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I.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.

Наименование на поръчката
„Разработване и прилагане на ефективни общински политики в

партньорство с гражданите на община Лясковец” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изготвяне на социално - икономически анализ за територията на община Лясковец” и Обособена позиция 2: „Анализ и оценка
по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г.“
Проектът се реализира в изпълнение на приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.3: „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”. Бенефициент по проекта е община
Лясковец.

2.

Възложител
Община Лясковец

3.

Предмет и цели на поръчката
Обща цел: Подобряване процеса на разработване и прилагане на

ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец.
Специфичните цели на договора са:


Ефективно прилагане на политиките, чрез участието на представители на общинска администрация и гражданските структури;



Изграждане на стратегическа визия на община Лясковец, отговаряща
на обществените нужди;



Въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол на общински политики и проекти

4.

Целеви групи
Целевите групи на проекта са:


Общинска администрация на Община Лясковец;

„Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец“,
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



5.

Структури на гражданското общество и бизнеса.

Дейности и очаквани резултати


Изготвяне оценка на социално-икономическото въздействие на ОПР;



Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и
процеси, проблеми и потенциали на икономическото, социалното и
инфраструктурното развитие на Община Лясковец;



Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със социално–икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за
развитие на Общината;



Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и
приоритетите за развитие на Община Лясковец за периода 2014-2020 г.,
интегрираността и взаимодействието между отделните приоритети и
стратегически цели, както и тяхното съответствие и обвързаност с релевантните стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско ниво;



Преценка на обема и ефективността на предвидените финансови
ресурси за постигането на целите Общинския план за развитие за
периода 2014-2020 г. и обосноваността на разпределението им
спрямо заложените цели и приоритети;



Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР за периода до 2020 г.,
включително по отношение на информационното му осигуряване. Оценката на предложените целеви стойности по конкретни
индикатори следва да обхваща и методиката за изчисляването и
определянето на съответните стойности;



Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение,
оценка и актуализация на ОПР, включване на партньорите в
процеса на тяхното разработване и изпълнение, както и дейностите за информационно осигуряване и публичност на плана.
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6.

Срок за изпълнение на поръчката
Общият срок за изпълнение на Обособена позиция 2 е до 30.05.2014 г.

7.

Цел и предназначение на доклада
Настоящият доклад представя извършените дейности в рамките на

Обособена позиция 2: „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за
развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година”
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II.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

1.

Екип за управление на проекта
Проектът ”Подобряване на процеса на разработване и прилагане на

политики в община Лясковец ” се изпълнява от екип за управление на проекта
от администрацията на община Лясковец, с ръководител на проекта г-н Сергей
Здравковски, секретар на община Лясковец. Оперативната координация на изпълнението на проекта се осъществява от координатора на проекта.
Екипът за управление на проекта осигурява общото управление и мониторинг на изпълнението на проекта, както и цялостен контрол върху качеството на изпълнение, както и координацията между отделните изпълнители.

2.

Основен екип на Агенция Стратегма
Работата по изпълнение на дейностите в обхвата на договора се из-

пълнява от силно мотивиран екип от експерти в различни области, свързани с
местното социално-икономическо развитие и въвеждането на ефективни механизми за междуинституционална координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие. Основният
екип за изпълнението на проекта е формиран така, че да отчита спецификата и
сложността на планираните дейности, както и кратките срокове за тяхното изпълнение.
Основният екип включва петима експерти, които притежават необходимия професионален опит и специализация за качествено изпълнение на планираните дейности:
Позиция

Име

Ръководител екип

Станка Делчева

Експерт еколог

Цвета Нелчинска

Ключов експерт „Социология”

Надежда Гергишанова
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3.

Сътрудничество и взаимодействие с екипа за управление
на проекта, от страна на Възложителя
Агенция СТРАТЕГМА съвместно с екипа за управление на проекта от

община Лясковец определи механизъм за сътрудничество, взаимодействие и комуникация при реализацията на проекта. Този механизъм е ключова предпоставка за качественото и в срок изпълнение на проекта и акцентира върху постигането на реални, полезни и адекватни спрямо нуждите на Възложителя резултати, постигнати чрез прилагане на съвременни методи и техники за изпълнение на предвидените дейности. Механизмът се основава на следните основни
принципи:


активно сътрудничество с екипа за управление на проекта, както и с
всички останали заинтересовани страни;



съобразяване със спецификата на действащата нормативна уредба и
практиките за изготвяне на предвидените стратегически документи,
както и при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие;



интегриране на съществуващи добри практики при формулирането
предложенията за усъвършенстване на механизмите за консултиране
при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие.
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Важна предпоставка за успешното изпълнение на настоящия проект е
наличието на ясна политическа воля за изпълнението на основния проект, демонстрирана както от екипа за управление на проекта. Екипът на Агенция
СТРАТЕГМА разчита на ефективно взаимодействие с екипа за управление на
проекта. Подходът, възприет от Възложителя в началната фаза от изпълнението
на проекта, гарантира добрата организация на комуникациите и навременното
получаване на обратна връзка за резултатите на всеки етап от работата по изпълнението на проекта.
С цел ефективно изпълнение на проекта още на първата среща с екипа
за управление беше обсъдена възможността за предоставяне на информацията,
необходима за ефективното изпълнение на дейностите.
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III.

ОПИСАНИЕ НА СРЕДАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕКТА
Ефективност на администрацията за постигане на поставените страте-

гически цели е един от основните компоненти на Доброто управление. SWOT
анализът, разработен при изготвянето на Оперативна програма „Административен капацитет” отчита необходимостта от по-добра ефективност и ефикасност
на държавната администрация. Първата приоритетна ос на ОПАК адресира
първостепенни мерки за подобряване на управлението, организацията и функционирането на държавната администрация.
Освен оптимално организирани административни структури и добра
отчетност и контрол, постигането на добри резултати в дейността на администрацията изисква качествено разработване на политики – добро планиране на
целите и правилно поставени приоритети. Това е все още сериозен проблем на
българската администрация. Затова тя ще бъде подпомагана в процеса на формулиране на политики, стратегическо планиране и оценка на въздействието,
както и при мониторинга и последващата оценка на изпълнението им. Важен
акцент в това отношение ще бъде насърчаването на ефективна координация и
партньорство с други административни структури и всички заинтересовани
страни, особено със структурите на гражданското общество и бизнеса.
В първа приоритетна ос „Добро управление” на ОПАК са включени и
дейности, насочени към обмяна на опит и експерти с други държави членки,
координиране на съвместни действия в отделни области на взаимодействие, обмен на информация и добри практики за прилагане на принципите на добро
управление.
Специфична цел на подприоритета „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ е подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с
всички заинтересовани страни.
Отделните административни структури не разполагат с целия необходим експертен капацитет и знания за разработване и провеждане на политиките,
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затова те следва да привличат знанията и капацитета на актьорите извън администрацията. Този подприоритет има за цел да създаде ефективни механизми за
интер- и интраинституционална координация, както и за консултация между
административните структури, структурите на гражданското общество и частния сектор.
На 29 юни 2011 г. Европейската комисия прие предложение за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 г. — бюджет за стратегията „Европа 2020“. Сред главните отличителни характеристики на следващия набор от програми са опростяването на осъществяването на политиките,
фокусирането върху резултатите и засиленото използване на условия.
Регламентът се опира на проведени на широка основа консултации
със заинтересованите страни, в т.ч. с държавите-членки, регионите, социалните
и икономическите партньори, експерти от академичните среди и международните институции в контекста на подготовката на предложенията за отделните
структурни фондове за финансовата рамка 2014—2020 г. При подготовката на
Регламента са използвани резултатите от последващите оценки на програмите
за 2000—2006 г., както и много проучвания и експертни становища.
На 14 март 2012 г. Европейската комисия представи „Общата стратегическа рамка“ (ОСР) периода 2014 – 2020 г. Целта на документа е да помогне за
определяне на стратегическата ориентация в държавите членки и техните региони за следващия финансов период на планиране от 2014 до 2020 г. Това ще позволи много по-добро съчетаване на различните фондове за постигането на максимално въздействие от инвестициите на ЕС. Националните и регионалните органи следва да използват рамката като основа за изготвяне на своите договори за
партньорство с Комисията, като ще се ангажират с изпълнението на европейските цели за растеж и работни места за периода до 2020 г.
Общата стратегическа рамка определя за всяка от тематичните цели,
определени в горепосочения регламент – основните цели на Стратегията Европа
2020, които трябва да бъдат адресирани от държавите – членки, както и ключовите дейности, съответстващи на инвестиционните приоритети на ЕС, които се
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очаква да допринесат в най-голяма степен към осигуряването на растеж, работни места и устойчивост по време на новия програмен период.
Вземайки предвид заложените възможности за разработване на политики и отчитайки философията за развитие на Европейския съюз и България,
като страна членка в него, регионалните структури ще трябва да разработят
своите стратегически и планови документ в съответствие с нуждите на своите
граждани и възможностите, които предоставят за финансиране инструментите
на Европейската политика.
Ефективната дейност на всяка администрацията следва да се базира на
ясна визия за нейното развитие. С реализацията на проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино“,финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13154/07.11.2013г. по ОП „Административен капацитет”, дава възможност на една
малка община да създаде прозрачни, ясни и облекчени правила за мониторинг
и контрол при разработването на стратегически документи съобразени с национални, регионални и местни приоритети. В резултат на комплексното изпълнение на всички проектни дейности ще се въведе процеса на партньорство и координация със всички заинтересовани страни. Ще се изгради структура ориентирана към резултатите и последваща оценка на изпълнение на общинските политики.
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IV.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

1.

Изготвяне оценка на социално-икономическото въздействие на ОПР;
Дейността има подготвителен характер и при изпълнението и е разра-

ботена структура на оценката въз основа на действащото законодателства, която
е съгласувана с Възложителя
Оценката е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 32, ал. 1 от
Закона за регионално развитие. Изпълнението на тази дейност ще се осъществи
при спазване на изискванията на Методическите указания за разработване на
планови и стратегически документи за периода 2014-2020 г. одобрена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и посредством методическите указани на Европейската комисия за изготвяне на оценки на планови и
стратегически документи1. За всяка една от стратегическите области заложени в
документа ще бъдат разработени аналитични въпроси въз основа на които ще
бъдат определена прогнозираната степен на въздействие на всяка една от политиките.
При изпълнението и са изпълнени следващите дейности чрез, които
се постигат целите и очакваните резултати обособената позиция

1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
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2.

Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните
тенденции и процеси, проблеми и потенциали на икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на
Община Лясковец;
Целта на тазидейност беще да се направи оценка на изготвениясоци-

ално-икономически анализ, по отношение на пълнота и степен на реално отразяване на проблемите. Критериите, по които беше изготвена тази оценка са:


Съответствие на анализа с методическитеуказани за изготвяне на планови и стратегически документи за периода 2014-2020 одобрени от
министъра на регионалното развитие и благоусройството;



Пълнота и обхват на данните;



Актуалност на използванитеданни и надеждност на източницитена
информация.



Коректност на направените изводи.
Първата стъпка при изпълнение на дейността беше да се провери в

каква степен при изготвянето на данните са спазени изискванията на методическите указания, като структура и обхват на анализа.
Основният елемент при изпълнението на тази дейност беше осъществен, като се направи оценка относно обема и качеството на данните въз основа,
на които е изготвен анализа. Като под качество на данните се разбира най-вече,
актуалност на данните и надеждност на източниците на информация.
При прегледа на анализа беше направена оценка в каква степен са разгледани основните индикатори по отношение на съставни структури и в каква
степен е направена оценка на тенденциите на основните процеси протичащи в
общината.
При последната стъпка беше направи оценка на коректността на изводите, която включа оценка на това дали и в каква степен всички направени изводи в анализа са покрити с конкретни данни.
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3.

Оценка на съответствието и обвързаността на SWOTанализа със социално–икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на Общината;
Целта на тази дейност беше да се направи оценка на съгласуваността

между направените изводи при изготвянето на социално-икономическия анализ
и SWOT анализ и съответствие на целите и приоритетите с получените резултати от SWOT анализа.
В рамките на тази дейност беше направи преценка в каква степен изводите от социално икономическия анализ са отразени в изготвения SWOT анализ.
Не бяха констатирани изведени елементи на SWOT анализа, които не
кореспондират с направения анализ и в тази връзка не беше необходимо да бъде
направено допълнително проучване, за да се установи тяхната релевантност.
Следващата стъпка при изпълнението на тази дейност беше да се направи оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и приоритетите.
При изготвянето на оценката ще се направи преценка на съответствието на стратегическата част на документа със следните компоненти:


Социално икономически анализ;



SWOT анализ



Цели и приоритети заложени в Областната стратегия за развитие и
други стратегически документи на по-високо териториално ниво.



Провеждане на консултация на визията, целите и приоритетите със
заинтересованите страни.

4.

Оценка на реалистичността и приложимостта на визията,
целите и приоритетите за развитие на Община Лясковец
за периода 2014-2020 г., интегрираността и взаимодействието между отделните приоритети и стратегически цели,
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както и тяхното съответствие и обвързаност с релевантните стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско ниво;
Целта на тази задача беше да се направи оценка на степента на съгласуваност на заложените цели и приоритети на ОПР със съответните документи
на по-високо териториално ниво, в това число:


Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода
2014-2020;



Регионален план за развитие на СЦР 2014-2020;



Национална стратегия за регионално развитие 2014-2020;



Стратегия «Европа 2020» на ЕС;



Териториален дневен ред на ЕС 2020;



Стратегическа рамка не Европейската комисия за периода 2014-2020 г.
Оценката на степента на съгласуваност беше осъществена посредсвом

изготвянето на таблица на съответствията между разработени Общински план за
развитие и цитираните документи.
При оценката на степента на съответствие беше използван подхода на
приоритизиране на съответствията от долу нагоре.
Не беше идентифицирано значимо разминаване между заложените
цели и приоритети в общинският документ с останалите и по тази причина не
се наложи да бъде направена оценка на необходимостта от залагане на съответните мерки и приоритети в съответствие с местните особености.
В рамките на тази дейност беше направена оценка на съответствие на
цялостния документ с изискванията на методическите указания за изготвяне на
стратегически документи за регионално развитие на Министъра на регионалното развитие и не бяха констатирани съществени разминавания.

5.

Преценка на обема и ефективността на предвидените
финансови ресурси за постигането на целите Общинския
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план за развитие за периода 2014-2020 г. и обосноваността
на разпределението им спрямо заложените цели и приоритети;
Целта на тази дейност беше да се направи оценка на обема и реалистичността на предвидените средства.
Оценката беше направена върху ИФТ (индикативната финансова таблица) на ОПР 2014-2020 г. Оценката определи степента на релевантност на разпределяне на средствата по следните компоненти:


източници на финансиране;



възможност за съфинансиране от страна на Общината



балансирано разпределение на изпълнението във времето
При изготвянето на оценката бяха взети предвид:



Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на
политиката за сближаване през периода 2014-2020;



6.

Оперативни програми за периода 2014-2020

Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите
за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР за периода до 2020 г., включително по отношение на информационното му осигуряване. Оценката на предложените
целеви стойности по конкретни индикатори следва да обхваща и методиката за изчисляването и определянето на
съответните стойности;
Целта на тази дейност беше да се направи анализ и оценка на система-

та от индикатори за наблюдение и оценка.
При изпълнението на съответната дейност бяха изпълнени две основни стъпки. Първата е съответствие на системата от индикатори с методическите
указания и по отношение на формата и обхвата. Втората стъпка беше оценка на
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индикаторите по отношение на релевантност на целевите стойности на индикаторите.
При изготвяне на оценката на системата от индикатори беше анализирана и възможността за осигуряване на информация за планираните индикатори.

7.

Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР, включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и изпълнение,
както и дейностите за информационно осигуряване и
публичност на плана.
Целта на тази задача беше да се направи оценка на описателните дейс-

твия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР.
Оценката включва анализ следните компоненти:


Разписана процедура за наблюдение, оценка и актуализация, включваща


Разпределение на дейностите във времето;



Разпределение на задачите по отношение на наблюдението и
оценката




Параметри определящи значими отклонение

Разписана процедура за включване на заинтересованите страни в процеса на наблюдение, оценка и актуализация на ОПР
Окончателния вариант на оценката е изведен в приложение.
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