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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от междинната оценка на Областната
стратегия за развитие (ОСР) на област Шумен 2014-2020 г. за периода 2014-2017 г. Изготвен
е от „Институт за управление на програми и проекти” ООД (Изпълнител) в съответствие с
нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в Република
България и изискванията на добрите практики междинната оценка да се разработва от
независима организация на органа на изпълнение на ОСР на област Шумен – Областна
администрация Шумен (Възложител).
1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка
Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014-2020 г. е
основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането
и провеждането на устойчиво и балансирано областно развитие в посочената територия.
Документът определя средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и
стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие.
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.
За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на областната
стратегия за развитие се изготвя междинен доклад.
В съответствие с чл.30 от ППЗРР междинният доклад за изпълнението на
областната стратегия за развитие се изготвя, като се отчитат резултатите от междинната
оценка на изпълнението й.
Междинният доклад съдържа информация относно:
1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на
областта през изтеклия период;
2. резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на
изпълнението на областната стратегия за развитие;
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3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове
за развитие;
4. използваните през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия
за развитие;
5. възникналите проблеми и предприетите действия от компетентните органи за
тяхното преодоляване;
6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната
стратегия за развитие до края на периода на действие;
7. предложения за актуализация на областната стратегия за развитие.
Основната цел на настоящата оценка на ОСР на област Шумен е да представи точна
информация на заинтересованите страни (министерства и ведомства, регионални и местни
власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, граждански
сдружения и др.) за резултатите от изпълнението на документа.
2. Методика за извършване на междинна оценка за изпълнението на ОСР и
индикатори за оценка
Изготвянето на междинна оценка за изпълнението на ОСР (2014-2020), включи
извършването на следните поддейности:


Определяне на методика за извършване на междинна оценка за изпълнението на

ОСР и индикатори за оценка;


Преглед на предходни оценки, анализ и оценка на първоначалните резултати от

изпълнението;


Анализ и оценка на степента на постигане на целите и приоритетите за

регионално развитие в област Шумен през периода 2014-2017 г. на основата на настъпили
промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда;


Оценка на устойчивостта на постигнатите резултати и на очертаната тенденция

към средата на периода на действие на ОСР, от гледна точка на избрани икономически,
социални и екологични показатели, в т.ч. констатирани възникнали нови проблеми и
потенциал за бъдещо развитие;


Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови

инструменти (вкл. на ЕС) и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите
на ОСР;
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Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и

ефективността на работа на административните структури в процеса на разработване,
изпълнение, наблюдение и оценка на ОСР, вкл. по отношение на прилагането на принципа
на партньорство, механизми за събиране на данни по заложените в ОСР индикатори и
осигуряването на информация и публичност за изпълнението на ОСР;


Формулиране на изводи и препоръки за актуализация на действащата ОСР и/или

разработване на ОСР за следващ планов период.
Изготвянето на оценката премина през следните последователни фази:


Идентифициране на проблемната ситуация;



Анализ на заинтересованите страни;



Подготовка на оценката;



Събиране на данни;



Анализ и интерпретация на информацията;



Вграждане на резултатите в политиката за местно и регионално развитие.

При изготвянето на оценката са използвани следните подходи и методи:


Наблюдение - най-прекия метод за събиране на данни и информация за изготвяне

на междинна оценка на ОСР, въпреки че в доста от случаите при интерпретиране на резултатите
от наблюдението се влага голяма доза субективно отношение.


Проучване - за изготвяне на качествена междинна оценка е необходимо проучване

на документи, информация и данни от различни дирекции и отдели в общините от региона и
областната администрация, Бюрото по труда, Териториалното статистическо бюро, Интернет,
изследване на познания и мнения, чрез въпросници и/или анкета и др.


Описание – описват се факти, данни, резултати от изпълнението на ОСР,

констатации, препоръки и изводи.


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

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОСР.


Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените

цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други.


Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база

сравнението се правят изводи и препоръки.


Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в

действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОСР.


SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и
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заплахите за изпълнение на Областната стратегия за развитие до остатъка от периода на
нейното действие.


Индексен метод - изравнява равнището на даден показател или индикатор,

заложен в Областната стратегия за развитие към неговото равнище в минал период или
към равнище на минало време, прието за база.


Графични методи – за изобразяване на данни, факти, тенденции, чрез

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на
равнината. При изготвяне на междинната оценка и проекта на актуализиран документ на
Областната стратегия за развитие ще се прилагат всички видове графици, като диаграми
за сравнение на време и редове, криви за разпределение, графици, статистически
кардиограми и др.
Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически,
фактологически и финансови данни от официални източници на информация и от собствено
проучване.
Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на
количествено измеримите показатели:
Таблица I.1. Методика за качествена оценка на количествени показатели
Процентно съотношение
изпълнение (в %) към 2020г.
0 (неизпълнение) - 15

Процентно съотношение
изпълнение (в %) към 2017г.
0 (неизпълнение) - 8

от 16 до 40
от 41 до 60
от 61 до 80
над 80

от 9 до 23
от 24 до 34
от 35 до 46
над 47

Качествена оценка на
изпълнението
слабо изпълнение
умерено изпълнение
добро изпълнение
много добро изпълнение
отлично изпълнение

Източник: Оценителска методика

По отношение на изискването за преглед на предходни оценки би могло да се каже
следното: В съответствие с чл. 32 от ЗРР за областната стратегия за развитие не се изготвя
предварителна оценка. Друга междинна оценка не е изготвяна, затова настоящата междинна
оценка се явява първа оценка за периода и представя по-долу резултатите от изпълнението
на стратегията за периода 2014-2017 г.
В структурно отношение оценката и доклада следват залегналата последователност
в ЗРР и ППЗРР.
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II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА ПРЕЗ
ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД
Приетата Визия на ОСР Шумен 2014-2020 г. е: Област Шумен - със стабилна и
устойчива социална и икономическа жизненост, достойно подкрепяща развитието на
Североизточния район и България.
За изпълнение на визията са поставени 3 стратегически цели.
Планирани са и общо по 3 приоритети за действие, които предлагат специфични
интервенции, насочени към изпълнение на поставените стратегически цели на ОСР.
По-долу е представено изпълнение на стратегическите цели чрез приоритетите.
1. Изпълнение на Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване
икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния
потенциал и подобряване на екологичните условия
Тази стратегическа цел е идентифицирана, за да адресира основните потребности и
потенциал за развитие на област Шумен, свързани с липсата на конкурентоспособност на
областната икономика и нейното по-слабо представяне в Североизточния район и страната.
Тук се включват създаване на по-добра бизнес среда и привличане на инвестиции в
съществуващите икономически активности, мобилизиране на специфичния си потенциал и
фактори на растеж, както и подобряване на тяхното качество. Сред недостатъчно добре
оползотворените ресурси са природните ресурси и културното наследство. Планирано е да
се приложат мерки за ефективното използване и валоризиране на тези специфични
потенциали във всички части на областта при същевременно опазване на околната среда и
подобряване на екологичните условия.
Приоритет 1.1 Повишаване инвестиционната атрактивност на областта
чрез създаване на по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично
обновление
По приоритета са предвидени три специфични цели: „Подпомагане на устойчивото
развитие на местния малък и среден бизнес и привличането на външни инвестиции, вкл. в
НИРД и иновации“; „Насърчаване на предприемачеството и стартиране и развитие на
икономически дейности в нови МСП“; „Привличане на местни и чуждестранни инвестиции
в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейност“.
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По първата цел са изпълнение значителен брой проекти по програмите за
конкурентоспособност. Проектите за технологична модернизация/ повишаване на
производствения капаците са повече от тези за внедряване на иновации в предприятията
съответно 17 на 8. Реализира се и проект за развитие на управленския капацитет и растеж в
предприятията. Проекти се реализират предимно на територията на община Шумен.
Бенефициенти с реализирани проекти по целта са „Херти“ АД, „Иностарт“ ООД,
„Сисконтрол“ ООД, „Теси“ ООД, „Хан Омуртаг“ АД, „Лифтком“ АД, „Тотал-м“ ООД,
„Атмар груп“ ООД, „Макс електроникс“ ООД, „Артемис“ ООД, „Детекс“ ООД, „Икон“
ООД, „Илиев корект“ ЕООД, „Киоск България“ ООД, „КММ“ АД, „Купро-емайл“ ЕООД,
„Лавена“ АД, „Метал“ ЕАД, „Мипа“ ООД, „Оптоматик – 64“ ООД, „Фарма вет“ ООД.
Общото финансово изпълнение по целта е 30 144 хил. лв.
По втората цел са изпълнявани 9 малки проекта по ОПРЧР за развитие на собствен
бизнес с общ бюджет от 151 хил. лв.
По третата цел са изпълнени 6 проекта по мярка 123 „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“, а към края на 2017 г. се изпълняват и 4 проекта по подмярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР с обща
стойност 12 881 хил. лв. Изпълнените и текущи проекти за развитие на хранителновкусовата промишленост са за:


Разширение на складово стопанство - силози и модернизация на съществуващо
мелнично производство в УПИ - № V и № IX, кв.117, по плана на Велики
Преслав;



Разширение и модернизация с цел повишаване на производствения капацитет на
предприятие за производство на растителни масла в УПИ ІV - 1935, кв. 119, гр.
Велики Преслав;



Закупуване на земя, производствено оборудване, специализиран софтуер и
асфалтиране на заводски пътища на маслодобивно предприятие „Плиска айл“
ЕООД в гр. Велики Преслав;



Оборудване на фуражна кухня за пелетиран груб и концентриран фураж със
зърносъхранение, гр. Велики Преслав;



Финансиране на оборудване на строително-монтажни работи за ефективно
стартиране на новосъздадено микропредприятие за преработка и съхранение на
орехи в село Троица, община Велики Преслав;
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СМР на производствени сгради и закупуване на машини, оборудване за
преработка на билки и ядки в с. Каспичан и гр. Шумен, включително
специализиран транспорт;



Технологично разширение на предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци с бенефициент „Анона Трейд“ ЕООД;



Изграждане на дестилерия за етерични масла и оползотворяване на растителните
остатъци от производството чрез компостиране с бенефициент „Агрострой
Трейд“ ЕООД;



Предприятие за изкупуване и преработка на билки и ядки с бенефициент
„Плантабул“ ООД;



Предприятие за сушени плодове и зеленчуци с бенефициент „Антей Фуудс“ АД.

Общото финансово изпълнение на приоритета е 43 176 хил. лв., което съставлява
14% от постигането на Стратегическа цел 1 и 8% от постигнатия напредък за цялата ОСР.
В обобщение на постигнатите резултати може да се направи извод, че местните
предприятия са с подобрена устойчивост чрез изпълнение на проекти за технологичното им
обновление, повишена производителност и ефективност, подобрен достъпа до нови пазари
и интернационализация на МСП, подобрен достъп до ИКТ.
За развитие на областта остават ключови проектите за доизграждане на
индустриален парк „Шумен“ и стартиране на нови производства с високи технологии
(наред с конвенционалните производства), привличане на инвестиции в мощности за
преработване на селскостопански суровини (в обособен сектор на индустриалния парк) и
създаване и изграждане на логистични центрове и паркове, които допълнително ще дадат
тласък на местната икономика и които до момента не са осъществени.
Реализираните проекти и дейности са представени в Приложение № 1 на документа.
Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на областната
икономика
По приоритета са предвидени три специфични цели: „Включване на богатото
природно и културно богатство на областта като „допълващ тил“ към традиционния морски
туризъм в СИ район“; „Повишаване ефективността на селскостопанското производство
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чрез осъвременяване условията на труд и разнообразяване на селската икономика“ и
„Успешно класиране на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 г.“
По първата и третата цел, които се допълват и припокриват, са реализирани
няколко проекта, които допринасят за развитието на туризма в областта като основните от
тях са:


Изграждане на информационен център в с. Венец, община Венец;



Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското
наследство и природните забележителности на община Смядово;



Въвеждане на съвременни форми за представяне на местното природно,
културно и историческо наследство в община Каспичан;



Оттук започва България;



Корените на България;



Векът на Цар Симеон оживява;



От славно минало към достойно бъдеще.

Общата стойност на реализираните проекти по тези цели е 5 988 хил. лв.
Постигнато въздействие чрез реализацията на проектите е по отношение на:
опазване, развитие и популяризиране на културното и природно наследство за
интегрирането му с традиционния морски туризъм, развитие на природни, културни и
исторически атракции - възстановяване, опазване, експониране, оборудване; регионален
маркетинг и реклама на регионални туристически продукти.
Не се наблюдават проекти за създаване на условия за развитие на културни и
творчески индустрии в областта - подкрепа на визуалните изкуства и популяризиране на
съвременни форми на художествено изразяване; мобилност на визуални, сценични и
аудиовизуални произведения и на техните автори и изпълнители.
Необходимо е отпадане на Сп. цел 3. „Успешно класиране на Шумен за Европейска
столица на културата през 2019“ от стратегическата рамка, тъй като въпреки реализираните
проекти и дейности, целта не е постигната и гр. Пловдив е избран за столица на културата.
По втората цел, свързана с развитието на първичния сектор, са реализирани
значителен брой проекти и дейности във всички общини от местни земеделски
производители – 35 бр., чрез които основно се закупува и подновява оборудването в
стопанствата, развити са 34 малки стопанства и са подкрепени 31 млади земеделски
производители. Осъществени са инвестиции и за поддържане и възстановяване на горския
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ресурс в общината – общо 6 проекта, изпълнени предимно от Североизточно Държавно
Предприятие ДП - Шумен. Общото финансово изпълнение по целта е 29 232 хил. лв.
Общото финансово изпълнение на Приоритет 1.2 е 35 220 хил. лв. и съставлява 12%
от постигането на Стратегическа цел 1 и 7% от постигнатия напредък за цялата ОСР.
Основните резултати от изпълнените проекти са модернизация и технологично
обновяване на стопанства, но без хидромелиоративната инфраструктура в отрасъла,
поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство. Проекти
за насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във
веригата за предлагане на земеделски продукти и храни се очаква да се реализират до 2020
г., тъй като тези мерки по ПРСР ще бъдат открити едва през 2018 г.
Реализираните проекти и дейности са представени в Приложение № 1 на документа.
Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване
на териториалните ресурси и опазване на околната среда
По приоритета са предвидени три специфични цели: „Ефективно използване на
териториалните ресурси“, „Опазване на околната среда и биоразнообразието“, „Превенция
на природните рискове и климатична сигурност – информираност, програмиране,
управление“.
По първата специфична цел са реализирани предимно дейности за повишаване на
енергийната ефективност - както на предприятия - 34 бр., така и на многофамилни жилищни
сгради в общините Шумен и Нови пазар, финансирани предимно по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и Националния
доверителен екофонд. С подобрена енергийна ефективност са следните сгради: Младежки
дом – с. Венец, общ. Венец; ОУ „П. Р. Славейков“, с. Изгрев, общ. Венец; ДГ „Щастливо
детство“ с. Венец; ДГ „Радост“, с. Ясенково, общ. Венец; Сграда със смесено
предназначение за здравни и социални услуги в община Каспичан; сгради собственост на
Община Шумен; СОУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар; ДГ „Радост“ с. Пет могили; ДГ
„Здравец“ с. Църквица, общ. Никола Козлево.
Изградени са и две фотоволтаични електрически централи от местни предприятия.
Изпълнен е проект за модернизация на уличното осветление в община Каолиново.
Общата стойност на направените инвестиции по целта е 99 311 хил. лв.
Реализираните проекти и дейности са представени в Приложение №1.
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По втората специфична цел също са реализирани значителни инвестиции в размер
на 123 727 хил. лв. Проектите са предимно за подобряване на ВиК мрежата и рекултивация
на стари депа, но са изпълнени и 3 бр. проекти за поддържане на биоразнообразието и се
изпълнява 1 проект за подобряване на качеството на въздуха в община Шумен.
Изпълнени или текущи към края на 2017 г. са следните основополагащи за
развитието на областта проекти:


Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
водопроводна мрежа на гр. Нови пазар;



Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.
Велики Преслав;



Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. Шумен - II-ри етап;



Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен и
населени места от област Шумен (1-ва фаза);



Интегриран воден цикъл за град Шумен - II етап - втора фаза;



Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец - област Шумен;



Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с. Веселиново и водопровод от ок.
106 до ок. 90 в с. Кълново, общ. Смядово;



Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Живково, Община Хитрино;



Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от ПС Д.
Войников до НВ с. Тимарево;



Рехабилитация/ реконструкция/ изграждане на водопроводна мрежа в община
Велики Преслав;



Допълнително водоснабдяване на село Ружица, общ. Никола Козлево;



Рехабилитация/ реконструкция / изграждане на канализационна мрежа в община
Хитрино;



Рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежа в община Шумен;



Водоснабдяване на висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен
водопровод по ул. „Васил Левски“ , с. Изгрев, община Венец;



Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона
клон 2;



Изграждане на канализация в кв. Дружба, гр. Нови пазар;



Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ №
025021, гр. Каолиново общ. Каолиново, обл. Шумен;
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Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Каспичан,
Община Каспичан;



Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, генерирани на територията
на община Нови пазар;



Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци в ПИ 000089
и 000127, с. Сливак и с. Тимарево, община Хитрино;



Проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди
битови отпадъци в землището на град Велики Преслав;



Природен парк Шуменско плато - европейски парк за бъдещето;



Устройство и управление на ПП „Шуменско плато“;



Дейности за устройство и управление на поддържани резервати в обхвата на
РИОСВ Шумен;



Разработване/актуализиране

на

Програма

за

намаляване

нивата

на

замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния
въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване
качеството му на територията на община Шумен.
По третата специфична цел е изпълнен един проект за спешни неотложно
възстановително-ремонтни дейности на Язовир „Янково“ на Община Смядово на стойност
526 хил. лв. Това е специфичната цел с постигнато най-малко въздействие. През 2018 г. ще
бъдат открити възможности по ОПОС за мерки за въвеждане на решения за превенция и
управление на риска от наводнения и превенция и противодействие на свлачищните
процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа).
Общото финансово изпълнение на Приоритет 1.3 е 223 563 хил. лв. и това
съставлява 74% от постигането на Стратегическа цел 1 и 41% от постигнатия напредък за
цялата ОСР. Това означава, че основният напредък по стратегията е постигнат по
отношение на подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на
териториалните ресурси и опазване на околната среда.
2. Изпълнение на Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната
изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал
Целта предвижда решаване на констатираните, продължително проявяващи се
проблеми в социалното развитие, които поставят област Шумен в неблагоприятна позиция
в сравнение с други области в страната. Тези проблеми са свързани както с
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неблагоприятните характеристики на пазара на труда в областта по отношение качествата
на работната сила, неголемите възможности за използване на трудовия потенциал, високото
равнище на безработица и др., така и със степента на развитост на социалната
инфраструктура и възможностите за задоволяване на социалните потребности на
населението. Развитието на човешкия ресурс и подобряването на управленския капацитет
и координацията между органите на централната власт, представени на местно ниво и на
структурите на местното самоуправление се очаква да смекчат тези проблеми.
Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване
достъпа до пазара на труда
По приоритета са предвидени три специфични цели: „Превенция на отпадането от
пазара на труда“; „Адаптиране към пазара на труда с приоритет към групата в младежка
възраст“; „Достъп до пазара на труда“.
По специфичните цели на приоритета са изпълнени проекти както от местни
предприятия, така и от общинските администрации, финансирани основно от ОПРЧР.
Основните резултати от изпълнените дейности са повишена квалификацията и обучение на
персонала, създадени нови работни места, подобрени условия на труд. Община Смядово е
реализирала и проект за активиране на неактивни младежи.
Бенефициенти с изпълнени проекти по тези специфични цели са: „Амиго Нова“
ООД; „Билдстрой – КО“ ООД; „КММ“ АД; „Метал“ ЕАД - гр. Шумен; „Метарекс“ ООД;
„Хан Омуртаг“ АД; „Ешрефоглу“ ООД; „Ринг“ ООД; „МЕП ГРУП“ ООД; „БМТ 2013“
ЕООД; „Ес Пи Консулт БГ“ ООД; „ЖСП – СТИЛ“ ООД; „Кар Пет Сървиз“ ЕООД;
„Пътища“ АД; „Симекс“ ЕООД; „Амбулатория за първична дентална помощ –
Индивидуална практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД; „Витан Витанов – Витрад“ ЕТ;
„Рока България“ АД; „Стронг Строй“ ООД; „Меггле България“ ЕООД.
По-подробна информация за реализираните проекти и дейности е представена в
Приложение №1.
Общото финансово изпълнение на приоритета е 3 670 хил. лв., което съставлява 3%
от постигането на Стратегическа цел 2 и незначителна част от постигнатия напредък за
цялата ОСР – под 1%.

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.
Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни,
културни и други социални услуги
По приоритета са предвидени четири специфични цели: „Подобряване на достъпа до
образование и повишаване на образователното равнище на населението“, „Подобряване на
здравната инфраструктура и социалните услуги“, „Подкрепа за културни и творчески
дейности, достъп до културното наследство“ и „Стимулиране на масов спорт сред
младежите“.
По отношение на първата цел за подобряване на достъпа до образование и
повишаване на образователното равнище на населението са реализирани и се изпълняват
значителен брой проекти от местните образователни институции и общинските
администрации:


Образованието - моят път към интеграция;



Децата билингви;



Живеем, учим и творим заедно;



Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни
електронни форми на обучение;



Бъдещето днес – образование и интеграция;



Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни;



Заедно живеем, учим, успяваме;



Децата на Велики Преслав;



Учим и живеем заедно;



Проекти за подобряване на образованието по национални програми;



Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен;



Модернизация на материалната база в училищата в община Шумен;



Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на ДГ № 32
„Дружба“ и ДГ № 25 „Братя Грим“, кв. „Тракия“ - Шумен.

Основните резултати от изпълнените проекти са осигурен достъп до образование и
интеграция, подновено оборудване и основен ремонт, реконструкция и строителство на
сградния фонд на образованието. Общата стойност на инвестициите е 18 767 хил. лв.
По втората специфична цел, насочена към подобряване на здравната инфраструктура
и социалните услуги, са изпълнени най-голям брой проекти – 59 бр. от всички общински
администрации.
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.
Сред изпълнените дейности са такива за осигуряване на независим живот на
възрастните хора чрез развитие на социални услуги като личен/социален асистент, домашен
помощник, развитие на обществени трапезарии и осигуряване на топъл обяд за материално
лишени хора, подобряване на социална инфраструктура в общините чрез преустройство и
реконструкция или изграждане на общински сгради за предоставяне на социални услуги,
създаване на центрове за ранно детско развитие. По отношение на здравеопазването са
изпълнени два проекта за оборудване на здравна инфраструктура в община Шумен и
създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен. Общата стойност
на инвестициите по целта е 66 065 хил. лв.
По третата специфична цел за подкрепа за културни и творчески дейности са
изпълнени редица местни събития, включени в календарите на общините, както и следните
проекти за подобряване на културната инфраструктура:


Ремонт на НЧ „Просвета - 1963 г.“ с. Цани Гинчево;



Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда-1929” с. Хитрино, община Хитрино;



Повишаване качеството на живот и създаване на условия за развитие на местния
бизнес в община Смядово, чрез реконструкция на читалище „Братство“;



Рехабилитация и реконструкция на НЧ „Отец Паисий- 1956“ с. Пет могили;



Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Вмчк. Димитър“ село
Веселиново, Община Смядово;



Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Успение Богородично“ село
Черни Връх, Община Смядово;



Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Вмчк. Димитър“ село Янково,
Община Смядово;



Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Рождество Богородично“ село
Бял бряг, община Смядово;



Ограда и основен ремонт на сграда към храм „Св. Вмчк. Димитър Солунски“
село Риш, Община Смядово.

Общата стойност на вложените инвестиции по целта е 6 661 хил. лв.
По четвъртата специфична цел за развитие на спортните дейности са изпълнени
дейности от общинските календари и такива за подобряване на спортната инфраструктура,
сред които проектите:


Реконструкция и модернизация на стадион с. Бяла река, УПИ I, кв. 70, с. Бяла
река;

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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Игрище за минифутбол и тенис на корт, УПИ IV, кв. 2, по плана на гр. Върбица;



Изграждане на обслужваща сграда към тенис кортове УПИ I – парк, кв.12, гр.
Нови пазар;



Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала - гр. Велики
Преслав;



Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно
време и отдих чрез изграждането на спортно тренировъчен комплекс на
територията на община Върбица;



Създаване на условия за отдих и спорт на жителите и гостите на община
Каолиново.

Общата стойност на осъществените инвестиции е 12 374 хил. лв.
По-подробна информация за реализираните проекти и дейности е представена в
Приложение №1.
Общото финансово изпълнение на Приоритет 2.2 е 103 867 хил. лв., което
съставлява 95% от постигането на Стратегическа цел 2 и 19% от постигнатия напредък за
цялата ОСР.

Приоритет 2.3. Развитие и укрепване капацитета на регионалните и местни
власти за подобряване на административното обслужване и управление на
регионалното развитие
По приоритета са предвидени две специфични цели „Подобряване качеството и
достъпа до обществени услуги“ и „Прилагане на принципите и практиките на стратегическо
планиране и програмиране на регионалното развитие“.
По първата специфична цел са изпълнени предимно проекти за повишаване на
административния капацитет на общинските администрации и един за прозрачен, достъпен
и независим съд с високо обществено доверие.
Реализираните проекти за обучения на общинските служители са финансирани от
ОПАК и са следните:


Повишаване квалификацията на служителите на Областна администрация
Шумен;



Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в
община Каолиново;



Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново;

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на община
Каолиново чрез обучения в страната;



Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска
администрация Никола Козлево;



Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево;



Повишаване ефективността на общинска администрация Нови пазар;



Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска
администрация Нови пазар за по-ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията им;



Община Каспичан – квалифицирани служители и качествено обслужване;



Ефективна и компетентна общинска администрация Върбица;



Подобряване на административната и организационна структура на Община
Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се
функции;



Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация
Смядово;



Ефективна общинска администрация Смядово;



Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически
документи в Община Велики Преслав;



Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация.

Поддържа се и услугата „Областен информационен център“, който представя
възможностите за европейско финансиране на местни заинтересовани страни.
Не са идентифицирани проекти за предоставяне на интегрирани услуги и пълния
пакет от услуги на гражданите и бизнеса, намаляване и постепенно премахване на
усложнените процедури по предоставяне на услуги, въвеждане и утвърждаване на
комплексното административно обслужване, инвестиции в ИК инфраструктура и прилагане
на електронно управление. Това до голяма степен се дължи на липсата на възможности за
кандидатстване с такива проекти по ОП „Добро управление“, която до 2017 г. не бе обявила
процедури за кандидатстване с проекти от този тип и с бенефициент общините.
По втората специфична цел за прилагане на принципите и практиките на
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие не са реализирани
конкретни проекти, но са изпълнявани такива дейности на административно ниво.
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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По-подробна информация за реализираните проекти и дейности е представена в
Приложение №1.
Общото финансово изпълнение на Приоритет 2.3 е 2 011 хил. лв., което съставлява
около 2% от постигането на Стратегическа цел 2 и незначителна част от постигнатия
напредък за цялата ОСР.
3. Изпълнение на Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво
териториално развитие
Тук са планирани мерки за укрепване на мрежата от градове-центрове и засилване
ролята им в организиране на пространството чрез по-добра свързаност. По-добрата
инфраструктура и по-добра вътрешна свързаност с по-слабо развитите територии ще
разпростре влиянието на градовете върху периферните селски територии като подобри
достъпа им до услуги и пазара на труда.
Качествата на градската среда (физически и духовни) не съответстват на
изпълняваните функции от градските опорни центрове. От друга страна селските райони са
с богати природни ресурси, но нисък стандарт на обитаване и ограничени възможности за
трудова заетост. Това предполага съчетаване на качествата на градската среда и на селските
зони, което да кореспондира с осъществяваните жизнени функции в селищната и
извънселищната среда.
Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда
По приоритета са предвидени две специфични цели: „Създаване на условия за
устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Подобряване на свързаността и достъпа
между градовете-центрове и разширяване зоната им на влияние“.
По първата цел са изпълнени дейности за изработване на нови или актуализиране на
общите устройствени планове на общините от областта, подобряване на физическата среда
и развитие на градския център чрез прилагане на ИПГВР Шумен и ИПГВР Нови пазар.
Реализират се следните проекти:


Изготвяне на Общ устройствен план на община Велики Преслав;



Изготвяне на Общ устройствен план на община Венец;



Изготвяне на Общ устройствен план на община Върбица;



Изготвяне на Общ устройствен план на община Каолиново;



Изготвяне на Общ устройствен план на община Никола Козлево;

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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Изготвяне на Общ устройствен план на община Смядово;



Изготвяне на Общ устройствен план на община Хитрино;



Изготвяне на Общ устройствен план на община Каспичан;



Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с
времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на
високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град
Нови пазар;



Шумен - по-доброто място за живеене;



Създаване на готовност за следващият програмен период;



Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност
на територията на община Шумен;



Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на
гр. Шумен;



Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма
за изпълнение на ИПГВР на град Шумен.

Общата стойност на вложените ресурси по целта е 14 313 хил. лв.
По втората специфична цел са изпълнени текущи дейности по реконструкция и
рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Шумен на стойност 1 123 хил.
лв. и дейности по подобряване на регионалната пътна мрежа, включително АМ „Хемус“ на
стойност 52 417 хил. лв.
Постигнатите резултати напълно отговарят на заложените мерки.
Общото финансово изпълнение на Приоритет 3.1 е 67 853 хил. лв., което съставлява
51% от постигането на Стратегическа цел 3 и 12% от постигнатия напредък за цялата ОСР.
Реализираните проекти и дейности са представени в Приложение №1.
Приоритет 3.2. Подобряване качеството на живот в селските райони
По приоритета са предвидени две специфични цели: „Укрепване ролята на малките
градове-центрове в селските райони“ и „Подобряване стандарта на обитаване в селата“.
По първата цел са изпълнени 5 проекта за развитие на селски туризъм на стойност
1 824 хил. лв. Не се наблюдават проекти за локализиране на услуги от периодичен характер
в сферата на здравеопазването, образованието, културата, а също и в търговското и
битовото обслужване, от които да се ползват съседни по-малки общини и селски територии.

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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По втората цел са изпълнени редица проекти, предимно финансирани от ПРСР сред
които:


Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Велики
Преслав;



Реконструкция на път SHU1160/III-7004/ Хитрино - Граница общ.( Хитрино Венец) - Капитан Петко - Ясенково/III-7002/;



Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими
групи

чрез

реконструкция

и

рехабилитация

на

общинската

пътна

инфраструктура в община Каолиново;


Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими
групи

чрез

реконструкция

и

рехабилитация

на

общинската

пътна

инфраструктура в община Никола Козлево;


Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа - община Смядово;



Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и
териториално сближаване на община Хитрино;



Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на
територията на община Хитрино;



Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в община Велики
Преслав, област Шумен;



Подобряване на уличните настилки на населените места в община Венец - с.
Венец; с. Капитан Петко; с. Борци; с. Черноглавци; с. Боян; с. Осеновец;



Подобряване уличните настилки на населените места в община Върбица;



Реконструкция и рехабилитация на централен площад и парк;



Реконструкция и рехабилитация на централен площад с парк с. Никола Козлево,
общ. Никола Козлево;



Реконструкция и рехабилитация на централен площад с. Вълнари, общ. Никола
Козлево;



Подмяна на уличното осветление в община Смядово с енергоспестяващо;



Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в гр. Смядово - централен
площад и детски площадки в кв.92 и кв.108;



Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино;



Ремонт и реконструкция на уличните настилки в с. Трем ул. „Аврора“, с. Калино
ул. „Витоша“, с. Развигорово ул. „Славянка“, община Хитрино;
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Изграждане на детски площадки в община Шумен;



Обновяване на парк в гр. Каспичан, изграждане на детска площадка в с. Марково
и поставяне на съоръжения за спорт и отдих в с. Могила, община Каспичан;



Многофункционално градинско пространство – Народно читалище „Христо
Ботев-1872“ гр. Нови пазар;



Благоустрояване на УПИ I, кв. 103, гр. Нови пазар, община Нови пазар
(Люксембургска градина);



Възстановяване на улица „Георги Димитров“ в село Крива река, Община Никола
Козлево, участък от път SHU1060 до площада включително;



Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект:
Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в
община Венец;



Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново;



Рехабилитация на общински път SHU 2044-I-7 „Иваново-Върбица, община
Върбица /-Конево-Граница общ. (Върбица-Търговище), Граница общ. (ВърбицаТърговище)-Базиликата-Драгановец / TGV 1164“;



Реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк, УПИ ХХ, кв. 48,
гр. Върбица;



Реконструкция на път SHU1060 „Граница общ. (Каолиново Никола Козлево) Крива река - /III -701;



Рехабилитация на ул. „Н. Вапцаров“ с. Тимарево, община Хитрино;



Рехабилитация на ул. „Искър“ с. Черна, община Хитрино;



Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация - гр.
Смядово;



Ремонт сграда на кметство с. Студеница, ул. „Камчия“ №11, община Хитрино,
област Шумен;



Частичен ремонт на сградата на кметство с. Капитан Петко, Община Венец;



Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в
с. Бяла река, общ. Върбица;



Подземна оптична кабелна мрежа общ. Венец, общ. Хитрино, обл. Шумен;



Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, обл. Шумен;



Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково;
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Рехабилитация на улици в общ. Венец, с две обособени позиции: Поз. 1 - улици
в с. Ясенково и с. Черноглавци и Поз. 2 - улици в с. Буйновица;



Възстановяване на инфраструктурата на с. Ивански;



Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул. „Хан Аспарух“ - с. Ружица.

Изпълнени са и редица по-малки проекти за детски площадки и облагородяване на
зелени площи по ПУДООС.
В тази цел са включени и инвестициите, които са извършени за текущата поддръжка
на общинската и улична инфраструктура.
Изпълнени са и дейности за развитие на широколентова инфраструктура и
преодоляване на т.нар. „цифрова изолация“ на слабо населените и периферни райони в
общините Венец и Върбица, които са в следствие на реализиран проект, приключен през
2015 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“.
Общото финансово изпълнение на Приоритет 3.2 е 66 228 хил. лв., което съставлява
49% от постигането на Стратегическа цел 3 и 12% от постигнатия напредък за цялата ОСР.
Реализираните проекти и дейности са представени в Приложение №1.
Приоритет 3.3. Териториално сътрудничество
По

приоритета

са

предвидени

две

специфични

цели:

„Междуобщинско

сътрудничество и партньорство за реализиране на проекти от общ интерес“ и „Вътрешно
регионално сътрудничество и сътрудничество с области от други райони“.
По първата цел са изпълнени два проекта за изготвяне на Стратегия за ВОМР за
община Велики Преслав и за територията на общините Нови пазар – Каспичан.
По втората цел не са реализирани дейности от финансов характер, а на
административно ниво, които не допринасят за финансовото изпълнение на приоритета.
Необходимо е да се насочат усилия за вътрешно регионално сътрудничество и
сътрудничество с области от други райони. Това сътрудничество би било особено ефикасно
при подпомагане на целеви зони (общини и групи от общини), които са с висока критичност
на проблемите.
Подробни данни за изпълнените дейности са представени в Приложение №1.
Общото финансово изпълнение по Приоритет 3.3 е 97 хил. лв., което съставлява
незначителна част от постигнатия напредък по Стратегическа цел 3 и като цяло за ОСР.
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III. РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА СЪГЛАСНО
КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Количествените индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР на
Област Шумен2014-2020 г. се обособяват в три основни категории:


национални макроикономически индикатори и общи регионални индикатори;



индикатори с принос към Стратегия „Европа 2020“;



специфични индикатори за наблюдение, дефинирани за всеки приоритет.

В таблицата по-долу са представени настоящите стойности за индикаторите от повисоките нива на планиране, както и оценка на степента на тяхното постигане.
Оценката е осъществена на база на междинната стойност на индикаторите, тъй като
в ОСР Шумен 2014-2020 г. е предвидена междинна и целева стойност за индикаторите. Това
позволява реално да се направи такава оценка.
Таблица III.1. Общи количествени макроикономически показатели
Общи количествени
показатели – изходни
стойности
БВП/човек - лева /2009 г./
БВП по текущи цени /2009 г./
Коефициент на безработица –
2011 г.
Коефициент на икономическа
активност на населението на 15
и повече години - 2011 г.
Общ доход средно на лице в лв.
- 2011 г.

България

Шумен

Шумен
2016 г.

% изменение

9 007
68 322

5 335
1 039,3

7 577
1 336

42,0%
28,5%

11,30%

26,50%

17,2%

-9,3%

51,30%

57,60%

61,3%

3,7%

3 937

3 427

4 772

39,2%

Източници: НСИ ( http://www.nsi.bg/)

По отношение на националните макроикономически индикатори данните сочат, че
се подобряват стойностите по всички индикатори - БВП/ човек – лева и по текущи цени,
равнище на безработицата, коефициент на безработица и общ доход средно на лице в лв.
По отношение на БВП/ човек – лева, за 2016 г. се наблюдава увеличение с 42%
спрямо 2009 г. (5 335 лв.). БВП по текущи цени също отчита покачване спрямо 2009 г., с
28,5%. Като положителна тенденция е намаляване равнището на безработица на 17,2% за
2016 г. спрямо 2011 г., когато е 26,5%, или това са 9,3%. Коефициентът на икономическа
активност също бележи ръст с 3,7% (61,3% ) за 2016 г. спрямо 2011 г. Общ доход средно на
лице в лв. нараства от 3 937 лв. през 2011 г. на 4 772 лв. за 2016 г. По тези индикатори не са
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заложени междинни и целеви стойности, за да може да се отчете напредъка по
изпълнението на ОСР Шумен, но е важно, че има положително развитие по всички тях.
В таблицата по-долу са представени индикатори с принос към Стратегията „Европа
2020“, със заложени изходни, междинни и целеви стойности, поради което бе възможно да
се направи оценка на това дали са постигнати желаните цели.
Таблица III.2. Индикатори с принос към Стратегия „Европа 2020“
Индикатори с принос
Целева
№ към Стратегия „Европа стойност
2020“
2020 г.
1
2

3
4
5
6
7
8

Заетост на населението
на възраст 20-64 г.
Инвестиции в НИРД - %
от БВП
Цели „20/20/20" по
отношение на
климата/енергията:
-съкращаване на
емисиите на CO2
-дял на ВЕИ в крайното
енергийно потребление
-повишаване на
енергийната ефективност
Намаляване на дела на
преждевременно
напусналите училище до
Нарастване на дела на
висшистите на 30-34 г.
Намаляване на хората
под националните
прагове на бедност с:

Планирана
Изходна
междинна
стойност
стойност
2013 г.
към 2017 г.

Достигната
междинна
стойност
към 2016 г.

Изпълнение

74,00%

67,00%

60,00%

61,35%

91,57%

2,00%

1,20%

0,50%

0,32%

26,82%

-

-

-

17,50%

10,00%

3,00%

3,00%

30,00%

26,50%

16,20%

7,00%

7,00%

43,21%

14,00%

14,00%

14,00%

14,00%

100,00%

36,00%

31,50%

27,00%

21,90%

69,52%

16,50%

10,50%

4,00%

4,00%

38%

Източник: НСИ (http://www.nsi.bg), Попълнени въпросници на общини.

По отношение на индикаторите с принос към Стратегията „Европа 2020“ са
заложени общо 8 индикатора, сред които не се наблюдава изпълнение на нито един. По
отношение на заетостта на населението на възраст 20-64 г. се наблюдава увеличение за 2016
г. спрямо 2013 г. от 60% на 61,35%, но не достига планираната междинна стойност от 67%.
Инвестициите в НИРД за 2016 г. са 0,32% от БВП и намаляват с 0,18% спрямо 2013
г, като не достигат заложената междинна стойност за 2017 г. от 1,20%.
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По всички останали индикатори – дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление,
повишаване на енергийната ефективност, намаляване дела на преждевременно напусналите
училище, както и намаляване на хората под националните прагове на бедност, не се
наблюдава никакъв напредък спрямо 2013 г. и съответно не са достигнати планираните
междинни стойности.
По-долу са представени резултатите от оценката на специфичните индикатори.
Таблица III.3. Специфични индикатори за наблюдение и оценка на
изпълнението на ОСР на Област Шумен
№

Специфични
количествени
индикатори

Изходна Междинна
стойност стойност
2013 г.
2017 г.

Целева
стойност
2020 г.

Постигната
стойност
2016 г.

Изпълнение

Приоритет 1.1 Повишаване инвестиционната атрактивност на областта чрез създаване на
по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично обновление
Увеличаване на приходите
1 от дейността на МСП в %
1 440
20%
40%
117%
Изпълнен
/Базова година 2011 г./
Персонал, зает с НИРД
2
447
625
800
731
Изпълнен
/2011 г./
Увеличаване на разходи за
3 НИРД в % /Базова година
1,7
12.5%
25%
13,6
Изпълнен
2011г./
Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на областната икономика
Увеличаване на броя на
4 реализираните нощувки.
54 608
15%
30%
41%
Изпълнен
/Базова година 2011 г./
Брой нови туристически
5 атракции0
3
6
8
Изпълнен
създадени/подобрени (бр.)
Новосъздадени и
популяризирани
туристически дестинации
6
0
1
2
5
Изпълнен
на база културноисторическо наследство
(бр.)
Брой реализирани проекти
за възстановяването на
съществуващи, и
7
0
4
8
0 Неизпълнен
направата на нови
напоителни съоръжения и
системи
Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия, чрез щадящо използване на
териториалните ресурси и опазване на околната среда
Разходи за ДМА с
екологично
8
24,5
31,5
38,5
72
Изпълнен
предназначение - млн. лв.
/2010 г./

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

25

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

№

Специфични
количествени
индикатори

Изходна Междинна
стойност стойност
2013 г.
2017 г.

Целева
стойност
2020 г.

Постигната
стойност
2016 г.

Изпълнение

Инсталирани мощности от
24,26
70
90
0 Неизпълнен
ВЕИ (мвт), 2012 г.
Относителен дял на
10 населението, обслужвано
44,80%
54,90%
65%
55,2% Неизпълнен
от ПСОВ в % /2011 г./
Брой изградени системи за
ранно предупреждение за
възникващи опасности от
11
0
2
4
0 Неизпълнен
наводнения, пожари,
активиране на свлачищни
райони (бр.)
Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите, чрез подобряване достъпа до пазара
на труда
Увеличение на средния
12 доход на домакинство, в % 8 860 лв.
15%
30%
39,3%
Изпълнен
/базова година -2012 г./
Брой курсове за
професионална
квалификация и
13
0
30
60
12 Неизпълнен
преквалификация на
безработни /Стартова
година 2014 г./
Брой лица, включени в
образование и обучение за
придобиване на
1 929 д. 14
20%
30%
1% Неизпълнен
компетентности в
2014 г.
съответствие с пазара на
труда /в %/
Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и
други социални услуги
Брой
нови/рехабилитирани
15
0
5
10
56
Изпълнен
здравни и образователни
заведения (бр.)
Брой новоизградени и
реконструирани обекти и
инфраструктура за
16
0
3
6
21
Изпълнен
професионален спорт и
спорт в свободното време
(бр.)
Брой модернизирани и
17 реконструирани сгради и
0
3
6
30
Изпълнен
обекти на културата (бр.)
Приоритет 2.3. Развитие и укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за
подобряване на административното обслужване и управление на регионалното развитие
Брой проекти,
насърчаващи правно18
0
4
6
8
Изпълнен
нормативното и
административното
9

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

26

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

№

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Специфични
количествени
индикатори

Изходна Междинна
стойност стойност
2013 г.
2017 г.

Целева
стойност
2020 г.

Постигната
стойност
2016 г.

Изпълнение

сътрудничество и
сътрудничеството между
гражданите и
институциите
Брой новосъздадени ПЧП
0
4
8
3 Неизпълнен
Брой на сключените
договори за участие в
програми и проекти по
0
50
100
346
Изпълнен
Структурните фондове
(бр.)
Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда
Население, живеещо на
територия с реализирани
0
80 855
92 855
88 487
Изпълнен
планове за интегрирано
градско развитие /Брой/
Рехабилитирана/реконстру
ирана пътна мрежа с
0
100
200
214
Изпълнен
регионално и местно
значение в км
Реконструирана ВиК
0
50
100
84
Изпълнен
мрежа в км
Създадени/обновени
градски зелени площи /%
0
12.5%
25.0%
10,1% Неизпълнен
от общата площ на
зелените площи/
Приоритет 3.2. Подобряване на качеството на живот в селските райони
Население,
облагодетелствано от
подобрена социална,
образователна и здравна
0
12.5%
25%
100%
Изпълнен
инфраструктура в малките
градове в периферните
селски райони в % от
общото население
Относителен дял на
домакинствата с достъп до
интернет, вкл. и
33.7%
51.85%
70%
57,5%
Изпълнен
широколентова връзка от
общото за областта в %
/2011 г./
Брой нови фирми,
започнали своята дейност
в малките градове в
0
10
20
5 Неизпълнен
периферните селски
райони
Приоритет 3.3 Териториално сътрудничество
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№

Специфични
количествени
индикатори

Брой проекти за
разширяване на
сътрудничеството и
насърчаване на
28
икономическия, социалния
и културния обмен между
общините, областите и
регионите

Изходна Междинна
стойност стойност
2013 г.
2017 г.

0

Целева
стойност
2020 г.

Постигната
стойност
2016 г.

Изпълнение

6

2

Неизпълнен

4

Източници: НСИ (Справка ТСБ – Шумен, http://www.nsi.bg/), Справка ВиК дружество, Справки от ИСУН и
от ИСУН 2020, справка въпросници общини от област Шумен; Справка АУЕР чрез www.vei-bg.org

Индикаторите по Приоритет 1.1 „Повишаване инвестиционната атрактивност
на областта чрез създаване на по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и
технологично обновление“ отчитат 100% изпълнение. По отношение на индикатор
увеличаване на приходите от дейността на МСП, при заложена междинна стойност от 40%
е постигната реално 117% , като приходите от дейността на МСП за 2011 г. са в размер на
1 440 хил. лв. и нараства до 3 128 хил. лв. през 2016 г.
Индикаторите, отнасящи се до персонала, зает с НИРД и увеличаване на разходите
за НИРД също достигат планираните междинни стойности, съответно при заложена
стойност от 625 д., заети в НИРД, реално е постигната по-висока от 731 д., а при планирани
12,5% разходи за НИРД са постигнати 13,6%.
По отношение на индикаторите по Приоритет 1.2. „Активиране специфичния
потенциал на областната икономика“ изпълнението е 75%, като само един от
индикаторите не е постигнат - реализирани проекти за възстановяването на съществуващи,
и направата на нови напоителни съоръжения и системи. Индикатор „реализирани нощувки“
при прогнозна междинна стойност от 15%, достига 41%. Броят на новите туристически
атракции за 2016 г. е 8, при планирани 3.
Изпълнението на индикаторите по Приоритет 1.3. „Подобряване на екологичните
условия, чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната
среда“ е в размер на 25%. Броят на вградените системи за ранно предупреждаване при
нововъзникващи пожари са 0 при планирани 2 за 2017 г. Относителния дял на населението,
обслужвано от ПСОВ, нараства с 23,2 %, което се дължи на изпълнените проекти за
изграждане на пречиствателни станции, но въпреки това не достига прогнозираната
междинна стойност от 65%. Няма нови инсталирани мощности на ВЕИ в периода 2014-2020
г.
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По Приоритет 2.1. „Повишаване на заетостта и доходите, чрез подобряване
достъпа до пазара на труда“ изпълнението на индикаторите е в размер на 33%.
Намалява броят на лицата, включени в образование и обучение за придобиване на
компетентности в съответствие с пазара на труда от 1 929 д. през 2014 г. на 471 д. през 2016
г. Положителна тенденция е увеличаването на средния доход на домакинството през 2016
г. на 12 342 лв. и изпълнението по този индикатор е 39,3%, т.е. изпълнена е заложената
междинна стойност от 15%. Междинната стойност на индикатор „брой курсове за
професионална квалификация и преквалификация на безработни“ също не е постигнат.
По Приоритет 2.2. „Подобряване качеството и достъпа до образователни,
здравни, културни и други социални услуги“ изпълнението на индикаторите е в размер
на 100%, като е превишено изпълнението по всички индикатори, което се дължи на големия
брой проекти, финансирани със средства от централния и общинския бюджет, както и със
средства от Фондовете на ЕС, изпълнявани в област Шумен за реконструкция и
рехабилитация на здравни, образователни, спортни и културни обекти.
Изпълнението на индикаторите по Приоритет 2.3. „Развитие и укрепване на
капацитета на регионалните и местни власти за подобряване на административното
обслужване и управление на регионалното развитие“ е в размер на 66,7%, като само по
един от индикаторите не се наблюдава изпълнение – „брой новосъздадени ПЧП“, по който
планираната междинна стойност е 4, а са изпълнение 3 проекта. Значителен е броят на
изпълнените проекти в област Шумен за периода 2014-2017 г. – 346 проекта, което
превишава близо 7 пъти заложената междинна стойност!
Изпълнението на индикаторите по Приоритет 3.1. „Интегрирано градско
развитие с хармонична жизнена среда“ е в размер на 75%. Индикаторите за население,
живеещо на територия с реализирани Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие, рехабилитирана и реконструирана пътна мрежа, както и за реконструирана ВиК
мрежа в км. са постигнати, като изготвените ИПГВР на територията на област Шумен са за
гр. Шумен и гр. Нови Пазар. Изпълнението на останалите индикатори се дължи на
множеството проекти, които са реализирани или са в процес на изпълнение в областта за
подобряване на състоянието на съществуващата и изграждане на нова пътна и ВиК
инфраструктура.
Индикаторите по Приоритет 3.2. „Подобряване на качеството на живот в
селските райони“ бележат изпълнение от 66,7%. Постигнати са индикаторите за
население, облагодетелствано от подобрена социална, здравна и образователна
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инфраструктура в малките градове и относителния дял на домакинствата с достъп до
интернет, единствено не е изпълнен индикатор за брой нови фирми, които са започнали
дейността си в малките градове.
По Приоритет 3.3 „Териториално сътрудничество“ е заложен само един
индикатор – „брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на
икономическия, социалния и културния обмен между общините, областите и регионите“,
който не е постигнат, като при планирана междинна стойност от 4 проекта, са изпълнени 2.
Общо от 28 специфични индикатора с постигнати междинни цели са 18 броя,
което се равнява на 64,3% и може да се оцени като много добро изпълнение на
индикаторите спрямо заложените междинни цели.
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Всички общини от област Шумен имат изготвени Общински планове за развитие с
рамка 2014-2020 г. Справка за изготвените Годишни доклади за наблюдение на
изпълнението на ОПР, както и последващи оценки на ОПР 2007-2013 г. и междинни оценки
на ОПР 2014-2020 г. по общини е представена по-долу в таблична форма.
Таблица IV.1. Справка мониторинг на ОПР за общините в област Шумен към
декември 2017 г.
Последваща
оценка на
ОПР 20072013 г.

Наименование

Годишен
доклад за
2014 г.

Годишен
доклад за
2015 г.

Годишен
доклад за
2016 г.

Междинна
оценка на
ОПР 20142020 г.

Община Велики Преслав
Община Венец
Община Върбица
Община Каолиново
Община Каспичан
Община Никола Козлево
Община Нови пазар
Община Смядово
Община Хитрино
Община Шумен

Легенда:
Да
Не
Източник: Официални писма на общините в областта
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Почти всички общини от областта (без Шумен) са изготвили последващи оценки на
ОПР 2007-2013 г.
За периода 2014-2016 г. общините Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола
Козлево, Смядово, Хитрино са изготвили Годишни доклади за наблюдение на ОПР за 2014,
2015 и 2016 г., а общините Каспичан и Каолиново само за някои години. Община Шумен
няма изготвени годишни доклади.
Междинни оценки имат вече изготвени към декември 2017 г. общините Велики
Преслав, Венец, Върбица, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и Шумен.
Отправя се препоръка към общините Каспичан, Каолиново и Шумен да започнат да
изготвят редовни Годишни доклади за наблюдение на ОПР, а общините Каолиново, Никола
Козлево и Хитрино да възложат и изготвянето на междинна оценка за ОПР 2014-2020 г.
Следва да се обърне внимание, че с изменения на ППЗРР от ДВ, бр. 50 от 2016 г.
е въведена нова точка в съдържанието на годишните доклади - изпълнение на
проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове
за развитие и на областната стратегия за развитие. Някои от подадените доклади не
съдържат тази точка и следва да се вземе предвид тази бележка за следващите
годишни доклади.
Като препоръка към общините за изготвяне на годишните доклади следва да се
обърне по-голямо внимание на точка 1. „общите условия за изпълнение на общинския
план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в
общината“. В голяма част от докладите информация за социално-икономическото развитие
на общината липсва.
Всички доклади показват напредъка на общините в проектната им дейност. Добър
пример са тези доклади, в които е включена информация и за подадени и чакащи
финансиране проекти. По този начин се прави плавен преход към очакванията за
следващата година.
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V. ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ
НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси отговаря
основно на два въпроса: доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати
(доколко са постигнати целите и приоритетите) – ефективност и доколко начинът за
изпълнение на ОПР се основава на добро управление на ресурсите – ефикасност.
Ефективността се разглежда от гледна точка на финансовото и техническо
изпълнение на ОСР. За оценката на финансовото изпълнение се използва сравнение между
използваните финансови ресурси за изпълнените/договорени проекти и прогнозната
стойност на бюджета по приоритети от общата оценка на ресурсите.
Ефективността в изпълнението на ОСР се различава в зависимост от възможните
нива за нейната преценка:
1. На ниво „общо изпълнение на ОСР“ спрямо общите финансови цели за 2017 и 2020г
2. На ниво „стратегически цели“ спрямо общите финансови цели за 2017 и 2020 г.
3. На ниво „приоритети“ спрямо финансовите цели по приоритети. Така могат да се
определят няколко групи приоритети – с висока и по-ограничена ефективност.
Високата активност в разработването на проекти от страна на общинските
администрация дава перспективи за ефективно развитие в различните сфери до края на
програмния период. Този индикатор разкрива успешното използване и насочване на
различни източници на финансиране от страна на администрациите – основен фактор за
ефикасност в изпълнението на ОСР, която ще бъде разгледана и във връзка с начина за
използване на достъпните финансови ресурси. Ще бъде направена оценка на това каква част
от изпълнените дейности е постигната с общински бюджети и каква част със средства от
централния бюджет, фондове на ЕС, частни инвестиции и други източници. За целите на
сравнението са използвани финансовите данни от Общата оценка на необходимите ресурси
за постигане целите на ОСР Шумен.
Ефикасността в използваните ресурси е оценена и чрез преглед на организацията за
изпълнение на плана.
Общата стойност на планирания финансов ресурс на ОСР Шумен за периода 20142020 г. е 332 000 хил. лв., а този до 2017 г. е 149 400 хил. лв. Към 31.12.2017 г. стойността
на изпълнените и текущи проекти е 545 685 хил. лв. Това може да се окачестви като
отлично финансово изпълнение на Областната стратегия за развитие и изпълнение с 365%
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на поставената финансова цел за периода 2014-2017 г. или изпълнение със 164% на
поставената финансова цел за целия период 2014-2020 г.
Това означава, че финансовата рамка е преизпълнена още до 2017 г. и се налага
нейното увеличение с последваща актуализация на документа.
Финансовото изпълнение общо и по стратегически цели е представено по-долу в
таблична и графична форма.
Таблица V.1. Оценка на финансовата ефективност на ОСР на област Шумен
по стратегически цели (в хил. лв.)
Финансово изпълнение по
стратегически цели
Стратегическа цел 1. Устойчиво
повишаване икономическата
жизненост на област Шумен чрез
активиране на местния потенциал
и подобряване на екологичните
условия
Стратегическа цел 2.
Ограничаване на социалната
изолация и подобряване
условията за развитие на
човешкия капитал
Стратегическа цел 3.
Балансирано и устойчиво
териториално развитие
Общо ОСР

Постигнат
бюджет*

Цел
%
2017 г. Изпълнение

Цел
2020 г.

%
Изпълнение

301 959

68 715

439%

152 700

198%

109 548

25 380

432%

56 400

194%

134 178

55 260

243%

122 800

109%

545 685 149 400

365%

332 000

164%

*Включени са и текущите проекти
Източник: Собствени изчисления

Фигура V.1. Финансово изпълнение на ОСР Шумен 2014-2020 по стратегически
цели (в хил. лв.)
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Стратегическа цел 1
Реално

Стратегическа цел 2
Цел 2017 г.

Стратегическа цел 3

Цел 2020 г.

Източник: Собствени изчисления
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От данните може да се направи извода, че с най-голямо финансово изпълнение се
характеризира

Стратегическа

цел

1.

„Устойчиво

повишаване

икономическата

жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на
екологичните условия“, следвана от Стратегическа цел 2. „Ограничаване на социалната
изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал“ и на последно място
по финансово изпълнение е Стратегическа цел 3. „Балансирано и устойчиво
териториално развитие“.
Спрямо планираните финансови цели до 2017 г. и до 2020 г. и трите Стратегически
цели са постигнати и преизпълнени, като в най-голяма степен е преизпълнена
Стратегическа цел 1 за устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен
чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия.
По-долу е представена и съпоставка на планираните и изпълнените инвестиции по
отделните стратегически цели като част от цялото.

Фигура V.2. Тежест на изпълнение на приоритетите на ОСР Шумен 2014-2020
от общото изпълнение към 31.12.2017 г.
Тежест на изпълнение на целите на
ОСР Шумен 2014-2020 от общото
изпълнение

Тежест на планирано изпълнение на
целите на ОСР Шумен 2014-2020 от
общото изпълнение

Стратегическа
цел 1

25%
20%

Стратегическа
цел 1

37%
Стратегическа
цел 2

55%

46%

Стратегическа
цел 2

17%
Стратегическа
цел 3

Стратегическа
цел 3

Източник: Собствени изчисления

С оглед на данните могат да се направят следните изводи:


С най-голям обем са реализираните инвестиции по Стратегическа цел 1, както е
планирано, но с леко по-висок дял (55%) от панирания (46%);



Инвестициите за Стратегическа цел 3 са заложени на второ място и така са
изпълнени, но с по-малък дял (25%) от планираното (37%);



Втората стратегическа цел е изпълнена в най-близка степен на планираната 20% при планирани 17%.
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Финансовото изпълнение по приоритети е представено по-долу в таблична и
графична форма.
Таблица V.2. Оценка на финансовата ефективност на ОСР на област Шумен
по приоритети (в хил. лв.)
Финансово изпълнение по приоритети
Приоритет 1.1. Повишаване
инвестиционната атрактивност на областта
чрез създаване на по-добра бизнес среда и
подкрепа за иновации и технологично
обновление
Приоритет 1.2. Активиране специфичния
потенциал на областната икономика
Приоритет 1.3. Подобряване на
екологичните условия чрез щадящо
използване на териториалните ресурси и
опазване на околната среда
Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и
доходите чрез подобряване достъпа до
пазара на труда
Приоритет 2.2. Подобряване качеството и
достъпа до образователни, здравни,
културни и други социални услуги
Приоритет 2.3. Развитие и укрепване
капацитета на регионалните и местни
власти за подобряване на
административното обслужване и
управление на регионалното развитие
Приоритет 3.1. Интегрирано градско
развитие с хармонична жизнена среда
Приоритет 3.2. Подобряване качеството на
живот в селските райони
Приоритет 3.3 Териториално
сътрудничество
Общо ОСР

Постигнат
бюджет*

Цел
2017 г.

%
изпълне
ние

Цел
2020 г.

%
изпълне
ние

43 176

37 350

116%

83 000

52%

35 220

22 410

157%

49 800

71%

223 563

8 955

2497%

19 900

1123%

3 670

14 940

25%

33 200

11%

103 867

8 955

1160%

19 900

522%

2 011

1 485

135%

3 300

61%

67 853

29 880

227%

66 400

102%

66 228

17 910

370%

39 800

166%

97

7 470

1%

16 600

1%

545 685

149 400

365%

332 000

164%

*Включени са и текущите проекти
Източник: Собствени изчисления

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

36

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.
Фигура V.3. Финансово изпълнение на ОСР Шумен 2014-2020 до 2017 г. по
приоритети (в хил. лв.)
Приоритет 3.3.
Приоритет 3.2.
Приоритет 3.1.
Приоритет 2.3.
Приоритет 2.2.
Приоритет 2.1.
Приоритет 1.3.
Приоритет 1.2.
Приоритет 1.1.
0

50 000

Цел 2020 г.

100 000

Цел 2017 г.

150 000

Реално

200 000

250 000

Източник: Собствени изчисления

От данните може да се направи извода, че с най-голямо финансово изпълнение се
характеризира Приоритет 1.3. „Подобряване на екологичните условия чрез щадящо
използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда“, следван от
Приоритет 2.2. „Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни
и други социални услуги“ и с близки стойности Приоритет 3.2. „Подобряване качеството
на живот в селските райони“ и Приоритет 3.1. „Интегрирано градско развитие с
хармонична жизнена среда“. Общото изпълнение на тези приоритети прави 85% от
изпълнението на стратегията. В приоритетите са включени и изпълнени предимно
инфраструктурни мерки, като основен дял заемат инвестициите във ВиК сектора и пътната
мрежа.
По-голямата част от приоритетите са постигнали заложените междинни цели като
само Приоритет 2.1. „Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа
до пазара на труда“, Приоритет 2.3. „Развитие и укрепване капацитета на регионалните
и местни власти за подобряване на административното обслужване и управление на
регионалното развитие“ и Приоритет 3.3 „Териториално сътрудничество“ не са
постигнали планирания до 2017 г. бюджет.
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По-долу е представена и съпоставка на планираните и изпълнените инвестиции по
отделните приоритети като част от цялото.
Фигура V.4. Тежест на изпълнение на приоритетите на ОСР Шумен 2014-2020
от общото изпълнение към 31.12.2017 г.
Тежест на изпълнение на
приоритетите на ОСР Шумен 20142020 от общото
изпълнение
0%
12%

8%

Тежест на планирано изпълнение на
приоритетите на ОСР Шумен 20142020 от общото изпълнение
5%

7%
12%

12%
0%

25%

20%
15%

19%

41%

6%

10%

6%

1%
1%
Приоритет 1.1.
Приоритет 1.3.
Приоритет 2.2.
Приоритет 3.1.

Приоритет 1.2.
Приоритет 2.1.
Приоритет 2.3.
Приоритет 3.2.

Приоритет 1.1.
Приоритет 1.3.
Приоритет 2.2.
Приоритет 3.1.
Приоритет 3.3.

Приоритет 1.2.
Приоритет 2.1.
Приоритет 2.3.
Приоритет 3.2.

Източник: Собствени изчисления

С оглед на данните могат да се направят следните изводи:


С най-голям дял са реализираните инвестиции по приоритет 1.3. – 41%, въпреки
че не е бил планиран като основополагащ, а едва с 7% изпълнение;



Планираният бюджет по Приоритет 2.2. също изпреварва прогнозите и е
реализиран с 3 пъти по-висок дял.



С най-висока финансова тежест е бил планиран приоритет 1.1. – 25%, а в
реалното изпълнение той остава на 5-то място с 8%.

Източниците за финансиране също са важен компонент на оценката за
финансовата ефективност. Планираните източници на финансиране са средства от
фондовете на ЕС, национално съфинансиране и частни средства. Реализирани са
допълнително и общински средства и средства от други външни източници на финансиране
като ФМ на ЕИП.
Източниците на финансиране са представени по-долу в табличен и графичен вид.
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Таблица V.3. Източници на финансиране на ОСР Шумен 2014-2020 до 2017 г.
Видове източници
на финансиране
(в хил. лв.)

Общински
бюджет

Фондове на
Европейски
съюз
62 700
244 000

Централен
бюджет
0

Планирани
Реализирани

0

Частни
фондове,
фирми
25 300

Други
източници

51 338

144 720

285 169

5 093

59 364

-

230,8%

116,9%

-

234,6%

Изпълнение в %
Източник: Собствени изчисления

Фигура V.5. Изпълнение на източниците на финансиране
300 000
41 169

250 000
200 000
150 000

244 000

100 000

82 020

50 000
51 338

34 064

62 700

0
Общински
бюджет

Централен
бюджет

Цел до 2020 г.

Фондове на
ЕС

5 093
0
Други
източници

25 300
Частни
фондове,
фирми

Допълнително изпълнено до 2017 г.

Източник: Собствени изчисления

Данните от фигурата показват, че до 2017 г. е преизпълнен планирания бюджет по
източници на финансиране и са реализирани и допълнителни източници от всички видове.
В най-голяма степен е преизпълнен Централния бюджет с над 100% от плана. Освен
националното съфинансиране по проекти на ЕС (което е само част от приноса на ЦБ), със
средства от Централния бюджет са реализирани и редица проекти, които са финансирани
през държавни програми. Бюджетът от Фондовете на ЕС също е надминат със 17%.
Прогнозите не са заложили за изпълнение на проекти, финансирани от други източници
като Норвежки финансов механизъм и други, а в действителност са реализирани такива.
Основен пропуск в прогнозата за бюджета е липсата на планирани средства от местните
публични бюджети, чрез които до голяма степен общините осигуряват изпълнение на
Общинските си планове за развитие, които са в основата на изпълнението на ОСР.
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Разгледано е и съотношението на планираното разпределение на източниците за
финансиране по относителни дялове от общия бюджет към реално осъществените
инвестиции.
Фигура V.6. Планирано и реално разпределение на източниците на
финансиране на ОСР Шумен 2014-2020
Реално разпреледение на източниците на
финансиране на ОСР Шумен 2014-2020

11%

Планирано разпреледение на
източниците на финансиране на
ОСР Шумен 2014-2020

9%

8%

1%

0%

0%

19%

27%

52%

73%

Общински бюджет

Централен бюджет

Фондове на ЕС

Други източници

Частни фондове, фирми

Общински бюджет
Фондове на ЕС

Централен бюджет
Други източници

Частни фондове, фирми

Източник: Собствени изчисления

Най-голям дял от реализираните инвестиции до 2017 г. са тези, привлечени от
Европейските фондове – ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФРСР – 52% при заложени 73%. На второ
място са средствата от републиканския бюджет с 27% при заложени 19%, следвани от
средствата от частния сектор с 11% при заложени 8%. Средствата от общинските бюджети
са с 9% дял, въпреки че не са били планирани такива, а другите източници, които също не
са били планирани, са с 1%.
С оглед на важността от привлечените средства от фондовете на ЕС за изпълнението
на стратегията е представен в табличен вид броя на изпълнените проекти по програми.
Таблица V.4. Изпълнени проекти по европейския програми
№

Програма

Брой
проекти

1 Оперативна програма „Техническа помощ“

1

2 Оперативна програма „Околна среда“

8
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№

Програма

3 Оперативна програма „Регионално развитие“/ „Региони в растеж“
4

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“/ „Иновации и конкурентоспособност“

5 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
6 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
7 Оперативна програма „Административен капацитет“/ „Добро управление“
8 Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“
9 Програма за развитие на селските райони
10 Оперативна програма „Храни“
ОБЩО

Брой
проекти
20
60
61
5
17
1
163
11
347

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справка проекти по ПРСР и ОПРСР

С оглед на данните, с най-голям брой са проектите, финансирани по Програма за
развитие на селските райони (163 бр.), следвани от проектите по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ (61 бр.), от Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ и нейното продължение Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ (60 бр.), от Оперативна програма
„Регионално развитие“/ „Региони в растеж“ – 20 бр.
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VI. ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ,
ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИШНИ ОЦЕНКИ
По отношение на изпълнението на Областната стратегия за развитие не са
идентифицирани проблеми, които да възпрепятстват нейното реализиране. По отношение
на предаването на годишните доклади за наблюдение на ОПР, все още някои общини не
подготвят такива, като са взети корективни мерки и на общините им е напомнено да
изготвят и изпращат изготвените доклади.
Областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие са публични и
публикувани в съответните интернет страници на администрациите и в Портала за
обществени консултации на Министерски съвет – www.strategy.bg. Препоръчва се на този
портал общините своевременно да качват и другите си стратегически документи.
VII. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ДО
КРАЯ НА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ
Прогнози (реалистична, песимистична и оптимистична) за очакваното изпълнение
на целите и приоритетите на ОСР Шумен до 2020 г. са представени по-долу в табличен вид.
Изготвени са на базата на следните допускания:
- реалистична – продължаващ темп на плавно повишаване на икономическия
растеж (БВП), стабилна политическа среда, продължаващ интерес от страна на
бенефициентите към привличане на безвъзмездни външни източници за финансиране,
изпълнение с относително равни темпове на тези до 2017 г.;
- оптимистична - темп на значително повишаване на икономическия растеж (БВП),
стабилна политическа среда, нарастващ интерес от страна на бенефициентите към
привличане на безвъзмездни външни източници за финансиране, откриване на
възможности за общините да кандидатстват и изпълняват инфраструктурни проекти по
ПРСР, ОПРР и ОПОС;
- песимистична - темп на намаляване на икономическия растеж (БВП), нестабилна
политическа среда затихващ интерес от страна на бенефициентите към привличане на
безвъзмездни външни източници за финансиране, проблеми при изпълнение и дори
невъзможност за осъществяване на инфраструктурни проекти по ПРСР, ОПРР и ОПОС,
невъзможност за изпълнение на договорните отношения с УО на оперативните програми.

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

42

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.
Таблица VII.1. Прогнози (реалистична, песимистична и оптимистична) за
очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОСР Шумен до 2020 г.
Прогнози
Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване
икономическата жизненост на област Шумен чрез
активиране на местния потенциал и подобряване на
екологичните условия
Приоритет 1.1. Повишаване инвестиционната атрактивност
на областта чрез създаване на по-добра бизнес среда и
подкрепа за иновации и технологично обновление
Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на
областната икономика
Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия чрез
щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на
околната среда
Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната
изолация и подобряване условията за развитие на
човешкия капитал
Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите чрез
подобряване достъпа до пазара на труда

Песимист Реалисти Оптимис
ична
чна
тична
237%

297%

356%

62%

78%

94%

85%

106%

127%

1348%

1685%

2022%

233%

291%

350%

13%

17%

20%

626%

783%

940%

73%

91%

110%

131%

164%

197%

Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с хармонична
жизнена среда

123%

153%

184%

Приоритет 3.2. Подобряване качеството на живот в селските
райони

200%

250%

300%

1%

1%

1%

197%

247%

296%

Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до
образователни, здравни, културни и други социални услуги
Приоритет 2.3. Развитие и укрепване капацитета на
регионалните и местни власти за подобряване на
административното обслужване и управление на
регионалното развитие
Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво
териториално развитие

Приоритет 3.3. Териториално сътрудничество
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ
ШУМЕН - ОБЩО
Източник: Собствени изчисления

Прогнозите показват, че всички стратегически цели ще бъдат изпълнени. При
оптимистичен сценарий изпълнението на ОСР до 31.12.2020 г. може да достигне 296%, а
при песимистичен - 197%. По отношение на приоритетите, опасност от непълно
изпълнение имат Приоритет 1.1., Приоритет 2.1., Приоритет 2.3. и Приоритет 3.3.
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VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Предложенията за актуализация на Областната стратегия за развитие са свързани с
идентифицираните до момента препоръки, а именно:
1.

Актуализиране на социално-икономическия анализ, поради настъпили промени
в демографското, икономическото, социалното развитие, съответно в SWOTанализа, ако е приложимо;

2.

Отпадане на Специфична цел 3. „Успешно класиране на Шумен за Европейска
столица на културата през 2019 г.“ от Приоритет 1.2. „Активиране специфичния
потенциал на областната икономика“, тъй като вече е определена друга
Европейска столица на културата за 2019 г. и проектите от тази специфична цел
припокриват мерките на Специфична цел 1.1. от същия приоритет;

3.

Актуализиране на ОСР поради наличие на следните условия: в резултат на
промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на
ЕС и при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена
подкрепа1;

4.

1

Актуализиране на бюджета с оглед преизпълнение на планирания.

Във връзка с промените в Закона за регионално развитие, обнародвани в бр. 15 на ДВ от 2016 г. в

съдържанието на областните стратегии (чл. 12 ал. 3, т. 5 и 6) следва да се включат две нови точки, а
именно: мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа; насоки и
мерки за развитие на териториалното сътрудничество. В допълнение, при посочената промяна на Закона е
изменено и понятието за „район за целенасочена подкрепа“ като под това вече следва да се разбира
следното (чл. 6 от ЗРР): В териториалния обхват на район за целенасочена подкрепа се включват: 1.
общините от четвърта и пета категория; 2. общините от втора и трета категория при наличието на
някоя от следните географски характеристики: а) най-малко 50 на сто от територията на общината е в
планински район; б) най-малко 50 на сто от територията на общината е в полупланински район; в)
територията на общината е в пограничен район.
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IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Областната стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г. е документ за
стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който е разработен в
съответствие с документите за планиране на регионалното развитие от по-високо
йерархично ниво и който запазва своята актуалност и след изтичането на половината от
програмния период 2014-2020 г.
1. Изводи
По отношение на целите, приоритетите, проектите и дейностите:


В ОСР за периода 2014-2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са

съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически документи;


Междинната оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие

показва един значителен прогрес, като за периода 2014-2020 г. са осъществени и договорени
инвестиции за 545 685 хил. лв., което се равнява на 365% изпълнение спрямо
заложените цели до 2017 г. и на 164% спрямо целите за 2020 г. При настоящите
условия, качествената оценка за изпълнението на стратегията към 31.12.2017 г. е, че е
изпълнена отлично;


При оптимистичен сценарий изпълнението на ОСР до 31.12.2020 г. може да

достигне 296%, а при песимистичен - 197%. По отношение на приоритетите, опасност от
непълно изпълнение имат Приоритет 1.1., Приоритет 2.1., Приоритет 2.3. и Приоритет 3.3.;


Постигнат е осезаем напредък по всички цели и по повечето приоритети на

стратегията. С най-голямо въздействие могат да се посочат приоритетите: 1.3.
„Подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на териториалните
ресурси и опазване на околната среда“, 2.2. „Подобряване качеството и достъпа до
образователни, здравни, културни и други социални услуги“, 3.1. „Интегрирано градско
развитие с хармонична жизнена среда“, 3.2. „Подобряване качеството на живот в селските
райони“, по които са реализирани най-много инвестиции в относителен дял спрямо всички
изпълнени дейности;


Съществен дял са реализираните проекти за подобряване на пътната и ВиК

инфраструктура, конкурентоспособността на местните предприятия, в това число
развитието на селското стопанство и развитието на социалните услуги;


Налично е ефикасно комбиниране на различни финансови източници, вкл.

собствени средства от общинските бюджети, финансиране от централния бюджет и
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фондовете на ЕС. Ограничените потенциали за капиталови разходи от собствени средства
и от централния бюджет са компенсирани с успешно реализирани проекти с европейско
финансиране;


Най-голям брой са проектите, финансирани по Програма за развитие на селските

райони (163 бр.), следвани от проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ (61 бр.), от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ и нейното продължение Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ (60 бр.), от Оперативна програма „Регионално развитие“/ „Региони
в растеж“ – 20 бр.
По отношение на индикаторите:


Количествените индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР

на Област Шумен2014-2020 г., които са обособени в три основни категории: 1/ индикатори
от по-високите нива на планиране, включващи глобални екологични индикатори, цели на
Стратегия „Европа 2020“; 2/ национални макроикономически индикатори и общи
регионални индикатори, общи индикатори за наблюдение, дефинирани за всяка
стратегическа цел и 3/ специфични индикатори за наблюдение, дефинирани за всеки
приоритет са с постигнато изпълнение на междинните цели около 64%, което дава
основание напредъкът по тях да се определи като много добър.
По отношение на наблюдението и изпълнението на ОСР:


Част от общините в областта не документират годишно изпълнението на своите

ОПР, а половината от общините не са извършили междинни оценки на тези документи;


Липсват единни стандарти при отчитането и представянето на проекти с принос

към ОСР Шумен от страна на общинските администрации, което се отразява на дисбаланса
между отчетените проекти на отделните общини;


Липсва практика за регулярно и ежегодно отчитане на напредъка по ОСР – на

база отчетена и представена информация от общините и нейното консолидиране в доклад
за изпълнението на ОСР.

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

46

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.
2. Препоръки
По отношение на съдържанието на ОСР:


Отпадане на Специфична цел 3. „Успешно класиране на Шумен за Европейска

столица на културата през 2019 г.“ от Приоритет 1.2. „Активиране специфичния потенциал
на областната икономика“, тъй като вече е определена друга Европейска столица на
културата за 2019 г. и проектите от тази специфична цел припокриват мерките на
Специфична цел 1.1. от същия приоритет;


Необходима е актуализация на Областната стратегия за развитие на област

Шумен 2014-2020 г. в съдържанието във връзка с промяна на нормативната рамка,
определяща регионалното развитие в страната и новото понятие за „район за целенасочена
подкрепа“ и следва да се включат две нови точки, а именно: мерки и средства за реализация
на дейности в районите за целенасочена подкрепа и насоки и мерки за развитие на
териториалното сътрудничество.
По отношение на индикаторите:


Не е идентифицирана необходимост от промяна на индикаторите.
По отношение на наблюдението и изпълнението на ОСР:



Провеждане на регулярни и ефективни заседания на Областния съвет за развитие

с равностойно представителство на всички общини. На заседанията следва да се
комбинират темите „отчитане на постигнатото“ и „планиране на съвместни действия по
изпълнението на ОСР“. Значителен недостатък в изпълнението на ОСР Шумен е липсата на
междуобщински партньорски проекти с изключение на партньорствата за ВОМР стратегии;


Утвърждаване на единни стандарти за отчитане на проекти и индикатори с

принос към ОСР от страна на отделните общински администрации;


Изготвяне на консолидирани годишни доклади за изпълнението на ОСР от

страна на областна администрация и на база на единните стандарти за отчетност от страна
на общините;


Представяне на консолидираните доклади на заседания на ОС;



Определяне на ключови насоки/проекти (вкл. междуобщински и с бенефициент

Областна администрация Шумен) на годишна основа;
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По отношение осигуряването на информация и публичност трябва да се

постигне равнопоставеност за всички сектори и източници на финансиране без да се
акцентира специално на проектите с европейско финансиране.
Посочените препоръки следва да бъдат изпълнени чрез Актуализация на ОСР.

В заключение, комплексът от изпълнени мерки и дейности по приоритетите за
реализацията на стратегическите цели до 2017 г. постига напредък в няколко основни
области на въздействие, както следва:


Икономически растеж и развитие на конкурентоспособността на стопанските

единици;


Повишена социална сигурност, равнопоставеност и перспективност;



Изградена

съвременни

пътна,

ВиК

инфраструктура,

висококачествени

комунални услуги;


Съхранено и развито уникално културно наследство и околна среда.
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X. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
Абревиатура
АЗ
АПИ
ВЕИ
ДБТ
ЕЗФРСР
ЕК
ЕС
ЕСИФ
ЕСФ
ЕФМДР
ЕФРР
ЗРР
КФ
ИСУН/
ИСУН 2020
МИЕТ
МКВП
ММС
МОН
МРРБ
МСП
МТСП
НДЕФ
НПЕЕМЖС
НСИ
ОДЗ
ОП
ОПАК
ОПДУ
ОПОС
ОПИК
ОПНОИР
ОПР
ОПРКБИ
ОПРР
ОПРСР
ОПРЧР
ОПТП
OПЮЕ
ОСР
ОУ
ПИП РУРР
ППЗРР
ПРСР
ПСОВ
ПТГС
ПЧП
РИОСВ
ФМ на ЕИП

Значение
Агенция по заетостта
Агенция „Пътна инфраструктура“
Възобновяеми енергийни източници
Дирекция „Бюро по труда“
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска комисия
Европейски съюз
Европейски структурни и инвестиционни фондове
Европейски социален фонд
Европейския фонд за морско дело и рибарство
Европейски фонд за регионално развитие
Закона за регионалното развитие
Кохезионен фонд
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане
Министерството на младежта и спорта
Министерството на образованието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Малки и средни предприятия
Министерство на труда и социалната политика
Национален доверителен екофонд
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Национален статистически институт
Областна дирекция „Земеделие“
Оперативна/и програма/и
Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.
Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013; 2014-2020 г.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Общински план за развитие
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 г.
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./ „Региони в растеж“ 20142020 г.
Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.; 2014-2020 г.
Оперативна програма „Техническа помощ“
Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007-2013
Областна стратегия за развитие
Основно училище
Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“
Правилник за прилагане на закона за регионално развитие
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 2014-2020 г.
Пречиствателна станция за отпадъчни води
Програма за трансгранично сътрудничество
Публично-частно партньорство
Регионална инспекция по околната среда и водите
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
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XI. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ИНФОРМАЦИЯ
Използваните източници на информация за изготвянето на настоящите междинна
оценка и доклад за резултатите от нея са както следва:


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.;


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



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



Общински планове за развитие на общините от област Шумен за периода 2014-

2020 г.;


Интегрирани планове за градско развитие и възстановяване на гр. Шумен 2014-

2020, на гр. Нови пазар 2014-2020;


Планове, програми и стратегии на област Шумен с хоризонт до 2020 г.;



Справки, годишни доклади и отчети на общините от област Шумен и Областна

администрация – Шумен изисквани във връзка с изготвянето на МО на ОСР Шумен;


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

структурните инструменти на ЕС в България;


Интернет сайтове и портали: Областна администрация Шумен, НСИ, АЗ, ОПОС,

ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ОПИК, ПРСР, ОПРСР и други;


Официални данни и статистическа информация от НСИ - http://www.nsi.bg/,

Справка ОПУ - Шумен; Справка от ВиК дружество, Справка АУЕР, Справка в ИСУН и
ИСУН 2020, Справка въпросници общини от област Шумен.
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XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Списък с проекти за междинна оценка на ОСР Шумен 2014-2020 за периода 2014-2017 г.
№

Наименование на дейността/проекта

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Статус

Бюджет

Областна стратегия за развитие на област Шумен

545 685

Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване
икономическата жизненост на област Шумен чрез
активиране на местния потенциал и подобряване на
екологичните условия

301 959

Приоритет 1.1. Повишаване инвестиционната
атрактивност на областта чрез създаване на по-добра
бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично
обновление

43 176

Сп. цел 1. Подпомагане на устойчивото развитие на
местния малък и среден бизнес и привличането на
външни инвестиции, вкл. в НИРД и иновации

30 144

Проекти за технологична модернизация в предприятията 2 бр.
Проекти за подобряване на производствения капацитет в
2
предприятията - 15 бр.
1

Проекти за внедряване на иновации в предприятията - 5
бр.
Проекти за внедряване на иновации в предприятията - 3
4
бр.
Проекти за развитие на управленския капацитет и растеж в
5
предприятията - 1 бр.
3

Източник на
финансиране програма

ОПРКБИ
ОПИК
ОПРКБИ

Бизнес организации X
Бизнес организации
Бизнес организации X

X

X

X

Изпълнен

1 741

Изпълнен

11 981

Изпълнен

7 996

ОПИК

Бизнес организации

X

Текущ

4 399

ОПИК

Бизнес организации

X

Текущ

4 027

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

52

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

№

Наименование на дейността/проекта

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Статус

Сп. цел 2. Насърчаване на предприемачеството и
стартиране и развитие на икономически дейности в
нови МСП
1 Проекти за създаване на самостоятелен бизнес - 9 бр.

151
ОПРЧР

Бизнес организации X

Изпълнен

X

Сп. цел 3. Привличане на местни и чуждестранни
инвестиции в преработващата промишленост и други
ефективни стопански дейност

151

12 881

Проекти по подмярка 4.2. „Инвестиции в
1 преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - 4
бр. подкрепени предприятия

ПРСР

Бизнес организации

Проекти по мярка 123 „Добавяне на стойност към
2 земеделски и горски продукти“ - 6 бр. подкрепени
предприятия

ПРСР

Бизнес организации Х

Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на
областната икономика
Сп. цел 1. Включване на богатото природно и културно
богатство на областта като „допълващ тил“ към
традиционния морски туризъм в СИ район
Изграждане на информационен център в с. Венец, община
1
Венец

Бюджет

Х

Х

Х

Текущ

8 458

Изпълнен

4 423
35 220
1 047

ПРСР

Община Венец

X

X

Изпълнен

212

Изграждане на посетителски център за експониране на
2 етнографското наследство и природните
забележителности на община Смядово

ПРСР

Община Смядово

X

X

Изпълнен

385

Въвеждане на съвременни форми за представяне на
3 местното природно, културно и историческо наследство в
община Каспичан

ПРСР

Община Каспичан

X

X

Изпълнен

59
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№

Наименование на дейността/проекта

4 Корените на България
Сп. цел 2. Повишаване ефективността на
селскостопанското производство чрез осъвременяване
условията на труд и разнообразяване на селската
икономика
Изграждане на закрит пазар в с. Хитрино, община
1
Хитрино
Проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските
2
стопанства“ - 9 бр. подкрепени предприятия
Проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски
3
стопанства“ - 26 бр. подкрепени предприятия
Проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади
земеделски стопани“ - 31 бр. подкрепени предприятия
Проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на
5
малки стопанства“ - 34 бр. подкрепени предприятия
4

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

ОПРР

Община Шумен,
Община Велики
Преслав, Община
Каспичан

Период на изпълнение
14 15 16 17

Изпълнен

X

Бюджет

391

29 232

ПИП РУРР

Община Хитрино

Х

800

Изпълнен

1 161

Бизнес организации Х

ПРСР

Бизнес организации

Х

Х

Текущ

20 192

ПРСР

Бизнес организации

Х

Х

Текущ

1 519

ПРСР

Бизнес организации

Х

Х

Текущ

996

ОПРСР

7 Първоначално залесяване на неземеделски земи

ПРСР

Община Върбица

Х

ПРСР

Североизточно
Държавно
Предприятие ДП Шумен

Х

Х

Изпълнен

ПРСР

6 Реконструкция и модернизация на яз. Кюлевча

Устойчиво управление на горите и опазване на околната
среда чрез изграждане на противопожарни кули на
8 територията на Териториално поделение Държавно горско
стопанство Добрич към Североизточно държавно
предприятие ДП- Шумен - с. Житница

Статус

Бизнес организации Х

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Изпълнен

2 356

Х

Изпълнен

929

Х

Изпълнен

418
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№

Наименование на дейността/проекта

Устойчиво управление на горите и опазването на околната
среда чрез изграждане на противопожарни кули на
9
територията на ТП ДГС Варна към СДП ДП - Шумен в
землището на кв. Аспарухово
Устойчиво управление на горите и опазване на околната
среда чрез изграждане на противопожарни кули на
10 територията на Териториално поделение Държавно горско
стопанство Цонево към Североизточно държавно
предприятие ДП – Шумен - землище на с. Лопушна
Закупуване на част от изискуемото оборудване за
противопожарни депа, специализирани облекла и лични
предпазни средства /съгласно изискванията на Наредба №
11
8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските
територии от пожари/, в обхвата на дейност на
Териториално поделение ДГС Шумен
Залесяване на 70 дка. долини от горските територии 12 държавна собственост, стопанисвани и управлявани от
ТПДГС Шумен

Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

ПРСР

Североизточно
Държавно
Предприятие ДП Шумен

Х

Х

Изпълнен

418

ПРСР

Североизточно
Държавно
Предприятие ДП Шумен

Х

Х

Изпълнен

400

ПРСР

Североизточно
Държавно
Предприятие ДП Шумен

Х

Х

Изпълнен

23

ПРСР

Североизточно
Държавно
Предприятие ДП Шумен

Х

Х

Изпълнен

21

14 15 16 17

Статус

Сп. цел 3. Успешно класиране на Шумен за Европейска
столица на културата през 2019 г.

Бюджет

4 942

1 Оттук започва България

ОПРР

Община Шумен

X

X

2 Векът на Цар Симеон оживява

ОПРР

Община Велики
Преслав

X

3 От славно минало към достойно бъдеще

ПРСР

Община Каспичан

X

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Изпълнен
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X

Изпълнен
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X

Изпълнен
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X
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№

Наименование на дейността/проекта

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Статус

Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия
чрез щадящо използване на териториалните ресурси и
опазване на околната среда

223 563

Сп. цел 1. Ефективно използване на териториалните
ресурси
Проекти за подобряване на енергийната ефективност на
1
местните предприятия - 16 бр.
Проекти за подобряване на енергийната ефективност на
2
местните предприятия - 18 бр.

ОПРКБИ
ОПИК

Бизнес организации

Проекти по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие
3 на микропредприятия“ за изграждане на фотоволтаични
електрически централи - 2 бр.

ПРСР

Бизнес организации X

НДЕФ

Община Каолиново

НДЕФ

Община Венец

X

НДЕФ

Община Венец

X

НДЕФ

Община Венец

X

НДЕФ

Община Каспичан

Модернизация на уличното осветление на община
Каолиново
Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом
5
– с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен
4

Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „П. Р.
Славейков“, с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен
Повишаване на енергийната ефективност на ДГ „Радост“,
7
с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен
Пестим енергия за чиста околна среда - Сграда със
8
смесено предназначение за здравни и социални услуги
Подобряване на енергийната ефективност в сгради
9
собственост на Община Шумен
6

10 Подмяна на дограма СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар

Бюджет

99 311

Общински
бюджет
Кралство
Нидерландия

Бизнес организации X

Община Шумен

X
X

X

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

22 278

Изпълнен

461

Изпълнен

126

Изпълнен

157

X

Изпълнен

215

X

X

Текущ

200

X

X

Изпълнен

162

Изпълнен

2 690

X

X

Община Нови пазар X

Текущ

978

X

X

34 683

Изпълнен

X

X

Изпълнен
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№

Наименование на дейността/проекта
Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ
„Щастливо детство“ с. Венец
Ремонт за постигане на енергийна ефективност в ДГ
„Радост“ с. Пет могили
Ремонт на ДГ „Здравец“ - с. Църквица, общ. Никола
Козлево
Повишаване на енергийната ефективност на обществени
сгради в гр. Нови пазар, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ
Нови пазар
Повишаване на енергийната ефективност на публични и
държавни сгради в гр. Нови пазар
Подобряване на енергийната ефективност в сградата на
общинска администрация Нови пазар

Източник на
финансиране програма

Период на изпълнение

Бенефициент /
партньор

14 15 16 17

Община Венец

X

Проект „Красива
България“
Проект „Красива
България“
Проект „Красива
България“

Община Никола
Козлево
Община Никола
Козлево

ОПРР

Община Нови пазар

Х

ОПРР

Община Нови пазар

ОПРР

Статус

Бюджет

Изпълнен

134

X

Изпълнен

165

X

Изпълнен

155

Х

Текущ

629

Х

Х

Текущ

519

Община Нови пазар

Х

Х

Текущ

2 572

ОПРР

Община Нови пазар

Х

Х

Текущ

1 099

ОПРР

Община Нови пазар

Х

Х

Текущ

1 146

ОПРР

Община Нови пазар

Х

Х

Текущ

1 477

20 Енергийна ефективност на кметства в община Шумен

Общински
бюджет

Община Шумен

Х

Х

Х

Изпълнен

162

21 НПЕЕМЖС в община Шумен

НПЕЕМЖС

Община Шумен

X

X

X

Изпълнен

23 200

НПЕЕМЖС

Община Нови пазар

X

X

Текущ

771

НПЕЕМЖС

Община Нови пазар

X

X

Текущ

549

11
12
13
14
15
16

Повишаване на енергийната ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - II
Повишаване на енергийната ефективност на
18
многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - I
Повишаване на енергийната ефективност на
19
многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - III
17

НПЕЕМЖС - ул. „Стефан Караджа“ №39 и ул. „Дунав“
№36, гр. Нови пазар
НПЕЕМЖС - ул. „Плиска“ №5 и ул. „Цар Петър“ №16 гр.
23
Нови пазар
22

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Х

57

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.
Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

24 НПЕЕМЖС - ул. „Чавдар Войвода“ №1 гр. Нови пазар

НПЕЕМЖС

Община Нови пазар

X

X

Текущ

871

25 НПЕЕМЖС - ул. „Чавдар Войвода“ №2 гр. Нови пазар

НПЕЕМЖС

Община Нови пазар

X

X

Текущ

820

26 НПЕЕМЖС - ул. „Бачо Киро“ №2 гр. Нови пазар

НПЕЕМЖС

Община Нови пазар

X

X

Текущ

546

27 НПЕЕМЖС - ул. „Стефан Караджа“ №48 гр. Нови пазар

НПЕЕМЖС

Община Нови пазар

X

X

Текущ

1 180

28 НПЕЕМЖС - ул. „Патриарх Евтимий“ №11 гр. Нови пазар

НПЕЕМЖС

Община Нови пазар

X

X

Текущ

945

29 НПЕЕМЖС - ул. „Цар Освободител“ №16 гр. Нови пазар

НПЕЕМЖС

Община Нови пазар

X

X

Текущ

422

№

Наименование на дейността/проекта

14 15 16 17

Сп. цел 2. Опазване на околната среда и
биоразнообразието
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и
1
реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
2
отпадъчни води в гр. Велики Преслав

ОПОС
ОПОС

Община Велики
Преслав

X

3 Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. Шумен - II-ри етап

ОПОС

Община Шумен

X

Интегриран воден цикъл за град Шумен – II-ри етап втора фаза

ОПОС

Община Шумен

Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води
5 на гр. Шумен и населени места от област Шумен (1-ва
фаза)

ПИП РУРР

Община Шумен

X

ПРСР

Община Венец

X

4

6

Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец област Шумен

Статус

Бюджет

123 727
Община Нови пазар X

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

X
X

X

X

58

Изпълнен

27 459

Изпълнен

10 927

Изпълнен

47 844

Текущ

13 149

Изпълнен

3 500

Изпълнен

2 339

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

№

Наименование на дейността/проекта

Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с.
7 Веселиново и водопровод от ок. 106 до ок. 90 в с. Кълново,
общ. Смядово
Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Живково,
8
община Хитрино
Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен
9
водопровод от ПС Д. Войников до НВ с. Тимарево
Рехабилитация/ реконструкция/ изграждане на
10
водопроводна мрежа в община Велики Преслав
Допълнително водоснабдяване на село Ружица общ.
11
Никола Козлево
Рехабилитация/ реконструкция / изграждане на
12
канализационна мрежа в община Хитрино

Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

ПРСР

Община Смядово

X

X

Изпълнен

1 461

ПРСР

Община Хитрино

X

X

Изпълнен

1 737

X

Изпълнен

607

Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет

14 15 16 17

Община Хитрино
Община Велики
Преслав
Община Никола
Козлево

Статус

Бюджет

X

X

X

X

Изпълнен

483

X

X

X

X

Изпълнен

1 219

Община Хитрино

X

X

X

X

Изпълнен

140

X

X

X

X

Изпълнен

459

Рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежа в община
Шумен
Водоснабдяване на висока зона с. Изгрев, община Венец и
14 подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски“, с.
Изгрев, община Венец
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село
15
Църквица - ниска зона клон 2

Общински
бюджет

Община Шумен

ПУДООС

Община Венец

X

Изпълнен

306

ПУДООС

Община Никола
Козлево

X

Изпълнен

243

16 Изграждане на канализация в кв. Дружба, гр. Нови пазар

ПУДООС

Община Нови пазар X

X

Изпълнен

458

ПУДООС

Община Каолиново

Текущ

90

ПУДООС

Община Каспичан

X

Изпълнен

324

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

10

13

Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
17 отпадъци в ПИ № 025021, гр. Каолиново общ. Каолиново,
обл. Шумен
Закриване и рекултивация на общинско депо за битови
18
отпадъци в с. Каспичан, община Каспичан
Закриване на нерегламентирано сметище за битови
19
отпадъци с. Войвода

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

X

X

59
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№

Наименование на дейността/проекта

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Статус

Бюджет

20

Закриване на нерегламентирано сметище за битови
отпадъци с. Правенци

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

10

21

Закриване на нерегламентирано сметище за битови
отпадъци с. Избул

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

10

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

5

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

6

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

6

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

10

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

6

ПУДООС

Община Нови пазар

X

Изпълнен

2 823

ПУДООС

Община Хитрино

X

Изпълнен

359

ПУДООС

Община Велики
Преслав

X

Изпълнен

1 294

НДЕФ

Община Нови пазар

X

Изпълнен

120

22
23
24
25
26
27
28

29

Закриване на нерегламентирано сметище за битови
отпадъци с. Беджене
Закриване на нерегламентирано сметище за битови
отпадъци с. Писарево
Закриване на нерегламентирано сметище за битови
отпадъци с. Преселка
Закриване на нерегламентирано сметище за битови
отпадъци с. Мировци
Закриване на нерегламентирано сметище за битови
отпадъци с. Тръница
Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО,
генерирани на територията на община Нови пазар
Рекултивация на съществуващи общински депа за битови
отпадъци в ПИ 000089 и 000127, с. Сливак и с. Тимарево,
община Хитрино
Проект за закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на
град Велики Преслав

30 Закриване на нерегламентирани сметища

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

X

60
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№

Наименование на дейността/проекта

Разработване/актуализиране на Програма за намаляване
нивата на замърсителите и достигане на установените
31 норми за качество на атмосферния въздух и планиране на
адекватни към местните условия мерки за подобряване
качеството му на територията на община Шумен

Бенефициент /
партньор

14 15 16 17

Статус

ОПОС

Община Шумен

X

Текущ

97

Природен парк Шуменско плато - европейски парк за
32
бъдещето

ОПОС

33 Устройство и управление на ПП „Шуменско плато“

ОПОС

34

Дейности за устройство и управление на поддържани
резервати в обхвата на РИОСВ Шумен

Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

ОПОС

Дирекция на
природен парк
„Шуменско плато“
Дирекция на
природен парк
„Шуменско плато“
РИОСВ Шумен

X

X

Изпълнен

493

X

X

Изпълнен

4 880

X

X

Изпълнен

852

Сп. цел 3. Превенция на природните рискове и
климатична сигурност – информираност,
програмиране, управление
1

Спешни неотложно възстановително-ремонтни дейности
на Язовир „Янково“ община Смядово

Бюджет

526
МКВП

Община Смядово

X

Изпълнен

X

Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната
изолация и подобряване условията за развитие на
човешкия капитал

109 548

Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите
чрез подобряване достъпа до пазара на труда

3 670

Сп. цел 1. Превенция на отпадането от пазара на
труда

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

526

639

61

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
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№

1

Наименование на дейността/проекта
Проекти по процедури за Повишаване на квалификацията
и обучение на персонала - 1 бр.

Източник на
финансиране програма
ОПРЧР

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Бизнес организации Х

Х

Статус

Бюджет

Изпълнен

148

Изпълнение на национални програми за заетост и
квалификация
Изпълнение на проекти за заетост: "Ново начало - от
3 образование към заетост", "Нов избор развитие и
реализация"
Сп. цел 2. Адаптиране към пазара на труда с
приоритет към групата в младежка възраст

Централен
бюджет

Община Каспичан

Х

Х

Х

Х

Изпълнен

30

ОПРЧР

Община Велики
Преслав

Х

Х

Х

Х

Изпълнен

461

1 Проект за активиране на неактивни младежи - 1 бр.

ОПРЧР

2

299
Община Смядово

Х

Х

Изпълнен

Сп. цел 3. Достъп до пазара на труда
Проекти за осигуряване на транспорт до работните места 3 бр.

2 732
ОПРЧР

Бизнес организации Х

2 Проекти за добри и безопасни условия на труд - 6 бр.

ОПРЧР

Бизнес организации

3 Проекти за създаване на нови работни места - 11 бр.

ОПРЧР

Бизнес организации

1

299

Х

Изпълнен

Х

205

Х

Текущ

1 207

Х

Изпълнен

1 320

Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до
образователни, здравни, културни и други социални
услуги
Сп. цел 1. Подобряване на достъпа до образование и
повишаване на образователното равнище на
населението

103 867

18 767

1 Образованието - моят път към интеграция

ОПРЧР

2 Децата билингви

ОПРЧР

СУ „Цанко Бакалов
Церковски“
Община Никола
Козлево

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Х

Изпълнен

104

Х

Изпълнен

131

62
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Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

ОПРЧР

СУ „Сава
Доброплодни“ Шумен

Х

Изпълнен

83

ОПРЧР

Шуменски
университет
„Епископ
Константин
Преславски“

Х

Изпълнен

634

5 Бъдещето днес – образование и интеграция

ОПНОИР

Община Никола
Козлево

Х

Х

Текущ

326

6 Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни

ОПНОИР

Община Каспичан

Х

Х

Текущ

172

7 Заедно живеем, учим, успяваме

ОПНОИР

СУ „Сава
Доброплодни“

Х

Х

Текущ

227

8 Децата на Велики Преслав

ОПНОИР

ДГ „Снежанка“

Х

Х

Текущ

446

9 Учим и живеем заедно

ОПНОИР

СУ „Черноризец
Храбър“

Х

Х

Текущ

187

Проекти за подобряване на образованието по национални
програми
Подобряване на образователната инфраструктура в гр.
11
Шумен

Централен
бюджет
Общински
бюджет

Подобряване на образователната инфраструктура в гр.
Шумен

ОПРР

Община Шумен

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Шумен

№

Наименование на дейността/проекта

3 Живеем, учим и творим заедно
Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на
Шуменския университет „Епископ Константин
4
Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни
форми на обучение

10

12

Модернизация на материалната база в училищата в
13
община Шумен

14 15 16 17

Статус

Бюджет

Община Шумен

Х

Х

Х

Х

Изпълнен

2 358

Община Шумен

Х

Х

Х

Х

Изпълнен

558

Х

Текущ

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Х

Изпълнен

63

13 041

160
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№

Наименование на дейността/проекта

Газификация на сгради и преустройство на помещения за
14 котелни на ДГ №32 „Дружба“ и ДГ № 25 „Братя Грим“, кв.
„Тракия“ - Шумен

Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

14 15 16 17

ФМ на ЕИП

Община Шумен

Х

Х

Х

Статус
Изпълнен

Сп. цел 2. Подобряване на здравната инфраструктура и
социалните услуги
ОПРР

Община Шумен

Х

2

Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен
център в гр. Шумен

ОПРР

Община Шумен

3

Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и
защитено жилище на територията на гр. Нови пазар

ОПРР

6 Разширение на Дом за стари хора
7

Преустройство на сграда от Здравен дом в Защитено
жилище за възрастни хора с психични увреждания

Подкрепа за деинституционализацията на грижите за
децата в община Нови пазар
Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен
9 център за подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства в гр. Велики Преслав
8

342
66 065

1 Оборудване за здравна инфраструктура в община Шумен

Подобряване на социална инфраструктура в община
Шумен в т.ч. преустройство и реконструкция на общинска
4
сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания,
УПИI, кв.49, с. Друмево
Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора
5 с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан Смядовски“, гр.
Шумен (1-ва фаза)

Бюджет

Изпълнен

213

Х

Изпълнен

6 558

Община Нови пазар Х

Изпълнен

1 509

Изпълнен

707

Изпълнен

1 000

Общински
бюджет

Община Шумен

Х

ПИП РУРР

Община Шумен

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Проект „Красива
Община Нови пазар
България“

Х

Изпълнен

302

Проект „Красива
България“

Община Смядово

Х

Изпълнен

212

ОПРР

Община Нови пазар

Х

Текущ

200

ОПРР

Община Велики
Преслав

Х

Текущ

747

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

14 15 16 17

10 Социални услуги в домашна среда в община Венец

ОПРЧР

Община Венец

Х

Изпълнен

230

11 Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот

ОПРЧР

Община Хитрино

Х

Изпълнен

237

12 Заедно можем да творим чудеса

ОПРЧР

Община Нови пазар Х

Изпълнен

131

13 Помощ в дома в община Нови пазар

ОПРЧР

Община Нови пазар Х

Изпълнен

175

ОПРЧР

Община Нови пазар Х

Изпълнен

174

№

Наименование на дейността/проекта

Устойчив модел за деинституционализация на деца и
младежи с увреждания в община Нови Пазар
Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда
15
към „Домашен социален патронаж“ - Каспичан
14

Х

Х

Статус

Бюджет

ОПРЧР

Община Каспичан

Х

Изпълнен

161

16 Център за социална рехабилитация и интеграция

ОПРЧР

Община Каспичан

Х

Изпълнен

101

17 Шанс за по-достоен живот

ОПРЧР

Община Шумен

Х

Изпълнен

224

18 Слънчево детство

ОПРЧР

Община Шумен

Х

Изпълнен

287

19 Нов дом за нашите деца

ОПРЧР

Община Шумен

Х

Изпълнен

1 937

20 Помощ в дома на територията на община Велики Преслав

ОПРЧР

Х

Изпълнен

238

21 Шанс за достоен живот

ОПРЧР

Х

Изпълнен

127

22 Алтернативи- Нови възможности за грижа

ОПРЧР

Х

Изпълнен

278

Х

Изпълнен

222

23

Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови
социални услуги в община Смядово

ОПРЧР

Община Велики
Преслав
Община Велики
Преслав
Община Велики
Преслав
Община Смядово

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Х
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Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора
24 с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на
село Веселиново, община Смядово

ОПРЧР

Община Смядово

25 Независим живот в община Каолиново

ОПРЧР

Община Каолиново

Х

Х

26 Община Никола Козлево в помощ за независим живот

ОПРЧР

Община Никола
Козлево

Х

27 Право на достоен и независим живот

ОПРЧР

Община Венец

28 Независим живот в община Нови пазар

ОПРЧР

№

Наименование на дейността/проекта

14 15 16 17
Х

Х

Статус

Бюджет

Изпълнен

238

Х

Изпълнен

500

Х

Х

Изпълнен

500

Х

Х

Х

Изпълнен

495

Община Нови пазар

Х

Х

Х

Изпълнен

500

29

Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда

ОПРЧР

Община Каспичан

Х

Х

Х

Изпълнен

500

30

Създаване на център за почасови интегрирани социални
услуги в община Велики Преслав

ОПРЧР

Община Велики
Преслав

Х

Х

Х

Изпълнен

498

31 Право на независим живот в община Върбица

ОПРЧР

Община Върбица

Х

Х

Х

Изпълнен

500

32 Подкрепа за независим и пълноценен живот

ОПРЧР

Община Хитрино

Х

Х

Изпълнен

500

33 Подкрепа за независим живот в община Шумен

ОПРЧР

Община Шумен

Х

Х

Текущ

875

34 Качествена грижа за достоен живот в община Смядово

ОПРЧР

Община Смядово

Х

Х

Изпълнен

500

ОПРЧР

Община Смядово

Х

Текущ

391

ОПРЧР

Община Шумен

Х

Текущ

365

35

Предоставяне на иновативни социални услуги за активно
включване в община Смядово

36 Център за ранно детско развитие в община Шумен

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Х

Х
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Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Централен
бюджет

Община Нови пазар

38 Осигуряване на топъл обяд в община Венец

ОПХ

Община Венец

39 Осигуряване на топъл обяд в община Венец

ОПХ

Община Венец

40 Осигуряване на топъл обяд в община Нови пазар

ОПХ

Община Нови пазар

41 Осигуряване на топъл обяд в община Нови пазар

ОПХ

Община Нови пазар

42 Осигуряване на топъл обяд в община Каспичан

ОПХ

43 Осигуряване на топъл обяд в община Шумен

№

Наименование на дейността/проекта

37 Обществена трапезария

Период на изпълнение
14 15 16 17

Бюджет

Изпълнен

29

Изпълнен

18

Текущ

325

Изпълнен

13

Х

Текущ

874

Община Каспичан

Х

Текущ

227

ОПХ

Община Шумен

Х

Текущ

266

44 Осигуряване на топъл обяд в община Велики Преслав

ОПХ

Община Велики
Преслав

Изпълнен

23

45 Осигуряване на топъл обяд в община Велики Преслав

ОПХ

Община Велики
Преслав

Х

Текущ

137

46 Осигуряване на топъл обяд в община Върбица

ОПХ

Община Върбица

Х

Текущ

1 803

47 Осигуряване на топъл обяд в община Смядово

ОПХ

Община Смядово

48 Осигуряване на топъл обяд - 2016 в община Смядово

ОПХ

Община Смядово

Обзавеждане и оборудване на Домашен социален
патронаж гр. Велики Преслав

Фонд „Социална
закрила“

Община Велики
Преслав

49

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Х

Статус

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Изпълнен

26

Х

Текущ

541

Х

Изпълнен

18
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№

Наименование на дейността/проекта

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Статус

Бюджет

50

Вътрешни ремонтни довършителни работи, оборудване и
обзавеждане на Младежки дом с. Венец

Централен
бюджет

Община Венец

Х

Изпълнен

318

51

Разкриване на Център за обществена подкрепа в община
Венец с капацитет 30 потребители

Фонд „Социална
закрила“

Община Венец

Х

Изпълнен

14

Дейности по вертикална планировка и подобряване на
52 прилежащите пространства на Младежки дом, с. Венец,
общ. Венец, обл. Шумен

Централен
бюджет

Община Венец

Х

Изпълнен

65

53 Семейство за всяко дете

УНИЦЕФ

Община Нови пазар

Х

Изпълнен

305

ЦОИДУЕМ

Община Нови пазар

Х

Изпълнен

20

УНИЦЕФ

Община Нови пазар

Текущ

31

Х

Изпълнен

20

Община Смядово

Х

Изпълнен

491

Община Смядово

Х

Изпълнен

19

Изпълнен

23

Изпълнен

58

Подкрепа за интеграцията и социализацията на децата от
54 етническите малцинства в детските градини на община
Нови пазар
55

Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детските
градини в община Нови пазар

56 Подобряване на МТБ в Домашен социален патронаж
57

Шанс за социално включване на децата от общините
Смядово и Ветрино

58 Сред семейство и приятели в домашен уют
59

Разкриването на Център за социална рехабилитация и
интеграция

60 Обществена трапезария

Х

Фонд „Социална
Община Нови пазар
закрила“
ФМ на ЕИП
Фонд „Социална
закрила“
Фонд „Социална
закрила“
Фонд „Социална
закрила“

Община Смядово

Х

Община Смядово

Х

Сп. цел 3. Подкрепа за културни и творчески дейности,
достъп до културното наследство
1 Ремонт на НЧ „Просвета - 1963 г.“ с. Цани Гинчево

6 661
Проект „Красива
България“

Община Никола
Козлево

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

X

Изпълнен

X

68
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Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Проект „Красива
България“

Община Хитрино

X

X

Изпълнен

222

Повишаване качеството на живот и създаване на условия
3 за развитие на местния бизнес в община Смядово, чрез
реконструкция на читалище „Братство“

ПРСР

Община Смядово

X

X

Изпълнен

1 201

Рехабилитация и реконструкция на НЧ „Отец Паисий 1956“ с. Пет могили

МКВП

Община Никола
Козлево

X

X

Изпълнен

519

X

X

Изпълнен

958

X

X

Изпълнен

624

ПРСР

Църква при храм
„Св. Вмчк.
Димитър“

X

X

Изпълнен

602

Църква при храм
„Св. Рождество
Богородично“

X

X

Изпълнен

420

Църква при храм
„Св. Вмчк. Димитър X
Солунски“

X

Изпълнен

255

Община Нови пазар X

X

X

X

Изпълнен

189

X

X

X

Изпълнен

163

№

2

4

Наименование на дейността/проекта
Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда - 1929“ с.
Хитрино, община Хитрино

Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Вмчк.
5
Димитър“ с. Веселиново, община Смядово
6

Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Успение
Богородично“ с. Черни връх, община Смядово

Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Вмчк.
7
Димитър“ с. Янково, община Смядово

ПРСР

ПРСР

8

Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Рождество
Богородично“ с. Бял бряг, община Смядово

ПРСР

9

Ограда и основен ремонт на сграда към храм „Св. Вмчк.
Димитър Солунски“ село Риш, община Смядово

ПРСР

Благоустрояване на културната инфраструктура в община
Нови пазар
Благоустрояване на културната инфраструктура в община
11
Шумен
10

Общински
бюджет
Общински
бюджет

Църква при храм
„Св. Вмчк.
Димитър“
Църква при храм
„Св. Успение
Богородично“

Община Шумен

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

14 15 16 17

X

69

Статус

Бюджет

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна
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№

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование на дейността/проекта
Изграждане на покритие за обект „Арена“ в НИАР
„Плиска“ – РИМ - Шумен
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Велики Преслав
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Венец
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Върбица
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Каолиново
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Каспичан
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Никола Козлево
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Нови пазар
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Смядово
Разходи за финансиране на дейностите от културния
календар на община Хитрино

Източник на
финансиране програма
Централен
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет

Период на изпълнение

Бенефициент /
партньор

14 15 16 17

Община Шумен

X

X

X

Община Велики
Преслав

X

X

X

Община Венец

X

X

Община Върбица

X

Община Каолиново

Статус
Изпълнен

333

X

Изпълнен

151

X

X

Изпълнен

32

X

X

X

Изпълнен

95

X

X

X

X

Изпълнен

151

Община Каспичан

X

X

X

X

Изпълнен

195

Община Никола
Козлево

X

X

X

X

Изпълнен

39

Община Нови пазар X

X

X

X

Изпълнен

132

Община Смядово

X

X

X

X

Изпълнен

151

Община Хитрино

X

X

X

X

Изпълнен

61

Сп. цел 4. Стимулиране на масов спорт сред
младежите

12 374

Разходи за финансиране на дейностите от спортния
календар в община Велики Преслав

Общински
бюджет

Разходи за финансиране на дейностите от спортния
календар в община Венец
Разходи за финансиране на дейностите от спортния
3
календар в община Върбица

Общински
бюджет
Общински
бюджет

1
2

Бюджет

Община Велики
Преслав

X

X

X

X

Изпълнен

308

Община Венец

X

X

X

X

Изпълнен

130

Община Върбица

X

X

X

X

Изпълнен

90

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

70
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№

4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование на дейността/проекта
Разходи за финансиране на дейностите от спортния
календар в община Каспичан
Разходи за финансиране на дейностите от спортния
календар в община Никола Козлево
Разходи за финансиране на дейностите от спортния
календар в община Нови пазар
Разходи за финансиране на дейностите от спортния
календар в община Смядово
Разходи за финансиране на дейностите от спортния
календар в община Хитрино
Реконструкция и модернизация на стадион с. Бяла река,
УПИ I, кв. 70, с. Бяла река
Игрище за минифутбол и тенис на корт, УПИ IV, кв. 2, по
плана на гр. Върбица
Изграждане на обслужваща сграда към тенис кортове
УПИ I – парк, кв.12, гр. Нови пазар

Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна
зала - гр. Велики Преслав
Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани
със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на
13
спортно тренировъчен комплекс на територията на
община Върбица
Създаване на условия за отдих и спорт на жителите и
14
гостите на община Каолиново
12

Източник на
финансиране програма
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Статус

Бюджет

Община Каспичан

X

X

X

X

Изпълнен

163

Община Никола
Козлево

X

X

X

X

Изпълнен

74

Община Нови пазар X

X

X

X

Изпълнен

451

Община Смядово

X

X

X

X

Изпълнен

6

Община Хитрино

X

X

X

X

Изпълнен

26

ПИП РУРР

Община Върбица

X

Изпълнен

180

ПИП РУРР

Община Върбица

X

Изпълнен

120

X

Изпълнен

52

ПРСР

Община Нови пазар X

ПРСР

Община Велики
Преслав

X

X

Изпълнен

903

ПРСР

Община Върбица

X

X

Изпълнен

4 584

ПРСР

Община Каолиново

X

X

Изпълнен

5 287

Приоритет 2.3. Развитие и укрепване капацитета на
регионалните и местни власти за подобряване на
административното обслужване и управление на
регионалното развитие

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

2 011
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№

Наименование на дейността/проекта

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Статус

Сп. цел 1. Подобряване качеството и достъпа до
обществени услуги

2 011

1

Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено
доверие

ОПДУ

2

Повишаване квалификацията на служителите на Областна
администрация Шумен

ОПАК

Повишаване ефективността на административния и
проектния капацитет в община Каолиново
Ефективна и компетентна общинска администрация
4
Каолиново

Бюджет

Демократично
сдружение „Искам
да знам“
Областна
администрация
Шумен

Х

Текущ

97

Х

Изпълнен

61

ОПАК

Община Каолиново

Х

Изпълнен

77

ОПАК

Община Каолиново

Х

Изпълнен

72

Повишаване знанията и уменията на служители от
5 администрацията на община Каолиново чрез обучения в
страната

ОПАК

Община Каолиново

Х

Изпълнен

73

Оптимизиране на структурата и повишаване на
6 ефективността на общинска администрация Никола
Козлево

ОПАК

Община Никола
Козлево

Х

Изпълнен

60

ОПАК

Община Никола
Козлево

Х

Изпълнен

68

ОПАК

Община Нови пазар Х

Изпълнен

71

ОПАК

Община Нови пазар Х

Изпълнен

46

Изпълнен

85

3

Ефективна и компетентна общинска администрация
Никола Козлево
Повишаване ефективността на общинска администрация
8
Нови пазар
Подобряване на професионалната компетентност на
9 служителите в общинска администрация Нови пазар за поефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Община Каспичан – квалифицирани служители и
10
качествено обслужване
7

ОПАК

Община Каспичан

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Х

Х

Х
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Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Ефективна и компетентна общинска администрация
Върбица

ОПАК

Община Върбица

Х

Изпълнен

82

Подобряване на административната и организационна
12 структура на Община Смядово за постигане на по-голяма
ефективност и избягване на дублиращи се функции

ОПАК

Община Смядово

Х

Изпълнен

54

ОПАК

Община Смядово

Х

Изпълнен

76

14 Ефективна общинска администрация Смядово

ОПАК

Община Смядово

Х

Х

Изпълнен

70

15 Шумен 2020

ОПАК

Община Шумен

Х

Х

Изпълнен

67

ОПАК

Община Велики
Преслав

Х

Изпълнен

68

ОПАК

Община Велики
Преслав

Х

Изпълнен

86

ОПТП

Община Шумен

Х

Изпълнен

482

ОПДУ

Община Шумен

Текущ

315

№

11

13

Наименование на дейността/проекта

Повишаване на квалификацията на служителите от
общинска администрация Смядово

Ефективен мониторинг и контрол на разработване на
16 политики и стратегически документи в Община Велики
Преслав
Община Велики Преслав - компетентна и ефективна
17
администрация
18 Европейски Информационен Център - Шумен
19

Осигуряване функционирането на Областен
информационен център - Шумен

14 15 16 17

Х
Х

Х

Х

Сп. цел 2. Прилагане на принципите и практиките на
стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие

Бюджет

0

Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво
териториално развитие
Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с
хармонична жизнена среда

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Статус

134 178
67 853
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№

Наименование на дейността/проекта

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Период на изпълнение
14 15 16 17

Статус

Сп. цел 1. Създаване на условия за устойчиво и
интегрирано градско развитие
1

Изготвяне на Общ устройствен план на община Велики
Преслав

2 Изготвяне на Общ устройствен план на община Венец
3 Изготвяне на Общ устройствен план на община Върбица
4 Изготвяне на Общ устройствен план на община Каолиново
5

Изготвяне на Общ устройствен план на община Никола
Козлево

6 Изготвяне на Общ устройствен план на община Смядово
7 Изготвяне на Общ устройствен план на община Хитрино
8 Изготвяне на Общ устройствен план на община Каспичан

Бюджет

14 313
Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет
Централен
бюджет

Община Велики
Преслав

Х

Х

Х

Текущ

152

Община Венец

Х

Х

Х

Текущ

165

Община Върбица

Х

Х

Х

Текущ

73

Община Каолиново

Х

Х

Х

Текущ

121

Община Никола
Козлево

Х

Х

Х

Текущ

160

Община Смядово

Х

Х

Х

Текущ

96

Община Хитрино

Х

Х

Х

Текущ

105

Х

Текущ

Община Каспичан

Изработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г.,
9 насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата
концентрация на икономически, природни и социални
проблеми в град Нови пазар

ОПРР

10 Шумен - по-доброто място за живеене

ОПРР

Община Шумен

11 Създаване на готовност за следващият програмен период

ОПРР

Община Шумен

Община Нови пазар Х

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

Х

Изпълнен

152

Х

Х

Изпълнен

5 901

Х

Х

Изпълнен

487
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№

Наименование на дейността/проекта

12

Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра
достъпност и мобилност на територията на община Шумен

13

Благоустрояване и рехабилитация на части от
техническата инфраструктура на гр. Шумен

Подкрепа за Междинното звено и за управлението на
14 инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на
град Шумен

Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

14 15 16 17

ПИП РУРР

Община Шумен

Х

ОПРР

Община Шумен

Х

Текущ

7 178

ОПРР

Община Шумен

Х

Текущ

140

Статус
Изпълнен

Сп. цел 2. Подобряване на свързаността и достъпа
между градовете-центрове и разширяване зоната им
на влияние

Бюджет

456

53 540

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
1
улична мрежа в община Шумен

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Шумен

X

X

X

X

Изпълнен

1 123

Реконструкция и рехабилитация на пътна мрежа 2 автомагистрали, пътища класове I, II и III в община
Шумен

Централен
бюджет

АПИ

X

X

X

X

Изпълнен

52 417

Приоритет 3.2. Подобряване качеството на живот в
селските райони
Сп. цел 1. Укрепване ролята на малките градове –
центрове в селските райони
Проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски
дейности“ и мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие
1
на микропредприятия“ за изграждане на къщи за гости - 5
бр.

66 228
1 824

ПРСР

Бизнес организации X

Изпълнен

X

Сп. цел 2 Подобряване стандарта на обитаване в
селата

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

1 824

67 759
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Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
улична мрежа в община Велики Преслав в т.ч.: ОР път
SHU 2002; път TGV-1167 Надарево-Кочово, път SHU
1 1008; път SHU 1190 Златар-Суха река; ОР ул. Васил
Левски гр. В. Преслав, ул. Васил Коларов с. Миланово, ул.
Ал. Стамболийски гр. В. Преслав, ул. П. Волов гр. В.
Преслав и други

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Велики
Преслав

X

X

X

X

Изпълнен

1 202

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
улична мрежа в община Венец в т.ч.: път SHU1021 /1-7/
Венец-Черноглавци – гр. общ. Каолиново-Лятно; път
SHU1160/III-7004/Хитрино-Граница общ.(ХитриноВенец)-Капитан Петко-Ясенково/III-7002/ участък Деница
2 – граница община Хитрино; ул. „19-ти Май“ в с. Ясенково,
общ. Венец, обл. Шумен; уличната мрежа в с. Ясенково,
общ. Венец, обл. Шумен; улица „Крайречна“ в с. Венец,
общ. Венец; ул. „Никола Вапцаров“ и площадка в УПИ I470, кв. 35, в с. Ясенково, община Венец; улична мрежа в
с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Венец

X

X

X

X

Изпълнен

1 248

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
улична мрежа в община Върбица в т.ч.: път № SHU 2045/I7, Иваново-Върбица/-Конево-Граница общ./Върбица –
3 Търговище/ -Базиликата-Драгановец/TGV 1164; улица
„Христо Ботев“ в с. Маломир; Рехабилитация на улица
„Бузлуджа“ в с. Нова бяла река; Рехабилитация на улица
„Панайот Волов“ в с. Бяла река и други

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Върбица

X

X

X

X

Изпълнен

1 351

№

Наименование на дейността/проекта

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

14 15 16 17

76

Статус

Бюджет
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Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
улична мрежа в община Каолиново в т.ч.: път
SHU3062/RAZ2048, Климент - Наум/Наум - Тъкач /III
4
7005/; път SHU1067 /1-7- Дулово - Пристое/Браничево граници общ. /Каолиново - Дулово/ - Прохлада - Секулово
- Скала; уличната мрежа в село Тодор Икономово и други

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Каолиново

X

X

X

X

Изпълнен

1 667

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
улична мрежа в община Каспичан в т.ч.: път SHU1111
20061 ( 1) /III - 701 /Нови пазар - Граница общ.(Нови пазар
5 - Каспичан) - Плиска / III - 2007/; улична и пешеходна
инфраструктура в гр. Каспичан и кв. Калугерица, гр.
Плиска, с. Кюлевча, с. Каспичан, с. Златна нива, с.
Върбяне, с. Могила, с. Марково и с. Косово

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Каспичан

X

X

X

X

Изпълнен

1 667

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
6
улична мрежа в община Никола Козлево

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Никола
Козлево

X

X

X

X

Изпълнен

1 812

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
улична мрежа в община Нови пазар в т.ч. Основен ремонт
на общ. път SHU3119/ІІ-27 Н. пазар - м. Станата; улична
7
мрежа в кв.166,167,168,169 (бивш разсадник) гр. Нови
пазар; улица „ІІ-ра промишлена зона“ гр. Нови пазар; ул.
„Витоша“ гр. Нови пазар и други

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Нови пазар X

X

X

X

Изпълнен

646

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
8
улична мрежа в община Смядово

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

X

X

X

Изпълнен

704

№

Наименование на дейността/проекта

Община Смядово

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

14 15 16 17

X

77

Статус

Бюджет
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Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Община Хитрино

X

X

ПРСР

Община Велики
Преслав

X

Реконструкция на път SHU1160/III-7004/ Хитрино11 Граница общ.( Хитрино - Венец) - Капитан Петко Ясенково/III-7002/

ПРСР

Община Венец

Подобряване достъпа на населението и предоставяне на
12 услуги и до уязвими групи , чрез реконструкция и
рехабилитация на общинската пътна инфраструктура

ПРСР

Подобряване достъпа на населението и предоставяне на
13 услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и
рехабилитация на общинската пътна инфраструктура

№

Наименование на дейността/проекта

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и
9
улична мрежа в община Хитрино

10

14

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа
в община Велики Преслав

Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа - община
Смядово

Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на
15 интегрирано развитие и териториално сближаване на
община Хитрино
Строителство, реконструкция и рехабилитация на
общински пътища на територията на община Хитрино
Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната
17
среда в община Велики Преслав, област Шумен
Подобряване на уличните настилки на населените места в
18 община Венец - с. Венец, с. Капитан Петко, с. Борци, с.
Черноглавци, с. Боян, с. Осеновец
16

14 15 16 17

Статус

Бюджет

Изпълнен

704

X

Изпълнен

3 409

X

X

Изпълнен

3 355

Община Каолиново

X

X

Изпълнен

5 823

ПРСР

Община Никола
Козлево

X

X

Изпълнен

4 251

ПРСР

Община Смядово

X

X

Изпълнен

1 902

ПРСР

Община Хитрино

X

X

Изпълнен

4 815

ПРСР

Община Хитрино

X

X

Изпълнен

4 508

ПРСР

Община Велики
Преслав

X

X

Изпълнен

1 563

ПРСР

Община Венец

X

X

Изпълнен

1 945

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

X

X
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№

19

Наименование на дейността/проекта
Подобряване уличните настилки на населените места в
община Върбица

Реконструкция и рехабилитация на централен площад и
парк
Реконструкция и рехабилитация на централен площад с
21
парк с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево
Реконструкция и рехабилитация на централен площад с.
22
Вълнари, общ. Никола Козлево
Подмяна на уличното осветление в община Смядово с
23
енергоспестяващо
20

Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

ПРСР

Община Върбица

X

X

Изпълнен

1 884

ПРСР

Община Каолиново

X

X

Изпълнен

1 382

X

X

Изпълнен

1 079

X

X

Изпълнен

770

ПРСР
ПРСР

Община Никола
Козлево
Община Никола
Козлево

14 15 16 17

Статус

Бюджет

ПРСР

Община Смядово

X

X

Изпълнен

1 592

ПРСР

Община Смядово

X

X

Изпълнен

1 444

ПРСР

Община Хитрино

X

X

Изпълнен

1 509

Ремонт и реконструкция на уличните настилки в с. Трем
26 ул. „Аврора“, с. Калино ул. „Витоша“, с. Развигорово ул.
„Славянка“, община Хитрино

ПРСР

Община Хитрино

X

X

Изпълнен

1 427

Обновяване на парк в гр. Каспичан, изграждане на детска
27 площадка в с. Марково и поставяне на съоръжения за
спорт и отдих в с. Могила, община Каспичан

ПРСР

Община Каспичан

X

X

Изпълнен

42

Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в
24 гр. Смядово - централен площад и детски площадки в
кв.92 и кв.108
25

Подобряване на уличните настилки на населените места в
община Хитрино

28

Многофункционално градинско пространство – Народно
читалище „Христо Ботев – 1872“ гр. Нови пазар

ПРСР

Народно читалище
„Христо Ботев –
1872“ гр. Нови
пазар

X

X

Изпълнен

171

29

Благоустрояване на УПИ I, кв. 103, гр. Нови пазар, община
Нови пазар (Люксембургска градина)

ПРСР

Община Нови пазар X

X

Изпълнен

9

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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№

Наименование на дейността/проекта

Възстановяване на улица „Георги Димитров“ в село Крива
30 река, община Никола Козлево, участък от път SHU1060 до
площада включително

Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

МКВП

Община Никола
Козлево

X

ПИП РУРР

Община Венец

ПИП РУРР

14 15 16 17

Статус

Бюджет

Изпълнен

396

X

Изпълнен

1 430

Община Каолиново

X

Изпълнен

2 157

ПИП РУРР

Община Върбица

X

Изпълнен

200

ПИП РУРР

Община Върбица

X

Изпълнен

1 000

ПИП РУРР

Община Никола
Козлево

X

Изпълнен

1 600

ПИП РУРР

Община Хитрино

X

Изпълнен

456

37 Рехабилитация на ул. „Искър“ с. Черна, община Хитрино

ПИП РУРР

Община Хитрино

X

Изпълнен

609

Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска
администрация - гр. Смядово
Ремонт сграда на кметство с. Студеница, ул. „Камчия“
39
№11, община Хитрино, област Шумен
Частичен ремонт на сградата на кметство с. Капитан
40
Петко, община Венец
Реконструкция и благоустрояване на централен площад,
41
парк и зелени площи в с. Бяла река, общ. Върбица

Проект „Красива
България“
Проект „Красива
България“
Проект „Красива
България“
Проект „Красива
България“

Изпълнен

100

Изпълнен

133

Благоустрояване на населените места в община Венец с
31 подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и
площади в населените места в община Венец“
Подобряване на уличните настилки на населените места в
32
община Каолиново
Рехабилитация на общински път SHU 2044-I-7 „ИвановоВърбица, община Върбица /-Конево-Граница общ.
33
(Върбица-Търговище), Граница общ. (ВърбицаТърговище)-Базиликата-Драгановец / TGV 1164“
Реконструкция и благоустрояване на градски площад и
парк, УПИ ХХ, кв. 48, гр. Върбица
Реконструкция на път SHU1060 „Граница общ.
35
(Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III -701“
Рехабилитация на ул. „Н. Вапцаров“ с. Тимарево, община
36
Хитрино
34

38

Община Смядово

X

X

Община Хитрино

X

Община Венец

X

Изпълнен

73

Община Върбица

X

Изпълнен

224

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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№

Наименование на дейността/проекта

Подземна оптична кабелна мрежа общ. Венец, общ.
42
Хитрино, обл. Шумен

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

ПРСР

ЕТ „НЕТ21 Селиме
Кечиджиева“

Реконструкция на уличната мрежа в населените места в
общ. Венец, обл. Шумен
Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана
44
на с. Ясенково

Централен
бюджет
Централен
бюджет

Рехабилитация на улици в общ. Венец, с две обособени
45 позиции: Поз. 1 - улици в с. Ясенково и с. Черноглавци и
Поз. 2 - улици в с. Буйновица

Период на изпълнение
14 15 16 17
X

X

Статус

Бюджет

Изпълнен

357

Община Венец

X

Текущ

770

Община Венец

X

Текущ

80

Централен
бюджет

Община Венец

X

Текущ

450

Фонд
„Солидарност“

Община Никола
Козлево

Изпълнен

190

Фонд
„Солидарност“

Община Никола
Козлево

Изпълнен

190

48 Възстановяване, ремонт и подобряване на парк – с. Боян

ПУДООС

Община Венец

X

Изпълнен

9

49 Създаване на зона за отдих в с. Черноглавци

ПУДООС

Община Венец

X

Изпълнен

9

ПУДООС

Община Върбица

X

Изпълнен

5

ПУДООС

Община Върбица

X

Изпълнен

5

43

46 Възстановяване на инфраструктурата на с. Ивански
47

Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул. „Хан
Аспарух“ с. Ружица

Проект „Активни сред природата - избор за свободно
време“ – ДГ „Детски свят“ с. Иваново, община Върбица
Проект „Заедно в труд и игра - сред чиста зелена среда“51
ДГ „Слънце“ с. Станянци, община Върбица
50

X
X

52

Проект „Децата и вълшебният свят на природата“ - ДГ
„Мир“ с. Маломир, община Върбица

ПУДООС

Община Върбица

X

Изпълнен

5

53

Проект „Заедно в труд и игра сред чиста околна среда“ ДГ „Славейче“ гр. Върбица

ПУДООС

Община Върбица

X

Изпълнен

5

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД
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№

Наименование на дейността/проекта

Проект „Построяване и озеленяване на детска площадка,
54 създаване на кръг за отдих и връзка с природата“ с. Бяла
река, община Върбица
Проект „Изграждане на детска площадка и създаване на
55
зона за отдих“ с. Кьолмен, община Върбица
Проект „Щастливо детство сред чиста природа“ с.
56
Менгишево, община Върбица
Проект „Построяване и озеленяване на детска площадка,
57 създаване на кръг за отдих и връзка с природата“ с.
Тушовица, община Върбица
Възстановяване на зона за отдих в междублоково
58
пространство в центъра на гр. Смядово, община Смядово
59 ОУ „Христо Ботев“, с. Каспичан
60

Изграждане на спортна площадка за деца и младежи,
жители на село Марково, община Каспичан
Приоритет 3.3 Териториално сътрудничество
Сп. цел 1. Междуобщинско сътрудничество и
партньорство за реализиране на проекти от общ
интерес

Период на изпълнение

Източник на
финансиране програма

Бенефициент /
партньор

ПУДООС

Община Върбица

X

Изпълнен

10

ПУДООС

Община Върбица

X

Изпълнен

10

ПУДООС

Община Върбица

X

Изпълнен

10

ПУДООС

Община Върбица

X

Изпълнен

8

ПУДООС

Община Смядово

X

Изпълнен

21

ПУДООС

Община Каспичан

X

Изпълнен

5

ПУДООС

Община Каспичан

X

Изпълнен

8

14 15 16 17

Статус

Бюджет

97
97

1

Проект по подмярка 19.1 за изготвяне на Стратегия за
ВОМР Велики Преслав

ПРСР

МИГ „Велики
Преслав“

X

X

Изпълнен

49

2

Проект по подмярка 19.1 за изготвяне на Стратегия за
ВОМР Нови пазар - Каспичан

ПРСР

МИГ „Нови пазар –
Каспичан“

X

X

Изпълнен

48

Сп. цел 2. Вътрешно регионално сътрудничество и
сътрудничество с области от други райони

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД

0

82

