряване на производствения капацитет на малките и средни предприятия“ по ОПИК.  

 

По Приоритет 3. „Подобряване на квалификацията на работната сила и 

насърчаване на предприемачеството в общината.“ са реализирани дейности по две от 

трите специфични цели: 3.1. „Подобряване на достъпа до образование и квалификация“ и 

3.3. „Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на труда“. По 

специфична цел 3.2. „Насърчаване на предприемачеството“ няма реализирани инициативи. 

Усилията в периода до 2016 г. са били насочени главно по цел 3.3. за изпълнение на проекти 

и дейности за осигуряване на временна заетост. Изпълнението на специфична цел 3.1. също е 

неравномерно като по мерки 3.1.2. „Намаляване на броя на преждевременно напускащите 

училище“ и 3.1.3. „Придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда“ няма 

изпълнени дейности. С оглед на тези изводи, може да се направи обобщение, че 

техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като незадоволително 

спрямо планираните проекти и дейности. 

 

По Приоритет 4. „Осигуряване на условия за здравословен живот“ са реализирани 

дейности по две от трите специфични цели: Специфична цел 4.1. „Осигуряване на здравни 

услуги за повишаване качеството на живот“ и Специфична цел 4.3. „Устойчиво развитие на 

културните и спортни дейности“. По Специфична цел 4.2. „Подобряване на условията на 

работната среда“ няма реализирани инициативи, но следва да се отбележи, че процедурата 

„Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР, основен източник на финансиране на тази 

цел, обяви резултати едва през 2017 г. Усилията в периода до 2016 г. са били насочени 
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главно за изпълнение на проекти за Младежкия дом в с. Венец и изпълнение на дейности от 

спортния и културния календар. С оглед на тези изводи, може да се направи обобщение, че 

техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като добро спрямо 

планираните проекти и дейности. 

 

По Приоритет 5. „Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата и 

опазване на околната среда“ са изпълнени няколко основополагащи развитието на община 

Венец проекти, основно по Специфична цел 5.1. „Изграждане и подобряване на техническата 

инфраструктура“ и за трите й мерки: Мярка 5.1.1. „Изграждане на подходяща транспортна 

инфраструктура (вкл. до туристическите обекти)“, Мярка 5.1.2. „Развитие на ефективна 

енергийна инфраструктура“, Мярка 5.1.3. „Реконструкция и изграждане на ВиК 

инфраструктура за ограничаване загубите и подобряване качеството на питейната вода“. 

Това са: 

 Проект "Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: 

„Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в 

община Венец" 

 Проект "Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Венец - област 

Шумен" 

 Проект "Водоснабдяване на висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна 

уличен водопровод по ул. „Васил Левски” , с. Изгрев, община Венец" 

 Проект "Реконструкция на път SHU1160/III-7004/ Хитрино-Граница 

общ.(Хитрино-Венец)-Капитан Петко-Ясенково/III-7002/" 

 Проект "Подобряване на уличните настилки на населените места в община 

Венец" - с. Венец; с. Капитан Петко; с. Борци; с. Черноглавци; с. Боян; с. 

Осеновец 

 Проект "Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „П. Р. Славейков”, с. 

Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен" 

 Проект "Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ "РАДОСТ", с. 

Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен" 

По специфична цел 5.2. „Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура“ 

по мярка 5.2.1. „Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура“ и по 

мярка 5.2.2. „Поддържане и подобряване на културната инфраструктура и спортно-

материалната база.“ и по специфична цел 5.3. Опазване на околната среда с мерки: 5.3.1. 
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„Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци и внедряване на 

съвременни технологии“; 5.3.2. „Управление на риска от природни бедствия и аварии“ са 

изпълнени по-малки като обем дейности. По мярка 5.3.3. „Опазване на биологичното 

разнообразие“ не са изпълнени дейности. 

С оглед на посоченото, техническото изпълнение по приоритета може да се 

окачестви като много добро с оглед на планираното.  

 

По Приоритет 6. „Добро управление в полза на местната общност и бизнеса“ са 

изпълнени дейности по четирите специфични цели: 6.1. „Укрепване на административния 

капацитет за подобряване на процесите на управление“, 6.2. „Създаване на предпоставки за 

подобряване на бизнес средата и привличане на чуждестранни инвестиции“, 6.3. „Достъп до 

качествени обществени услуги“, 6.4. „Развитие на партньорство за подобряване на социално-

икономическото развитие“. Основни постигнати резултати са свързани с изготвянето на 

планови и програмни документи като Общ устройствен план и съвместната дейност с 

Община Каолиново за създаване на местна инициативна група и привличане на сигурни 

европейски инвестиции на територията на Община Венец и Община Каолиново за всички 

заинтересовани лица. С оглед на посоченото, техническото изпълнение по приоритета 

може да се окачестви като много добро с оглед на планираното.  

 

По Приоритет 7. „Развитие на социални услуги“ са изпълнени дейности по всички 

специфични цели 7.1. „Изграждане на обекти на социалната инфраструктура“, 7.2. 

„Разширяване обхвата и вида на социалните услуги“, 7.3. „Подобряване условията на живот 

и грижите за деца в риск“. В тази връзка техническото изпълнение може да се окачестви като 

отлично.  

 

В заключение, общата оценка на техническото изпълнение е добра с оглед 

планираните инвестиции в Програмата за реализация. 

 

3. Управление, мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие  

Мониторингът и наблюдението на изпълнението на ОПР е в правомощията на Кмета 

на общината чрез Общинска администрация и Общински съвет – Венец, съгласно ЗРР.  

Документът е претърпял изменения от приемането му и през 2016 г. е направена 

актуализация на Програмата за реализация и Индикативната финансова таблица. 
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В Общинския план за развитие на община Венец за периода 2014-2020 г. с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, 

управление и ресурсното осигуряване на местното развитие е заложено да се създаде система 

за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР.  

Предмет на системата за наблюдение и оценка: 

 изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, съгласно 

определени физически и финансови индикатори; 

 организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление; 

 предприетите мерки за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на плана за развитие.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа 

следните елементи: 

1) Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на 

информация; 

2) Индикатори за наблюдение и оценка: 

 индикатори за резултат; 

 индикатори за въздействие; 

3) Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа. 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Венец е 

Общинският съвет на Община Венец. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, 

Общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически 

и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност 

при изпълнението на Общинския план за развитие. Функциите на органа за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план развитие, съгласно чл. 81 от ППЗРР, включват: 

1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно 

развитие; 

2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи 

на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически 

лица на основата на принципа за партньорство; 

3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в 

областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, 
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опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното 

включване; 

4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за развитие; 

5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на Общинския 

план за развитие; 

6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност 

при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и 

местното развитие. 

4) Система на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

В ОПР на община Венец за периода 2014-2020 г. е заложено създаването на постоянна 

Работна група към Община Венец, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява 

контрол и мониторинг върху резултатите от ОПР. Работната група за управление на 

реализацията на ОПР (РГ) следва да включва представители на общата и 

специализираната администрация, представена от съответните дирекции, които имат 

отношение към заложените в ОПР цели и проекти, както и представители на Общинския 

съвет. С оглед осигуряването на постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР се 

предвижда включването на представители на неправителствения сектор и местни 

предприятия. Последните следва да бъдат излъчени като общи представители на съответната 

група организации. Такава работна група към настоящия момент не функционира 

съгласно представения в ОПР механизъм, тъй като структурата й не е оперативна. 

Управлението на изпълнението на ОПР се осъществява от Кмета на общината и 

общинската администрация. 

За целите на изпълнението на отделните проекти се създават проектни екипи за 

всеки отделен проект, чиито членове имат позиция и професионален профил, съобразен със 

спецификата на проектите. 

Докладите за наблюдение на ОПР са изготвяни годишно в пълно съответствие на 

ЗРР и ППЗРР. Във всички тях е спазена стриктно структурата и съдържанието, 

посочени в чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, в т.ч. новите изменения от 2016 г., а именно: 
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Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на общинския план за развитие; 

г) (доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) мерките за постигане на необходимото съответствие на 

общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията 

към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) изпълнението на проекти, допринасящи за постигане 

на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за 

развитие; 

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) заключения и предложения за подобряване на 

резултатите от наблюдението. 

 

В Община Венец няма разработвани годишни Програми за реализация на ОПР 2014–

2020 г., в които да са посочени планираните проекти на годишна база. Практиката, която се 

следва, е на база на поддържан регистър с изготвени технически и нефинансирани проекти 

да се наблюдават възможностите по отворените процедури на Оперативните програми и 

други източници за финансиране и да се подготвят формуляри и допълнителни анализи, ако 

това е необходимо, за кандидатстване по тях.  
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4. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020 

През първите три години от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните 

проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана: 

 Забавяне на изпълнението поради процедури по обжалване, които поради проточване 

във времето поставят под риск изпълнението на проектите; 

 Липса на свободни финансови средства за междинни плащания и за успоредно 

изпълнение на проекти, забавяне във възстановяването на средства от оперативните 

програми, което води до необходимост от търсене на алтернативни източници на 

финансови средства;  

 Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички 

области на социално-икономическия живот на територията на общината, поради което 

анализите се извършват на база налична информация за предходни години, 

предоставена от НСИ; 

 Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на НПО и 

стопанските субекти на територията на общината - чрез информация, предоставена от 

съответните регионални структури;  

 Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без 

да е предвидено ресурсно обезпечение;  

 Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 

5. Предприети мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство на 

ОПР на община Венец 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка. 

Резултатите от прилагане на принципа на информираност и публичност на ОПР на 

община Венец за периода 2014–2020 г. и на съпътстващите го документи са представени в 

обобщение. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на базата на 

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции и др. Създадените контакти и комуникация, формирани по 

време на разработването на ОПР са запазени и при изпълнението на ОПР. 
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Основен източник за информираност на обществото, публичност и прозрачност, 

е официалната уебстраница на Община Венец - http://www.venets.bg/, в която се 

публикуват регулярно документи за публично обсъждане и приетите местни нормативни 

актове, стратегии и планове. На нея се публикува и информация за изпълняваните и 

реализираните проекти, както и за документите, в резултат от тяхното изпълнение. В процеса 

на изпълнение на проектите, в зависимост от изискванията на финансиращата програма, се 

провеждат задължителни мерки за информация и публичност като пресконференции, 

разпространение на рекламни материали, поставяне на билбордове, табели, отразяване на 

събития в местните и регионални медии и други. 

Друг източник на информация за изпълнените дейности е и страницата на общината в 

социалната медия facebook - https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/, където изпълнените проекти са 

представени с кратка информация и снимки на реализираните дейности за по-голяма 

публичност. 

Препоръчват се следните мерки за подобряване на популяризиране политиката на 

социално-икономическо, в частност регионално развитие на общината, и по-широката 

публичност на изпълняваните политики (програми, стратегии, проекти и дейности) с 

обществено значим интерес:  

 обновяване на панела за информация на официалния интернет сайт на община 

Венец и включване на информация за: всички стратегически документи в процес 

на подготовка за обсъждане и приемане, всички приети и действащи 

стратегически документи – стратегии, концепции, планове, програми; списъци с 

изпълнени проекти, проекти в процес на изпълнение, планирани проекти;  

 повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на ОПР 

Венец чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, 

актуализациите му, междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на 

отделните стратегически документи и извършени техни оценки; 

 фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни 

партньорства и реализацията на проекти, насочени към подобряване на услугите, 

предоставяни на гражданите и бизнеса чрез извеждане на сайта на общината на 

отделен панел за „Възможности за публично-частно партньорство на територията 

на община Венец”; 

 засилване на сътрудничеството с местните, областни и регионални медии.  

http://www.venets.bg/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-407487569390054/


Междинна оценка на Общински план за развитие на община Венец 2014-2020 г. 

 

 Страница 50 

Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен 

източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската 

администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както и 

документите, свързани с това изпълнение. 

Добра практика за насърчаване на местното сътрудничество и проектната активност в 

община Венец е изпълнението на съвместни инициативи от обществен интерес с местни 

граждански обединения за благоустройствени мероприятия, финансирани от общинския 

бюджет. Тази програма може да се надгради и с изпълнение на социални проекти от местни 

НПО.  

Както всички общини, така и община Венец, разчита на собствения си капацитет и 

ресурси за финансиране на подготовката на проекти, тяхното съфинансиране и изпълнение. 

От една страна, това означава, че при съставянето и приемането на годишните бюджети 

следва да се определят приоритети и да се предвиждат средства за разработване и 

съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна, това налага възприемане на 

активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси чрез създаване на партньорства 

както с НПО, така и с частни фирми и/или други общини, което ще позволи обединяване на 

средства, ресурси и капацитет, които са необходими за реализация на проекти, финансирани 

от Структурните фондове на ЕС. 

Община Венец е участвала в подготовка на партньорски проект с Община Каолиново.  

До момента няма реализирани публично-частни партньорства на територията на 

община Венец, въпреки че в Програмата за реализация към ОПР Венец 2014-2020 г. 

има заложени такива потенциални проекти.  

В обобщение, можем да кажем, че принципите на информираност, публичност и 

партньорство са прилагани успешно на всеки етап от разработването, изпълнението, 

наблюдението и оценката на Общинския план за развитие. 

 

6. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на 

територията на община Венец 

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на 

територията на общината, мерките, които се предприемат, са:  

 провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите 

страни;  
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 разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на 

Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;  

 актуализиране на приетите от Общинския съвет – Венец наредби, стратегии, 

концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките, предвидени в 

ОПР.  

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите 

(стратегии, програми, планове, наредби, правила), свързани с прилагането, изпълнението и 

отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно 

самоуправление. 

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати 

намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от 

действието му. 

Плановата осигуреност е основен фактор за развитие на местна политика. Областите 

на политика, за чието реализиране отговаря институцията – българска община, в частност 

Община Венец, са дефинирани в ЗМСМА, чл. 17, т. 1., където законодателят определя 

правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават 

самостоятелно всички въпроси от местно значение в сферата на: 

 Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, 

данъци и такси, общинската администрация; 

 Устройството и развитието на територията на общината и на населените места 

в нея; 

 Образованието; 

 Здравеопазването; 

 Културата; 

 Благоустрояването и комуналните дейности; 

 Социалните услуги; 

 Опазването на околната среда и рационалното използване на природните 

ресурси; 

 Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни 

паметници; 

 Развитието на спорта, отдиха и туризма; 

  Защитата при бедствия. 
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7. Резултати от извършени оценки за периода 2014-2016 г. 

В периода 2014-2016 г. е извършена предварителна оценка на Общинския план за 

развитие на Община Венец 2014-2020 г. и по този начин е спазен ЗРР. Документът е изготвен 

при самото разработване на ОПР и включва преглед и прогнозна оценка на въздействието на 

заложените ключови проекти в ОПР на Община Попово за периода 2014-2020 г. върху 

процесите на социално-икономическо развитие на общината, както и Екологична оценка - 

оценка на съответствието със стратегията за опазване на околната среда и критериите за 

ефективност на политиката за опазване на околната среда.  

 

 
 

 

V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ 

 

Общинският план за развитие на община Венец 2014–2020 г. е основополагащ 

документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването му е 

създадена стратегия за развитието на района, която остава актуална и към днешна дата и са 

обективирани действията на местната изпълнителна власт. Създадени са условия за 

планирани и целенасочени действия, с които да се подобри жизнения стандарт на живеещите 

в общината.  

При изготвянето на Общинския план за развитие на община Венец са заложени 

конкретно измерими индикатори, които от своя страна позволиха оценяване на изпълнението 

на плана и това в каква степен заложените цели/приоритети са постигнати.  

Общата оценка е добра, като основно заложените междинни индикатори за 2017 

г. са постигнати само за приоритетите и целите за инфраструктура и социални 

услуги.  

Разработената система/механизъм за оценка и мониторинг съдържа конкретни и 

измерими индикатори за проследяване на изпълнението, но за голяма част от индикаторите 

не се поддържа официална статистика и това в известна степен затруднява отчитането. 

Въпреки липсата на официална статистика, дори и като леко субективно усещане, тези 

индикатори носят информация на ръководството на общината и не е необходимо да се 

актуализират на този етап.  

При изпълнението на Общинския план за развитие на община Венец за 2014-2020 г. се 

наблюдават различни тенденции в постигането на приоритетите и целите, описани по-горе.  
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Като цяло могат да се направят следните изводи за изпълнението на ОПР на 

община Венец за периода 2014–2016 г.: 

 привлечен е значителен външен финансов ресурс от реализираните 

инвестиции;  

 към 31.12.2016 г. са изпълнени/в процес на изпълнение основополагащи за 

развитието на община Венец проекти. 

Община Венец е реализирала проекти за подобряване на техническата 

инфраструктура, както и за подобряване на предоставяните социални услуги на територията 

на общината. Необходимо е Общината да търси инвестиции в създаване на 

високопродуктивна и екологично чиста продукция, разбира се с участието на бизнеса. 

По-общи въздействия на изпълнените проекти и дейности са следните:  

 подобрена е пътната и улична инфраструктура; 

 подобрена е водопроводната инфраструктура;  

 подобрено е качеството на социалните услуги и социалната инфраструктура. 

Общинската администрация е създала много добра организация за изпълнение и 

отчитане на финансираните проекти, както и на останалите изпълнявани дейности, 

което основно е допринесло и за изпълнението в този обем на ОПР 2014-2020 г. до 2016 г. 

В Общинския план за развитие на община Венец за периода 2014-2020 г. с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, 

управление и ресурсното осигуряване на местното развитие е заложено да се създаде Работна 

група за наблюдение и контрол на изпълнението на ОПР, която към настоящия момент не 

функционира съгласно представения в ОПР механизъм, тъй като структурата й не е 

оперативна. Оценителят също намира предложеният механизъм за тромав и неработещ и 

дава препоръка той да отпадне от Актуализирания документ за изпълнение на ОПР 

Венец, в случай че ръководството на общината вземе решение да актуализира 

документа Управлението на изпълнението на ОПР се осъществява от Кмета на общината и 

общинската администрация съгласно ЗРР и ППЗРР.  

 

В ОПР за периода 2014–2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са 

съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически документи, 

поради което оценителят няма конкретни препоръки относно подобряване на външната 

съгласуваност на документа.  
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По отношение прилагането на принципите на информираност, партньорство и 

публичност, препоръките са насочени към запазване на използваната форма за 

осигуряване на публичност чрез Интернет страницата на общината, провеждане на 

обществени обсъждания и информационни събития. Общината е изградила мрежа от 

външни партньори, но до момента няма реализирани проекти с тях, а това би 

подпомогнало подобряването на административния капацитет на общината и 

разширило възможностите за привличане на външен финансов ресурс. 

 

С оглед на изведената междинна оценка, анализа на тенденциите на статистическите 

показатели, изграденият капацитет за разработване и управление на проекти, оценителят 

дава положителна прогноза относно местното развитие на община Венец и прогноза за 

добро изпълнение на ОПР на община Венец за периода 2014–2020 г.  


