ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА АВРЕН (2014-2020)
ЗА 2016 год.
Общинският план за развитие /ОПР/ е основен документ за стратегическо
планиране и програмиране на регионалното развитие в Република България,
регламентиран със Закон за регионалното развитие и Правилник за неговото
прилагане.
Като стратегически документ, ОПР обвързва сравнителните предимства и
потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия – Община Аврен
проспериращ туристически и културен център на Черноморското крайбрежие,
осигуряващ добри условия на живот на жителите, привлекателно място за
посещение и инвестиции, с обща цел: постигане на устойчиво икономическо,
социално, културно и пространствено развитие на Общината, чрез активизиране
на собствения потенциал и сближаване в областен и национален мащаб.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план
за развитие на Община Аврен през 2016 год. е разработен в изпълнение на чл. 23,
т.4 и т.5 от Закона за регионално развитие, чл. 91 от Правилника за прилагане на
Закона за регионално развитие и приетите приоритети и изпълнените мерки,
заложени в Общински план за развитие 2014 год. – 2020 год.
Съгласно чл.91, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие годишният доклад на ОПР съдържа:
1.
Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината.
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите в ОПР.
3.
Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие в
частност промените в социално-икономическите условия в общината.
Развитието на демографските процеси в общината са от изключителна
важност не само за формиране на броя и структурите на населението, но и на
трудовите ресурси, които са в основата на социалното и икономическо развитие.
Продължава тенденцията за намаляване на селското в сравнение с
градското население, което се отразява и на социално икономическото развитие
на селските територии, дължащо се главно на застаряването, високия процент на
миграция и динамиката на пазара на труда.
С очертаните тенденции към намаляване броя на населението за страната и
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за област Варна, община Аврен не попада в групата на силно обезлюдяващите се
общини, дори се наблюдава увеличение на населението през 2016 год. - 7 891,
спрямо 2015 год. - 7 860.
В икономическо отношение Община Аврен заема по-скромно място в
социално-икономическия комплекс на Област Варна. Това се дължи на
по-ограничените ресурси и на по-малкия икономически потенциал, с които
разполага. Независимо от това, икономическият сектор до голяма степен
съответства на възможностите на общината и на влиянието на външните и
вътрешни фактори.
В аграрния сектор се наблюдава тенденция за по-интензивно използване на
наличния поземлен ресурс. Положителни тенденции се наблюдават в нарастване
на площите, заети с трайни насаждения.
Запазва се съотношението на обработваемите земеделски земи между
отделните арендатори.
Върху изпълнението на общинския план за развитие оказва влияние и
изменението на вътрешните и външни фактори на влияние:
вътрешни фактори – изменение на характеристики на общината,
поява на нови икономически субекти и
прекратяване на дейността на
съществуващи, подобряване на инфраструктурата с цел запазване на
тенденциите в демографските показатели;
вътрешни фактори – промяна на критериите и стандартите за
планиране и прогнозиране на регионалното развитие, оперативните програми и
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. стартираха
с бавни темпове, което води до невъзможност за планиране на финансов ресурс
за реализация на проекти със средства от ЕС.
2.Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от
ОПР.
Доброто количествено измерване на Общинския план за развитие
посредством система от индикатори служи като основа за осъществяване на
ефективен мониторинг и оценка на постигнатия напредък в различни аспекти на
развитие. То дава ясна представа за степента на постигане на целите и
приоритетите, заложени в стратегическия документ.
За повишаване на ефективността от мониторинга на изпълнението на ОПР,
индикаторите включват:
Финансови индикатори, които се отнасят до разходите за изпълнение
на плана;
Индикатори за крайни продукти, които се отнасят до подкрепените
проекти и операции;
Индикатори за резултат, които се отнасят към съответния приоритет.
Формулираните индикатори в ОПР 2014 – 2020 г. предоставят
възможност за лесно проследяване на тенденциите в социално –
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икономическото развитие на региона, както и обективно отчитане на
конкретните резултати за наблюдавания период. Обекти на наблюдение и
измерване посредством индикаторите са както изпълнението на стратегическите
цели и приоритети, формулирани в ОПР, както и ефективността на
реализираните проекти и направените публични разходи. Индикаторите се
отнасят до всички основни области, обхванати от Общинския план за развитие и
се основават на официална, максимално обективна информация, генерирана по
емпиричен път и местен експертен опит. Чрез тях се отчита нивото на социално–
икономическо развитие на общината и те предоставят възможност за обективно
наблюдение, отчитане и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР.
Визията за развитие на общината, заложена в ОПР е „Община Аврен –
динамично развиваща се европейска община, предостяваща условия за развитие
на иновации, подобряване на инфраструктурата, осигуряваща висока степен на
заетост, социална сигурност и нарастващо жизнено равнище на населението“.
Изпълнението на мерките през 2016 год. по планираните приоритети,
заложени в Общинския план за развитие на Община Аврен за периода
2014 год. – 2020 год. са както следва:
Стратегическа цел 1:
Постигане на интелигентен икономически растеж, чрез развитие на
собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието,
съчетано с ефективно опазване на околната среда.
Приоритет 1.1. Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности
с акцент върху свързаните с морето („морска индустрия”).
Мярка 1.1.1. Подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на
морската индустрия.
Мярка 1.1.2. Развитие на рибарството и аквакултурите и управление на
крайбрежните риболовни зони.
Мярка 1.1.3. Подкрепа институционалното развитие на МСП и формиране
на земеделски, индустриални и туристически клъстери.
Мярка 1.1.4. Осъществяване на комуникация и координация между
образователните институции и бизнеса.
През 2016 год. Община Аврен не е кандидатствала по програми със
сходен характер, т.к. няма обявени схеми за прием.
Приоритет 1.2. Разнообразяване на туристическото предлагане и
включване на природното и културно богатство от цялата територия на
общината.
Мярка 1.2.1. Активизиране на развитието на туризма на територията на
общината.
През отчетния период са направени разработки на информационни табели
за Скален манастир „Кишешлика“ на територията на Община Аврен.
Мярка1.2.2. Създаване на специфичен регионален туристически продукт
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на основата на културното и природно богатство.
По отношение на съхраняване на културно - историческото наследство
през 2016 год. със средства осигурени от Община Аврен се извършиха дейности
заложени в Програмата за развитие на читалищната дейност.
Фолклорните състави към читалищата взеха участие във фестивали,
събори и надпявания, както следва: Международен фолклорен фестивал
„Малешево пее и танцува” – гр. Микрево; Международен фолклорен фестивал
„Алтиманска огърлица” – гр. Китен; Международен фестивал на популярната
песен „Есенни шумунски вечери”; Международен фестивал „Странджа моя,
люлчина” - Царево; Фестивал за шлагерна и стара градска песен „Подари ми
море” – с. Крапец; Национален събор на читалищата гр. Бяла; Национален
фолклорен фестивал „Искри от миналото” – гр. Априлци; Национален
фолклорен фестивал „Фолклорен извор” – с. Царевец; Национален музикален
фестивал „Фолклорен изгрев” – гр. Варна; Национални фолклорни празници
„Приморска перла” гр. Приморско; Национален фестивал „Беклемето” и
Празника на народния обичай и автентична носия – с. Рибарица.
В изпълнение на Общинската програма за мерки за насърчаване на
творческите заложби на деца с изявени дарби в Община Аврен еднократно бяха
отпуснати средства на четирима ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“–
с. Дъбравино за участие в Национално състезание „Ключ към музиката“, което
се проведе в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в
гр. Пловдив.
Участията на самодейните колективи, средствата за хореографи,
корепетитори и възнагражденията на художествени ръководители се
финансираха със средства от Община Аврен.
Приоритет 1.3. Повишане на местния капацитет за генериране на растеж,
подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на
стратегически документи, развитие на проектен капацитет.
Мярка 1.3.1. Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от
европейските финансови инструменти.
Средствата от европейските фондове следва да бъдат усвоени изцяло за
постигане на търсения от тях ефект. Всяка загуба на ресурс от Европа
представлява отказване от налична възможност за национално икономическо
развитие, което не бива да се толерира. Държавната администрация,
управляваща използването на тези огромни финансови средства е необходимо да
полага всички възможни усилия да подпомага бенефициентите във връзка с
достъпа им до инвестиционните възможности, предоставяни от различните
фондове.
Мярка 1.3.2. Увеличаване на административния капацитет за разработване,
управление и мониторинг на проекти.
Общинска администрация Аврен извършва ежегоден анализ на нуждите от
обучение на служителите. Анализът се провежда ежегодно и въз основа на него
се планират специализирани обучения по структурни звена. Анализът служи и
4
9135, с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. “Тодор Ноев” №8;
факс: 052 608 858, 05106 2208, e-mail: avren_kmet@abv.bg, www.avren.bg
ISO 9001:2008

като основа за планиране на дейностите по проекти за обучение, финансирани
със средства на Европейските фондове.
През 2016г. общински служители участваха в курсове за повишаване
административния капацитет за разработване, управление и мониторинг на
проекти, свързани с промени в законодателството.
Приоритет 1.4. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство.
За периода от 30.06.2016 год. до 02.07.2016 год. включително Община
Аврен беше домакин на Четвърта национална конференция „България–
дестинация за медицински и здравен туризъм“, проведена в Санаторнооздравителен комплекс „Камчия“. Конференцията се проведе под егидата на:
Министерство на здравеопазването; Министерство на туризма; Министерство на
външните работи; Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Министерство на образованието и науката; Министерство на околната среда и
водите; Министерство на труда и социалната политика, съвместно с Медицински
университет – гр. София и Български лекарски съюз. На срещата служители от
Общинска администрация - Аврен представиха презентация на тема: „Община
Аврен – минало и настояще - с поглед към културния туризъм“, като на
участниците се раздадоха брошури и дискове, съдържащи информация за
историческите, природните и културни ценности на Общината. Информацията е
предоставена за ползване и за интернет сайтовете: Network MM, Дестинацци.бг,
Опознай.bg, ТИЦ - гр. Варна, с цел развитие на туризма на регионално ниво.
Мярка 1.4.1. Формиране на активни партньорства между местната власт,
НПО.
По проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони е учредено Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група „Аврен – Белослав“. През 2016
год. е изготвена многофондова Стратегия за ВОМР, насочена към
удовлетворяване на неотложните нужди и потребности на територията - на
местната икономика и бизнес, както и към решаване на най-наболелите
проблеми на местната общност и на отделните граждани. Включените в
Стратегията за ВОМР мерки попадат в обхвата на:
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020);
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР 2014–
2020);
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК 2014–
2020).
Мярка 1.4.2. Подобряване на социалното, икономическото и културното
сътрудничество и сближаване между общините в областта за реализиране на
съвместни инициативи за развитие.
На 26 август 2016 г. кметът на Община Аврен г-н Емануил Манолов и
зам.-кметът на Община Блоние, Република Полша г-н Марек Кшонжек5
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подписаха Споразумение за побратимяване. В документа двете страни изразяват
съгласие за сътрудничество, взаимен интерес и подкрепа в областта на местното
самоуправление, местната администрация и нейната работа, както и в областта
на културата, спорта, туризма и други обществено значими дейности като
привличане на инвестиции и реализиране на съвместни проекти и инициативи.
Стратегическа цел 2:
Подобряване на качеството на живот и смекчаване на социалните
неравенства, чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на
системите на здравеопазването и социалните услуги, образованието и културата.
Приоритет 2.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на
заетостта и доходите на населението.
Мярка 2.1.1. Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката
заетост.
През отчетния период беше осигурена трудова заетост по проекти и
програми, както следва:
- по мярка чл.36а от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ - назначени
две лица на осем часов работен ден за 6 месеца на длъжност: „Метач“ и
„Работник, поливач“;
- по мярка чл.41а от ЗНЗ – назначени две лица на осем часов работен ден за
6 месеца на длъжност „Специалист“;
- по мярка чл.55в от ЗНЗ - назначено едно лице на осем часов работен ден
за 12 месеца на длъжност „Метач“;
- по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания- разкрити четири работни места на осем часов работен ден за 24
месеца;
- по Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – разкрито едно
работно място на пълен работен ден за 24 месеца, длъжност „Работник,
поддръжка“;
- по Регионална програма за заетост на Община Аврен - разкрити 5 работни
места на осем часов работен ден за срок от 5,5 месеца на длъжност „Общ
работник, поддържане на сгради“;
- по Проект „Ремонт на Здравен дом с. Аврен“ - осигурена заетост на осем
безработни лица на осем часов работен ден за 4 месеца на длъжност „Помощник
в строителство“;
- по Проект „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – назначени 40 младежи до
29 годишна възраст за период от шест месеца на длъжност „Хигиенист“ и
„Работник, озеленител“. За обучението на младежите бяха назначени наставници
за период от три месеца;
- по Проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално
включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в
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община Аврен“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
е осигурена трудова заетост на 25 лица;
- по Проект „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие"
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е
осигурена трудова заетост на 12 лица.
През отчетният период Общинска администрация – Аврен кандидатства за
разкриване на две работни места по Програма „Старт на кариерата“ по следните
професионални направления: Архитектура, строителство и геодезия –
специалност „Архитектура“ и Архитектура, строителство и геодезия –
специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Работни места не бяха
разкрити по програмата, т.к. нямаше кандидати.
Мярка 2.1.2. Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното
образование и ученето през целия живот.
по Проект „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по време на трудовата
заетост на младежите, за придобиване на трудови навици и умения бяха
назначени наставници за период от три месеца.
- по Проект „Ремонт на Здравен дом с. Аврен“ - осигурена заетост на осем
безработни лица на осем часов работен ден за 4 месеца на длъжност „Помощник
в строителство“.
- по Проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално
включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в
община Аврен“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
е проведено обучение на 25 лица.
- по Проект „Община Аврен - услуги за ранно детско развитие"
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е
проведено обучение на 12 лица.
- по Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения
и компетентности (Твоят час)“- фаза I, финансиран по ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“. Проектните дейности са за преодоляване на
обучителни затруднения по предмети от учебния план, дейности по интереси за
развитие на творческите способности на учениците и дейности за работа с
родители на ученици, застрашени от отпадане. По проекта са обхванати
609 ученици от 1 до 12 клас.
Мярка 2.1.3. Повишаване на образователното равнище сред групите на
етническите малцинства.
По Проект „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – назначени 40 младежи до
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29 годишна възраст за период от шест месеца на длъжност „Хигиенист“ и
„Работник, озеленител“.
За обучението на младежите бяха назначени
наставници за период от три месеца.
Приоритет 2.2. Подобряване на качеството и достъпността до здравни,
образователни, социални и културни услуги и спортни прояви.
Мярка 2.2.1. Изграждане и обновяване на обекти за здравни и социални
услуги, за образование, спортни и културни прояви, в т.ч. с подобряване на
тяхната енергийна ефективност.
През отчетния период приключиха дейностите по проект „Ремонт на
Здравен дом с. Аврен“ по Проект „Красива България“ 2016, част от програмата
на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на
безработицата и стимулиране на заетостта в страната, финансиран от
програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта. Сградата е
изцяло обновена, извършена е подмяна на покривна конструкция, положена
топлоизолация на таванска плоча, извършен демонтаж и монтаж на нови улуци и
водосточни тръби, подменена дограмата, положена топлоизолация на външни
стени, подменена електрическа и ВиК инсталация, положена външна и вътрешна
мазилка, изградена е рампа за хора с увреждания. При изпълнение на строително
монтажните работи на обекта бяха обучени и наети безработни лица,
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, филиал с. Аврен.
През 2016 год. е създадена зона за отдих по проект „Рехабилитация и
възстановяване на зелена зона в с. Близнаци, Община Аврен“ по Национална
кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“ на тема „Обичам природата - и аз
участвам“ по програма на Министерство на околната среда и водите и
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. С
доброволен труд жителите от населеното място затревиха и залесиха терена. По
проекта бяха монтирани три детски съоръжения, пейки за отдих, пейки с кашпи
и перголи, кошчета за отпадъци.
През 2016 год. със средства от бюджетите на училищата са закупени:
- ОУ „Христо Ботев” – с. Аврен – мултимедия и интерактивна дъска, седем
камери за видеонаблюдение, ново оборудване на компютърен кабинет;
- ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Дъбравино – система за
видеонаблюдение и щори за класните стаи;
- ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Приселци – подова настилка за четири класни
стаи, столове, плотове на ученически маси, копирна техника, както и
допълнителни четири камери за видеонаблюдение;
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Тръстиково – обзавеждане за
учителска стая, оборудване за изграждане на нов компютърен кабинет, система
за видеонаблюдение, 50 бр. столове и витрини за излагане на отличия, копирна
техника;
- ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Царевци – видеонаблюдение;
- СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Синдел – ремонт на покрива.
За нуждите на общинските детските градини са закупени със средства от
общинският бюджет: съдомиялна /1 бр./, готварски печки /2 бр./ и плот /1 бр./,
отоплителна печка /2 бр./, както и спални комплекти за децата.
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В населените места: Аврен, Близнаци, Болярци, Здравец, Китка, Приселци
и Царевци е извършено почистване на гробищните паркове - косене на тревните
площи, изсичане на храсти, събиране и извозване на събрания материал.
Мярка 2.2.2. Подобряване качеството на публичните услуги в
администрацията, образователни, здравни, социални и културни заведения.
- по Проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално
включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в
община Аврен“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, се предоставят почасови социални услуги за хората с
увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г., които са в частична или
пълна невъзможност за самообслужване от община Аврен. Предоставяните
услуги са: личен и социален асистент в домашна среда и медицински,
рехабилитационни, социални и психологически от специалисти в центъра и чрез
мобилни групи.
- по Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2015 год., финансиран по
„Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България“, през
2016 год. услугата „Топъл обяд“ се предостави на 154 лица в неравностойно
социално положение.
- по Проект „Приеми ме 2015", финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 год. през 2016 год. са настанени
две деца в две приемни семейства в населените места: Аврен и Садово.
по Проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд се
предоставят следните услуги: „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с
увреждания", „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на
бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения",
"Семейно консултиране и подкрепа", „Индивидуална и групова работа с деца и
родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел
посещаване на детска градина", „Подкрепа за осигуряване на здравна детска
консултация и дейности по превенция на заболяванията", „Допълнителна
педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за
равен старт в училище" и „Управление и функциониране на услугите".
Услугите за ранно детско развитие се предоставят както в Центъра така и
чрез мобилни групи по населени места в общината в подходящи за целите на
проекта места, по домовете на родителите и децата от целевите групи и в
детските градини. Проекта е с насоченост най - общо към семейства с деца от
0 до 7г., представители на уязвимите групи, включително и деца с увреждания.
Стратегическа цел 3:
Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на
техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване
качеството на околната средата.
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Приоритет 3.1. Опазване на околната среда и щадящо използване на
териториалните ресурси.
Мярка 3.1.1. Публично осъзнаване и ограничаване на негативните
въздействия върху околната среда и превенция на риска.
През отчетния период беше проведена кампания за разделно събиране на
масово разпространени отпадъци, включващи негодни за употреба батерии и
акумулатори, излезли от употреба гуми и излязло от употреба
електрическо/електронно оборудване.
През 2016 год. съдовете за твърди битови отпадъци бяха увеличени, както
следва: 10 бр. контейнери, тип „Бобър“ с вместимост 1 100 л. и 406 бр. кофи с
вместимост 240 л., ремонтирани/сменени 79 бр. кофи от 240 л., 2 бр. кофи от
140 л. и 27 бр. контейнери, тип „бобър“.
Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежи.
През отчетния период е извършена реконструкция на три клона уличен
водопровод по проект „Изграждане на уличен водопровод в кв. 8 по
кадастралния и регулационния план на с.Близнаци /Долен Близнак/, община
Аврен“ финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда с обща дължина 667,50 м. Съгласно нормативите по трасето
на реконструирания уличен водопровод са монтирани пожарни хидранти. След
изпълнението на строително – монтажните дейности бяха възстановени
асфалтовите и тротоарните настилки.
На 03.10.2016 год. Община Аврен е подала проектно предложение
„Реконструкция на част от водопроводната система в селата Тръстиково,
Синдел, Царевци, Близнаци в Община Аврен“ за изграждане, реконструкция
и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации
с под 2000 е.ж. в селските райони за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 год. – 2020 год. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони. Към настоящият момент проекта е в процес на оценка.
Мярка 3.1.3. Приложение на мерки за енергийна ефективност в
обществените и жилищните сгради.
По Проект на Министерство на труда и социалната политика „Красива
България“ - „Ремонт на Здравен дом с. Аврен“, бяха въведени мерки за
енергийна ефективност.
Приоритет 3.2. Подобряване на техническата инфраструктура,
териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги.
Одобрено е проектно предложение „Изграждане на енергоспестяващо
улично осветление в с. Приселци, община Аврен“ по Инвестиционната програма
за климата на Националния Доверителен Екофонд.
Мярка 3.2.1. Обновяване на селата от общината чрез подобряване на
инфраструктурата, икономическата активност и открояване на спецификата им.
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На 03.10.2016 год. Община Аврен е подаде проектно предложение
„Основен ремонт, реконструкция и надстройка на Целодневна детска градина
„Щурче“ в с. Приселци, Община Аврен“ за ремонт, оборудване и обзавеждане
на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските
райони, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони. Към настоящият момент проекта е в процес на оценка.
Мярка 3.2.2. Подобряване на пътната мрежа.
Извършен ремонт на пътна мрежа от изхода на с. Аврен – разклон
с. Садово – с. Венелин, извършена е и рехабилитация на част от уличната мрежа
в населените места: Приселци и Царевци и ремонт на улична мрежа в
населените места: Дъбравино и Казашка река.
На 03.10.2016 год. Община Аврен е подала проектно предложение
„Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци и Близнаци,
Община Аврен“ за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях,
за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 год. – 2020 год., подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
3.
Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението.
През периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми:
забавяне при административните проверки на подадените проектни
предложения, забавяне при изплащане на средствата по подадени междинни
технически и финансови отчети – което е свързано със осигуряване на
финансови средства и успоредно изпълнение на проекти /търсене на
алтернативни източници на финансови средства/, приемане на нормативни
актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да е предвидено
ресурсно обезпечение.
През 2016 год. не са извършени експертни оценки на изпълнението от
независима организация. Оценката на изпълнението е представена единствено в
доклада, чрез система от целеви индикатори и отчета за изпълнението на
територията на общината.
Напредъка при изпълнение на Общинския план за развитие за изминалата
2016 год. се дължи на ползването на различни източници на финансиране –
европейски средства, държавен бюджет и собствени средства.
В резултат на доброто планиране, организиране и координация при
управлението на всеки от проектите, както и заявения интерес от страна на
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общността преди и по време на изпълнението им и подкрепата от Общински
съвет Аврен, бяха постигнати добри резултати при изпълнение на ОПР
2014-2020.
Настоящия доклад е приет с Решение № 487 на заседание № 21 на Общински
съвет-Аврен, проведено на 21 април 2017 г.
СВЕТЛАНА ТОДОРОВА
Председател на Общински съвет-Аврен
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