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Списък на използваните съкращения

ОПР Общински план за развитие
ОСР Областна стратегия за развитие
РПР Регионален план за развитие
НСРР Национална стратегическа референтна рамка
ЕС Европейски съюз
ЕК Европейската комисия
ЗРР Закон за регионалното развитие
ППЗРР Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ПМС Постановление на министерски съвет
МСП Малки и средни предприятия
ОП Оперативна програма
ЮР Югоизточен район
ДВ Държавен вестник
SWOT анализ Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите
СФ Структурни фондове
КФ Кохезионен фонд
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници
РМС Решение на Министерски съвет
ОП “РР” Оперативна програма “Регионално развитие”
ОП “РЧР” Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
ПРСР Програма за развитие на селските райони
ОП “ОС” Оперативна програма “Околна среда”
ДБТ Дирекция бюро по труда
ЕТ Едноличен търговец
ИФТ Индикативна финансова таблица
ДФЗ Държавен фонд земеделие
МДАР Министерство на държавната администрация
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МОН Министерство на образованието
МТСП Министерство на труда и социалната политика
ОА Общинска администрация
ОбС Общински съвет
ООД Дружество с ограничена отговорност
ПКС Професионално – квалификационна степен
ТБО Твърди и битови отпадъци
ТСБ Териториално статистическо бюро
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Междинна оценка по изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013г. на 
община Братя Даскалови, област Стара Загора

УВОД
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на ангажимент на община Братя 

Даскалови в съответствие с чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗРР и по задание включващо: 

1. Оценка  на  първоначалните  резултати  от  изпълнението  на  Общински  план  за 
развитие (ОПР) 2007 – 2013 на община Братя Даскалови;

2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за актуализация на Общинския план за развитие 2007 – 

2013г. на Община Братя Даскалови;
5. Ситуационен анализ на социално – икономическото състояние на общината;
6. Измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на регламентираните 

индикатори;
7. Оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР и програмата;
8. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
9. Оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и 

наблюдение;
10. Подробен  ситуационен  анализ,  описание  на  новите  европейски  програми, 

структурни фондове и други алтернативни финансови източници.

Общинският план за развитие е основният стратегически планов документ за 
интегрирано местно развитие, служещ като инструмент за решаване на приоритетни за 
общината  проблеми  и  задачи  и  в  същото  време  осигуряващ  възможност  към 
националните и европейски финансови ресурси. С него се определят средносрочните 
цели и приоритети за развитие на общината в съответствие с целите и стратегиите на 
плановите  документи  на  от  по-висок  ранг,  като  се  отчитат  нейните  специфични 
характеристики и потенциал.

ОПР  на  община  Братя  Даскалови  за  периода  2007  –  2013  г.  е  разработен  с 
техническото  съдействие  на  „Агенция  за  регионално  икономическо  развитие  и 
инвестиции”  Стара  Загора  и  институциите,  имащи  отношение  по  формирането  и 
провеждането на политиката за социално и икономическо развитие на община Братя 
Даскалови, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за регионално развитие.

Общинският план за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2007 – 
2013г.  е  разработен  на  базата  на  Методическите  указания  на  Министерството  на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и в съответствие с предвижданията 
на Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора, План за развитие на района 
за планиране и наличната към онзи момент информация за действащи и предстоящи 
европейски политики и тяхното прилагане в Националната стратегическа референтна 
рамка, оперативни програми и програми за развитие на селските райони и т. н. Планът 
е  разработен  съвместно  със  заинтересованите  страни  –  общински  съветници, 
представители  на  бизнеса,  във  връзка  с  установяване  на  вътрешпните  и  външните 
фактори  за  нуждите  на  SWAT анализа,  както  и  за  уточняване  на  визията  и 
приоритетите  за  развитие,  с  цел  отчитането  на  обществения  интерес  в  плана  и 
осигуряване на обществена подкрепа при реализацията му. 
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Национална политика за регионално и местно развитие
Стратегическото  планиране  осигурява  желаната  стратегическа  ориентация  на 

регионалната  и  местната  политика,  като  дефинира  необходимите  промени  в  нея  и 
същевременно  определя  ключовите  проблеми  на  местното  развитие.  Оценката  на 
съществуващия потенциал за развитие оразмерява конкретните нужди на територията. 
Оценката  на резултатите от изпълнението на стратегическите  планови документи се 
прави на базата на отчетената ефективност на прилаганите инструменти, подпомагащи 
местното развитие. Тази оценка, може да бъде предварителна, текуща, междинна или 
последваща, като осигурява базата за ефективно прилагане на новите инструменти в 
подкрепа на интегрираното регионално и местно развитие. 

Плановете  за  развитие  на  общините  за  периода  2007  -  2013  година  са  най-
важният  стратегически  документ,  който  осигурява  "вход"  към  националните  и 
европейски финансови ресурси на общинско ниво. Те са изготвени в съответствие с 
изискванията на Закона за регионалното развитие и стратегическите документи от по-
висок ранг, съществуващи към онзи момент. 

Националната нормативна рамка, регламентираща регионалното развитие 
включва: 

• Закона  за  регионалното  развитие  /ЗРР/;  Подзаконова  нормативна  уредба  към 
ЗРР;Закон  за  опазването  на  околната  среда;  Закон  за  устройството  на 
територията; 

• Националния план за развитие; 

• Националната стратегическа референтна рамка; 

• Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 
2007-2013; 

• Оперативните програми за периода 2007-2013. 

В  България  е  изграден  координационен  механизъм  с  оглед  целесъобразно 
разпределение на помощта по Структурните фондове, Европейския земеделски фонд за 
развитие  на  селските  райони,  Европейския  фонд  за  рибарство,  Европейската 
инвестиционна банка и други финансови инструменти и институции. 

За  осигуряване  на  координацията  при  подготовката  на  стратегическите 
програмни документи  с  Постановление  № 171 на  Министерския  съвет  от  2002 г.  е 
създаден Координационен съвет по Националния стратегически план и Националната 
стратегическа  референтна  рамка  за  периода  2007-2013  г.,  председателстван  от 
Министъра  на  финансите.  Членове  на  Съвета  са  заместник-министри  на  всички 
министерства,  ангажирани  в  управлението  на  помощта  от  ЕС.  Съветът  координира 
дейността на работните групи по подготовка на стратегическите планови документи, по 
СФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФР. 

Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) е приета на 21.12.2006 г. 
и е изготвена в съответствие с чл.27 и чл.28 от Регламента на Съвета на ЕС 1083/2006г. 
Тя следва принципите, заложени в Лисабонската стратегия, Интегрираните насоки към 
нея и Европейската стратегия по заетост. 
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НСРР определя основните цели на политиката и приоритетите за развитие през 
програмния  период  2007-2013  г.  на  базата  на  обширен  анализ  на  различията  в 
развитието на страната, идентифицирани в Националния план за развитие 2007-2013 г. 
и в Националната програма за реформи. 

Визията на България за развитие като държава-членка на ЕС е към 2015 г. да 
стане конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и 
социална чувствителност на обществото. Основните цели и приоритети за развитието 
на  България,  ще  бъдат  изпълнени  на  базата  на  следните  оперативни  програми  и 
национални стратегически планове: 

1. ОП «Транспорт»; 

2. ОП «Околна Среда”; 

3. ОП «Развитие на човешките ресурси”; 

4. ОП «Развитие на конкурентноспособността на българската икономика»; 

5. ОП «Административен капацитет»; 

6. ОП «Регионално развитие»;

7. ОП «Техническа помощ»; 

8. Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма за 
развитие на селските райони; 

9. Национален стратегически план за рибарство и ОП Рибарство. 

Тази  политика  се  конкретизира  в  постановленията  на  Министерския  съвет, 
свързани с оперативните програми: 

o ПМС № 258/24.10.2007г. За приемане на детайлни правила за допустимост на 
разходите  по  Оперативна  програма  „Транспорт”,  съфинансирана  от 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата 
рамка 2007 – 2013г. 

o ПМС № 249/17.10.2007г. - За приемане на детайлни правила за допустимост на 
разходите  по  Оперативна  програма  „Околна  среда”  2007  –  2013г., 
съфинансирана  от  Кохезионния  фонд  и  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие на Европейския съюз.

o ПМС № 245/09.10.2007г. - За приемане на детайлни правила за допустимост на 
разходите  по Оперативна програма „Регионално развитие”,  съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013г. 

o ПМС № 236/27.09.2007г. - За приемане на детайлни правила за допустимост на 
разходите  по  Оперативна  програма  „Развитие  на  конкурентоспособността  на 
Българската икономика 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие.

o ПМС № 231/20.09.2007г. - За приемане на детайлни правила за допустимост на 
разходите  по  Оперативна  програма  „Административен  капацитет”, 
съфинансирана  от  Европейския  социален  фонд,  за  финансовата  рамка  2007  - 
2013г. 
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o ПМС № 215/05.09.2007г. - За определяне на детайлни правила за допустимост на 
разходите  по  Оперативна  програма  „Техническа  помощ”,  съфинансирана  от 
Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013г. 

o ПМС  №  199/29.08.2007г.  -  За  приемане  на  Национални  правила  относно 
Европейските обединения за териториално сътрудничество. 

o ПМС № 194/13.08.2007г. - За управление на изпълнението на инфраструктурни 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 

o РМС No 523/31.07.2007г. - За определяне на органи за управление, партниране, 
наблюдение, контрол и техническо съдействие за изпълнение на програмите за 
Европейско териториално сътрудничество през периода 2007 – 2013г., в които 
Република България участва като страна – членка на Европейския съюз. 

o ПМС № 180/27.07.2007г. - За приемане на детайлни правила за допустимост на 
разходите  по  Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси”, 
съфинансирана  от  Европейския  социален  фонд,  за  финансовата  рамка 2007 – 
2013г. 

o ПМС  №  121/31.05.2007г.  -  За  определяне  на  реда  за  предоставяне  на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съ-финансирани от 
Структурните  фондове  и  Кохезионния  фонд  на  Европейския  Съюз  и  по 
Програма ФАР на Европейския Съюз. 

o ПМС№70 от 4 април 2008 г. за изменение и допълнение на Постановление на 
Министерския съвет 121 от 21 март 2007 г. 

o ПМС № 62/21.03.2007г. - За приемане на национални правила за допустимост на 
разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове 
и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013г. 

o ПМС № 55/12.03.2007г. - За условията и реда за определяне на изпълнител от 
страна  на  бенефициенти  на  договорена  безвъзмездна  финансова  помощ  от 
Структурните  фондове  на  Европейския  съюз  и  от  Програма  ФАР  на 
Европейския съюз. 

o ПМС № 6/19.01.2007г. - За създаване на Единен информационен портал за обща 
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
ЕС в Република България.

o ПМС  №  182/21.07.2006г.  -  За  създаване  на  Комитети  за  наблюдение  на 
Националната  стратегическа  референтна  рамка  и  Оперативните  програми, 
съфинансирани  от  Структурните  фондове  и  Кохезионния  фонд  на  ЕС.  (С 
последните изменения от ДВ. бр. 29 от 18.03.2008г.). 

o РМС № 965/16.12.2005г. - За определяне на централното координационно звено, 
одитния  орган  по  оперативните  програми,  централния  информационен  офис, 
управляващите  органи  на  оперативните  програми  и  междинните  звена  за 
управление  на  средствата  от  Структурните  фондове  на  Европейския  съюз  в 
Република България. Консолидиран вариант с всички последващи изменения и 
допълнения (изм. и доп. с РМС № 747 от 2006г., РМС № 886 от 2007г. и РМС № 
113 от 2008г.).

o РЕШЕНИЕ 236 на Министерски съвет от 13.04.2007г. - За утвърждаване списъка 
на общинските пътища. 
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В насоките за кандидатстване по Оперативните програми съществуват текстове 
за допустими дейности, т.е.  допустими проекти,  за които може да се кандидатства - 
„Подготвените проектни предложения от общините трябва да бъдат част от 
или да се вписват в стратегическата рамка на съответния Общински план за  
развитие  (2007-2013г.).  Кандидатите  трябва  да  представят  заедно  с  
предложенията извадки от съответния план,  заверена с печат на общинската 
администрация и текст „вярно с оригинала”.
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Междинна оценка по изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013г. на 
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Разбирането на консултанта относно заданието и задачата по 
договора  и коментар по ОПР на община Братя Даскалови

Настоящият договор е по повод на необходимостта от междинна оценка – т.е. 
преглед  на  напредъка  по  изпълнение  на  ОПР  и  евентуалната  му  последваща 
актуализация с оглед на променящата се среда и условия. Това е продиктувано от една 
страна от изискванията на нормативната уредба, а от друга да се измери (посредством 
заложените индикатори) степента на изпълнение на поставените в плана цели и да се 
направи оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление 
и наблюдение.

Изводите  от  тази  оценка  целят  да  подпомогнат  вземането  на  управленчески 
решения, свързани с предприемането на действия (при необходимост), с корекция на 
мерките  за  преразпределение  на  средствата  и  в  крайна  сметка  –  подобряване 
използването на съществуващите ресурси.

Считаме, че е важно да направим кратък коментар по съдържанието и същността 
на  самия  документ  ОПР на  община  Братя  Даскалови преди  да направим оценка  на 
напредъка по изпълнението на ОПР 2007 – 2013. 

ОПР  на  община  Братя  Даскалови  следва  последователно  Методическите 
Указания на МРРБ: на лице е обвързаност със стратегическите планови и програмни 
документи  на  местно,  регионално  и  национално  ниво;  прилагани  са  принципите  за 
разработване  на  ОПР;  структурата  и  съдържанието  следват  изискванията  за 
необходими реквизити; индикативната финансова таблица дава числен финансов израз 
на предвидените за реализация в плана мерки по съответните приоритети.

В обобщение – с  ОПР 2007 – 2013 община Братя  Даскалови прави сериозна 
подготовка и заявка за целенасочено и всеобхватно социално – икономическо развитие. 
Предвидени са комплексни интервенции, обособени в 4 основни мерки и целящи:

1. Постигане на конкурентноспособна икономика.
2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура.
3.  Развитие  на  човешкия  потенциал,  подобряване  на  привлекателността  и 

качеството на живот в Общината
4.  Укрепване  на  институционалния  капацитет  за  подобряване  процеса  на 

управление.
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Междинна оценка по изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013г. на 
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Междинна оценка на изпълнението на ОПР
Необходимост от оценка и актуализация на ОПР

Настъпилите  промени  на  политическо  и  оперативно  ниво,  налагат  основните 
стратегически и планови документи в страната от по-долните нива да са адекватни на 
промените и да се съобразяват с тях. При актуализацията на ОПР трябва да се вземат 
под внимание:

• Промените в националната законодателна рамка;

• Постигане  на  по-добро  съответствие  с  ориентацията  на  инструментите  на 
кохезионната политика на ЕС;

• Отчитане на Националната  стратегическа  референтна рамка по отношение на 
регионалното развитие;

• Подобряване на връзките с Оперативните програми 2007 – 2013г.;

Необходимо е да се отчетат и промените настъпили на местно ниво като:

• Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност настъпилите  промени в 
социално – икономическите условия в общината;

• Постигнатия  напредък  по изпълнение  на  целите  и  приоритетите  на  ОПР въз 
основа на индикаторите за наблюдение;

• Действията,  предприети  от  компетентните  органи  с  цел  осигуряване  на 
ефективност при изпълнението на ОПР, в това число:

a) Мерките  за  наблюдение  и  създадените  механизми  за  събиране, 
обработване и анализ на данните;

b) Преглед  на  проблемите,  възникнали  в  процеса  на  прилагане  на 
общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за 
преодоляване на тези проблеми;

c) Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на ОПР;

d) Мерките  за  постигане  на  необходимото  съответствие  на  ОПР  със 
секторните политики, планове и програми на територията на общината;

e) Мерките за прилагане принципа на партньорство;

f) Резултатите от извършени оценки към края на съответната година.

На базата на общата информация да се направи обобщение и предложение за 
последващи мерки за подобряване на резултатите от наблюдението. ОПР трябва изцяло 
да бъде съобразен с Регионалния план за развитие на Югоизточен район и с Областната 
стратегия за развитие на Област Стара Загора.
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За  по-доброто  онагледяване  на  цялостния  процес  в  двете  схеми  по-долу  са 
показани процесите на планиране и съгласуване.
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Междинна оценка по изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013г. на 
община Братя Даскалови, област Стара Загора

Цел на междинната оценка
Междинната оценка (МО) на изпълнението на изпълнението на Общински план 

за развитие (ОПР) се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за 
постигане  резултати  от  прилагането  на  плана.  Предмет  на  анализ  и  оценка  е 
изпълнението  на  целите  и  приоритетите,  заложените  в  Общински  план  за  развитие 
(ОПР)  на  съответната  община.  ОПР  представя  визия  и  стратегия  за  икономическо, 
социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за периода 2007-2013г. 
В ОПР е заложено, че за периода му на действие ще бъдат извършени предварителна, 
междинна и последваща оценка в изпълнение на Закона за регионалното развитие (в 
сила от 31.08.2008г обн.ДВ.бр.50 от 30 май 2008г. изм. ДВ бр.47 от 23 юни 2009г. изм. 
ДВ бр.82 от 16 октомври 2009г. изм. ДВ. Бр.93 от 24 ноември 2009г.)

 Междинната оценка на ОПР на Община Братя Даскалови се извършва в период, 
когато на ниво ЕС вече е в ход подготовката за следващия период на програмиране 
2014г. - 2020г. на Политиката на сближаване. На 17 юли 2010 г. Европейският съвет 
прие  стратегия  „Европа  2020”,  която  е  продължение  на  Лисабонската  стратегия. 
Стратегия  Европа  2020  има  три  приоритета  –  интелигентен  растеж  (изграждане  на 
икономика,  основаваща се на знания и иновации),  устойчив растеж (насърчаване на 
икономика  с  високи  нива  на  заетост,  която  да  създава  условия  за  социално  и 
териториално сближаване).

Настъпилите  промени  във  вътрешните  и  външните  условия  в  нормативната 
институционалната и политическата среда след приемането на ОПР са отчетени при 
изготвянето на доклада за междината оценка.

Междинната  оценка  която  е  регламентирана  с  чл.  33  ал.1и2  от  3РР включва 
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

Целта на междинната програма е да подпомогне цялостното управление на ОПР 
неговото актуализиране,  ако е необходима, а също и осигуряване на информация за 
подобряване на изпълнението на плана и в честност – подобряване на координацията.

Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени 
в ОПР на община Братя Даскалови. Оценката е адресирана към три основни аспекта: 
реализация, съгласуваносст/адекватност и координация при прилаганетои

Основният  методически  подход  в  изготвянето  на  МО е  съчетано  от  външна 
експертна  оценка  и  консултиране  с  администрацията.  Основните  източници  на 
информация за МО на ОПР вкючват :
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• Общински план за развитие на Община Братя Даскалови (2007-2013г.)

• Област стратегия за развитие на Област Стара Загора (2005-2015г.)

• Междинна  оценка  на  Област  на  стратегия  за  развитие  на  Област  Стара 
Загора;

• Годишна  справка  и  доклади  на  изпълнение  на  ОПР  на  община  Братя 
Даскалови;

• Секторни стратегии и програми;

• Стратегически документи от по-високите нива – Стратегия „Европа 2020” с 
националните  цели  по  нея  пети  доклад  за  икономическото  социално  и 
териториално сближаване; бъдеще на политиката и сближаване;

• Официалните страници на УО на оперативните програми;

• Текуща статистика на НСИ и ГРАО;

• Информационна  система  за  управление  и  наблюдение  на  Структурните 
фондове

Обхват на междинната оценка

В  обхвата  на  МО  на  ОПР  влизат  оценка  на  изпълнението,  релевантност  на 
стратегията  и  капацитет  за  координация.  С  тази  оценка  се  цели  да  се  подпомогне 
управлението и наблюдението на ОПР. Тя е фокусирана върху аналитичен преглед и 
сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР на Община 
Братя Даскалови с оглед на настъпилите социално – икономически промени на местно, 
регионално и национално ниво, както и на реформата на кохозионната/ регионалната 
политика на ЕС и първоначалните ефекти от прилагането на оперативните програми за 
България с европейски съфинансиране за периода след 2007г.
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Методика – описание на използвания при оценката подход и 
извършените изследвания

При избора на методи за осъществяването на оценката са използвани Насоките 
на  Европейската  комисия,  описани  в  Инструмент  за  оценка  на  социално  – 
икономическото  развитие  EVALSED и Работен документ на  ЕК № 5 „Индикативни 
насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния период”.

Междинната  оценка  насочва  вниманието  си  върху  изпълнението  и 
подобряването на качеството на планирането. Посредством оценката на ефикасността и 
ефективността се поставя фокус върху изпълнението.  От своя страна фокусът върху 
подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:

1. Актуален преглед на изпълнението на ОПР;

2. Изследване на промените в контекста на плана за развитие;

3. Извършване на промени, при необходимост, за да се максимизира 
въздействието на ОПР.

Междинната оценка има ограничени възможности за оценка на въздействията – 
има изместване на проявлението на въздействията във времето, а и самата интервенция 
не  е  приключила.  Затова  екипът  си поставя  за  цел  изготвянето  на  ясен  документ  с 
изводи и препоръки за актуализация на ОПР с оглед на оставящото време за неговата 
реализация.

Методологията  на  междинната  оценка  е  основана  на  структуриран  и 
систематичен  подход  при  събиране,  анализиране  и  представяне  на  информацията  и 
може да бъде обобщена по следния начин:

1. Избор на логика на интервенцията;

2. Разработване на оценителна методика;

3. Събиране и оценка на първоначални данни;

4. Събиране на подробна информация посредством анкетиране и фокус – групи;

5. Оценка на основните количествени и качествени данни.

Междинната оценка обхваща времевия период 2007 – 2013г., в някои случаи и 
периода  до  месец  март  2012г.  Анализите,  констатациите  и  експертните  оценки  се 
отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се 
достига  до  детайли  по  години  или  по  отделни  компоненти  на  икономическите, 
социалните и екологичните сектори.

При  подготовка  на  междинната  оценка  е  събрана  информация,  която 
характеризира качеството на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР. По време 
на междинната оценка не се срещнаха трудности в процеса на работа. Община Братя 
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Даскалови  оказа  пълна  подкрепа  за  осигуряване  на  необходимата  информация  и 
документи, касаещи предмета на оценката.

До известна степен трудност за самата оценка представлява липсата на система 
от измерими индикатори за изпълнение на ОП.

Преглед на предходни оценки на публичните инвестиции на 
територията на общината

Независими/  възложени  оценки  на  публичните  инвестиции  в  община  Братя 
Даскалови  няма.  Информацията  от  наличните  отчетни  доклади  на  Община  Братя 
Даскалови и подбрани данни за проекти по оперативни програми и други публични 
инвестиции, позволяват представянето на достатъчно пълна картина за приоритетните 
инвестиционни проекти в общината и тяхното състояние.

Община Братя Даскалови 15



Междинна оценка по изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013г. на 
община Братя Даскалови, област Стара Загора

Анализ на промените в социално – икономическото развитие 
на общината

Географско разположение, административно – териториална 
структура

Местоположение
Община Братя Даскалови се намира в Южна България и е една от съставните 

общини на Област Стара Загора. Общината има 23 населени места с общо население 8 
677  жители  (01.02.11  г.). Разположена  в  Горнотракийската  низина,  община  Братя 
Даскалови  заема  497,434  кв.  км  от  територията  на  Старозагорска  област.  Обхваща 
южните склонове на Средна гора, на изток достига Чирпанските възвишения, а на юг - 
река Марица. На изток и север граничи с общините Чирпан, Стара Загора, Казанлък и 
Павел баня, а на юг и запад - с общините Брезово, Раковски, Садово и Първомай от 
Пловдивска област. Кметове на кметства - 6 бр. Кметски наместници - 16 бр.

Общинският съвет се състои от 13 общински съветници. Изградени са следните 
постоянни комисии:

• Икономическо развитие, бюджет и нормативна уредба;

• Устройство на територията, строителство, благоустрояване и хигиенизиране на 
населените места, селско и горско стопанство и екология;

• Здравеопазване и социални дейности;

• Образование, култура, вероизповедания, проблеми на младежта и спорта;

• Европейски проекти;

• Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Общината  е  типичен  селски район.  63% от поземления ресурс  са земеделски 
територии. Земите на общината са населявани от дълбока древност. Праисторическите 
селищни  могили  са  датирани  от  V-то  и  ІV-то  хилядолетие  преди  новата  ера. 
Обстоятелството, че покрай почти всяко съвременно село се откриват следи от антични 
и средновековни селища, ни кара да мислим, че селищната система е била изградена 
още тогава и по традиция се е запазила и до днес.

Транспортно-географското  положение  на  общината  е  един  от  специфичните 
фактори за нейното развитие. През територията преминава трасето на еврокоридор 4, 
чиито  елементи  са  автомагистрала  "Тракия"  и  отклонението  й  на  югоизток  - 
автомагистрала "Марица", която се изгражда на територията на общината. Също така 
преминават първокласен път Е773 – София – Пловдив – Бургас и главна ж.п. линия СЕ 
720 – София – Пловдив – Бургас.
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Релеф
Релефът е равнинен в южната част и нископланински на север.

Полезни изкопаеми
Общината  е  бедна  на  минерални ресурси.  В землището  на  с.  Православ  има 

находища на мрамор, които преди години са използвани. Кариерата за добив на този 
ценен строителен материал днес почти е преустановила дейността си.

Физико-географски процеси

Хидрогеоложки условия
Водният ресурс на общината е формиран от повърхностно течащите води и от 

съществуващите водоеми. Подземните води са ненапорни, със статично водно ниво на 
неголяма  дълбочина.  Речната  мрежа  на  територията  на  общината  е  слабо  развита. 
Основна е Омуровска река. Тя пресича общината в посока север - юг и отводнява една 
немалка част  от територията  й.  Западно от Омуровска  река  протича  и Рахманлийка 
река. Двете споменати реки са леви притоци на р. Марица. Напоителната система се 
състои от мрежа от микроязовири и малки водоеми.  Инфраструктурата, включително 
помпените станции на територията на общината, се нуждае от сериозна реконструкция 
и от изграждане.

Почви
В южната най-ниска част на общината са разпространени алувиално-ливадните 

почви.  Те обхващат терасата  на  р.  Марица и притока й  р.  Омуровска.  Имат висока 
водопропускливост, средна водозадържаща способност и добра аерация. Разпространен 
тип почви са също излужените черноземи смолници. В северната част на общината се 
срещат и канелено-горски почви. Съвсем малко са глинесто-песъкливите и хумусно-
карбонатните почви.

Климат
Климатът в общината е умерено континентален, с типичните особености на този 

пояс  и  ярко  изразен  континентален  характер.  Средната  годишна  температура  е 
11,0°С. Лятото  е  топло,  характерно  за  Тракийската  низина,  а  зимата  е  сравнително 
мека. Средната  годишна  температура  е  11,0оС.  Лятото  е  топло,  характерно  за 
Тракийската  низина,  а  зимата  сравнително  мека.  Лятната  сума  на  валежите  през 
последните години е твърде ниска. 

Годишната  сума  на  валежите  през  последните  години  варира  от  500  до  650 
л/кв.м.  Продължителните  засушавания  стават  все  по-чести  в  предвид  глобалното 
затопляне.  Дните  със  снежна  покривка  бележат  тенденция  на  намаляване. 
Преобладаващата посока на ветровете е запад-северозапад със скорост 1-5 м/сек и няма 
преноси на замърсители. Средната относителна влажност на въздуха е 70-80%.
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Техническа инфраструктура

Пътната инфраструктура на общината към началото на периода на планиране 
(2007 г. – 2013 г.), е сравнително добре развита в южната периферна част по посока 
Изток  –  Запад  и  осигурява  надеждна  връзка  с  големи  градове  като  Пловдив  и  Ст. 
Загора.

Проблемът, който пречи транспорта да работи надеждно като цялостна система 
са вътрешно-общинските пътища и връзките на общината в посока Север – Запад – 
Изток. На практика всички селища са на север от добрите пътища, а точно на север 
общината е силно ограничена от пътната инфраструктура, което я прави затворена, а 
селищата  –  трудно  достъпни  и  изоставащи  в  развитието  си,  въпреки  наличието  на 
вътрешен потенциал.

Ключови факти:

Общата дължина на пътната мрежа Около 170 км.

Клас на пътната мрежа Автомагистрали – 15км

Първи клас – 0 км

Втори клас – 12 км

Трети  клас – 87 км

Общински пътища(четвърти клас) – 66 км

Железопътни  спирки  на 
територията на общината

3 броя - Опълченец, Оризово и Черна гора

Пътната  инфраструктура  на  национално  равнище  –  международни  пътища  и 
главни  пътища  от  националната  пътна  мрежа,  които  преминават  през/близо  до 
общината  осигуряват  достъпност  на  туристически  обекти  в  дестинацията. 
Предимствата  на  общината  по  отношение  на  нейното  транспортно  –   географско 
положение са че през нейната южна част преминават важни трасета от първокласен път 
Е 773  -   София  –   Пловдив  –   Бургас  и  главна  ж.п.  линия  СЕ 720 -  
София – Пловдив – Бургас.  Това  е  и  част  от  трасето  на  Еврокоридор  №  4,  чийто 
елементи са автомагистрала “Тракия” и отклонението й на югоизток  –  автомагистрала 
“Марица”. С предстоящото завършване на автомагистрала “Марица” на територията на 
община Братя Даскалови ще се създаде един транспортен възел от много висок клас. 
През  последните  години  е  извършена  основна  реконструкция  на  пътя  от  с.  Братя 
Даскалови до х. Каваклийка.

Всички селища имат пътни връзки с общинския център – покритието с пътна 
мрежа е на добро равнище. Не може да се каже това от друга страна, за качеството на 
пътищата.

През последните 15 години са отделяни недостатъчно средства за нова пътна 
настилка и за ремонт, от което резултатите са изключително амортизирани общински 
пътища.
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Като  гранична община  Бр.  Даскалови  е  връзката  на  област  Ст.  Загора  със 
съседни общини от област  Пловдив, което е достатъчен мотив и за  подобряване на 
транспортната инфраструктура на областно ниво. Ремонтът на транспортните отсечки 
следва да бъде включен и в областния план за развитие.

Пътната  инфраструктура  се  подобрява  с  изпълнението  на  два  проекта  по 
програма „САПАРД” за ремонт на общинската пътна мрежа. Предстои разработването 
и  кандидатстването  с  проект  по  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за 
реконструкция на общинска пътна инфраструктура.

Водоснабдителни мрежи и водоизточници

Водният ресурс на общината:

 Е  формиран  от  повърхностно  течащите  води  и  от  съществуващите 
водоеми.

Речната  мрежа  на  територията  на  общината  е  слабо  развита.  Основна  е 
Омуровска река. Тя пресича общината в посока север – юг и отводнява една немалка 
част от територията й. Западно от Омуровска река протича и Рахманлийка река.

 Южната част на общината е  в басейна на река Марица,  която пресича 
общината в малък участък от землището на с Мирово. Двете споменати реки са 
леви притоци на р. Марица.

 Напоителната  система  се  състои  от  мрежа  от  микроязовири  и  малки 
водоеми.  Инфраструктурата, включително помпените станции на територията 
на  общината,  се  нуждае  от  сериозна  реконструкция  и  от  изграждане. 
Организационна форма  в тази посока са водните сдружения, които се очаква да 
заработят и да развият проектен капацитет, тъй като те ще са и заинтересована 
страна.

До  момента  на  територията  на  общината  има  изградени  две  сдружения  за 
напояване:

 СН „Ержа” с.Плодовитово с 1100 дка поливни площи и стопанисващо   1 язовир

 СН „Роса-М” с.Марково с 850 дка поливни площи и стопанисващо 1 язовир, 
които  обаче  все  още  не  са  постигнали  целта  за  която  са  създадени: 
възстановяване  на  хидромелиоративните  системи  и  подаване  на  вода  за 
напояване.

Ключови факти:

Източници  за  питейно  и  битово 
водоснабдяване

19 броя

Водоизточници с по-голям дебит “Халкабунар” – 80 л. /сек

“Бр. Даскалови” – 12 л. /сек

“Мирово” – 10 л. /сек

“Кашлабунар” – 7 л. /сек

Общ дебит на всички водоизточници Около 154 литра в секунда

Качество на мрежата Изпълнена от етернитови тръби – загубите на 
вода са над допустимите по нормите на ВиК

Селища  с  проблем  при  питейното с.  Славянин – преодоляването на проблема е 
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водоснабдяване залегнало  в  инвестиционната  програма  на 
плана за развитие.

Битова канализация за отпадни води Няма изградена

 Питейното и битово водоснабдяване е на добро ниво като обща картина – 
в сравнителен план с другите общини в областта общината е сред най-добре 
водоснабдените. Тенденцията към подобряване на този критерий е трайна – 
според официалните данни в рамките на четири години населението с режим 
на водоползване е намаляло от 7.5 на сто до под 1 процент.

 Напоителната инфраструктура е разрушена и са необходими инвестиции 
за възстановяване и изграждане.

 Битова  канализация  селищата  в  общината  нямат  –  изграждането  е 
необходимо да започне през новия планов период.

Водноканализационни мрежи и пречиствателни станции

Всички  от  селата  в  общината  са  водоснабдени,  но  липсва  изградена 
водноканализационна мрежа като ВиК оператор е ВиК Стара Загора – клон Чирпан. На 
територията на общината няма изградени и действащи пречиствателни станции.

Далекосъобщения

Покритието с телефонни комуникации е много добро, включително и с клетъчни 
телефонни услуги. Стационарната телефонна мрежа е цифровизирана.

Околна среда

В населените  места  има организирано  сметосъбиране  и сметоизвозване.  Това 
беше  постигнато  с  реализирането  на  проект  "Организирано  сметосъбиране  и 
сметоизвозване  на  ТБО  на  територията  на  Община  Бр.Даскалови"  СТК-
801451/25.08.08г. финансиран с безлихвен заем от ПУДООС.

Депа за твърди битови отпадъци

В изпълнение на предписанията, дадени в Констативен протокол № 092885 от 
01.10.2010г. на РИОСВ гр. Стара Загора за селското сметище в с. Оризово районът на 
сметището в местността “Кабата” е почистен. Теренът е подравнен и рекултивиран.

Съгласно Договор № 51 / 01.09.2010г. между Община Братя Даскалови и “Тера 
Билд” ООД гр. Бургас е възложена обществена поръчка с предмет “Ликвидиране на 
съществуващо неконтролирано депо за отпадъци с.  Братя Даскалови”.  В рамките на 
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договорения  срок  30.09.2010г.  изпълнителят  “Тера  Билд”  ООД  гр.  Бургас  изпълни 
възложената поръчка за ликвидиране на нерегламентираното депо за отпадъци.

От  месец  юни  2010г.  в  община  Братя  Даскалови  има  организирано 
сметосъбиране  и  сметоизвозване.  Отпадъците  се  извозват  до  общинско  депо  гр. 
Чирпан,  съгласно  Договор  №  158  от  03.06.2010г.  Има  закупени  контейнери  тип 
“Бобър”– 321 бр., кофи тип “Мева” – 2108 бр. и паркови кошчета – 430 бр., които са 
разпределени по населени места, в зависимост от броя на жителите. Сметосъбирането 
се извършва от екип,  състоящ се от трима души – шофьор и двама сметосъбирачи. 
Екипът  разполага  със  сметосъбиращ  камион  “MAN”  16  куб.  м.  –  собственост  на 
Общината.  Сметосъбирането  става  по  график  за  всички  населени  места.  Събраните 
отпадъци се извозват ежедневно до депото в гр. Чирпан.
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Население и демографски процеси
В демографски аспект развитието на населението е повлияно от икономическата 

и  социална  ситуация.  Демографската  структура  на  населението  е  подчинена  на 
установилите  се  през  последните  години  общи  тенденции  за  страната  свързани  с 
намаляване на броя на населението, застаряването на населението, ниската раждаемост, 
намаляване броя на сключените бракове, отрицателния естествен прираст и засилените 
миграционни процеси.

По данни на НСИ населението на Община Братя Даскалови към 31.12.2011г. 
наброява 8 546 души. Общината обхваща 23 населени места. Общинският център село 
Братя  Даскалови наброява  766 души,  което  е  8,96% от  населението  на  общината  и 
0,2314% от населението на Област Стара Загора.

Възрастово населението на общината е разделено както следва:

Под 9 – годишна възраст – 739 деца.

От 10 до 19 – годишна възраст – 798 деца.

От 20 до 64 – годишна възраст – 4 262 души. 

От 65 до 85 и повече години – 2878 души.

Преобладаващата възраст,  както е видно от данните по–горе е между 20 и 64 
години, което е точно трудоспособна възраст. Жителите на възраст от 65 до 85 и повече 
години са почти два пъти по-малко от населението в трудоспособна възраст.

Таблица на населението по настоящ адрес, възраст и пол – област Стара Загора, община 
Братя Даскалови – към 31.12.2011г.

Настоящ 
адрес – 
населено 
място

Общо Мъже Жени Под 7 от 7 
до 13

от 14 
до 17

от 18 
до 59 
жени

от 18 
до 62 
мъже

над 60 
жени 

над 63 
мъже

Братя 
Даскалови

756 355 401 37 23 24 139 182 216 135

Верен 181 93 88 2 3 3 17 32 67 57
Голям Дол 135 69 66 2 4 3 18 32 42 34
Горно 
Белево

270 129 141 16 19 7 41 53 83 51

Горно Ново 
Село

152 76 76 6 9 10 36 49 27 15

Гранит 703 343 360 59 41 19 152 171 152 109
Долно Ново 
Село

79 35 44 5 2 3 18 23 20 8

Колю 
Мариново

112 59 53 0 0 0 6 21 47 38

Малко 
Дряново

119 67 52 4 5 2 14 27 34 33

Марково 74 39 35 0 1 1 10 19 24 19
Медово 197 94 103 1 1 3 19 35 81 57
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Мирово 769 378 391 51 35 24 189 228 149 93
Малък Дол 64 29 35 1 1 0 3 9 31 19
Найденово 166 83 83 7 8 4 28 42 48 29
Опълченец 434 209 225 38 35 18 92 110 87 54
Оризово 1474 738 736 114 127 66 380 448 214 125
Партизанин 502 251 251 23 47 21 102 140 103 66
Плодовитово 731 351 380 18 18 16 171 198 182 128
Православ 237 118 119 5 11 3 33 56 79 50
Славянин 47 25 22 0 0 0 4 10 18 15
Съединение 112 54 58 4 2 2 12 21 41 30
Сърневец 153 83 70 1 3 0 16 39 51 43
Черна Гора 1439 710 729 163 146 84 311 374 228 133
Общо 8906 4388 4518 557 541 313 1811 2319 2024 1341

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес - област Стара Загора, община 
Братя Даскалови – 31.12.2011г.

Постоянен адрес Настояш адрес
Населено 
място

Общо Наст. 
Адрес в 
населен
о място

Наст. 
Адрес в 
населено 
място от 
общината 

Наст. 
Адрес 
извън 
общината

Общо Пост. 
Адре
с в 
нас. 
място

Пост. 
Адрес в 
нас. 
Място от 
общината 

Пост. 
Адрес 
извън 
общината

Братя 
Даскалови

659 601 5 53 758 601 9 148

Верен 130 113 1 16 181 113 1 67
Голям Дол 74 67 0 7 135 67 5 63
Горно Белево 232 208 3 21 270 208 1 61
Горно Ново 
Село

189 151 0 38 152 151 0 1

Гранит 640 583 1 56 703 583 2 118
Долно Ново 
Село

72 65 0 7 79 65 2 12

Колю 
Мариново

43 34 0 9 112 34 1 77

Малко 
Дряново

77 65 1 11 119 65 1 53

Марково 28 24 1 3 74 24 4 46
Медово 149 123 5 21 197 123 4 70
Мирово 647 594 8 45 769 594 1 174
Малък Дол 32 29 1 2 64 29 0 35
Найденово 144 124 1 19 166 124 0 42
Опълченец 324 270 4 50 434 270 10 154
Оризово 1400 1302 6 92 1474 1302 7 165
Партизанин 461 422 8 31 502 422 5 75
Плодовитово 561 504 3 54 731 504 7 220
Православ 153 130 1 22 237 130 1 106
Славянин 16 16 0 0 47 16 0 31
Съединение 73 64 1 14 112 64 0 48
Сърневец 81 59 2 20 153 59 0 94
Черна Гора 1397 1279 15 103 1439 1279 6 154
Общо 7588 6827 67 694 8908 6827 67 2014

От горните две таблици е видно, че община Братя Даскалови има относително 
стабилно демографско развитие. 
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Таблица механично движение на населението – източник ГРАО

Области общини Заселени Изселени Механичен прираст
Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

България 95368 46421 48947 100163 48479 51684 -4795 -2058 -2737
Стара Загора 4667 2282 2385 5197 2502 2695 -530 -220 -310
Братя Даскалови 201 99 102 184 89 95 17 10 7

От таблицата прави впечатление, че община Братя Даскалови има положителен 
прираст за 2011г.  – 17 души са се заселили да живеят на територията на общината. 
Въпреки понижения жизнен статус на населението през последните 20 години, както и 
силното въздействие на икономическата и финансова криза не се забелязва мигриране 
на хора в трудоспособна възраст към други икономически по-силно развити общини 
региони  или  страни,  а  напротив  налице  е  увеличаване,  макар  и  минимално  на 
населението от гл.т. на механичния прираст.

Въпреки това се утвърждават негативните тенденции в естественото развитие на 
населението, които се изразяват в ниската раждаемост на населението и относително 
високата  смъртност.  Външната  миграция  пряко  и  косвено,  също  допринася  за 
влошаване на демографската ситуация.

Заетост и безработица

По данни на НСИ към 01.02.2011година икономическата активност в община 
Братя Даскалови е както следва:

Общо Икономически активни Икономически 
неактивниОбщо Заети Безработни

ОБЩО ЗА СТРАНАТА 6389298 3329683 2834834 494849 3059615
С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 657 226 174 52 431
С.ВЕРЕН 185 34 31 3 151
С.ГОЛЯМ ДОЛ 86 12 10 2 74
С.ГОРНО БЕЛЕВО 233 41 23 18 192
С.ГОРНО НОВО СЕЛО 152 94 54 40 58
С.ГРАНИТ 600 248 189 59 352
С.ДОЛНО НОВО СЕЛО 61 16 16 - 45
С.КОЛЮ МАРИНОВО 83 12 12 - 71
С.МАЛКО ДРЯНОВО 84 11 10 1 73
С.МАЛЪК ДОЛ 60 6 6 - 54
С.МАРКОВО 44 6 6 - 38
С.МЕДОВО 205 34 31 3 171
С.МИРОВО 659 215 186 29 444
С.НАЙДЕНОВО 129 34 26 8 95
С.ОПЪЛЧЕНЕЦ 331 131 92 39 200
С.ОРИЗОВО 1184 501 378 123 683
С.ПАРТИЗАНИН 440 101 80 21 339
С.ПЛОДОВИТОВО 620 209 171 38 411
С.ПРАВОСЛАВ 176 46 42 4 130
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С.СЛАВЯНИН 38 8 8 - 30
С.СЪЕДИНЕНИЕ 99 20 20 - 79
С.СЪРНЕВЕЦ 121 30 18 12 91
С.ЧЕРНА ГОРА 1285 125 108 17 1160

От горната таблица прави впечатление, че в шест от селата на територията на 
общината  –  с.  Малък  Дол,  с.  Марково,  с.  Славянин,  с.  Долно Ново Село,  с.  Колю 
Мариново и с. Сърневец 100% от икономически активното население е заето и работи. 
В  почти  всички  села  икономически  неактивното  население  е  два  и  дори  три  пъти 
повече от икономически активното.

В  с.  Братя  Даскалови  функционира  филиал  на  Д  „БТ”  гр.  Чирпан,  който 
обслужва  населението  от  общината.  По  данни  от  Д  „БТ”  Чирпан  към  момента 
безработните  в  общината  са  746  души,  от  които  жените  са  328,  а  мъжете  са  418. 
Безработните младежи до 29г. са 214, като от тях жени са 138, а мъже 76.

Приоритет  на  общината  продължава  да  е  в  областта  на  намаляване  на 
безработицата и осигуряване на работни места. Продължава работата по проектите за 
развитие за създаване на временна заетост на хората.

Образование

По данни на НСИ образователната структура на населението от община Братя 
Даскалови към 01.02.2011г. е както следва:

Населени места Общо

Образо
вателн

а и 
научна 
степен 
„докто

р“

Висше Средно Основно Начално
Никога не 

посещавали 
училище

Дете (до 7 
години вкл., 
което още не 

посещава 
училище)

Общо за страната 6891177 1348650 2990424 1591348 536686 80963 14303
СТАРА ЗАГОРА 311615 52102 140936 71091 25685 4683 701

БРАТЯ 
ДАСКАЛОВИ 8677 3 415 2504 3031 1968 204 552
С.БРАТЯ 
ДАСКАЛОВИ 704 1 68 267 243 92 8 25
С.ВЕРЕН 196 25 99 45 18 2 7
С.ГОЛЯМ ДОЛ 88 9 34 38 5 2
С.ГОРНО БЕЛЕВО 264 16 70 98 60 6 14
С.ГОРНО НОВО 
СЕЛО 167 3 46 66 44 4 4
С.ГРАНИТ 690 29 151 303 148 14 45
С.ДОЛНО НОВО 
СЕЛО 70 3 18 20 25 4
С.КОЛЮ МАРИНОВО 83 10 39 29 5
С.МАЛКО ДРЯНОВО 95 6 31 38 13 2 5
С.МАЛЪК ДОЛ 61 9 22 23 5 1 1
С.МАРКОВО 46 6 16 20 4
С.МЕДОВО 211 1 30 84 78 15 1 2
С.МИРОВО 755 26 217 313 133 14 52
С.НАЙДЕНОВО 140 6 53 51 23 7
С.ОПЪЛЧЕНЕЦ 401 11 115 114 84 34 43
С.ОРИЗОВО 1447 59 374 444 418 29 123
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Населени места Общо

Образо
вателн

а и 
научна 
степен 
„докто

р“

Висше Средно Основно Начално
Никога не 

посещавали 
училище

Дете (до 7 
години вкл., 
което още не 

посещава 
училище)

С.ПАРТИЗАНИН 527 28 128 176 143 17 35
С.ПЛОДОВИТОВО 663 22 243 255 117 7 19
С.ПРАВОСЛАВ 194 8 72 86 23 5
С.СЛАВЯНИН 38 18 15 5
С.СЪЕДИНЕНИЕ 109 8 40 35 23 1 2
С.СЪРНЕВЕЦ 124 5 62 49 5 3
С.ЧЕРНА ГОРА 1604 1 28 305 492 560 64 154
Общо 8677 3 415 2504 3031 1968 204 552

Броят на жителите на общината, които никога не са посещавали училище, не са 
завършили начално образование или са само с начално образование е общо 2165 души., 
което е около 26% от общия брой на населението в общината.

На  територията  на  община  Братя  Даскалови  функционират  осем  детски 
заведения, от които седем ЦДГ в селата Горно Белево, Найденово, Братя Даскалови, 
Партизанин, Черна гора, Гранит и Мирово и едно ОДЗ в с. Оризово. Общият брой на 
децата в детските заведения е 165.

Таблица Брой на децата в детските градини в община Братя Даскалови

Детски градини Брой деца
ЦДГ „Незабравка” с. Бртая Даскалови 12
ЦДГ „Смехоранчета” с. Мирово 19
ЦДГ „Брояна” с. Партизанин 15
ОДЗ „Детелина” с. Оризово 61
ЦДГ „Н. Вапцаров” с. Гранит 15
ЦДГ „Буратино” с. Черна гора 19
ЦДГ „Иглика” с. Найденово 12
ЦДГ „Минзухар” с. Горно Белево 12
Общо 165

Материалната  база  (сграден  фонд,  обзавеждане),  използвана  за  нуждите  на 
предучилищното възпитание на децата, е на добро равнище.

Инфраструктурата на средното образование включва шест основни училища в 
селата Братя Даскалови, Партизанин, Черна гора, Оризово, Гранит и Мирово. В тях се 
обучават  547  деца.  В  населените  места  без  училища  за  децата  е  организиран 
ученически превоз.

Материалната база предоставя добри условия за провеждане на нормален учебен 
процес.

Таблица Брой на учениците в училищата в община Братя Даскалови

Училища Брой ученици
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СОУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови 81
ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово 44
ОУ „Г.С. Раковски” с. Партизанин 68
ОУ „Христо Ботев” с. Оризово 143 

16-ПГ
ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит 40
ОУ Св. Св. Кирил и Методий” с. Черна гора 140

15-ПГ
Общо 547

На територията на община Братя Даскалови функционират следните читалища:

• Читалище „Пейчо Минев”, с. Братя Даскалови. Към читалището има група за 
стари градски песни и група за художествено слово. Също така има библиотека, 
състояща се от 24 000 тома.

• Читалище „Пробуда”, с. Сърневец

• Читалище „Христо Ботев”, с. Гранит

• Читалище „Просвета”, с. Православ – библиотека с 16 540 тома.

• Читалище „Просвета”, с. Плодовитово – има грипа за народни песни, група за 
стари градски песни, детски колектив, библиотека с 9 336 тома.

• Читалище „Христо Ботев”, ц. Черна Гора – библиотека с 9788 тома.

• Читалище  „Отец  Паисий”,  с.  Горно  Белево  –  има  група  за  народни  песни, 
библиотека с 9 866 тома.

• Читалище „Христо Ботев”, с. Верен – има 2 състава за народни песни, детски, 
лазарски и коледарски състав, библиотека с 10 824 тома.

• Читалище „Иван Белев”, с. Колю Мариново – библиотека с 2 000 бр. книги.

• Читалище „Пробуда”, с. Оризово.

• Читалище „Христо Ботев”, с. Партизанин – има женска вокална група, група за 
стари градски песни, оркестър Омуровски чучулиги – за хумористични песни.

Община Братя Даскалови 27



Междинна оценка по изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013г. на 
община Братя Даскалови, област Стара Загора

Процеси и тенденции в социалната сфера

На територията на  с. Братя Даскалови съществува Младежкия център, в който 
има обособени компютърна и фитнес зала. Също така има изграден Дневния център за 
възрастни хора, с капацитет 40 /четиридесет/ потребители,  чрез който се ограничава 
социалната изолация на възрастните хора.

Домашен социален патронаж функционира в с.  Братя  Даскалови,  с  капацитет 
150  потребители,  обслужващ  16  населени  места  и  в   с.  Оризово,  с  капацитет  50 
потребители, обслужващ четири села в южната част на общината.

Чрез  патронажите  се  осигурява  храна  и  битови  услуги  в  домашна  среда  на 
възрастни хора със затруднено самообслужване.

От месец май 2008г. функционират Клубове на пенсионера в селата Партизанин, 
Черна  гора  и  Гранит,  също  така  продължава  да  развива  дейността  си  и  Клубът  на 
пенсионера в с. Медово.

От 2010г.  стартира проект “Подкрепа за достоен живот” по ОП “Развитие на 
човешките  ресурси”,  по  който  9  /девет/  лични  асистенти  обслужват  9  /девет/ 
потребители /деца и пълнолетни лица с трайни увреждания/.

Здравеопазване

Таблица Информация за медицинско обслужване за община Братя Даскалови

Здравни заведения  Индивидуални практики за първична 
медицинска помощ - 9 бр., от които 7 бр. – 
заети;
 Индивидуални практики за първична 
стоматологична помощ – 8 бр., от които 6 бр. 
– заети;

Здравен персонал  8 лекари
 3 стоматолози

Покритие на общината от лекари  ИППМП покриват  23-те населени места
Покритие  на  общината  от 
стоматолози

 От ИППСП са заети 6 и обслужват 16 
населени места

Болничното обслужване МБАЛ “Д-р Н. Тошев” - гр. Чирпан.
Спешна помощ Център за спешна медицинска помощ Стара 

Загора – филиал Братя Даскалови, открит на 
05.06.2009г.
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Здравното  обслужване  на  населението  в  общината  се  осъществява  само  от 
заведения на доболничната медицинска помощ (индивидуални медицински практики). 
На територията на общината са регистрирани 9 индивидуални практики за първична 
медицинска помощ и 3 практики за първична стоматологична помощ. 

През  месец  юни  2009г.  в  с.  Братя  Даскалови  е  открит  филиал  на  Спешна 
медицинска  помощ,  който  предоставя  здравни  услуги  на  жителите  от  23  села  от 
общината.  Във  филиала  работят  5  лекари  и  5  медицински  специалисти,  които 
осигуряват 24-часово здравно обслужване. Средствата за построяване и оборудване на 
спешния  център  в  размер  на  110 000  лв.  са  осигурени  от  Министерството  на 
здравеопазването.

В селата от общината училищата и детските градини се обслужват от съответния 
лекар в индивидуалната медицинска практика.

Материалната  база  е  на добро равнище.  Сградният фонд в някои от селата  е 
строен преди 1989г.

Болничното обслужване на населението от общината се извършва от болницата 
в гр. Чирпан. Там се намира и Центърът за спешна медицинска помощ.

Икономическо развитие

Към  периода  на  разработване  на  ОПР  на  община  Братя  Даскалови,  а  и  към 
момента  се  наблюдава  неблагоприятна  тенденция  към  по-слаби  темпове  на 
икономическо  развитие  в  сравнение  с  тези  за  страната.  В  условията  на  световна, 
икономическа и финансова криза тази тенденция е все по-ясно изразена, .

Според основните икономически показатели от второто полугодие на 2008г. до 
настоящият момент България, в това число и община Братя Даскалови, е засегната от 
световната  криза.  Обхванати  са  всички  сфери  на  икономиката,  сериозни  проблеми 
възникват  в  реалния  сектор,  финансовия  сектор  и  социалната  сфера.  От  второто 
тримесечие  на  2009г.,  българската  икономика  навлиза  в  рецесия,  съпроводена  с 
нарастване на безработицата и замразяване на инвестиционните програми.

Няколко  са  основните  канали,  по  които  международната  криза  навлиза  в 
България, а именно:

• Ограничаване  на  възможностите  за  износ  на  български  продукти  и 
услуги,

• Намаляване на притока на преки чуждестранни инвестиции,

• Ограничаване на достъпа до кредити и повишаване на цената им,

• Намаляване на трансферите на български граждани в чужбина,

• Намаляване на постъпленията от чуждестранни туристи,

• Ограничаване на постъпленията от транспортни услуги.
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Посочените негативни фактори водят до икономически дисбаланс и рецесия на 
националната икономика и в пълна степен оказват влияние и върху икономическото 
развитие на Община Братя Даскалови.

Карта на БВП на глава от 
насе-лението

Брутният  вътрешен  продукт  за  България,  в  това  число  и  община  Братя 
Даскалови е много нисък. БВП на жител на ЕС е € 25 140 за 2011г., то за България е 
€9 643.

Икономическите субекти на територията на Община Братя Даскалови са както 
следва:

В областта на селското стопанство:

Зърнопроизводители:
1. “Мира” ООД – с. Братя Даскалови, 
2. ЕТ “Георги Троев” – с. Братя Даскалови, 
3. ЗК “Напредък” – с. Братя Даскалови, 
4. “Гранд Агро” ООД – с. Гранит, 
5. СД “Ерато СИК – Иванова, Станчева и съдружници” – с. Медово, 
6. “Елит 95” ООД – с. Мирово, 
7. “Агроген – 07” ООД – с. Оризово, 
8. ЕТ “Гено Димитров” – с. Гранит, 
9. “Конекс Тива Агро” ООД – с. Оризово, 
10. ЗК “Възход” – с. Партизанин, 
11. ЕТ “Златекс” – с. Плодовитово, 
12. “Агро Златекс” – с. Черна гора, 
13. “Канекс 1” ООД – с. Православ, 
14. “Страйк 1” ООД – с. Православ, 
15. “Полексения 1932” ЕООД – с. Гранит, 
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16. Галина Димитрова Митева – с. Съединение, 
17. Диан Петров Нешев – с. Партизанин

Животновъди:
1. ЗП Руси Русев Димов – говеда, с. Партизанин; 
2. ЗП Димитър Стефанов – говеда, с. Опълченец; 
3. ЗП Васил Боев – говеда, с. Мирово; 
4. ЗП Тодор Ламбев – говеда, с. Гранит; 
5. ЗП Георги Стоилов Сотиров – говеда, с. Съединение; 
6. ЗП Валентин Минчев Вълков – кози, с. Верен; 
7. ЗП Адраман Бекташ Агаджик – кози, с. Долно ново село; 
8. ЗП Христо Николов Пантов – овце, с. Найденово.

Други:
1. “Конекс Тива” ООД – за преработка на земеделска продукция, с. Оризово; 
2. “Евтерпа” ООД – за производство на козметика и парфюмерия, с. Партизанин; 
3. “Клан ХЛ” ЕООД – за производство на патешки продукти,  с. Братя Даскалови; 
4. “Млечен  свят  2003”  ООД  –  производство  на  млечни  продукти,  с.  Братя 

Даскалови, 
5. “Елит 95” ООД – за производство на млечни продукти, с. Мирово; 
6. ЕТ “Слав Янчев” – за производство на фуражни смески, с. Оризово; 
7. Винарска изба „Кати Комерс”– с. Братя Даскалови; 
8. “Униселт” ООД – за ремонт на ел. двигатели, с. Партизанин.
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ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА БРАТЯ 
ДАСКАЛОВИ 2007-2012г.
                                                                                                                             
№ Наименование на програма, 

проект или дейност
Период на 

изпълнение 2007-
2010г. вкл.

Източник на 
финансиране

Стойност

                     2007 г
1. “Ремонт на читалище “Светлина” 

с.Опълченец
06. 2007 – 09. 2007 “Красива 

България”
   67 376 лв.

2. “Ремонт на пътна мрежа IV клас 
на територията на Община 
Бр.Даскалови”

09.2007г. – 
05.2008г.

Агенция САПАРД 1 853 634 
лв.(110 000 

от 
общината)

3. “Ремонт на улица в с. Бр. 
Даскалови”

10.2007г. – 
05.2008г.

Агенция САПАРД    92 646 лв. 
(18 000 лв. 

от 
общината)

2008г
4. “Ремонт на читалище “Хр.Ботев” 

с.Гранит”
16.06.2008г.- 
03.10.2008г.

“Красива 
България

116 471 лв.

5. Ремонт общинска пътна мрежа:
- Марково – Медово
- Найденово – Малко 

Дряново

2008г. Бюджет

36 000лв.

104 807лв.
6. Ремонт читалище Бр.Даскалови 2008г. Бедствия и аварии 110 306лв.
7. Ремонт  здравни служби:

- Оризово
- Горно ново село
- Мирово

2008г. Бюджет
15 000лв.
18 500лв.
12 809лв.

2009г
8. “Ремонт на читалище “Хр.Ботев” 

с.Партизанин”
2009 г “Красива 

България
179 728 лв.

9. “Реконструкция на общинско 
улично осветление”

07.11.2008г. – 
30.04.2009г.

Международен 
фонд “Козлодуй”

114 612лв.

10. Ремонт общинска пътна мрежа 2009г. Бюджет 138 816лв.
11. Ремонт читалище с. Братя 

Даскалови
2009г Бюджет   45 265 лв.

12. Ремонт сгради кметства 2009г Бюджет 121 448лв.
13. Ремонт  здравни служби:

- Оризово
- Съединение

2009г. Бюджет  30 282лв.

14. Изградени улични водопроводни 
отклонения 

2009г. Бюджет   67 257 лв.

15. Ремонт улично осветление 2009г. Бюджет 176 648лв.
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                    2010г
16. “Организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на ТБО на 
територията на Община Братя 
Даскалови”-съдове за 
сметосъбиране

2010г. ПУДООС към 
МОСВ

 227 713 лв.

17. “Археологически проучвания на 
тракийско-римски династичен 
център в района на Чирпанските 
възвишения V в.пр.Хр. – IV 
в.сл.Хр.”

2010 - 30.04.2011 Финансов 
механизъм на 
европейското 
икономическо 
пространство

345 845 
Евро

18. Ремонт общинска пътна мрежа 2010г. Бюджет 132 864лв.
19. Ремонт улици 2010г. Бюджет   35 120 лв.
20. Ремонт отводнителни канали 2010г. Бюджет   4 500лв.

2011г.
21. “Устойчиво развитие на с.Братя 

Даскалови чрез благоустрояване 
на съществуващия парк”

2009г. - 2011г. ПРСР 2007-2013
Мярка 322

783 838лв.

22. Ремонт на пътища ІV клас:
- Найденово – Съединение
- Медово – Марково – 

Малък дол

2011г. Бюджет
84 000лв.

46 000лв.
2012г.

23. "Повишаване  на  енергийната 
ефективност  в  ОУ "Хр.  Ботев"с. 
Бр.  Даскалови  и  ОУ  "Св.  Св. 
Кирил и Методий" с.Черна гора"

2010г. - 2012г. ОПРР 719 151лв.

24. “Прилагане на енергоефективни 
мерки в сградата на ОДЗ 
”Детелина”, с.Оризово”

2011г. – 2012г. Национален 
доверителен 
екофонд
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Оценка на продължаващата валидност на   SW  О  T     анализа  

Външната социално-икономическа среда в страна бележи устойчиво развитие и 
стабилност  в  периода  на  изготвяне  на  ОПР.  Основните  характеристики  на  средата 
могат да бъдат описани по следния начин:

• Средната стойност на растежа на БВП през периода 2000-2006 е 5,4 %

• Наблюдава се тенденция на непрекъснато намаляване на населението, както и 
влошаване на възрастовата структура

• След 2000г. нивото на безработица постепенно се намалява както през 2006 г. 
процента на безработицата е 9.1, което се доближава до средните стойности за 
ЕС-25 от 7,9 % от 2006г. 

Към момента се отчита значителна промяна в социално – икономическата среда 
в  страната.  Очакваният  растеж  и  стабилност  не  се  реализират  поради  промяна  в 
световната  макроикономическа  среда.  Глобалната  криза  се  отразява  на 
макроикономическите индекси и предизвиква понижаването на показателите.

Понижаването  на  показателите  на  национално  ниво  рефлектира  и  върху  по 
ниските нива – район, област и община.

Прегледът на слабите страни потвърждава отново описаните в ОПР, но е на лице 
засилването на някои от слабостите и заплахите:

• Неблагоприятни демографски тенденции, регресивна възрастова структура 
ниска раждаемост;

• Висок процент на хора със средно или по-ниска степен на образовние.

• Миграция на квалифицирани специалисти

• Концентриране на населението в по-големите села в общината;

• Висока безработица, нисък жизнен стандарт и ниски доходи;

• Остаряла  инфраструктура  –  незадоволителни  технически  параметри  и 
лошо  състояние  на  пътищата,  амортизирана  водоснабдителна  мрежа,  не 
изградени  канализационни  и  пречиствателни  системи  ниска  енергийна 
ефективност;

• Икономическата активност е съсредоточена главно в общинския център и 
по големите села от общината;

• Липсват  големи селища,  които да  играят  ролята  на  опорни центрове  на 
икономическото развитие на общината

• Използване  на  остарели  технологии  и  амортизирани  съоръжения,  не 
пълноценно работещи фирми с ниска конкурентно способност;

• Малките фирми нямат сериозен принос в общинската икономика; 
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• Инфраструктурата в малките селища не привлича инвеститорски интерес

• Аграрният сектор е с висок дял, натурално замеделие. 

Заключения
 SWOT анализът е все още валиден;

 Темите  на  SWOT  анализа  отразяват  както  базовите  стойности,  така  и 
обновените социално - икономически данни;

 Стратегията и целите на ОПР отразяват темите от SWOT анализа;

 Приоритетите  на  ОПР  продължават  да  бъдат  релевантни  за 
несъответствията и пропуските, идентифицирани от SWOT-анализа.

 Мерките  на  ОПР отговарят  адекватно  на  нуждите,  идентифицирани при 
SWOT анализа
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Оценка  на  продължаващата  уместност  и  съгласуваност  на 
ОПР с регионалните и национални планови и стратегически 
документи

Общинският план за развитие представлява най-важният стратегически планов 
документ за устойчиво интегрирано местно развитие. От една страна той служи като 
инструмент за решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи, а от друга 
страна  осигурява  „вход”  към  националните  и  европейски  финансови  ресурси. 
Посредством отчитане на специфичните характеристики и потенциал на общината, чрез 
ОПР  се  определят  средносрочните  цели  и  приоритети  за  развитие  на  общината  в 
съответствие с целите и стратегиите на плановите документи от по-висок ранг.

В тази част на Междинната оценка се съпоставят уместността, съгласуваността и 
изпълнението  на  целите,  приоритетите  и  специфичните  цели  на  ОПР  с  тези  на 
Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, 
Националната  стратегия  за  регионално  развитие,  Стратегията  от  Гьотеборг, 
Лисабонската стратегия и Стратегия „Европа 2020”.

Като  цяло  определените  стратегически  цели  в  актуализирания  РПРЮИР  се 
запазват  и  продължават  да  бъдат  уместни  и  след  неговата  актуализация.  Целите  и 
приоритетите на ОПР на Община Братя Даскалови също са в съответствие с плана за 
развитие  на  Югоизточен  район,  като  кореспондират  и  с  Областната  стратегия  за 
развитие на Област Стара Загора.

Стратегическите цели на ОПР – Братя Даскалови продължават да са актуални и 
уместни.

Превръщането  на  ЕС  в  най–динамичната  и  конкурентноспособна  световна 
икономика,  основана  на  знанието  и  способна  да  генерира  устойчив  икономически 
растеж с повече и по-привлекателни работни места и подобрено социално сближаване е 
основна цел на Лисабонската стратегия (2000г.).  Целите за растеж,  заетост,  работни 
места  и  намаляване  на  бедността  са  водещи  и  в  обновената  Лисабонска  стратегия 
(2005г.). Стратегията от Гьотеборг допълва Лисабонските цели в частта за опазване на 
околната среда. В това отношение заложените специфични цели и приоритети на ОПР 
Брата Даскалови звучат актуално и тяхното изпълнение бе довело до реализиране на 
общоевропейските цели и планове.

„Европа 2020” е стратегията за растеж на ЕС за следващото десетилетие. В един 
променящ се свят стремежът е ЕС да се превърне в една интелигентна,  устойчива и 
приобщаваща  икономика.  Тези  три  взаимно  подкрепящи  се  приоритети  трябва  да 
подпомогнат  ЕС  и  страните  членки  да  постигнат  високо  ниво  на  заетост, 
продуктивност и социално сближаване. ЕС поставя пет амбициозни цели, които да се 
постигнат до 2020 – за заетост, иновации, образование, социално сближаване и климат/ 
енергия. Всяка страна членка трябва да приложи свои собствени национални цели във 
всяка от тези области. Конкретни действия на национално ниво и ниво ЕС са в основата 
на стратегията.

Петте цели на ЕС през 2020:
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• Заетост – 75 % от 20 – 64 – годишните да бъдат заети.

• Научно  изследователска  дейност/  иновации  – 3  %  от  БВП  на  ЕС 
(комбинирано  публичен  и  частен)  да  бъде  инвестиран  в  научно  – 
изследователска дейност/ иновации.

• Климатични промени/ парникови емисии – 20 % (или дори 30% ако 
бъде постигнато задоволително международно споразумение след Киото) по-
ниски от 1990; 20% от енергията да е от възобновяеми енергийни източниц; 
20% нарастване на енергийната ефективност.

• Образование – намаляване на нивото на отпадане от училище под 10%; 
най–малко 40% от 30 – 34 – годишните да са завършили трета степен на 
образование (или неин еквивалент).

• Бедност/ социална изолация – най–малко 20 милиона човека по–малко 
живеещи в бедност и социална изолация или в риск от това.

Целите  дават  обща  визия  за  основните  параметри  на  ЕС  през  2020.  от  своя 
страна  те  са  превърнати  в  национални  цели,  така  че  страните  членки  да  могат  да 
проверят своя напредък по тези цели.

Тези общи цели могат да бъдат постигнати чрез комбинация от национални и 
европейски действия, като са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се:

o Подобряването  на  образованието  подпомага  намаляването  на  бедността  и 
повишава нивото на заетост.

o Повече научноизследователска дейност/ иновации в икономиката, комбинирани 
с по–ефективни ресурси,  ни правят по–конкурентноспособни и създават нови 
работни места.

o Инвестициите в по–чисти технологии се борят с промените в климата, докато в 
същото време създават нови работни места и нов бизнес.

При планиране на Общинския план за развитие за следващия програмен период 
2014 – 2020 г. тези цели трябва да бъдат взети предвид.

Извод: Целите и приоритетите на ОПР – Братя Даскалови са в съответствие 
с  европейските,  националните  и  регионалните  планови  и  стратегически 
документи, но са много амбициозни. Липсва точно определено време за постигане 
на  целите.  Няма  яснота  относно  конкретни  действия  и  мерки  за  тяхното 
изпълнение.

Препоръчваме  общинската  администрация  да  прегледа  и  актуализира 
План за действие и изпълнение на ОПР до 2013г.
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Измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на 
регламентираните индикатори

Съгласно  Методическите  указания  на  МРРБ,  ОПР  следва  да  включва 
разработена  система  за  индикатори  за  целите  на  текущия  мониторинг  и  оценки. 
Системата следва да включва индикатори за:

• Ресурси – съотносими към бюджета,

• Продукти в резултат на извършваните дейности,

• Резултати  от  проектите  –  показател  за  ефективността  и  ефикасността  от 
изпълнението им,

• Въздействия върху целевите групи и общинската общност, измерими определен 
период след приключване на проектите.

Индикаторите следва да имат количествен измерител. Необходимо е също така 
още в етапа на изработване на ОПР да се определят базови стойности, спрямо които в 
последствие да бъде измервано изпълнението.

ОПР на община Братя Даскалови съдържа индикатори за постигане на основната 
цел.  Тези  индикатори  обаче  не  следват  указанията,  не  са  разделени  съгласно 
изискванията за индикатори за продукти, резултати и въздействия, а също така нямат и 
определени  базови  стойности.  Текущ  мониторинг  не  е  правен  от  общината.  Това 
затруднява  измерването  на  динамиката  на  изпълнение  на  ОПР  въз  основа  на 
регламентираните  индикатори,  което  от  своя  страна  затруднява  получаването  на 
информация и отчетност.

Основни  индикатори  за  мониторинг  на  общински  план  за  развитие  на 
община Братя Даскалови:

Компонент „Икономика":

• Ръст на местните и чуждестранни инвестиции в модернизация и разширяване на 
съществуващите производства /2004 г. = 100%/;

• Повишен  брой  създадени  и  динамично  развиващи  се  нови  икономически 
структури, не по-малко от 2 до 2010 и 5% увеличение ежегодно след последната 
година до 2013 г.;

Компонент „Повишено качество на живот”

• Над 20  %  от  лицата  между  16-28  години  с  незавършено  образование  - 
ограмотени и квалификацирани до 2010г. и 50% до 2013г.

• Повишена заетост – над 30% от безработните устроени на работа към 2013 г.

• Създадена Общинска стратегия за образованието.
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• Създаден Обществен съвет за образование и професионално обучение до 2009 г.

• Разработена Общинска програма за професионална квалификация до 2009 г.

• С не по малко от 3% годишно повишени доходите на населението до 2013 г. 

• Система  от  мерки  за  реинтеграция,  ограничаване  и  предотвратяване  на 
социалната изолация на лица в неравностойно положение въведена до 2009 г.

• С повече от 5 % ежегоден ръст на озеленените площи в Общината и нарастване 
броя на благоустроени дворове на училища и детски градини

• Ежегодно засадени над 3000 бр. дървесна растителност;

• Разработена и действаща програма за повишаване на екологичната култура до 
2010 г.

• Реставрирани  и  консервирани  20  %  от  културно-историческите  обекти  на 
територията на Общината с съвременни технологии до края на 2013 г.

• Разработена маркетингова политика за популяризиране на Общината

• Създадена уеб страница с информация за възможностите за туризъм в Общината

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Приоритет 1: Постигане на конкурентноспособна икономика

 Брой стопански единици, вкл. по отрасли

 Нетни приходи от продажби, вкл. по отрасли

 Разходи за  ДМА, вкл. по отрасли

 Брой фирми с внедрени системи за качество по ISO и др.

 Заети площи с култури и средни добиви

 Размер на обработваемата земя и пустеещи земи

 Брой животни и средна продуктивност

 Брой туристи

 Брой превозени пътници по видове транспорт

 Обем на строителството 

 Обем на външните инвестиции

 Обем на отпуснати кредити, вкл. по отрасли

 Обем привлечени средства от външни програми и проекти

Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура

 Брой  или  км.  изградени/ремонтирани/подменени  елементи  на  пътната 
инфраструктура /пътища, улици, пътни съоръжения и др./
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 Брой   или  км.  изградени/ремонтирани/подменени  елементи  на  енергийната 
инфраструктура /подстанции, трафопостове, мрежи и др./

 Брой   или  км.  изградени/ремонтирани/подменени  обекти  на  водостопанската 
инфраструктура  /водоеми,  водопроводи, мрежи, канализации,  хидромелиоративни 
съоръжения/

 Брой  или км.  изградени/ремонтирани/подменени елементи на съобщителната 
инфраструктура /централи, клетки, кабелни мрежи, станции и др./

 Площ санирани жилища

 Брой актуализирани устройствени планове

Приоритет  3:  Развитие  на  човешкия  потенциал,  подобряване  на 
привлекателността и качеството на живот в общината:

 Брой на населението

 Основни  демографски  характеристики  /брачност,  раждаемост,  смъртност, 
механичен и естествен прираст/

 Брой заети и безработни лица и коефициенти на заетост и безработица

 Обхванати лица от програми за заетост

 Обхванати лица от социалните услуги

 Средна работна заплата и среден доход на домакинство

 Брой деца в детски градини и ученици в училищата

 Усвоени средства за изграждане и ремонт на социалната инфраструктура

 Усвоени средства за закупуване на ново оборудване и обзавеждане 

 Усвоени средства за културни и спортни инициативи

 Замервания на параметрите на компонентите на околната среда /състояние на 
въздуха, водите, почвите, шума/

 Брой/площ нерегламентирани сметища

 Новосъздадени или благустроени зелени площи

Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса 
на управление:

 Брой служители повишили квалификацията си;

 Брой въведени нови административни услуги;

 Брой подобрени административни услуги;
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 Изграден съвет за икономическо развитие

Конкретни коментари по отношение на индикаторите:

Горепосочените  обобщени  индикатори  са  съотнесени  към  всеки  един  от 
конкретно  формулираните  в  ОПР  приоритети,  но  не  са  посочени  количествени 
стойности за тяхното измерване. Индикаторите условно са разделени на 2 групи: 1) за 
компонент „икономика” и компонент „повишено качество на живот”; 2) индикатори за 
наблюдение  и  оценка.  Прави  впечатление,  че  при  индикаторите  по  компонент 
„икономика” и компонент „повишено качество на живот” има визирани количествени 
стойности и времеви период за тяхното постигане. При индикаторите за наблюдение и 
оценка обаче такива не са упоменати.

Заключение:
От направения преглед на индикаторите за оценка на изпълнението на ОПР се 

вижда, че са положени значителни усилия за осъществяване на дейностите от ОПР от 
страна на общинската администрация. Необходимо е през оставащия период до 2013 г. 
да  продължат  усилията  за  подобряване  на  базовата  инфраструктура,  както  и 
образователната и социална инфраструктура.

Нужно е реконструкцията и модернизацията на пътната инфраструктура, в това 
число  и  уличната  мрежа  в  населените  места,  да  бъде  един  от  приоритетите  в 
политиката на общината за подобряване на качеството на живот и привлекателността 
на населените места.

Основен  недостатък  при  извеждането  на  индикаторите  в  ОПР  е  липсата  на 
количествени  и  качествени  стойности,  които  трябва  да  бъдат  достигнати  при 
реализация на ОПР.
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Оценка на степента на изпълнение на целите на ОПР

Визията  на  Общинския  план  за  развитие  на  община  Братя  Даскалови  се 
дефинира както следва:

Просперираща  община  с  модерно селско  стопанство,  преработвателна 
промишленост, спокойно място за живеене, чиста околна среда и възможности за 
развитие на младите хора.

Основната стратегическа цел за постигане на визията е:

Да  постигне  икономически  растеж,  подобрено  качество  на  живот  и 
възможности  за  развитие  на  своите  граждани,  запазено  и  оценено  природно  и 
културно наследство.

Стратегическата  цел  е  насочена  към  основните  приоритети  в  развитието  на 
общината. Тя е постигната до определена степен, тъй като не са осъществени всички 
заложени  проекти. Относно  постигането  на  икономически  растеж,  развитието  на 
конкурентноспособна  икономика  “основана  на  знанието”  и  привличането  на 
инвестиции, целта също не може да бъде реализирана изцяло поради настъпилите 
промени в икономическа ситуация – икономическата и финансова криза от 2009г.

Като  цяло  четирите  стратегически  приоритети  на  ОПР  съответстват  на 
средата,  която  е  обект  на развитие.  Има обаче  настъпили  промени свързани  с 
влошаване на икономическата среда и задълбочаване на социалните проблеми.

В общи линии стратегията е в пълно съответствие с плановете и политиките от 
по-високо ниво, а именно Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора, 
Регионалния план за развитие на Югоизточен район и пр.

Държавният и общинският бюджети са силно лимитирани, частните инвестиции 
оскъдни В следствие на  продължаващата  икономическата  и  финансова  криза,  която 
оказва в най-голяма степен влияние върху изпълнението на стратегията и общината 
разчита предимно на привличане на инвестиции от Европейските фондове посредством 
оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

На база досегашното изпълнение на ОПР, както и прогнози в средносрочен план 
може да се оцени,  че планираните  цели и приоритети са значими и към настоящия 
момент. Оценката на значимостта на приоритетите за развитието на общината съвпада 
с действията на администрацията, бизнеса и структурите на гражданското общество за 
решаването на основните проблеми на територията.

На тази основа, основните приоритети на стратегията са:

Приоритет 1: Постигане на конкурентноспособна икономика.

Приоритет 1 акцентира върху подобряване на бизнес средата в общината, като 
вниманието  е  върху  повишаване  конкурентоспособността  на  малките  и  средни 
предприятия;  развитието  на  информационните  и  комуникационни  технологии; 
създаване на публично – частни партньорства и инициативи.
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Това се постига посредством заложените 4 специфични цели и общо 13 мерки за 
тяхната реализация.

Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика

Предвидените мерки за реализацията на цел 1 акцентират върху въвеждане на 
иновации,  технологично  развитие,  подкрепа  за  фирми  в  общината,  развитие  на 
инфраструктурата, участие в регионални клъстери и мрежи и създаване на публично – 
вастни партньорства и инициативи.

Мярка 1: Технологично развитие и въвеждане на иновациите;

Към настоящия момент община Братя Даскалови не разполага с човешки ресурс 
за създаване на база данни за маркетингова информация.

Мярка 2: Подкрепа за утвърдени фирми в Общината;

Има възстановени  лозови  насаждения  в  селата  Бр. Даскалови,  Горно  Белево, 
Партизанин, Гранит. Оранжерийното производство се развива основно в селата Мирово 
и Плодовитово, като основно е в личните дворове на жителите на селата. Разширени са 
площите със зеленчуци и технически култури, увеличени са с 2200 дка. масивите от 
етерично-маслени  култури.  Има  подадени  проекти  за  животновъдни  ферми,  които 
чакат одобрение.

През 2008г. е създадено общинско пчеларско дружрство «Сърнена средна гора» 
със седалище в с. Братяя Даскалови, в което членуват над 30 пчелари. През 2009г. на 
празника на общината се проведе изложба - базар на пчелен мед и пчелни продукти. 
През 2012г във връзка със синдрома на празния кошер е извършено подпомагане НП 
«ДЕ  МИНИМУМ»  за  подпомагане  на  регистрираните  земеделски  производители  – 
пчелари. По националната 3 годишна програма по пчеларство се подпомагат основно 
млади фермери за развитие на пчеларски ферми. Съществен недостатък по програмите 
е малкия обхват на стимулираните пчелари.

Мярка 3: Подкрепа за развитие на бизнес инфраструктурата;

Всички  терени  в  общината  са  инфраструктурно  благоустроени  с  ток,  вода  и 
водопроводна мрежа, като има наличие и на свободна материална база. 

Мярка 4: Участие на общината в регионални клъстери и мрежи;

Към настоящия момент общината не участва в регионален клъстер,  но ако се 
изгради такъв, общината има готовност да се включи.

Мярка  5:  Създаване  на  публично-частни  партньорства  и  инициативи  за 
икономическо развитие;

През  2009г.  започна  изграждането  на  МИГ  „Брезово  -  Братя  Даскалови”  с 
участието на 2-те общини, местния бизнес и НПО в общината.

Цел 2: Стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП

Мярка 1: Подкрепа на МСП от Общината;

На този  етап  няма  разработена  общинска  програма  за  развитието  на  МСП и 
създаване на общински фонд за МСП.

Мярка 2: Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден 
бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места;

Разработена  е  стратегия  по  заетостта,  с  която  общината  се  стреми  да  окаже 
подкрепа на малките и средни предприятия за разкриване на работни места.
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Мярка 3: Повишаване на диалога и информираността между МСП и общината;

 Общината има интернет страница, в която се публикува актуална информация, 
до която имат достъп представителите на МСП и всички жители.

Цел  3:  Подобряване  на  достъпа  и  развитието  на  информационните  и 
комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП

Мярка 1: Създаване на технологична инфраструктура на електронна Община;

Ежегодно  общината  закупува  компютри  с  лицензиран  софтуер,  като  по  този 
начин се улеснява обработката и достъпа до информация.

Мярка 2: Реконструкция и модернизация на център за услуги на гражданите;

Закупен е нов ксерокс, внедрена е деловодна система „Архимед”.

Цел 4: Развитие на атрактивен туризъм 

Мярка 1: Развитие на селския, еко и културен туризъм;

Реализиран  е  проект  с  участието  на  общините  Братя  Даскалови,  Садово  и 
Първомай за популяризиране на различните възможности за туризъм на територията на 
тези общини.

Също така има разработена програма за развитие на туризма в общината.

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

Реализиран  е  проектът  “Археологически  проучвания  на  тракийско-римски 
династичен център в района на Чирпанските възвишения V в.пр. Хр. – IV в. сл. Хр.”

Мярка 3: Запазване на културните традиции:

Ежегодно  се  провеждат местните  събори на  селата  в  общината.  Ежегодно  се 
чества  празника  на  община  Бр.  Даскалови.  Закупени  са  народни носии за  детски  и 
дамски състав към читалище Бр. Даскалови.

Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура.

Приоритет  2  поставя  акцент  върху  техническата  инфраструктура,  нейната 
реконструкция и модернизация.

В приоритета е заложена 1 цел,  която трябва да се реализира посредством 7 
мерки.

Цел 1: Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура.

Вниманието е насочено към водоснабдяването, съоръженията за отпадни води, 
пътищата  в  общината,  информационната  и  комуникационната  инфраструктура, 
енергийната ефективност и благоустрояването на населените места.

Мярка 1: Подобряване на водоснабдяването;

Водоснабдяването  в  общината  се  извършва  от ВИК  -  гр.  Чирпан. Внесен  е 
проект  за  ремонт  и  рехабилитация  на  водопроводната  мрежа  в  селищата  Братя 
Даскалови и Оризово.Частично е подменена водопроводната мрежа в с.Черна гора.

Мярка 2: Изграждане на канализации и пречиствателни съоръжения за отпадни 
води, отговарящи на стандартите на ЕС;

Към момента  няма  реализирани  проекти  за  изграждане  на  канализационни  и 
пречиствателни съоръжения за отпадни води в общината.
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Мярка  3:  Реконструкция  и  модернизация  на  местната  транспортна 
инфраструктура – пътища;

Извършен е ремонт на улична мрежа в с. Братя Даскалови. Реализиран е проект 
“Ремонт на пътна мрежа IV клас на територията на Община Бр. Даскалови” на стойност 
1 853 634 лв. като съфинансирането от страна на общината е в размер на 110 000 лв.- 
извършен е основен ремонт на пътя Верен – Православ и Верен – Кольо Мариново. 
Извършен е  и  основен ремонт  на  пътя  Братя  Даскалови – Горно ново село – хижа 
„Каваклийка”.

Мярка  4:  Изграждане  на  съвременна  информационна  и  комуникационна 
инфраструктура – ИНТЕРНЕТ;

Подписано е споразумение за сътрудничество с ИА”Електронни съобщителни 
мрежи и информационни системи” за изграждане на широко-лентов достъп до интернет 
в селски и слабо урбанизирани райони.

Мярка 5: Въвеждане на енергийно-ефективни мерки;

В  периода  2010  –  2012г  се  реализира  проект  „Повишаване  на  енергийната 
ефективност в ОУ „Хр. Ботев” с . Бр. Даскалови и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. 
Черна Гора.  Също така  сега  се  реализира  и проект „Прилагане на  енергоефективни 
мерки в сградата на ОДЗ „Детелина”, с. Оризово”.

Мярка 6: Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа;

Дейностите по подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа 
се извършват от EVN гр.Чирпан.

Мярка 7: Благоустрояване на населените места от Общината;

Извършен  ремонт  на  площадите  в  селата  Братя  Даскалови  и  Верен. 
Обществените сгради имат изграден достъп за хора с увреждания. Извършен е ремонт 
на читалищата в селата Братя Даскалови, Медово, Оризово, Партизанин и Опълченец. 
Изработен е проект и започва строеж на църква в с. Съединение. Извършен е ремонт на 
църквата в с.Кольо Мариново.

Приоритет  3: Развитие  на  човешкия  потенциал,  подобряване  на 
привлекателността и качеството на живот в Общината.

Този приоритет акцентира върху качеството на човешкия капитал, социалните 
услуги,  здравните  услуги,  интегриране  на  хората  в  неравностойно  положение, 
обществен ред и сигурност и екологичните дадености на общината.

Приоритет  3  включва  6  специфични  цели  с  общо  14  мерки  за  тяхната 
реализация.

Цел 1: Повишаване качеството на човешкия капитал

Тази цел съдържа общо 4 мерки. Тя насочва вниманието към подобряване на 
условията, в които се осъществява обучението на хората, създаването на възможности 
за повишаване на квалификацията и включване в курсове за преквалификация.

Мярка 1: Подобряване на обучителната среда;

Осъществен е ремонт на сградния фонд на училища в Бр. Даскалови и Черна 
гора  и  ОДЗ «Детелина»  с.  Оризово.  Във  всяко  училище  има  изграден  компютърен 
кабинет.  Всяко  училище  има  достъп  до  интернет.  Ремонтирани  са  физкултурните 
салони в с.Оризово и с.Черна гора.
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Мярка 2: Повишаване на образователното ниво;

Реализиран е   проект «Успех» и НП «Грижа за  всеки ученик» в ОУ «Св.Св. 
Кирил и Методий» с. Черна гора.

Мярка 3: Повишаване на професионалната квалификация;

Разработена е  стратегия  по заетостта  на  община Братя  Даскалови за  периода 
2007-2013г. Ежегодно служителите от общинската администрация участват в курсове 
за повишаване на квалификацията.

Мярка 4: Стимулиране и развитие на системи “учене през целия живот”

През 2009г. 15 души от общината получиха международен сертификат от „IT 
CARD” за работа с компютър. Ежегодно служителите от общинската администрация 
участват в курсове за повишаване на квалификацията.

Цел 2: Подобряване на социалните услуги

Специфична цел 2 включва 2 мерки за осъществяването й. Тук акцента е върху 
ограничаване  на  безработицата,  повишаване  на  икономическата  активност  на 
населението и интегрирането на рисковите групи на пазара на труда.

Мярка  1:  Ограничаване  на  безработицата  и  повишаване  на  икономическата 
активност на населението;

Повишаване на професионалната квалификация, чрез програмите към „Бюро по 
труда”. Осигурени са 9 лични асистенти на възрастни хора по програма „Подкрепа за 
достоен  живот”.  Включване  на  безработни  хора  в  програмите  «ОСПОЗ»,  «Старт  в 
кариерата», «Развитие и реализация».

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

Продължително безработните младежи се включват с предимство в програмата 
„ОСПОЗ”. В програмата „Развитие” се обучават 17 безработни за придобиване на нови 
умения:  „Работник  поддръжка  сгради”  и  „Работник  поддръжка  на  пътища”,  като 
предстои още 20 души да се включат в програмата.

Цел 3: Разширяване и подобряване на здравните услуги

Тази специфична цел включва две мерки за реализация, които са насочени към 
подобряване качеството на здравните услуги и повишаване на ефективността им.

Мярка 1: Стимулиране на новите икономически отношения в здравеопазването, 
подобряване на качеството на услугите;

Извършен  е  ремонт  на  здравните  заведения  в  селата  Оризово,  Опълченец, 
Съединение  и  Братя  Даскалови. Общината  участва  в  проект  «Подкрепа  за  достоен 
живот»  по  ОПРЧР,  в  който  9  лични  асистенти  обслужват  9  потребители  в 
неравностойно положение.

Мярка  2:  Промени  в  здравната  система,  с  оглед  на  повишаване  на  нейната 
ефективност.

През 2009г. е разкрит Център за спешна медицинска помощ в с.Братя Даскалови, 
който предоставя спешна помощ на жителите от общината.

Цел  4:  Развитие  на  социалната  съпричастност  към  хората  в  неравностойно 
положение и интегрирането на ромите.
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Тази специфична цел включва в себе си две мерки за реализация. Тези мерки са 
насочени към хора в неравностойно положение, хора с увреждания и малцинствата.

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

Общината участва в проект «Подкрепа за достоен живот» по ОПРЧР, в който 9 
лични асистенти обслужват 9 потребители в неравностойно положение. Разработен е и 
внесен проект по ОПРЧР «Помощ в дома» за подпомагане на хора в неравностойно 
положение , в който е предвидено 30 лица да обслужват 60 потребители.

Мярка 2: Подобряване на условията на живот и включване на ромите и бедните 
малцинствени групи в социално – икономическия живот на Общината;

По програма „ОСПОЗ” и по програма „Развитие” към Бюро по труда ежегодно 
се  включват  предимно  роми.  Към  момента  в  програмата  участват  17  души,  като 
предстои включването на още 20. Програма „ОСПОЗ” се реализира за първи път от 
община Братя Даскалови.

Цел 5: Гарантиране на обществен ред и сигурност

Включените тук мерки насочват усилията на общинската администрация към 
повишаване на сигурността на жителите от общината и намаляване на престъпността.

Мярка 1: Осъществяване на последователна общинска политика гарантиране на 
сигурността и предотвратяване на престъпленията.

От  края  на  2010  г.  е  изградено  и  функционира видео  наблюдение  на 
кръстовището в с.Братя Даскалови. Предстои изграждане на такива на кръстовищата в 
селата Оризово и Плодовитово.

Цел 6: Запазване на екологичното състояние на общината

Цел  шест  включва  три  мерки  насочени  към  опазване  на  околната  среда  и 
премахване на нерегламентираните сметища.

Мярка  1:  Премахване  на  нерегламентираните  сметища,  организиране  на 
събирането, депонирането и третирането на отпадъците съгласно нормите на ЕС.

През  2010г.  са  премахнати  нераглементираните  сметища  в  селата  Братя 
Даскалови  и  Оризово.  През  същата  2010г.  започна  организирано  сметосъбиране  и 
сметоизвозване на отпадъци в общината,  закупен  е автомобил и съдове за  смет тип 
«Бобър» и «Мева». Отпадъците се извозват в депо за неопасни отпадъци гр.Чирпан.

Община  Братя  Даскалови  е  партньор  на  Община  Стара  Загора  по  проект 
“Изграждане  на  регионална  система  за  управление  на  отпадъците  в  регион  Стара 
Загора”.

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

За периода 2010-2012г.  е реализиран проект: «Реконстрокция, модернизация и 
обновление  на  съществуващ  парк  в  ПИ231,  кв.22  по  плана  на  с.Братя  Даскалови, 
община  Братя  Даскалови»  на  стойност  550000лв.  Разработен  е  проект  «Интегриран 
проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата 
Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово» по ПРСР 2007-2013г. , мярка 322. Проекта е 
внесен за одобрение.  Река Омуровска е защитена зона по «Натура 2000» с Решение 
122/02.03.2007г. на МС за опазване на природните местообитания.
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Мярка 3: Подобряване на параметрите на околната среда;

В  това  направление  няма  реализирани  дейности  поради  ограничен  финансов 
ресурс на общината.

Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса 
на управление.

Приоритетът поставя акцент върху повишаване капацитета на служителите от 
общинската администрация, както и върху изграждането на партньорства за развитие 
на местно ниво.

Цел 1: Повишаване на административния капацитет

Тази специфична цел обръща внимание върху повишаване на квалификацията на 
служителите  в  общината,  подобряване  на  взаимодействието  и  координацията  при 
управление  на  средствата  от  структурните  фондове  на  ЕС,  както  и  изграждане  на 
партньорства на местно ниво.

Мярка  1:  Повишаване  на  квалификацията  на  служителите  в  Общинска 
администрация;

Ежегодно  общината  приема  план  за  обучение  на  служителите  от 
администрацията. Средно годишно служителите участват в 10 обучения с 18 участника.

През  периода  2008-2009г.  10  служители  на  общината  преминават 
специализирано обучение по английски език 1-во и 2-ро ниво за работа с институциите 
на  ЕС,  съгласно  Общата  европейска  езикова  рамка.  Обучението  е  организирано  от 
«Училища Европа» по ОПАК.

Мярка  2:  Укрепване  на  капацитета  и  подобряване  на  координацията  за 
управление на средствата от фондовете на ЕС, от национални и международни 
фондове и програми.

На този етап общината няма осъществено взаимодействие с общини от ЕС за 
партньорски международни проекти.

Цел 2: Изграждане на местни партньорства за развитие

Мярка 1: Развитие на надобщински дейности и проекти;

Съвместно  с  община  Брезово  е  изграден  и  утвърден  «МИГ  Брезово-Братя 
Даскалови  –  изграждане  на  капацитет  и  гражданска  активност  за  местно 
самоуправление».  Сдружението  осъществява  дейност  в  обществена  полза,  насочена 
към подпомагане развитието на територията ,  чрез обучение, информиране, работа в 
партньорство, иницииране,консултиране, оказване на техническа помощ и мониторинг 
на  проекти  включени  в  СМР,  както  и  реализация  на  собствени  проекти  по  други 
донорски програми. Назначен е и административния екип за управление.

Съвместно  с общините  Садово  и  Първомай  община  Братя  Даскалови 
кандидатства по схема: «Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг  на  дестинациите»  към  ОПРР».  На  13.03.2012г.  е  сключен  е  договор  за 
партньорство с общините Садово и Първомай за осъществяване на проекта.

Мярка 2: Изграждане на съвет за икономическо развитие;

Към настоящия момент не е изграден съвет за икономическо развитие поради 
липса на интерес от страна на бизнеса.
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Резултати:
Приоритет 1: Постигане на конкурентноспособна икономика.

Общината полага усилия за реализиране на различни дейности за подкрепа на 
местната икономика. Към момента обаче все още няма разработена общинска програма 
за  развитието  на  МСП и не  е  създаден  общински  фонд за  МСП.  От изключително 
значение  е  провеждането  на  активна  маркетингова  и  рекламна  кампания  за 
популяризиране  на  местните  дадености  и  привличане  вниманието  на  потенциални 
инвеститори  в  общината  за  активизиране  на  местната  икономика  и  създаване  на 
работни места.

Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура.

Осъществените тук дейности и проекти целят подобряване на средата на живот 
посредством обновяване на местната инфраструктура.  Основните усилия са насочени 
към реализиране на проекти за подобряване на водоснабдяването и рехабилитацията на 
пътната мрежа, с цел благоустрояване на населените места от общината. Това, както и 
изграждането на съвременна комуникационна мрежа ще допринесе и за подпомагане на 
бизнеса в общината.

Приоритет  3: Развитие  на  човешкия  потенциал,  подобряване  на 
привлекателността и качеството на живот в общината.

Реализираните  тук  дейности  и  проекти  са  насочени  към  подобряване  на 
жизнената среда в община Братя Даскалови. Вниманието тук основно е насочено към 
повишаване  качеството  на  образованието,  социалните  и  здравините  услуги; 
подпомагането  на  хора  в  неравностойно  положение;  сигурността  в  общината  и 
екологичното състояние. Положени са не малко усилия за предоставяне на възможност 
на жителите за повишаване на квалификацията. Реализирани са проекти, насочени към 
подпомагане на хора в неравностойно положение.

Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса 
на управление.

Положени са усилия за повишаване на капацитета на служителите от общината. 
Ежегодно  служители  от  различни  отдели  и  дирекции  преминават  през  обучения  за 
надграждане на уменията. От съществено значение е да се обърне повече внимание на 
обучението на експерти и служители от община Братя Даскалови за повишаване на 
капацитета  им относно  политиките  на  ЕС  и  правилата  за  работа  със  Структурните 
бондове на ЕС.
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Заключения:

В периода 2007-2011г. са реализирали значителен брой дейности за подобряване 
условията на живот в общината, подобряване облика на населените места и повишаване 
на сигурноста на населението.

На лице е  повишеното  качество  на  предлаганите  административни услуги  от 
община Братя Даскалови.

Необходимо  е  да  продължи  обновяването,  внедряването  мерки  за  енергийна 
ефективност и модернизацията на базата на образователните и социални институции.

Въпреки извършените ремонтни дейноси, свързани с рехабилитация и ремонт на 
питната мрежа в и междунаселените места в общината, всеоще има какво да се желае 
по отношение подобряване на пътната инфраструктура в община Братя Даскалови.

  Полагат се усилия за намаляване на безработицата в общината чрез подготовка 
кандидатсване  и  защита  на  проекти,  осигуряващи  работни  места;  включване  на 
младежи и безработни в курсове за квалификация и преквалификация.
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Заключения  и  препоръки,  направени  на  базата  на 
междинната оценка на ОПР

Общинският  план  за  развитие  на  община  Братя  Даскалови  към  момента  на 
неговата оценка е в съответствие с изискванията за неговото разработване, приемане и 
изпълнение. Като цяло планът не се нуждае от актуализация.

Основни изводи:

Основните  проблеми и нужди на общината  се  запазват.  Като цяло целите  на 
ОПР съответстват на средата, която е обект на развитие. Настъпват обаче промени като 
влошаване на икономическата среда и задълбочаване на социалните проблеми. През 
анализирания период на действие на ОПР няма настъпили такива промени, които да 
променят  оценката  на  силните  и  слабите  страни.  Уместно  са  изведени  силните  и 
слабите страни на общината при  SWOT анализа, като през годините няма настъпила 
съществена промяна. 

ОПР на община Братя Даскалови е разработен преди 7 години, но се реализира 
при променени условия - финансова и икономическа криза, влошена икономическа и 
социална обстановка и на обстоятелството, че от 2007 г. България е действителен член 
на ЕС. Основните проблеми и нужди на населението от общината се запазват, а някои 
дори се задълбочават. 

Основните  несъответствия  продължават  да  са  валидни.  Съществува 
необходимост от разглеждане и пренареждане на специфичните цели към съответните 
приоритети, като на преден план се изведат тези, които са най- актуални и свързани с 
преодоляване на негативните последствия от икономическата и социална криза. 

Приоритетите  на  ОПР  са  актуални  и  не  са  загубили  значимостта  си.  Те  са 
съотносими със съответните приоритети за област Стара Загора и на целия Югоизточен 
район. Новата европейска политика за регионално развитие поставя променени цели и 
предизвикателства, които се реализират и на местно ниво. Системата за мониторинг на 
ОПР не работи достатъчно добре. Няма създадена и действаща система за събиране на 
информация за изпълнението на стратегическата част на плана. Публичните средства се 
насочват към решаване на съществени нужди и проблеми.

Препоръчваме  изготвянето  на  годишни  прегледи  за  отчитане  напредъка  в 
изпълнението на ОПР, в които да се отразяват резултати посредством количествени и 
качествени  индикатори,  посочени  в  ОПР и  допълнително  разработени  за  целите  на 
мониторинга.

Считаме, че не се налага цялостна актуализация на ОПР. Поставените цели и 
мерки трябва да са реално постижими. 
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Препоръки: 

• Информиране  на  жителите  за  перспективите  в  развитието  на  общината  и 
региона, с цел активното им включване в местните инициативи;

• Активиране  на  дейностите  по  популяризиране  на  алтернативните  на 
традиционните селскостопански производства. Подкрепа на селскостопанските 
производители за затваряне на кръга на производство;

• Активна  маркетингова  и  рекламна  дейност  за  популяризиране  на  местните 
дадености и привличане вниманието на потенциалните инвеститори в общината.

• Устойчива  политика  за  опазване  на  природното  богатство  и  съхраняване  на 
екологичното и биологичното разнообразие.

• Реализиране  на  различни  инициативи,  водещи  до  опазване  на  културното 
наследство;

• Разширяване на международните контакти и сътрудничество;

• Устойчива  политика  в  образованието  на  младите  хора  –  създаване  на 
възможности  за  повишаване  на  квалификацията  и  преквалифициране  на 
местното население;
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