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І. ВЪВЕДЕНИЕ: ТЕОРЕТИЧНА РАМКА  
НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР

Общинските плановете за развитие са най-важният стратегически документ, осигуряващ “вход” към националните и европейските финансови ресурси на общинско ниво. Те са изготвени през периода 2005-2006 г. в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и стратегическите документи от по-висок ранг, съществуващи към онзи момент.  Междувременно в следващите години настъпиха редица промени както на национално ниво, така и в рамките на ЕС.
През 2007 г. Европейската комисия одобри Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., както и оперативните програми за България, съфинансирани от европейските Структурни фондове и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г.
От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на Европейския съюз, което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика на ЕС, която определи нова рамка за развитие на регионите в Европейския съюз.
Новият контекст на Лисабонската стратегия, както и някои нови стратегически документи на ЕС като напр. стратегията в областта на устойчивото развитие и териториалния дневен ред изискват актуален прочит и отражение на техните послания и целева рамка в документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, за да се гарантира приноса на българските райони и общини за постигането на целите им.
Настъпилите промени във вътрешните и външните условия, в нормативната, институционалната и политическата среда в контекста на членството в ЕС, както и след приемането на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, са значителни и определят необходимостта от актуализацията на плановите 




документи в България, с оглед осигуряване на адекватност и съответствие с новите условия. При актуализацията на ОПР трябва да се вземат под внимание:
	Промените в националната законодателна рамка;

Постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите от кохезионната политика на ЕС;
Отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по отношение на регионалното развитие;
По-добро интегриране в приоритетите на общоевропейските цели на развитието – Лисабонската стратегия, Стратегическите насоки за развитие на Общността;
Подобряване на връзките с оперативните програми.

Необходимо е да се отчетат и промените на местно ниво като:
Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение;
Предприетите от компетентните органи действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ОПР като:
	мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данните;

преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ОПР, както и мерки за преодоляването им;
мерки за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на ОПР;
мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
мерки за прилагане на принципа на партньорство;





	резултати от извършените оценки на изпълнението на ОПР (ако такива са извършвани).


Всичко това налага предприемане на действия от компетентните общински органи за актуализация на дей стващия Общински план за развитие на Община Борово, на основание чл.11, чл.19,чл.31 и чл.38 на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, за да се адаптира към промените и се повишат неговата ефективност и ефикасност като основен документ и инструмент за провеждане на политиката за развитие на общината.
В тази връзка е необходимо да бъде направен експертен преглед на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Борово, като се отчетат настъпилите промени в резултат на новата европейска и национална политика в областта на регионалното развитие и социалното сближаване, на новата политика на европейските структурни фондове, както и промените в социално-икономическия профил на общината.
При извършването на анализа са взети предвид изискванията на Закона за регионалното развитие, Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие - 2009 година, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със заповед № РД 02-14-844 от 20 май 2009 г., както и действащите в областта на регионалното развитие регламенти на Европейския съюз.
Междинната оценка, която е регламентирана с чл. 33, т. 1 от ЗРР, има за цел да определи хода на изпълнението на Плана за развитие и да предложи в актуализирания ОПР съответните корекции във водената политика, ако е налице негативно развитие на основни процеси.
Тази оценка има четири основни компонента: 
	оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

оценка на степента на постигане на съответните цели; 






	оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и наблюдение;

изводи и препоръки за актуализация на съответния документ

ІІ. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОПР С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие на Община Борово за периода до 2013 г. е документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на общината и е приет от Общинския съвет с Решение № 179 от 26.08.2005 година. Използваният подход, методите, принципите и формите на работа при разработването и приемането на общинския план гарантират в значителна степен, че документът е в съответствие с действащите тогава нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България и по-конкретно в Северния централен район за планиране (ниво NUTS 2) и Русенска област (ниво NUTS 3). В допълнение към това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър. 
1. Съответствие с националното законодателство и подзаконовата нормативна уредба в областта на регионалното развитие 
1.1. Съответствие с целите, принципите и разпоредбите на Закона за регионалното развитие 
В действащия тогава Закон за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2004 г. и последващите изменения и допълнения) се предвижда общинският план за развитие да определя целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация. Планът се разработва в съответствие с предвижданията на 




Регионалния план и Областната стратегия за развитие. В съдържанието на плана се включват като основни компоненти:
	анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 
	приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината; 
	описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на развитието на съседни общини; 
	индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и проектите; 
	реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

В структурно и съдържателно отношение Общинският план за развитие на Община Борово покрива част от изискванията, определени със Закона за регионалното развитие. 
Направено е неясно разграничение между отделните части на плана.Могат да бъдат отбелязани също така и редица несъвършенства. 
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Част от данните, посочени в тази част в 1.3. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ / РЕЗЮМЕ и АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО, се нуждаят от актуализация поради настъпилите промени в последните години – брой и структура на населението по различен показател, заетост и безработица, здравеопазване, образование и култура, структури на местната икономика, промени в структурата на земеделските култури, настъпили промени в техническата инфраструктура, промени в материално техническата база на учебните заведения, културните институти; 
	Отделни елементи в аналитичната част са представени с много детайлна и ненужна информация;

Има повтаряща се информация в различни раздели;


	Липсва обособена информация за реализирани от общината проекти и участието й в различни програми;

Липсва информация за състоянието на общинската собственост, както и за възможностите за приходи в общинския бюджет от нейното управление.
SWOT АНАЛИЗ 
Необходимо е да се прецизират и попълнят силните и слабите страни, възможностите и заплахите, съобразно настъпилите промени във външната и вътрешната среда.

1.2. Съответствие с Методическите указания за разработване на общински планове за развитие, издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
Като цяло при разработването на ОПР са спазени указанията на МРРБ. Не са постигнати изискванията за:
	разработването на годишни програми за реализация на плана;
	възможността за извършване на предварителна оценка, паралелно с изготвянето на плана.

2. Адекватно отразяване на целите и приоритетите за развитие, определени в документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на регионално и национално ниво 
Общинският план за развитие трябва да бъде разработван и прилаган като част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена по силата на законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие, която от своя страна е хармонизирана с регионалната и кохезионната политика в ЕС. Чрез прилагането на единен поход и стандарти на планиране и програмиране на развитието, взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива и използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и 



на инструменти за финансово подпомагане се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие. От тази гледна точка, ОПР на Община Борово  може да се разглежда като интегрален елемент от националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в България, като адекватността му по отношение на цялата система се оценява в следните направления: 
2.1.Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г./НСРР/  
НСРР, Приоритет 1 „Повишаване на регионалната конкурентоспособност на основата на икономика на знанието”. Общинският план за развитие отразява в известна степен приоритета като предвижда мерки за:
	Обновяване на базовата инфраструктура в общината и подобряване на жизнената и околната среда;
Насърчаване активността на бизнеса, земеделските производители и гражданския сектор за участие в процесите на формулиране и прилагане на политиката за социално-икономическо развитие на общината;

Осигуряване на условия за възстановяване на традиционни за общината селскостопански дейности и разкриване на нови / лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, билкарство, пчеларство, рибовъдство и преработвателни дейности.
Не са предвидени мерки за:
маркетинг и реклама на местната икономика;
стимулиране на МСП извън преработвателната промишленост;
насърчаване на публично-частните партньорства в стопанския сектор;
развитие на бизнес-мрежите;
привличане на инвестиции в информационни технологии; 


удачно би било да се предвидят мерки за подобряване на достъпа до он-лайн услуги, предоставяни от общината, както и за развиване на умения от местното население, свързани с информационните и комуникационните технологии.

НСРР, Приоритет 2: „Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост”. Планът на общината предвижда мерки за:
	Изграждане на информационна система и интернет-покритие в цялата община мерки ;
Подобряване информационното осигуряване на местния бизнес и земеделските стопани за европейските стандарти;

Създаване на условия за подкрепа на предприемачеството в съставните села на общината;
- Развитие на алтернативно и биологично земеделие в общината.
- Ефективно оползотворяване на р. Дунав като ресурс за развитие на поливното земеделие, туризъм, рибовъдство и риболов;
- Доизграждане на канализационната мрежа в гр. Борово.
Да се  предвидят мерки за:
изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в населените места: малки пречиствателни станции за питейна вода и за промишлени и битови отпадъчни води; водопроводни мрежи и съоръжения в неводоснабдени населени места; водоснабдителна и канализационна инфраструктура на зоните за развитие на бизнес, в т.ч. в изостаналите райони за целенасочено развитие с туристически потенциал; 







изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно управление на отпадъците. 


НСРР, Приоритет 3: „Подобряване на привлекателността и качеството на живот в районите за планиране” В ОПР са предвидени мерки, водещи до:
- Преструктуриране на учебно-възпитателните заведения в общината чрез окрупняването им, подобряване на МТБ и повишаване квалификацията на учителските кадри;
- Генериране на нова заетост и осигуряване здравословни условия на труд;
- Непрекъснато повишаване информираността , образователното равнище и квалификацията на кадрите в общинската и кметските администрации за своевременното им и адекватно реагиране на изискванията, произтичащи от евроинтеграционните процеси;
- Насърчаване активността на бизнеса, земеделските производители и гражданския сектор за участие в процесите на формулиране и прилагане на политиката за социално-икономическо развитие на общината;
За постигане на по-пълно съответствие с този приоритет на НСРР удачно е да се допълнят с още дейности мерките, свързани с:
	разработване на отворени системи за обучение, регулиращи професионалната подготовка според нуждите на регионалния пазар на труда, съвместно със социално-икономическите партньори; 
повишаване участието в образованието и обучението през целия живот, вкл. чрез дейности за постигане на значителен спад в преждевременното напускане на училище (особено в населените места с концентрация на ромско население).



НСРР, Приоритет 4 : „Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда” В ОПР са предвидени:

-  Изграждане на информационна система и интернет-покритие в цялата община;
- Обновяване на базовата инфраструктура в общината и подобряване на жизнената и околната среда;
- Подобряване на транспортната инфраструктура в общината;
- Газифициране на гр. Борово.

В актуализирания ОПР да се разширят мерките за:
интервенции, подкрепящи укрепването на връзките град-заобикалящи го селски територии. 
НСРР, Приоритет 5: „Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството за постигане на развитие”. Този приоритет е слабо отразен в общинския план. 
- Иницииране на проекти с надобщинско значение;
- Решаване на общи или идентични проблеми на общината и съседните  погранични райони чрез ТГС;
- Непрекъснато повишаване информираността , образователното равнище и квалификацията на кадрите в общинската и кметските администрации за 



своевременното им и адекватно реагиране на изискванията, произтичащи от евроинтеграционните процеси.
Липсват интеррегионални и междуобщински мерки за:
	работа в мрежа, което би имало значителен реален принос за популяризиране на общинската икономика;
привличане на потенциални инвеститори;

разширяване на практическия опит и знанията в прилагането на успешни стратегии и проекти за местно и регионално развитие.
Предвид възможностите, които предоставя ОП “Трансгранично сътрудничество Румъния-България”, е необходимо в ОПР да бъдат включени мерки, които са подходящи да бъдат финансирани по тази програма, като напр.:
	развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на инфраструктурата и особено в сектори като здравеопазване, култура и образование;
насърчаване интеграцията на трансграничните пазари на труда;
насърчаване на местни инициативи в областта на заетостта, равните възможности, обучението, социалната интеграция и споделянето на човешките ресурси.
НСРР, Приоритет 6: „Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление”,  в ОПР е включена мярка:
- Непрекъснато повишаване информираността , образователното равнище и квалификацията на кадрите в общинската и кметските администрации за 





своевременното им и адекватно реагиране на изискванията, произтичащи от евроинтеграционните процеси.
Препоръчваме да бъдат включени и други мерки, свързани с: 
укрепване капацитета на местно ниво за програмиране, разработване и управление на проекти, контрол, наблюдение и оценка, за ефективно усвояване на 
средствата от структурните инструменти на ЕС;
подпомагане изграждането на регионални и местни партньорства за развитие;
подкрепа за развитието на публично-частните партньорства;
подобряване на предоставяните услуги от местната администрация.
2.2.Съответствие с Областната стратегията за развитие на Русенска  област за периода 2005-2015 г. 
При разработването на ОПР на Община Борово в голяма степен не е постигнато съответствие с приоритетите на областно ниво в следните направления:
ОСР, Приоритет 1 Инвестиране в иновации, нови технологии и развитие на човешките ресурси в съответствие със стратегическите потребности на областната икономика
В ОПР са разписани мерки за:
Препоръчваме ОПР да бъде допълнен с мерки, насочени към:
подобряване на информационното осигуряване  на бизнеса и привличане на инвестиции;
подкрепа на местния бизнес чрез модернизиране на базовата инфраструктура – създаване на бизнес инкубатор;


подготовка на земеделския бизнес за въвеждането и прилагането на европейските стандарти;
развитие на алтернативно и биологично земеделие;
прилагане на европейската система за непрекъснато обучение.

ОСР, Приоритет 2 Пълноценно използване на конкурентните предимства за осигуряване на устойчиво развитие на регионите. Този приоритет е недостатъчно застъпен в ОПР. Заложени са мерки само за:
Препоръчително е в актуализирания ОПР да бъдат включени мерки за:
повишаване конкурентноспособността на местните фирми чрез внедряване на нови технологии и високотехнологични производства;
разнообразяване на фирмения асортимент и вида производство;
изграждане на местна бизнес инфраструктура и подобряване на административното обслужване на бизнеса;
дейности за разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на местно ниво;
 ефективно използване на водните и почвени ресурси на областта;
разрастване ролята на културните институти като ресурс на икономиката в региона.
ОСР, Приоритет 3 Повишаване на качеството на живот на населението при изравняване на социално – икономическите стандарти между областния център и изостаналите райони на област Русе – е намерил отражение в Приоритет 2, Цел 2.1. Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината.




Необходимо е в актуализирания ОПР да бъдат по-широко застъпени мерките за разширяване и подобряване на предлаганите в общината социални услуги. В Цел 2.3. Предоставяне на качествени социални и здравни услуги, отговарящи на европейските стандарти са заложени мерки, които не водят до постигане целите на тази мярка. В ОПР не са предвидени мерки за  развитие на комплекс от  социални и здравни услуги.

ОСР, Приоритет 4 Интензивно сътрудничество в рамките на СЦПР и на регионите на ЕС за решаване на общи социално – икономически проблеми. В ОПР са застъпени  мерки за:
	въвежане на съвременно устройствено планиране на територията и предоставянето на услуги в съответствие с европейските стандарти; 
Необходимо е за оставащия период за изпълнението на плана да се акцентира повече върху:
Подобряване на достъпа и развитие на информационните и комуникационни технологии;

Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез програми и проекти за енергийна ефективност както в обществения, така и в частния сектор;
Трансгранично и международно сътрудничество;
ОСР, Приоритет 5 Повишаване на институционалния капацитет, приобщаване на бизнеса и гражданския сектор към управлението на регионалното и местно развитие. Този приоритет е слабо застъпен в ОПР. При актуализацията на Плана е препоръчително да бъдат включени мерки за:




	подпомагане изграждането на регионални и местни партньорства за развитие;
подготовка и обучение на кадри и експерти за управление на проекти, финансов контрол;

изпреварваща подготовка на набор от проекти, които да бъдат придружени с необходимата проектна и техническа документация.
подобряване на организацията и качеството на предоставяните от общината услуги чрез развитие на нови форми на обслужване и прилагане на модерни информационни услуги на населението.

3. Съответствие с изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на регионалната политика.
Съответствието на общинския план за развитие на Община Борово с изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на регионалната политика се оценява с това доколко и в каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС чрез намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт. Освен хармонизиране на целеполагането и приоритизирането в контекста на регионалната политика на ЕС, е необходимо да се търси съответствие и по отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на планиране на развитието и изпълнението на ОПР като стратегически документ. Технически би следвало да се използват и утвърдените в европейската практика инструменти за определяне на физически и финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и проектите в рамките на общинския план. Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно.



В посочения по-горе смисъл, ОПР на Община Борово към момента на неговото разработване и приемане може да бъде оценен в следните конкретни насоки:
	Съответствие с Общия регламент за структурните фондове на ЕС – Регламент (ЕС) № 1260/1999, Регламент (ЕС) № 1783/1999 за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРД), Регламент (ЕС) № 1784/1999 за Европейския социален фонд;

Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;
	Изискванията за осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие;
Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки; 
Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни донори. 
Общинският план за развитие отразява и съответства на целите и приоритетите, както и на механизма за прилагане на стратегически планови и програмни документи, залегнали в Регламентите на ЕС, такива, каквито са били формулирани към момента на негово разработване. Разбира се, променените финансово- икономически и политически реалности днес налагат актуализация, чрез която да  се постигне по-ясна последователност и логика при определяне на целите и приоритети за развитие на общината в европейския контекст през 2012 год., съчетано с оценка на местните проблеми, нужди и потенциал за развитие.  





4. Отразяване на целите и приоритетите на ЕС, залегнали в Лисабонска стратегия (2000 г.) и Стратегията от Гьотеборг (2001 г.) и Стратегия Европа 2020
Общинският план за развитие интегрира в известна степен приоритетите на Стратегията на ЕС от Лисабон от 2000 г., основаващи се на стремежа за икономически растеж чрез технологично обновление и иновации, но в общинското развитие не са предвидени достатъчно мерки и проекти за създаване на повече и по-качествени устойчиви работни места и повишаване на заетостта на населението. В същото време през 2008 г. Лисабонската стратегия бе обновена и е необходимо актуализираният ОПР да бъде съобразен с настъпилите промени в този основен документ на ЕС.
Стратегията от Гьотеборг предвижда разширяването на мерките за устойчиво развитие на национално, регионално и местно ниво чрез разработване на стратегии за предотвратяване на негативни последствия от промяната на климата, стратегии за развитие на устойчив транспорт, подобряване на общественото здраве, рационално използване на природните ресурси. Общинският план за развитие предвижда подобни мерки за периода до 2013 г., но те не са ясно и конкретно обвързани с икономическите приоритети и мерки, както и с изграждането на институционален и административен капацитет за управление на интегрирани проекти в тази сфера. 
Стратегия Европа 2020 фокусира 3 основни стълба в развитието на ЕС: 
	Създаване на стойност чрез основаване на растежа върху знанието: образование, изследователската дейност, иновации и творчество

Повече възможности за хората в отворени за всички общества: повишаване гъвкавостта на пазарите на труда, трудова мобилност, пенсионни системи и системи за социална сигурност; по-голяма заетост; самостоятелната заетост.
Изграждане на конкурентоспособна, свързана и по-екологична икономика: по-голяма производителност чрез ограничаване изчерпването на ресурсите; подобряване и свързването на комуникационната инфраструктура; разработване на 


	интелигентна транспортна и енергийна инфраструктура; енергетика и повишаване на енергийната ефективност

Разбира се, поради факта, че ОПР е разработен години преди да бъде приета Стратегия Европа 2020, неговата философия няма как да бъде изцяло кохерентна с новите политики на Общността. В допълнение, България в момента е в процес на разработване на национални секторни стратегии България 2020. Препоръчваме актуализираният ОПР да следва генералните направления на общата европейска политика, но да бъде съобразен с местните реалности и капацитет, за да предвиди изпълними интервенции, обезпечени с финансови ресурси и експертен потенциал.














ИЗВОДИ:
Планът е съобразен с изискванията на националното и европейското законодателство в областта на регионалното развитие, както и с целите и приоритетите за развитие, дефинирани в стратегическите планови документи на регионално, национално и европейско ниво, действащи към момента на разработването му. 
Визията за развитието на общината е прекалено описателна – типичен проблем за всички ОПР, разработвани към момента на изработване на ОПР на община Борово. Липсва синтезирано виждане за желаните резултати от изпълнението на ОПР и очакваната промяна.
Част от Специфичните цели не са обвързани логически с приоритета, към който са разписани.
Заложените в някои мерки дейности са недостатъчни или не водят до изпълнението на съответната мярка.
Част от разписаните в стратегията мерки не са намерили отражение в индикативния план.
Не е разписан е индикативен финансов план като приложение към ОПР, няма разработени годишни програми за изпълнение му с конкретни проекти и конкретни източници за финансиране и срокове, които да са обвързани с бюджета на общината за съответната година.
Част от утвърдените и доказали своята практическа ефективност инструменти за управление, бюджетиране, информационно осигуряване, наблюдение и оценка на стратегически планови документи не са използвани пълноценно при разработването, а оттам и при изпълнението на общинския план за развитие. 



ПРЕПОРЪКИ:
Необходимо е ОПР да бъде актуализиран в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната и кохезионната политика за периода 2007-2013 г. и Стратегия Европа 2020, пресечени през призмата на специфичните условия, потребности, цели и обективен капацитет на местното развитие в Община Борово. 
Структурата и съдържанието на плана следва да бъдат оптимизирани с нови елементи и нови формулировки, съобразени с ЗРР, както и с Регионален план на СЦР и с актуализираната Стратегия за развитие на Област Русе. 
SWOT анализът трябва да бъде изцяло актуализиран, предвид промяната в социално-икономическия контекст;
Приоритетите, специфичните цели и мерките да бъдат актуализирани с оглед направените констатации от оценката на изпълнението им до този момент.
Да бъде изготвена конкретизирана програма за реализация на Общинския план за развитие, съдържаща реално изпълними с възможност за финансиране проекти и групи от проекти. Тя трябва да бъде внимателно съобразена с операциите по оперативните програми за България през периода 2007-2013 г., съфинансирани от фондовете на ЕС и наличните по тях ресурси до края на програмния период. 
Да бъде заложен прецизен и пълен набор от индикатори за оценка на изпълнението към всеки един приоритет на ОПР, които да способстват за обективната оценка на цялостното му изпълнение.
Препоръчително е в общината да има постоянно действаща работна група за наблюдение изпълнението на плана по заложените индикатори, която своевременно да реагира на настъпилите промени и предлага нови решения с цел своевременно и максимално усвояване на възможните ресурси за реализация на Общинския план за развитие през периода до 2015 г., включително по линия на помощта от фондовете на ЕС.

ІІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА
На базата на заложения набор от индикатори, през наблюдавания период могат да се направят следните обобщения:
Демографски характеристики на община Борово
Демографски характеристики на община Борово



 
2009
2010
2011
Население към 31.12. - брой
6699
6511
6030
Мъже
3238
3133
2945
Жени
3461
3378
3085
Гъстота на населението  на кв.км
26,6
25,8
23,9
Относителен дял на градското от общото население - %
34,8
34,9
33,6
Полово съотношение  (жени на 1000 мъже)
1069
1078
1048
Живородени 
44
47
42
Умрели 
172
166
159
Раждаемост  (на 1000 човека)
6,5
7,1
6,9
Смъртност  (на 1000 човека)
25,5
25,1
26,2
Естествен прираст  (на 1000 човека)
-19,0
-18,0
-19,3
Детска смъртност  (на 1000 живородени)
-
-
-
Механичен прираст  (на 1000 човека)
5,0
-10,4
6,9
Брачност  (на 1000 човека)
3,1
2
2,8
Бракоразводност  (на 1000 човека)
1,6
0,8
1,2
Население  под трудоспособна възраст
841
810
694
в трудоспособна възраст
3502
3380
3096
над трудоспособна възраст
2356
2321
2240
Коефициент на възрастова зависимост - %
68,4
68,9
70,6
Темп на демографско остаряване - %
99,3
101,4
104,2




Население по етническа група в община Борово по данни от Преброяване 2011
Етническа група
Брой население
Общо
6101
Отговорили
5853
Българска
3791
Турска
1005
Ромска
1000
Друга
28
Не се самоопределят
29
Неотговорили
248

Към 31.12.2011 г. населението на община Борово е 6 030 души. Мъжете са 2 945, а жените- 3 085. Съотношението по пол е 1 048 жени на 1000 мъже. Общината се асоциира с 2.6% от общия брой на населението в област Русе. В единствения град -административният център Борово живеят общо 2 023 лица или 1/3 от общия брой на живеещите в общината към края на 2011 г. Сред селата на територията на общината с най-малко население е село Волово- 163 лица, а най-много са живеещите в село Обретеник- 1 393.
Към 31.12.2011 г. общо 645 са живеещите на територията на общината на възраст 0-14 години и те представляват 10.7% от общото й население. От тях 399 или малко над 3/5 от общия брой в тази възрастова група живеят в селата на общината. Населението на 15-64 навършени години наброява общо 3 534 лица или 58.6% от общия брой. От активното население в общината 2/3 живее в 6-те села, включени в състава й. Общо 1851 лица или три от всеки десет, живеещи в населените места на община Борово, са на възраст 65 и повече навършени години. При тази възрастова конфигурация коефициентът на зависимост на възрастните лица за общината/ изразяващ съотношението между общия брой на възрастните лица на възраст, на която обичайно са икономически неактивни т.е. на 65 и повече години и броя на лицата, които са в икономическа активна възраст т.е. в 




интервала 15-64 навършени години/ за 2011 г. сочи,че на 100 лица в икономически активна възраст се падат средно 52 лица на възраст 65 и повече години при средно 31 за област Русе. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване и показва съотношението между броя на вливащите се в трудоспособна възраст/15-19 години/ и броя на излизащите от трудоспособна възраст/60-64 години/. Към края на 2011 година това съотношение за общината е 61 и показва, че всеки 100 излизащи от трудоспособна възраст лица се заместват от 61 млади хора.
Към края на 2011 г. на територията на община Борово живеят общо 30 лица на възраст 90 и повече години. От тях жените са 22, а мъжете-8. В селата на общината живеят 24 лица: 8 мъже и 16 жени.
През 2011 г. общият брой на живородените деца в община Борово е 42 или 2.3% от общия брой за област Русе. Момчетата са 22, а момичетата-20. В селата на общината живородените са общо 27 или близо 2/3 от общия брой. В сравнение с 2010 г. живородените са с 5 по-малко. В периода 1999-2010 г. само в две години- 2005 и 2008 живородените са били по-малко от тези през 2011 г. От общия брой на живородените 10 са на родители в юридически оформен брак, а 32-са извънбрачни. В селата на общината са родени 20 от извънбрачните деца. Разглеждайки броя на живородените момчета и момичета в общината през 2011 г. по тримесечия следва да посочим, че най-голям брой деца са родени през последното тримесечие на годината- 14. Седем от всеки 10 жени, станали майки през 2011 г. са на възраст до 24 навършени години. Коефициентът на раждаемост в община Борово за 2011 г. е 6.9 ‰ при 7.1‰ през предходната година. 
През цялата 2011 г. общият брой на умрелите лица в община Борово е 159 или 4.2% от общия брой на умрелите в област Русе. В сравнение с 2010 г. броят на умрелите намалява със 7. Починалите мъже са 80, а жените-79. В селата на общината умрелите са 112 т.е. седем от всеки 10 починали през годината. От общия брой на починалите лица 136 или 85.5% са на възраст 60 и повече години. През 2010 г. умрелите на възраст 60 и повече години са били 147 с относителен дял в общия брой на умрелите 88.6%. Най-много лица в 



общината са умрели през четвъртото тримесечие на 2011 г.- 48 или 30.2 на сто от общия брой за годината. Най-много мъже са починали през месеците октомври и декември- по 11. Най-много жени са починали през месец март-12. 
Коефициентът на обща смъртност в община Борово през 2011 г. е 26.2‰, като при мъжете се установява на 27.0‰, а при жените- 25.4‰. През 2010 г. равнището на обща смъртност е било малко по-ниско- 25.1‰, като при мъжкото население е била 27.9‰, а при женското- 22.5‰. Смъртността при градското население в сравнение с 2010 г. нараства с близо 5 промила и достига 23.1‰ , а при селското население намалява с един промил до 27.8‰. 
Коефициентът на преждевременна смъртност, измерващ относителния дял на умрелите лица на възраст под 65 години в общия брой на умрелите за годината, е 22.0% при 17.5% за 2010 г. За град Борово през 2011 г. той достига 27.7% при 23.8% през 2011 г. При умрелите лица в селата на общината 19.6% от общия брой са на възраст до 64 навършени години, като в сравнение с 2010 г.делът йм се увеличава с 4.3 процентни пункта. 
Разликата между ражданията и умиранията представлява естествения прираст на населението. През 2011 година в резултат на отрицателния естествен прираст населението на общината намалява със 117 лица: 58 мъже и 59 жени. Близо ¾ от намалението е свързано с неблагоприятните демографски процеси в селата на общината. За 2010 г. естественият прираст на общината е бил минус 119 лица. Намалението на населението в община Борово, измерено чрез коефициента на естествен прираст за 2011 година, е минус 19.3‰/ при среден за област Русе минус 8.1‰. 
През 2011 г. броят на сключените бракове в община Борово е 17 или 2.4% от общия брой за областта. В селата са сключени общо 11 граждански брака, а в административния център град Борово-6. Най-много бракове-10 са сключени през периода юли-септември 2011 г. В сравнение с 2010 г. на територията на общината са сключени с 4 брака повече. За годината коефициентът на брачност е 2.8‰, като за град Борово е 3.0‰, а за селата в 



общината- 2.7‰. В сравнение с 2010 г. равнището на брачност се повишава както в градовете, така и в селата. 
През 2011 г. общият брой на прекратените юридически бракове в община Борово е 7 или с 2 повече от предходната година. Доминират бракоразводите по взаимно съгласие. Коефициентът на бракоразводност е 1.2‰ и след община Русе това е втората община с най-високо равнище на показателя в област Русе. През 2010 г. бракоразводността в община Борово е била 0.8‰. 
През 2011 г. в резултат на вътрешната миграция населението в община Борово се е увеличило с 55 лица. От други общини в област Русе на територията на общината са се заселили общо 97 лица, 2/3 от които са сменили адреса си от община Русе с настоящ адрес в населените места на община Борово. През годината 24 лица са се изселили от други области в страната, заселвайки се в общината. В същото време 66 лица са напуснали община Борово и имат нов настоящ адрес. От последните 48 са с настоящ адрес в границите на област Русе и от тях 39 са предпочели водещата община в областта. Към други области в страната са се насочили 18 мъже и жени. Преобладават заселилите се в област Велико Търново и столичния град. 
През 2011 г. 8 лица са променили постоянното си местоживеене от едно населено място на общината в друго. 
Намалението на населението в община Борово в резултат на външната миграция е с 13 лица. Коефициентът на нетна миграция за 2011 г. е минус 2.1‰ при среден за област Русе минус 1.2 ‰. 
 Броят и структурите на населението на община Борово към края на 2011 г. са изчислени въз основа на получените резултати от Преброяването на населението към 1.02.2011 г. и съответните изчисления за естествения и механичен прираст, получени от текущата демографска статистика за останалите единадесет месеца на годината.




През 2012 г. Община Борово  работи по следните проекти:
- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово – с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 3 939 976,00 лв;
- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф - с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 3 728 876,00 лв;
 - Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин - с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 3 551 930,00 лв;
 - Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул. “Шести септември” в град Борово – с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 1 050 904,00 лв.
Проект “Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в град Борово, Община Борово, Област Русе”
В края на месец март 2012 г. Община Борово спечели проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово, Община Борово, Област Русе”, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Субсидията е в размер на 538 868,99 лв.



 Средствата ще се предоставят на община Борово след подписване на договор с ПУДООС.
Проект «Подобряване на административния капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе» в партньорство с областна администрация Русе и община Сливо поле.Проектът е в процес на изпълнение.
Общината има спечелени проекти, подадени пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомогане към Министерски съвет.На 19 април 2012 г. Община Борово спечели три проекта на обща стойност 551 133 лв за преодоляване на последиците от вредното въздействие на води през януари 2012 г., от които:
- 331 712 лв за аварийно укрепване на терен на ул. “Вихрен”, кв. 48 и 49 в село Горно Абланово;
- 184 577 лв за авариен ремонт и възстановяване на централен участък от канализация на ул. “Николаевска” в село Екзарх Йосиф поради слягане на льосова основа;
- 34 844 лв за аварийно укрепване на мостово съоръжение меж ОК 94 и ОК 96, село Батин
Наблюдава се активност от страна на общинската администрация в търсенето на възможности за привличане на средства чрез проекти за реализирането на дейности, които не могат да бъдат финансово обезпечени от общинския бюджет. Не са използвани възможностите на различни източници за финансирани – оперативните програми, СИФ към МТСП, Програма „Красива България”, Фонд „Социално подпомагане и пр. 












ІV. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ЦЕЛИТЕ НА ОПР

     Приоритет 1: Инвестиране в иновации и развитие на човешките ресурси в съответствие с потребностите на местния бизнес и селското стопанство.
Няма посочени цели!
Мярка 1: Изграждане на информационна система и интернет-покритие в цялата община  
    Постигнати резултати от заложените в приоритета мерки – няма.
До края на плановия период  трябва да се доизгради оптичната мрежа във всички общини на област Русе, а всички населени места ще бъдат покрити с висококачествени радио- и телевизионен сигнал.

   Мярка 2 : Подобряване информационното осигуряване на местния бизнес и земеделските стопани за европейските стандарти.
    Успешната реализация на тази мярка в голяма степен е свързана  с реализирането на дейностите по Мярка 1.   

   Мярка 3 : Създаване на условия за подкрепа на предприемачеството в съставните села на общината.
През плановия период се предвижда изграждането на агробизнес инкубатор, който да доставя необходимата пазарна информация, консултации, обучение, административни и други бизнес услуги на ангажираните в аграрния сектор, в производството и търговията със стоки и услуги.

 



 Мярка 4 :  Развитие на алтернативно и биологично земеделие в общината.
   Дейностите, предвидени по тази мярка, целят постигането на устойчивост- екологична стабилност, икономическа жизнеспособност, социална справедливост и формиране на култура у земеделските производители, основана на научен подход. Предвиждат се дейности за провеждане на информационна кампания за популяризиране на ефективността и перспективите за развитие на алтернативното и биологичното земеделие. Ще бъде насърчавано поетапното въвеждане на експериментални практики за отглеждане на биологично чисти продукти върху обособени парцели, заети със зарнени култури, овошки и зеленчуци, ще се насърчава създаването на ферми за компостиране на органични отпадъци с червен калифорнийски червей и за превръщането им в ценни биоторове с многостранно приложение.

   Мярка 5 :  Прилагане на европейската система за непрекъснато обучение и адаптиране на професионалното образование към потребностите на общинската икономика.
   . За тези групи следва да се прилагат ефективни програми и мерки с дългосрочен ефект като : включване в образователни модули за осигуряване на равнища за базисна квалификация на хора без образование; квалификация, свързана със стратегически за общинската икономика потребности; развитие на ново по съдържание и форми обучение, което се базира на европейския принцип за обучение през целия живот.

   Мярка 6 :  Осигуряване на условия за възстановяване на традиционни за общината селскостопански дейности и разкриване на нови / лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, билкарство, пчеларство, рибовъдство и преработвателни дейности.
   В общината има подходящи условия и наличие на човешки ресурс за развитие на билкопроизводството, рибовъдство, риболов, пчеларство. Инициирането на дейности, свързани с преработката на селскостопанска продукция, е допълнително условие за постигане на устойчивост на местната икономика.

   




Мярка 7 : Пълноценно използване на културно-историческото наследство като ресурс за общинската икономика.
Липсва разработена програми с областни туроператорски фирми за включване на местните паметници на културата и традиционни събития от общинския културен календар в туристически пакети; 
- Няма създадена съвременна информационна база данни за културния ресурс на общината и интегрирането й в системата за областна и национална реклама; 
- Няма създадена на медийна стратегия за популяризиране дейностите в културния сектор и привличане на нови групи потребители на културния продукт; 
- Липсва обвързване на културни събития със значими събития от обществения живот на общината, със спортни , туристически и други събития.
   Мярка 8 :  Ефективно оползотворяване на р. Дунав като ресурс за развитие на поливното земеделие, туризъм, рибовъдство и риболов.
   Липсва проучване и анализ, за по-целесъобразно- възстановяването на съществуващите или изграждането на нови напоителни системи. 
   - не е изградена туристическа инфраструктура в крайбрежната зона на общината, както е заложено в  / землищата на селата Батин и Горно Абланово/, която да осигурява пакет от услуги / информационни, търговски, атракционни/ ; 
-не са  разработени туристически маршрути, които да включват културно-исторически и природни забележителности, както на територията на  община Борово, така и на съседни общини /Бяла, Ценово, Две могили, Иваново/.
  
   Приоритет 2: Повишаване качеството на живот на населението в общината.
   Мярка 1 : Обновяване на базовата инфраструктура в общината и подобряване на жизнената и околната среда.
Няма изградена пречиствателна станция за отпадни води, регионално депо за твърди битови отпадъци;
Не са  закрити стари нерегламентирани сметища, не е  въведено разделното събиране на отпадъците, както и тяхната преработка и рециклиране.
   



Мярка 2 : Подобряване на транспортната инфраструктура в общината.
   Не са извършени  дейности, осигуряващи рехабилитация на уличната мрежа във всички населени места, ремонт на общинската пътна мрежа , изграждането на транспортен ж.п.подлез в гр. Борово, както и изграждането на нова транспортна инфраструктура, свързана с развитието на туризма във във всичките му разновидности / културен, воден, селски, еко-туризъм и др./ .
 
   Мярка 3 : Доизграждане на канализационната мрежа в гр. Борово.
Не е извършено изграждането на последния етап от канализацията на гр. Борово  и не са  извършени необходимите предпроектни проучвания за изграждането на канализационни мрежи и в останалите населени места от общината.Подаден проект, който не е одобрен за финансиране!
   
   Мярка 4 : Газифициране на гр. Борово.
 Газифицирането на общинския център НЕ Е НАПРАВЕНО.
 
   Мярка 5 : Преструктуриране на учебно-възпитателните заведения в общината чрез окрупняването им, подобряване на МТБ и повишаване квалификацията на учителските кадри.
  -  Не е направена закрита спортна база, липсва съвременно оборудване и компютризация на кабинетите;
- Осигурено столово хранене по реализацията на проекти към МОМН. 
- Квалификацията на педагогическите кадри в системата на предучилищното, началното и средното образование се осъществява централизирано от МОМН по проект.
   





Мярка 6 : Генериране на нова заетост и осигуряване здравословни условия на труд.

   Приоритет 3 : Интензивно сътрудничество  между съседни общини в рамките на областта и ТГС с Р. Румъния за решаване на общи социално-икономически проблеми.
   
Мярка 1: Иницииране на проекти с надобщинско значение.
   
 Мярка 2 : Решаване на общи или идентични проблеми на общината и съседните  погранични райони чрез ТГС.
 Мярка 3 : Непрекъснато повишаване информираността , образователното равнище и квалификацията на кадрите в общинската и кметските администрации за своевременното им и адекватно реагиране на изискванията, произтичащи от евроинтеграционните процеси.

 Мярка 4: Насърчаване активността на бизнеса, земеделските производители и гражданския сектор за участие в процесите на формулиране и прилагане на политиката за социално-икономическо развитие на общината.
    В аналитичната част на ОПР бе отчетено, че все още местния бизнес, и земеделските производители стоят в страни от процесите на решаване важни за общината проблеми. Гражданското общество все още не е придобило облик на важен фактор, който активно да участва в процесите на формулиране и прилагане политиката за социално-икономическо развитие на общината. Това обуславя наличието на тази мярка, която предвижда изучаването и прилагането на добри практики за привличане на местния бизнес и гражданския сектор в процесите на социално-икономическо развитие на общината. В този смисъл ще бъде изучаван и прилаган и европейският опит за информиране, консултиране и пряко участие на местния бизнес, земеделските стопани и НПО като субекти на политиката за регионално развитие. Посредством комплекс от дейности те ще бъда включвани в изпълнението, мониторинга и оценката на тази политика.






V. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
От направения преглед на индикаторите за оценка на изпълнението е видно, че не са положени достатъчно усилия за реализиране на дейностите от ОПР, преди всичко от страна на общинската администрация. Не са направени инвестиции в  екологичната и социалната инфраструктура.През оставащия програмен период до 2013г. е необходимо да продължат усилията за подобряване на водопреносната мрежа и за изграждане на канализационната. Реконструкцията и модернизацията на пътната инфраструктура, в това число и уличната мрежа в населените места, трябва да бъде един от приоритетите в политиката на общината за подобряването на качеството на живот и привлекателността на населените места . 
Оценката на изградената техническа и екологична инфраструктура на територията на общината към края на 2011 г. предполага необходимостта да се продължи модернизацията  й, като се акцентира върху изискванията за устойчиво развитие и достигане до европейски стандарти на предоставяните услуги, както на територията на общинския център, така и в селата в общината. 
В сферата на образованието, културата, здравеопазването и спорта не  са реализирани дейностите, предвидени в ОПР. Осъществени са някои дейности в социалните услуги, но в плана липсват мерки за тяхното доразвитие до края на плановия период, което трябва да бъде взето предвид при актуализацията му. Това се налага и от възрастовата структура на населението в общината, където се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на хората в пенсионна възраст, повечето от които се нуждаят от социална подкрепа. Инвестициите в социална инфраструктура и социални дейности са с дългосрочен и устойчив позитивен ефект върху демографските процеси и цялостното развитие на общината, което налага провеждането на трайна политика за подобряване качеството на социалната сфера и предлагането на качествени социални услуги. 



Другият сектор от икономиката – промишлеността, почти не присъства на икономическата карта на общината. Макар че законодателството в страната силно ограничава правомощията на местната власт по отношения на развитието на местната икономика, необходимо е да се създадат условия за стимулиране на малкия и средния бизнес, подкрепа за утвърдени фирми от общината и съдействие за развитие на услугите за бизнеса и подобряване на пазарната инфраструктура. Общината трябва да насочи своите усилия към привличане на инвестиции за качествено развитие на човешкия потенциал, както и за подкрепа при въвеждането на модерни технологични производства и форми на организация.
За привличане на вниманието на потенциални инвеститори не само от общината, но и извън нея, е необходимо да се предвидят повече преференции за бизнеса и дейности като: 
	Анализ на нуждите, проблемите и възможностите, и разработване на специална общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието на МСП; 

Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при регистриране, строителство и стартиране на дейността;
Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната и чужбина;
Търсене и идентифициране на пазари и разпространение на информацията;
Осигуряване на достъп до информация относно програми и мерки за насърчаване на предприемачеството, източници на финансиране за малки и средни предприятия чрез поддържане на електронна страница в Интернет.
Оказване на съдействие за изграждане на необходимата инфраструктура;
Определяне на нови терени за инвестиции на «зелено» за организиране и насочване на бизнес дейностите;

Все още не се прилага системата за публично-частното партньорство като ефективен механизъм за стимулиране на частните инвеститорски намерения в общината. Развитието на партньорството между публичната власт и бизнеса за целенасочено и ефективно насочване на инвестиции може да се реализира чрез следните дейности:



	Създаване на сдружения за решаването на конкретни икономически проблеми;

Съвместно със социално-икономическите партньори разработване на конкретни целеви модели за ПЧП;
Създаване и развитие на сдружения с бизнеса за съвместно участие в проекти за икономическо развитие;
Създаване, периодично актуализиране и разпространение чрез интернет страницата на общината на база данни за бизнеса;
Обмяна на опит и добри практики с други държави – членки на ЕС, относно прилагане на ПЧП;
Провеждане на информационни кампании, обществени анализи, публикации, анкети, проучвания, семинари за стимулиране гражданската подкрепа и отговорност за предложените инвестиции;
Важна задача през оставащия период от действието на ОПР е диверсифицирането на икономиката и развитие на нови алтернативни икономически дейности, които да се базират на използването на местния потенциал.
След присъединяването на България като пълноправен член на ЕС все повече се засилва ролята и отговорностите на структурите за управление на икономическите и социалните процеси, протичащи на съответната територия като част от общото европейското пространство. Особено внимание се отделя на укрепването на капацитета за управление на местно ниво, там където хората живеят и работят, с оглед мобилизиране на местния потенциал за развитие, разширяване на демократичното участие и устойчиво решаване на проблемите на нивото, което е най-близко до гражданите.  Развитието и хармонизацията на местното законодателство в съответствие с правото на общността, изграждането и реформирането на институционалните структури и укрепването на административния капацитет за управление на основата на принципа на партньорството с цел постигането на устойчиво интегрирано местно развитие са сред ключовите приоритети както на ниво ЕС, така и на национално,  регионално и местно ниво. Дейностите в ОПР, свързани с 



постигането на всичко това, са крайно недостатъчни. Те са представени единствено чрез обученията за повишаване квалификацията и капацитета на общинските служители. Развитието на човешките ресурси е от изключителна важност за повишаване на качеството във всички останали сфери от социално-икономическия живот в общината. Това налага в бъдеще да бъдат предвидени и реализирани повече мерки, които ще доведат до укрепването на човешкия потенциал.
Принципите за добро и отговорно местно управление трябва да се прилагат чрез привличане и широко участие на всички икономически и социални партньори, организации с нестопанска цел и заинтересовани граждани на основата на изградени структури и форми за партньорство, съвместни инициативи и публично-частни партньорства.















VІ. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на ОПР на Община Борово се осъществява чрез разработената Индикативна финансова таблица. Индикативната финансова таблица е финансовият израз на предвидените за реализация мерки по съответните приоритети. Основните източници за финансиране са:
	Общински бюджет;

Републикански бюджет;
	Финансиране от ЕС и други външни източници.

Прегледът на изпълнението показва, че общината е планирала различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ОПР. Посочени са, но не са използвани предприсъединителните програми САПАРД и ФАР, Социално инвестиционния фонд, „Красива България” а след присъединяването ни към ЕС и Структурните фондове чрез оперативните програми. 
Няма постигнати положителни резултати, което говори за липса на  инициативност от страна на местната власт и непоследователно провеждана политика за развитието на общината. В оставащия програмен период  до  2013 г. е необходима голяма активност за привличането на средства чрез проекти от оперативните програми, тъй като те дават възможност за финансиране на широк кръг от дейности, които не могат да бъдат реализирани с общинския бюджет. За по-голяма ефективност и ефикасност при усвояване на средствата от фондовете на ЕС ще спомогне разработването на годишни програми за реализацията на ОПР, в които тясно да бъдат обвързани заложените приоритети с конкретни проекти, ориентирани към съответните оперативни програми. 








VІІ. ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ НА БАЗАТА НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР. 
В резултат на направения задълбочен анализ на изпълнението на ОПР, предлагаме следните препоръки за неговата актуализация: 

	Планиране на целенасочени действия за повишаване на административния капацитет за усвояване на  фондове на ЕС по  оперативните програми;

Определяне на служител/специализирано звено за обслужване на бизнеса и потенциални инвеститори;
Създаване на информационна база данни за свободни терени с възможности за инвестиране, вкл. и чрез съвременни ГИС технологии;
Насърчаване публично-частното партньорство във всичките му форми;
Привличане на инвеститори в преработвателната промишленост;
Продължаване на преговорите за осъществяване на заявените инвестиционни намерения и проекти;
	Създаване на система и ясен регламент за квалификация на кадрите в общинска администрация, кметствата и заведенията за услуги;

Въвеждане на система за обратна връзка – за измерване и анализ на степента на удовлетвореност на гражданите относно предоставянето на услуги; 
	Активизиране дейностите по популяризиране на алтернативните на традиционните селскостопански производства, както и подкрепа за въвеждането  на нови селскостопански производства. 

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Борово към момента на неговата оценка съответства в известна степен на изискванията за неговото разработване, приемане и изпълнение – такива, каквито са били към датата на неговото разработване. Предвид новата социално-икономическа и политическа реалност, планът се нуждае от актуализация, която би подобрила качеството му на стратегически планов документ за устойчиво интегрирано местно развитие, съответстващ на критериите и стандартите за планиране и програмиране на регионалното развитие, прилагани в Европейския съюз през 2012 год. 
Настоящата междинна оценка е изготвена със съдействието на ръководството на Община Борово и експерти от общинската администрация. Използвани са данни от Териториално статистическо бюро Русе, работни документи и бележки на общинската администрация и друг и институции.



