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ВЪВЕЖДАЩА ЧАСТ
Настоящата Междинна оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на град/община Казанлък е извършена от Националния център за териториално
развитие ЕАД, София съгласно подписан договор № Д06-71/06.2017 г.
Междинната оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) отчита неговата роля като програмен документ, осигуряващ времева и
пространствена обвързаност на проекти, действия и инвестиционни намерения,
прилагани в определени градски зони. ИПГВР организира обединяването на ресурси и
координира осъществяването на взаимодействие между различните заинтересовани
страни, като по този начин допринася за постигане на визията и целите за развитие на
града и общината. ИПГВР има за цел да даде рамка за реализиране на балансирано и
устойчиво интегрирано развитие на град Казанлък и общината в периода 2014 – 2020 г.
ИНТЕГРИРАНИЯТ ПЛАН – СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък за
периода 2014-2020 е стратегически документ на Община Казанлък, приет от Общински
съвет–Казанлък с Решение №777/30.10.2013 година и одобрен от Управляващия орган
на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. с писмо, вх. № 55-0742/02.12.2013 г. През 2015г ИПГВР е изменен и изменението е прието от Общински
съвет с Решение № 13/16.12.2015 г. и одобрено от УО на ОПРР с писмо, вх. № 155-376#3/15.02.2016 година.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък от
2013 г. предвижда обособяване на три зони за въздействие в града:
Зона с преобладаващ социален характер (ЗВ „А“) с териториален обхват:
жилищната зона в източния край на града, включваща кварталите „Капитан Петко
войвода”, „Зорница” , „Павльов мост” и ромската махала. В зоната със социален
характер живеят 25% от населението на гр. Казанлък на площ 71,24 ха.
Зона за публични функции с висока обществена значимост (ЗВ „Б“) с
териториален обхват: старата част на кв. ”Кулата” (етнографски комплекс, зоната пред
входа на парк ”Тюлбето”), зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк” и цялата
зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част. Общата
площ на зоната за публични функции с висока обществена значимост е 104,26 ха.

Зона с потенциал за икономическо развитие (ЗВ „В“) с териториален обхват:
зоната южно от жп линията София - Бургас, източно от кв. ”Христо Ботев” и „М+С
Хидравлик”, северно от околовръстния път София - Бургас и западно от ул. ”Никола
Петков”, както и частта между жп линията и ул. “Козлодуй“, зоната южно от жп линията
София - Бургас и участъка от бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ до изхода за София,
северно от околовръстен път София – Бургас, западно от бул. „Розова долина“, заедно с
транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина“.
Общата площ на зоната с потенциал за икономическо развитие е 147,68 ха.
Програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на гр. Казанлък в първоначалния й вид от 2013 г. е на обща стойност
98,23 млн. лв. и включва 31 проекта, разпределени в трите зони за въздействие:
В зона „А“ са включени 11 проекта на обща стойност 19,29 млн. лв.;
В зона „Б“ са включени 10 проекта на обща стойност 62,27 млн. лв.;
В зона „В“ са включени 10 проекта на обща стойност 16,66 млн. лв.
Имената, номерата и стойностите на конкретните проекти са посочени в
Приложение № 1.
През 2015 година, във връзка с изменение на Методически насоки за
разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие,
утвърдени от МББР, е разработено изменение и допълнение в стратегическия документ
като са включени нови проекти в рамките на зоните за въздействие и са разработени
нови раздели към ИПГВР - „Хоризонтални проекти“ и „Функционални връзки“,
обхващащи територията на целия град Казанлък и населените места извън общинския
център.
С изменението на ИПГВР са включени 2 нови проекта в зона А и 1 нов проект в
зона (посочени в Приложение 1), с което проектите в програмата за реализация на
ИПГВР в трите зони за въздействие се увеличават от 31 на 34 броя.
С изменението на ИПГВР е включена допълнително и проектна група
“хоризонтални проекти” с 4 проекта, касаещи интегриран градски транспорт и
енергийна ефективност на сгради, и проектна група “функционални връзки” с 11
проекта, касаещи обновяване на училища и детски градини, или общо допълнителни 15
проекта (също посочени в Приложение1).
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След изменението на ИПГВР в 2015 г. Програмата за реализация включва 49
проекта и е на обща стойност 129 099 803 лв., разпределени по зони за въздействие както
следва:
За зона за въздействие “А”

13 проекта на обща стойност 24 177 322 лв.

За зона за въздействие “Б”

10 проекта на обща стойност 62 454 246 лв.

За зона за въздействие “В”

11 проекта на обща стойност 18 184 115 лв.

За “хоризонтални проекти”

4 проекта на обща стойност 14 947 530 лв.

За “функционални връзки”

11 проекта на обща стойност 9 336 590 лв.

През 2015 година е открита процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие“ по ОПРР, с която ще се финансират проекти от
ИПГВР по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. По бюджета на процедурата за
ИПГВР на Община Казанлък е определен финансов ресурс в размер на 19 658 031.68 лв.
С

Решение

№

РД-02-36-270

от

29.03.2016

година

Ръководителят

на

Управляващия орган на ОПРР е одобрил Инвестиционната програма на Община
Казанлък 2014-2020.
На 22.04.2016 година е подписано Споразумение с Управляващия орган на ОПРР
(УО на ОПРР) за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Казанлък на
стойност 19 658 031,68 лева., (100%-ва безвъзмездна финансова помощ) със срок за
реализация до 31.12.2023 година. В рамките на този бюджет одобрената Инвестиционна
програма включва четири основни проекта:
Проект 1 „Обновяване на образователна инфраструктура в община Казанлък“
– обща стойност 9 512 332,06 лв.: включващ пет основни училища в села от общината и
три детски градини в града в зона А;
Проект 2 „Обновяване на градската среда в гр. Казанлък“ – обща стойност
5 655 057.95 лв.: включващ четири улици и две зони за отдих; със сключен договор за
100% безвъзмездна помощ;
Проект 3 „Изграждане на социални жилища в гр. Казанлък – Етап 1“ – обща
стойност 1 150 000,00 лв.: включващ Социални жилища в зона А, етап 1;
Стр. 3

Проект 4 „Интегриран градски транспорт на град Казанлък“ - Етап 1: стойност
3 340 641,67 лв. включващ етап 1 на проекта.
В случай на свободен финансов ресурс, след реализация на основните проекти,
Община Казанлък има право да предложи на УО на ОПРР допълване на основния
списък с проекти от резервния списък. В този резервен списък са заложени четири
проекта на обща стойност 9 829 015,84 лв., които са:
1. Модернизиране на образователна инфраструктура в община Казанлък – с 2 бр.
обекти към “Функционални връзки” (1 основно училище извън гр. Казанлък и 1
детско заведение в гр. Казанлък, извън зона от ИПГВР) - 1 485 208 лв.;
2. Модернизиране на градската среда в град Казанлък - с 3 бр. обекти (2 бр. зони за
отдих и 1 бр. парк) в Зона А на ИПГВР - на обща стойност 1 826 644 лв.;
3. Изграждане на социални жилища в град Казанлък - Етап 2 - в Зона А на ИПГВР обща стойност 1 050 000 лв.;
4. Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2, към “Хоризонтални
проекти“ - обща стойност 5 467 164 лв.
С проектите, включени в Инвестиционната програма, се осъществява част от
проектите, включени в „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на
град Казанлък” 2014-2020 г. с основен източник на финансиране Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020.
МЕТОДИ И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА
Оценката на изпълнението на стратегическите документи на общинско ниво,
какъвто е ИПГВР, е комплексен процес, който свърза целите и приоритетите на
планираните дейности с организацията на работа, изразходването на финансовите
средства и с осигуряването на информация и публичност за постигнатите резултати.
При разработването на междинната оценка на ИПГВР са приложени следните
методи:
 методи за документален и сравнителен анализ;
 статистически методи за обработка на информацията;
 количествени и качествени методи за анализ на ресурси и резултати;
 методи за синтезиране на изводи и препоръки.
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Основният подход в изготвянето на МО на ИПГВР е съчетание от външна
експертна оценка и консултиране с общинската администрация.
В основата на методологията за оценка стои сравнението на планираните и
реализирани проекти, оценката на реализираните проекти и актуалността на мярката,
сравнение на планирани и постигнати индикатори, в т. ч. финансови.
Работата по Междинната оценка преминава през следните стъпки, при които се
прилагат съответните методи на оценка:
Първо: Набиране и документиране на информация:
Проучване на документи. Преглед на документите, свързани с процеса на
оценката; (с прилагането на Методи на документален и сравнителен анализ)
Структурирани интервюта, проведени с ключови експерти от общината,
отговорни за изпълнението на ИПГВР; (с прилагането на Качествени методи за анализ
на резултати)
 Групиране и подготовка за анализ на финансираните проекти, подпомагащи
изпълнението на приоритетите на ИПГВР. (с прилагането на Методи на статистическата
групировка.)
Второ: Анализ и оценка на събраната информация:
Оценка на изпълнението на ИПГВР по темите, респ. “зоните” за въздействие
в ИПГВР, а именно: Зона с преобладаващ социален характер (ЗВ „А“), Зона за
публични функции с висока обществена значимост (ЗВ „Б“),Зона с потенциал за
икономическо развитие (ЗВ „В“), „Хоризонтални проекти“ и „Функционални
връзки“. (с прилагането на метода на експертната оценка) Експертите оформят свои
становища, от които се извеждат обобщените резултати от оценката;
 Изследване на качеството на изпълнение на приоритетите. (с прилагането на
метода за Качествен анализ) По този начин се идентифицират нуждите от евентуални
подобрения и/или корекции, на база на което Изпълнителят предлага изводи и
препоръки.
Трето: Изготвяне на доклад за Междинната оценка
 Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори на
ИПГВР;
 Оценка на степента на постигане на цели и мерки;
 Оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление
и наблюдение;
 Оценка на ПЧБ;
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 Изводи и препоръки за изпълнение на ИПГВР.
Междинната оценка на ИПГВР гр. Казанлък е съобразена с целите и
приоритетите на следните общностни и национални документи:
Съответствие с методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР,
утвърдени от МРРБ май 2015 г.;
Съответствие с целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната
политика и целите на Стратегия “Европа 2020” на ЕС за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж и съответно на Национална програма за развитие на
Република България: България 2020;
Съответствие с Национална концепция за пространствено развитие за периода
2013 - 2025 г.;
Съответствие с Национална стратегия за регионално развитие на Република
България за периода 2012-2022 г.;
Съответствие с Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
Съответствие с Насоки за интеграция на политиката по околна среда и
политиката по изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика
(КП), Общата селскостопанска политика (ОСП) и Обща политика за рибарство
(ОПР) за периода 2014 – 2020 г.;
Съответствие с Общински план за развитие на Община Казанлък за периода
2014-2020 г.;
Съответствие с ОУПО Казанлък;

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИПГВР
В ИПГВР е предвидено „извършване на Междинна оценка“ през 2017 година,
която да включва оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори
за оценка на ИПГВР и оценка на степента на постигнатите цели и мерки. Въз основа на
изводите от направената междинна оценка, могат да бъдат направени корекции и да се
преразпределят средствата, залегнали в ИПГВР. Съгласно Методическите насоки,
утвърдени от МРРБ, следващо изменение на ИПГВР 2014-2020 може да бъде
осъществено през 2019 г. и през 2022 г.
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Междинната оценка е извършена на базата на подадена информация от община
Казанлък за изпълнението на предвидените проекти в “Доклад за отчитане напредъка за
2016 година по изпълнение на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
на град Казанлък” 2014-2020”, както и на базата на информация от сайта на общината и
от ИСУН. Междинната оценка е насочена към анализиране и определяне на напредъка
на изпълнението на Интегрирания план. Междинната оценка има за цел подпомагане
управлението на ИПГВР, а също и подобряване на изпълнението на плана и в частност подобряване на координацията и мониторинга по неговото изпълнение.
Настоящата междинна оценка включва:


Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори за
оценка;



Оценка на степента на постигнатите цели и мерки;



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



Изводи и препоръки за изпълнението на ИПГВР.

1. ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАЗА НА
ЗАЛОЖЕНИТЕ ИНДИКАТОРИ
Резултатите от прилагането на ИПГВР са оценени за всяка от Зоните за
въздействие. Очаква се те да допринесат за преодоляване и/или смекчаване на
проблемите, които са се проявили в сферите на физическата среда и на социалноикономическия живот, на базата на които са определени избраните зони за въздействие.
І. Зоната със социален характер - ЗВ “А” (жилищна зона) е определена
съгласно следните критерии от „Методически насоки за разработване и прилагане на
ИПГВР” за определяне на зони за въздействие:
1-ва група критерии:
Състояние на техническата инфраструктура и околната среда


Липсващи или лошо състояние на съществуващите системи на техническата
инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки;



Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи
на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено
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ползване, междублокови пространства, детски площадки, улично и алейно
осветление).
2-ра група критерии: Социално – икономически


Ниско ниво на икономически дейности;



Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд.

3-та група критерии: Физически и икономически параметри на жилищния фонд


Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове многофамилни
жилищни сгради, строени по индустриален способ, с потребност от
обновяване;



Други жилищни сгради, построени преди повече от 20 години;



Лошо състояние на сградния фонд;



Ниски цени на недвижимата собственост.

В съответствие с констатираните проблеми в развитието на тази зона са
определени и три Специфични цели на ИПГВР за ЗВ “А”, за постигането на които са
предложени проекти, разделени в три групи съобразно всяка от специфичните цели:
Първата група проекти включва pехабилитация и реконструкция на уличната и
тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление,
ревизия

на

подземна

инфраструктура,

изграждане

и

въвеждане

на

градско

видеонаблюдение; благоустрояване на междублокови пространства; изграждане на
паркове за отдих и развлечения, заедно с рехабилитиране на подземната техническа
инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; подмяна на главна
водопроводна мрежа; подобряване на достъпността; подобряване на системите за
събиране на битови отпадъци.
От предложените 9 броя проекти в тази група, в Програмата за реализация са
включени следните пет проекта:

Зона за въздействие А
Наименование на проекта
А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на
уличната и тротоарна мрежа, вкл. въвеждане на
енергоспестяващо улично осветление

Начало/
край на
проекта

Фаза*

Общ
бюджет
(лева)

Осигурен
и/усвоени
средства

03.2014
12.2018

И

8 239 662

2 356 817
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А1.1.1.2 Благоустрояване на междублоково
пространство в централната част на Ромския
квартал, в района около магазина

07.2016

А1.1.1.3 Цялостно изграждане на Парк за отдих и
развлечения в комплекс ж.к. Изток, включващо
спортна площадка и др.

02.2015

А1.1.1.4 Благоустрояване (БУ) на междублокови
пространства

03.2015

А1.1.1.7 Цялостно изграждане на парк с алеи.... -

07.2016

ж.к. Изток, между ул.Сент Ерблен, ул.Верия, ул.
Толиати и ул. Кремона

06.2018

12.2017

01.2017

10.2017

0

184 081

0

0

576 549

0

И

1 058 339

2 524 179

0

1 299 600

0

Забележка: Фаза*: Р-проектът е реализиран; И-в процес на изпълнение;
П-предстои сключване на договор; О-не се изпълнява

Липсата на финансиране е възпрепятствало стартирането на проекти, заложени с
начало 2014 г. и 2015 г., но подписаното през 2016 г. Споразумение с УО на ОПРР за
реализация на Инвестиционната програма на община Казанлък с общ размер от
19 658 031.68 лева., гарантира изпълнението на 20% от Програмата за реализация на
ИПГВР.
Един от основните 4 проекта, включени в ИП на общината, е комплексния проект
„Обновяване на градската среда в гр. Казанлък“ на обща стойност 5 655 057.95 лв.
Проектът се изпълнява

24 месеца, считано от декември 2016 година. Избрани са

изпълнители на основните дейности; започнали са и строителните работи.
Проектите А1.1.1.1 и А1.1.1.4 от Програмата за реализация на ИПГВР са в
процес на изпълнение, като части от тях са включени към осигурения с финансиране
комплексен проект „Обновяване на градската среда в гр. Казанлък“.
 По проект А1.1.1.1

в рамките на този комплексен проект ще бъдат

реконструирани 25021

кв.м., представляващи 2 основни улици в жк

Изток: ул.“Капитан Петко Войвода“ (10505кв.м.) и ул.Кремона (14 516
кв.м.), на стойност 2 356 817 лева.
 По проект А1.1.1.4 в рамките на този проект ще бъдат реконструирани и
две междублокови пространства- зона 1 (17437,4 кв.м.) и зона 2 (17 356,5
кв.м.), с обща площ 34 794 кв.м., на стойност 2 524 179 лева.
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При реконструкцията на улиците ще се обнови уличното осветление. В рамките
на двете зони ще бъдат изградени общо 4 паркинга с 68 паркоместа, от които 9 за хора с
увреждания. В рамките на зона 2 ще бъде изградено видеонаблюдение.
 Като резервен проект в случай на свободен финансов ресурс към ИП е
включен и комплексен проект „Модернизиране на градската среда в
град Казанлък“ на обща стойност 1 826 643.87 лв., обхващащ
изграждането на Парк 2 по проект А1.1.1.3 и допълнителни обекти от
проекта А1.1.1.4 за зони 5 и зона 3, което повишава възможностите за
постигане на очакваните резултати.
o За останалите два проекта А1.1.1.2 и А1.1.1.7, с начало второто полугодие на
2016г, няма осигурено финансиране.

В Таблица 1на „ИПГВР на град Казанлък”: Индикатори за изпълнение, които
отчитат очакваните резултати, се предлагат 14 броя индикатори за отчитане на
изпълнението по групата проекти към Приоритет 1, но някои от тях (свързани с
жилищата, например) нямат отношение към тези проекти. Други (напр. цената на
жилищната площ) са по-скоро индикатори за резултат, а не за изпълнение.
В промяната на индикаторите за тази група ще бъдат отчетени и показателите за
проект А 3.1.1.19 /от трета група/, тъй като в индикаторите за трета група няма
индикатор „за улици”. Проект А 3.1.1.19 се изпълнява в рамките на комплексния проект
„Обновяване на градската среда в гр. Казанлък” и неговото изпълнение ще бъде
отчетено заедно с другите съставни проекти А1.1.1.1 и А1.1.1.4.
Също така, в рамките на проект „Обновяване на градската среда в гр. Казанлък“,
през 2017 г. ВиК ЕООД подменя подземна водопроводна инфраструктура с дължина
2 200 л.м. улична мрежа, 280 л.м. в

междублоково пространство и 310 л.м.

реконструкция на 19 броя сградно-водопроводни отклонения.
-По Индикатор 1.1. Рехабилитирана/новоизградена пътна инфраструктура
/алеи”, заложената целева стойност е 8 541 170 лева, а вложените в проектите А1.1.1.1 и
А 3.1.1.19 финанси ще бъдат 3 130 876 лева или 2 813 786 лева положително изменение
в сравнение с базовата стойност 317 090 лева.
-По Индикатор 1.2. „ Рехабилитирана/новоизградена пътна нфраструктура
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/алеи”, заложената целева стойност е 65 320 кв м, а изградената по двата проекта площ
ще бъде половината от нея - 32 606 кв м.
-По Индикатор1.5 „Новосъздадени и/или възстановени зелени площи” заложената
целева стойност е 88 620 кв м, а изградената по проект А1.1.1.4. площ - 34 794 кв м.
-По Индикатор1.9 „ Осигурени паркоместа” заложената целева стойност е 295
броя, а изградените по проект А1.1.1.4. ще бъдат 68, от които 9 за хора със затруднено
придвижване, в общо 4 паркинга.
-По Индикатор1.8 „ Изградена ВиК инфраструктура” в случая не се отчита
изпълнение, тъй като подмяната на водопровода е извършена през 2017 г.

Резултатите от изпълнението на групата проекти към Първи приоритет се
оценяват като “забележим напредък, с висока вероятност за крайната реализация”.

Втората

група

проекти

предвижда

основен

ремонт,

подобряване

на

енергийната ефективност на детски градини (№№ 1, 11 и 22) и Дом за стари хора № 1 и
благоустрояване на околните им дворни пространства; подобряване енергийната
ефективност на многофамилни жилищни сгради.
От общо 4 броя проекта в тази група, в Програмата за реализация на ИПГВР са
включени следните два проекта:

Зона за въздействие А
Наименование на проекта

Начало/
край на
проекта

А2.1.1.1 Цялостен ремонт на детски градини № 1, 11 и 22, в т. ч. подобряване на енергийната
ефективност (ЕЕ) и БУ на прилежащия терен
енергоспестяващо улично осветление

04.2016

А2.1.1.2 Цялостен ремонт на Дом за стари хора
№ 1, в това число подобряване на ЕЕ и БУ на
прилежащия терен

01.2016

01.2018

12.2017

В ИП на община Казанлък като втори основен

Фаза*

П

0

Общ
бюджет
(лева)

Осигурен
и/усвоени
средства

1 726 790
5 580 726

844 407

39 840

проект към нея е включен

комплексния проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община
Казанлък“ на обща стойност 9 512 332.06 лв. Проектът е одобрен от Междинно звено
на ОПРР, очаква се решение за финансиране от Ръководителя на УО на ОПРР. Проектът
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ще финансира обновяването на 3 детски градини (РЗП 5024 кв.м.) и 5 основни училища
( РЗП общо 13 862 кв.м.). Инвестиционната програма на общината предвижда до 30 юни
2018 година 2390 лица да ползват подобрените 3 ДГ и 5 училища. Проектът А2.1.1.1 е
част от този комплексен проект.
 Проект А2.1.1.1 -към настоящия момент са сключени договори с
изпълнители за реконструкция на три детски градини в жк Изток с РЗП
5024 кв.м., на стойност 5 580 726 лева.
 Проект А2.1.1.2 –изпълнен е частичен ремонт на перални помещения и
закупуване на оборудване на стойност 39 840 лв със средства на общината.
В Таблица 1на ИПГВР, за оценка на изпълнението на тази група проекти се
предлагат 5 броя индикатори, диференциращи обществените сгради според вида на
услугите, които предлагат, /вкл. индикатори за сгради, предлагащи административни
услуги и сгради, предлагащи образователни и културни услуги/.
При реализацията на двата проекта от Програмата ще бъде постигната целевата
стойност от 4 броя обществени сгради с подобрена енергийна ефективност.
Извън Програмата за реализация на ИПГВР, към края на месец декември 2016
година, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, на територията на община Казанлък са открити
площадки за 12 жилищни сгради, а 1 обект е въведен в експлоатация. Регистрираните
сдружения по програмата в община Казанлък са 53, като с одобрен финансов ресурс са
29 от тези сдружения, а с 19 са сключените договори с Банката за развитие и за всички
тях са обявени обществени процедури.
Заложената целева стойност от 20 броя до 2020 г на многофамилни жилищни
сгради с приложени мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) ще бъде надхвърлена.

Резултатите от изпълнението на проектите към Втори приоритет бележат
задоволителен напредък, с висока вероятност за надвишаване на целевите
стойности на индикаторите.

Третата група проекти е насочена към изграждане на социални жилища за
маргинализирани

групи;

изграждане

на

многофункционален

комплекс

за
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административни услуги, култура и спорт; създаване на Център за интеграция и услуги;
изграждане на център за временно настаняване; реновация и оборудване на здравен
кабинет в ромската махала; изграждане на улици с техническа инфраструктура;
изграждане на жилища в Ромския квартал; реконструкция на водопроводна система в
Ромския квартал, както и редица проекти по „меките мерки”, подкрепящи пълната
реализация на проектния замисъл.
Третата група проекти включва общо над 20 проекта, повечето т.н. „меки мерки”
(ММ), като в Програмата за реализация на ИПГВР са включени следните 6 проекта:

Зона за въздействие А
Наименование на проекта

Начало/
край на
проекта

А3.1.1.1 Изграждане на социални жилища за
маргинализирани групи

04.2015
03.2017

А3.1.1.2 Изграждане на многофункционален
комплекс за административни услуги, култура
и спорт; изграждане на видео наблюдение (в
центъра на ЖК ”Изток”)

02.2018

А3.1.1.3 Създаване на Център за интеграция и
услуги

Фаза*

Общ
бюджет
(лева)

Осигурен
и/усвоени
средства

1 637 196

0

1 150 000

05.2020

0

4 265 427

0

05.2018
06.2019

0

73 900

0

А3.1.1.4 Изграждане на център за временно
настаняване

04.2016
02.2018

0

444 461

0

А3.1.1.8 Устойчив център за временно
настаняване

01.2016
02.2018

0

206 900

0

А 3.1.1.19 Изграждане на улици с техническа

07.2016

инфраструктура (ул. „Толиати”, ул. ”Верия”,
ул.”Сент Ерблен”, ул.”Фукояма”)

06.2018

И

3 096 260

774 059

 Проект А 3.1.1.19 –единственият проект от групата, който е в процес на
изпълнение като част от осигурения с финансиране в Инвестиционната
програма на общината комплексен проект „Обновяване на градската
среда в гр. Казанлък“ на обща стойност 5 655 057.95 лв. В рамките на
този проект ще бъдат реконструирани 7585

кв.м., представляващи 2

основни улици в жк Изток: ул.Сент Ерблен (3 075 кв.м.) и ул.Верия (4510
кв.м.) на стойност 774 059 лева.
 Проект А 3.1.1.1 - за изграждане на социални жилища, е предвиден с
начало през 2015 г. и не е стартирал до сега, но вече е включен в
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Инвестиционната програма на общината като един от основните 4 проекта
в ИП- „Изграждане на социални жилища в гр. Казанлък – Етап 1“ на
обща стойност 1 150 000 лв. и реализацията му е предстояща. Втората
част от проекта е заложена в резервните проекти към ИП – „Изграждане
на социални жилища в град Казанлък – Етап 2“ на обща стойност
1 050 000 лв.
o Проектите А3.1.1.4 и А3.1.1.8, с начало 2016г, нямат осигурено финансиране.
Останалите два проекта А3.1.1.2 и А3.1.1.3 са с начален срок 2018 г.и към този
момент не е възможно да се отчете изпълнение.
Предлаганите в Таблица 1 на ИПГВР индикатори за изпълнение на проектите от
тази група по-добре кореспондират с естеството на проектите, насочени преди всичко
към подобряване на услугите, въпреки че включват и такива, които не могат да се
отнесат към никой от проектите в групата (напр. индикатора „Подобрен достъп до
изградения и/или реновиран сграден фонд”).
Формално, тъй като нито един от проектите, свързани с обществените услуги и
социалната интеграция не е стартирал, промяна в предложените за тази група
индикатори не може да се отчете. В същото време, единственият проект, който се
изпълнява /А 3.1.1.19/ няма как да бъде отчетен тук, тъй като липсва подходящ
индикатор за него /затова той е отчетен в първата група проекти, където има
индикатор „за улици” /.
Все пак, с изпълнението на много от тн „меки мерки” –проекти, извън
Програмата за реализация на ИПГВР, се постига известен напредък.
С разкритите 3 бр. “Центрове за настаняване от семеен тип”, „Защитено жилище
за хора с умствена изостаналост“ и ”Дневен център за възрастни хора с увреждания”,
целевата стойност на индикатора за социални услуги (4 бр.) вече е надхвърлена.
Постигнати са и заложените целеви стойности (3 бр.) за подобряване на здравните и
образователни услуги - през ноември 2016 г. е стартирало изпълнението на проект
„Твоят час“ с бенефициент „Министерство на образованието и науката“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.
Спецификата на културните инициативи и високите целеви стойности на индикатора
(150 бр.) затрудняват обективното проследяване на проявите, но и в тази област са
проведени много мероприятия. Подобряването на административните услуги се очаква
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на по-късен етап, предвид началния срок за изграждане на „Многофункционален
комплекс за административни услуги, култура и спорт”, заложен за 2018 г.
Резултатите от изпълнението на проектите от трета група бележат ограничен
напредък, с умерена вероятност за реализация на инвестиционните проекти от
Програмата за реализация, и успешно изпълнение на по-голямата част от заложените
„меки мерки”, свързани с подобряването на различен вид услуги.

Обобщената оценка за постигнатите резултати при изпълнението на проектите в
зоната със социален характер /ЗВ “А”/, е: задоволителен напредък към този момент
на повечето от проектите, с голяма вероятност за крайна реализация, предвид
включването на по-важните от тях в осигурената с финансиране Инвестиционна
програма на общината.

ІІ. Зоната за публични функции с висока обществена значимост - ЗВ “Б”
отговаря на следните критерии от „Методически насоки за разработване и прилагане на
ИПГВР”:


Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и
обществени функции;



Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата
инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки;



Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи
на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено ползване,
зони за отдих, улично и алейно осветление);



Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и
обществени функции;



Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд.

В съответствие с констатираните проблеми в развитието на тази зона са
определени и Специфичните цели на ИПГВР за ЗВ “Б”, като за постигането им са
предложени четири групи проекти, аранжирани към всяка от тях:
Първата група проекти включва проекти за обновяване и изграждане на нови
спортни обекти и оборудването им, както и благоустрояване на околните пространства;
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благоустрояване на улична мрежа и обществени пространства; обновяване на Парк
северен; реновация и адаптация на сгради – недвижими културни ценности;
реконструкция на Младежки дом; подобряване на системите за събиране на битови
отпадъци.
От общо 14 проекта в тази група, в Програмата за реализация на ИПГВР са
включени следните 7 проекта:

Зона за въздействие Б
Наименование на проекта

Начало/
край на
проекта

Б1.1.1.1 Изграждане на нова многофункционална
зала (под стадиона); Изграждане на
видеонаблюдение

06.2015

Б1.1.1.2 Реновация на стадион Севтополис, на
базата за хвърляния и на трениро въчния стадион,
на съблекалнята и околните про странства;
изграждане на видеонаблюдение

02.2014

Б1.1.1.3.Покриване, реновация и адаптация на
колодрума, за да се използва базата и за други
спортни дейности; видеонаблюдение

03.2015

Б1.1.1.4.Рехабилитация и реконструкция на
уличната и тротоарна мрежа на улица „Орешака”,
вкл. въвеждане на енерго спестяващо ул.
осветление; Ревизия и ремонт на подземна
инфраструктура

01.2018

Б1.1.1.5 Цялостно възстановяване на Парк “Севе
рен“ /Парк „Стадиона“/; Изграждане /рехабилити
ране на подземната техническа инфраструктура,
енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

12.2015

Б1.1.1.6 Реконструкция на Филиала на
библиотеката; Създаване на център на занаятите,
Казанлъшки градини и Улица на галериите; БУ на
пространството пред Етнографски комплекс

01.2016

Б1.1.1.7. Оборудване за клубни дейности в
спортните обекти и в Младежкия дом

11.2017

Фаза
*

Общ
бюджет
(лева)

Осигурен
и/усвоени
средства

0

5 429 588

0

Р

18 884 578

287 068

0

27 922 827

0

0

3 419 577

0

0

2 604 950

0

12.2017

0

748 122

0

06.2017
07.2018

Р

153 900

189 460

01.2017

11.2018

01.2020

01.2018

 Проект Б1.1.1.2 /Реновация на стадион Севтополис/ е реализиран
частично. Извършен е ремонт, включващ вътрешна и външна изолация, подмяна на
дограма, ремонт на покривна конструкция, подмяна на ел. инсталация, газифициране,
изграждане на вход за достъп на спортния обект и подходящи санитарни възли за хора
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с увреждания и др. Общата стойност на ремонта е в размер на 287 068 лв., осигурени
от бюджета на Община Казанлък.
 Проект Б1.1.1.7 - реализира се с 50% финансово участие на Общината.
По проект „Красива България“ е реализиран проект „Общинска сграда за
младежки и спортни дейности“, на стойност 189 460 лв. В една от залите се помещава
Младежки медиатор, назначен по програма „Активиране на неактивните лица“, който
има важната задача да идентифицира и мотивира млади хора и да ги насочва към
Дирекция „Бюро по труда“.
o За четири проекта от групата не е осигурено финансиране и изпълнението не е
стартирало.
Проектът Б1.1.1.4.за ремонт и рехабилитация на уличната и тротоарна мрежа е с
начало 2018 г.
Предложените в Таблица 1 на ИПГВР индикатори за изпълнение на проектите
към Първи приоритет са 17 броя, като последните 4 се отнасят към втората група
проекти (към Сп цел Б1.2), свързани с информационната система за туристическите
продукти и програми. За проектите, свързани с пътната инфраструктура, паркове и
спортна инфраструктура се предлагат по 2 индикатора, но проектът Б1.1.1.4. за ремонт и
рехабилитация на уличната и тротоарна мрежа е с начало 2018 г., така че индикатори за
пътна инфраструктура и алеи, както и паркоместа за леки автомобили и автобуси към
този момент не може да се отчетат.
През 2015 г. е изпълнен Етап 1 за ремонт на Стадион „Севтополис”, вкл.
осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, а през 2016 г. – и
Етап 2. През 2014 г. с външно финансиране е възстановено футболното игрище за
обществено ползване и е изградена нова баскетболна и волейболна площадка, така че
към този момент от заложените като целева стойност 6 броя спортни обекти, са
изпълнени 3 броя.
Улеснен достъп за лица с увреждания е осигурен и при реализацията на проекта
„Реконструкция и ремонт на Младежкия дом”. Изградени са подстъпи за хора с
увреждания, подобряване на жизнената среда в гр. Казанлък и създаване на съвременна
база за развитие, изява и спорт на младите хора. В изпълнение на проекта „Оборудване
за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом” две от помещенията са
отдадени под наем на спортни клубове за ежеседмични тренировки, при което от
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заложените 2 броя оборудвани обекта за клубна спортна дейност като целева
стойност, единият вече е изпълнен.
Резултатите от изпълнението на проектите към тази група бележат ограничен
напредък.
Втората група проекти предвижда изграждане на съвременна информационна
система за предлаганите туристически продукти и програми. Проектът за създаване на
информационна система е предвиден като „мека мярка”, като системата да се захранва
от нейните абонати и да включва резервациите и заявките.
Третата група проекти са проекти за развитие на туризма, включително
развитие на човешките ресурси, обслужващи туризма
От общо 5 проекта, свързани с туризма, в Програмата за реализация на ИПГВР е
включен само един проект:

Зона за въздействие Б
Наименование на проекта
Б2.1.2.1. Изграждане на оранжериен
център

Начало/
край на
проекта
04.2018
06.2020

Фаза*

0

Общ
бюджет
(лева)
1 395 525

Осигурен
и/усвоени
средства
0

o Единственият проект /Б2.1.2.1/, включен в Програмата за реализация на ИПГВР е
предвиден с начало през 2018 г. и към този момент не е стартирал.
За проект „Младежкият дом – дом на вашето хоби” (ММ) отнесен към мярката за
подкрепа и стимулиране на бизнеса, се отбелязва, че най-голямата зала в Младежкия
дом (т. нар. Многофункционална зала) е пригодена за събития с капацитет 120 седящи
места и 50 правостоящи и е активно използвана от организации, клубове, частни лица,
които я наемат под наем. Там биха могли да се провеждат някои професионални
обучения или бизнес консултации.
Индикаторите за изпълнение в Таблица 1на ИПГВР са 6 броя, като два от тях са
свързани с информационните табла и пособия, а четири - с туристическата дейност, вкл.
бизнес услуги и професионални обучения. Не е възможно да се проследи тяхната
промяна, предвид предстоящия старт на заложения проект.
По изпълнението на проектите към Втори приоритет не се отчита напредък, тъй
като единственият проект е предвиден за периода 2018-2020г.
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Четвъртата група проекти обхваща проекти за подобряване качеството на
средата, включително и на околната среда - подобряване на сградния фонд чрез
въвеждане на мерки за енергийна ефективност; превенция от наводнения – корекция на
реката и подобряване на системите за събиране на отпадъци.
От общо 5 проекта в тази група, в Програмата за реализация на ИПГВР са
включени следните два проекта:

Зона за въздействие Б
Наименование на проекта

Начало/
край на
проекта

Б3.1.2.1 Корекция на реката (живописна част);
изграждане на устои за бъдещ мост

01.2017

Б3.1.2.2 Корекция на реката – ремонт и
реконструкция от ул. ”Любомир Кабакчиев”
до Художествената гимназия; изграждане на
пешеходен мост

12.2018

Фаза*

Общ
бюджет
(лева)

Осигурен
и/усвоени
средства

0

1 273 504

0

Р

405 150

53 670

03.2016
12.2017

 Проект Б3.1.2.2 е реализиран частично с осигурена малка част от
необходимия бюджет.
o Проект Б3.1.2.1 е с начален срок 2017г и няма осигурен бюджет.
В Таблица 1 на ИПГВР се предлагат 3 броя индикатори за тази група проекти,
като в случая би могъл да се отчете само този за корекция на реката със заложени 2513
л.м или 27 160 кв.м целева стойност.
Извън Програмата за реализация на ИПГВР, проектът Б 3.1.1.1- за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност за обществените сгради в зоната - (Младежкия дом,
стадиона, Къща на Аенски, Филиала на библиотеката, Художествена гимназия) е
изпълнен частично. През 2014 г. по Проект „Красива България “ е обновена Сградата на
Младежкия дом, а през 2016 г. е завършил ремонт на Стадион „Севтополис”. За периода
2014-2016 г. са извършвани частични ремонти на Филиал №1 на Общинска библиотека
„Искра“ със средства от библиотечния бюджет. Заложената целева стойност на
индикатора за 5 броя обществени сгради с подобрена енергийна ефективност е
постигната частично.
Резултатите от изпълнението на проектите от тази група се оценяват като
задоволителни.
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Обобщената оценка за постигнатите резултати при изпълнението на проектите в
зоната за публични функции с висока обществена значимост /ЗВ“Б”/, е: недостатъчно
задоволителен напредък, с вероятност за реализация след 2018г, предвид трудното
за осигуряване финансиране на проектите, предвидени с ПЧП.

ІІІ. Зона с потенциал за икономическо развитие -ЗВ „В”. Избраната зона за
въздействие от вида „Зони с потенциал за икономическо развитие” отговаря на следните
критерии:


Концентрация на икономически дейности;



Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на
зоната;



Наличие на техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване,
рехабилитация или реконструкция;



Необходимост от доизграждане на довеждаща техническа инфраструктура,
осигуряване на достъп до зоната;



Предвидени терени („на зелено”- в смисъла на усвояването на нови терени за
стопански

дейности)

в

действащите

устройствени

планове

за

икономически/бизнес функции за развитие на производства и предприятия.
В съответствие с констатираните специфики в развитието на тази зона са
определени и Специфичните цели на ИПГВР за ЗВ “В”, за чието постигане са
предложени проекти, разделени в четири групи.
Първата група включва проекти за pехабилитация и реконструкция на уличната
и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление,
изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени за бъдещи
инвеститори, изграждане и въвеждане на градско видеонаблюдение; изграждане на зони
за озеленяване, отдих и спорт; подобряване на възможностите за паркиране в зоната;
създаване на условия за реализация на бизнес инициативи; изграждане на социално
предприятие; доизграждане на Дом за стари хора с деменция; инициативи на частния
бизнес за реновация на сградния фонд.
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От общо 12 броя проекта в тази група, в Програмата за реализация на ИПГВР са
включени следните 10 проекта:

Зона за въздействие В
Наименование на проекта

Начало
/край на
проекта

Фаза*

Общ
бюджет
(лева)

Усвоени
средства
(лева)

И

11 297 198

699 621

0

1 854 405

0

0

154 786

0

В1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на
уличната и тротоарна мрежа, вкл. въвеждане
на енергоспестяващо улично осветление;
Ремонт и изграждане на подземна
инфраструктура и обособяване на терени,
подходящи за бъдещи инвеститори...

04.2015

В1.1.1.2 Изграждане на транспортна връзка на
източната част на зоната с околовръстния път
София- Бургас

01.2017

В1.1.1.3 Изграждане на паркинг с
видеонаблюдение

07.2016
12.2017

В1.1.1.4. Зелена площ в източната част на
зоната – БУ на междублоковото пространство,
в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръже
ния и др; изграждане на енергоспестяващо
осветление и видеонаблюдение

06.2015

09.2016

0

176 865

0

В1.1.1.5 Изграждане на Социално
предприятие

05.2016
12.2017

0

649 050

0

В1.1.1.6.Зона за спорт, отдих и развлечения в
западната част на зоната, в т.ч. изграждане на
спортна площадка; изгр. на енергоспестяващо
осветление и видеонаблюдение

07.2016

10.2017

0

177 220

0

В1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес
център и складова база

08.2018
04.2020

0

991 636

0

В1.1.1.8 Реконструкция на спортна площадка
в източната част на зоната; изграждане на
видеонаблюдение

06.2017

0

220 700

0

В1.1.1.9 Доизграждане на Дом за стари хора с
деменция №2 и подобряване на достъпа;.

07.2014
12.2015

0

981 200

80 000

В 1.1.1.11 Изграждане на улици с техническа
инфраструктура, (Улица3 - южно от
хлебозавода; Улица 1 до „ЗИНО”АД)

07.2018
0

1 228 080

0

01.2020

12.2018

09.2018

06.2020

 Проект В1.1.1.1 -за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, е
единственият от групата, който е в процес на изпълнение. Със средства от общинския
бюджет са рехабилитирани три улици:
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-ул. "Козлодуй" - асфалтирана част от улицата (от жп линия до Хлебозавода) - на
стойност 89 930 лв; (участъкът от Хлебозавода, до бул. „Никола Петков“, на стойност
139 387 лв. се асфалтира през 2017г).
- ул. "Цар Освободител" - асфалтирани 4000 кв.м. на стойност 110 265 лв.
- Бул.”23-ти пехотен Шипченски полк” - асфалтиране на стойност 499 426 лв.
 Проект В1.1.1.9 е изпълнен частично - с 80 000 лв средства от общината е
извършен ремонт на част от сградата на Дом за възрастни хора с деменция
„Димитър Папазов” и пуснат в експлоатация. Капацитетът на Дома е 70 души
като в ремонтираната част на сградата са преместени 45 жени.
o Останалите осем проекта от групата не са осигурени финансово, като два от тяхВ1.1.1.2 и В1.1.1.8 са с начален срок през 2017г, а други два- В1.1.1.7 и В1.1.1.11 -през
2018г
Като първи индикатор за пътната инфраструктура в Таблица 1 на ИПГВР е
включен пълният бюджет само на първия проект В1.1.1.1 за ремонт и рехабилитация
на уличната мрежа със заложена целева стойност 11 297 198 лева. До края на 2016г са
усвоени 699 621 лева, така че се регистрира положителна промяна на стойност 679 944
лева, при базова стойност 19 677 лева.
Индикаторите за изграждане на паркоместа за леки автомобили и камиони не е
възможно да се проследят, защото липсва такава информация за първия проект В1.1.1.1,
а допълнително включения проект за изграждане на улици в тази зона- В 1.1.1.11 е
предвиден с начало през 2018 г.
Целевите стойности на индикаторите за брой спортни обекти и за брой паркове
са завишени спрямо включените в групата проекти - записани са съответно 3 и 2 броя,
като съответно проектите са 2 за спортна инфраструктура и 1 за зелена площ, но няма
информация за стартирането на проектите. Не е изградено социалното предприятие,
предвидено чрез ПЧП, а изграждането на Общински бизнес център и складова база е
заложено с начало през 2018 г. Единствено проектът „Доизграждане на Дом за стари
хора с деменция № 2 и подобряване на достъпа” е реализиран частично, при което
целевата стойност (1 брой) на индикаторът Ремонт и изграждане на Дом за стари хора
би могла да се отчете като постигната.
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Втората група проекти (също към Първи приоритет) е за подобряване на
системите за събиране на битови отпадъци. Групата е представена само с един проект,
който не е включен в Програмата за реализация на ИПГВР.
Резултатите от изпълнението на проектите към Първи приоритет бележат
ограничен напредък.
Третата група проекти предвижда подобряване на условията за икономически
растеж чрез изграждане на система за създаване на преференции, изграждане на
контакти.
В тази група са заложени 3 броя проекти, всичките т.н. „меки мерки”, като само
проектът „Създаване на преференции за инвеститорите” е включен в Програмата за
реализация:

Зона за въздействие В
Начало
/край на
проекта

Наименование на проекта
В2.1.1.1 Създаване на преференции за
инвеститорите

Фаза*

01.2016
04.2017

Общ
бюджет
(лева)
0

Усвоени
средства
(лева)

0

126 000

 Проект В2.1.1.1 - С Решение № 1101/22.10.2014 г. на Общински съвет
Казанлък, изм. с Решение № 1415/24.09.2015 г., на основание чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание
чл. 22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, е приета Наредба №
11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък
и издаване на сертификати клас В.
В Таблица 1 на ИПГВР се предлагат 6 броя индикатори за изпълнение, като освен
брой създадени преференции, са заложени и индикатори „Изградени нови иновативни
производства”, “Разработване на Програма за подобряване на бизнес климата”, „Нови
общински услуги за бизнеса”, като такива проекти не са включени в трета група.
Изпълнява се и проектът В2.1.1.2 (извън Програмата за реализация на ИПГВР) за
побратимяване и изграждане на контакти с европейски градове и чуждестранни
посолства, като са получени покани за 3 такива побратимявания.
Изпълнението

на

проектите

към

Втори

приоритет

се

оценява

като

задоволително
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Четвъртата група проекти са проекти за подобряване на бизнес услугите и
бизнес средата и възможности за изграждане на иновативни предприятия.
В четвърта група са предвидени 3 проекта, като нито един от тях не е включен в
Програмата за реализация на ИПГВР.
За подобряване на бизнес климата в общината се работи непрекъснато. Важен
проект от тази група е В3.1.1.1. „Създаване на възможности за изграждане на
иновативни предприятия”, чийто индикатор за изпълнение “изградени нови иновативни
производства” също е посочен в третата група проекти към Приоритет 2. Само за 2016
г. 9 фирми са сключили договори по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, по която през новия програмен период 2014-2020 се
финансират проекти за иновации в предприятия, при заложена целева стойност 3 броя.
Проект В3.1.1.2 „Разработване на Програма за подобряване на бизнес климата...”
и проект В3.1.1.3 „Развиване на услугите в Общинския бизнес център, който реализира
Програмата...”, са предвидени като „меки мерки”.
В Таблица 1 на ИПГВР за индикаторите за изпълнение се предлагат 5 броя
индикатори, вкл. „Обучения и обучителни пътувания на предприемачи”, отнасящ се
всъщност към проект от третата група, а „Нови услуги за бизнеса в бизнес центъра” се
дублира с индикатор за втория приоритет. Не е съвсем уместно подбран и индикатора
„Реализирани нощувки в гр. Казанлък”, имащ най-малко отношение към зоната за
икономическо развитие.
Изпълнението

на

проектите

към

Трети

приоритет

се

оценява

като

задоволително.
Необходимо е прецизиране на индикаторите за изпълнение на проектите към
Втори и Трети приоритети, както и разпределението на предложените проекти към
съответните групи по приоритети, така че да си съответстват по избраните цели и
съдържание.
Обобщената оценка за постигнатите резултати при изпълнението на проектите в
зоната с потенциал за икономическо развитие /ЗВ “В”/, е задоволителен напредък, с
вероятност за крайна реализация при по-голяма активност и сътрудничество
както от страна на общината, така и от бизнеса.
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ІV. Група „Хоризонтални проекти”.

Тази група проекти е добавена

при

изменението на ИПГВР и включва следните проекти за интегриран градски транспорт и
енергийна ефективност на сгради:
ГРУПА „ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОЕКТИ“
Наименование на проекта

Начало
/край на
проекта

Общ
бюджет
(лева)

Усвоени
средства
(лева)

П

2 400 000

3 340 642

0

4 026 500

0

07.2019
08.2021

0

5 271 030

0

07.2019
08.2021

0

3 250 000

0

ХП-1.1(1) Интегриран градски
транспорт на гр. Казанлък – етап 1

01.2017
12.2019

ХП-1.1(2) Интегриран градски
транспорт на гр. Казанлък – етап 2

01.2019
12.2021

ХП-2.1 Енергийна ефективност на
административни и жилищни сгради
ХП-2.2 Енергийна ефективност на
студентски общежития

Фаза*

 Първият проект ХП-1.1(1) е включен в ИП на общината, предстои подписване
на договор за финансиране по Пр. ос 1 на ОПРР 2014-2020г. Вторият етап от
този проект ХП-1.1(2) е определен като резервен за включване в ИП, при
наличие на свободен финансов ресурс.
Всички проекти от тази група са с начален срок след този, предмет на настоящата
междинна оценка, така че не могат да бъдат оценявани от гледна точка на изпълнение.

V. Група „Функционални връзки”.

Тази група проекти също е добавена

допълнително при изменението на ИПГВР и включва 11 проекта, свързани с обновяване
на училища и детски градини:
ГРУПА „ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ“
Наименование на проекта
ФВ-1.1 Обновяване на основно училище в с.
Ръжена, в т. ч. подобряване на енергийната
ефективност (ЕЕ) и благоустрояване (БУ) на
прилежащия терен

Начало
/край на
проекта
07.2016
08.2018

Фаза*

Общ
бюджет
(лева)

Усвоени
средства
(лева)

П
980 990

795 587
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ФВ-1.2 Обновяване на основно учи лище в
град Крън, в т. ч. подобряване на ЕЕ и БУ на
прилежащия терен

07.2016

ФВ-1.3 Обновяване на основно учи лище в
град Шипка, в т.ч. подобряване на ЕЕ и БУ на
прилежащия терен

07.2016

ФВ-1.4 Обновяване на основно училище в с.
Хаджидимитрово, в т. ч. подобряване на ЕЕ и
БУ на прилежащия терен

07.2016

ФВ-1.5 Обновяване на основно учи лище в с.
Овощник, в т. ч. подобряване на ЕЕ и БУ на
прилежащия терен

07.2016

ФВ-1.6 Обновяване на основно училище в с.
Горно Черковище, в т.ч. подобряване на ЕЕ и
БУ на прилежащия терен

07.2016

ФВ-1.7 Обновяване на основно училище в с.
Шейново, в т.ч. подобряване на ЕЕ и БУ на
прилежащия терен

07.2016

ФВ-1.8 Обновяване на Обединено детско
заведение № 17, гр.Казанлък, в т. ч.
подобряване на ЕЕ и БУ на прилежащия терен

07.2016

ФВ-1.9 Обновяване на Дневна детска ясла №
8, гр.Казанлък, в т.ч. подобряване на ЕЕ и БУ
на прилежащия терен

07.2016

ФВ-1.10 Подкрепа за предучилищно възпита
ние и образователна интеграция на деца и
ученици от групи в неравностойно положение

07.2016

ФВ-1.11 Осигуряване на условия и ресурси за
изграждане и развитие на подкрепяща среда в
детските градини и училищата за
осъществяване на включващо обучение (ММ)

07.2016

08.2018

08.2018

08.2018

08.2018

08.2018

08.2018

08.2018

08.2018

08.2018

08.2018

П

1 339 800

935 174

П

828 500

755 868

П

770 300

701 973

П

835 300

743 002

0

683 900

624 635

И

1 566 000

244 442

0

940 800

860 572

И

516 000

179 792

И

500 000

215 109

0

375 000

0

Всички проекти от тази група са с начален срок второто полугодие на 2016г. и не
може да се очаква голям напредък в изпълнението им. Въпреки това се регистрира
такъв:
 Първите пет

проекта

- от

ФВ-1.1 до

ФВ-1.5

са включени

в

Инвестиционната програма на Общината като комплексен проект
„Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“ с
гарантирано финансиране от Споразумението за реализация на ИП на
обща стойност 9 512 332.06 лв. Предстои сключване на договор.
Комплексният проект е одобрен от Междинно звено на ОПРР, очаква се решение
за финансиране от Ръководителя на УО на ОПРР. Проектът ще финансира обновяването
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на 3 детски градини (РЗП 5024 кв.м.) и 5 основни училища ( РЗП общо 13 862 кв.м.).
Инвестиционната програма на общината предвижда до 30 юни 2018 година 2390 лица да
ползват подобрените 3 ДГ и 5 училища..
 Проектите ФВ-1.6 и ФВ-1.8 са определени като резервни за включване в
ИП с финансиране по ОПРР, при наличие на свободен финансов ресурс.
 Проект ФВ-1.7 /училище в с. Шейново/ е в процес на изпълнение. През
2016 г. е завършен проект „Внедряване на мерки за ЕЕ и текущ ремонт на
блок Б - част от ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново“, финансиран по
проект „Красива България“. Проектът е на обща стойност 244 442 лв., от
които 99 977 лв. е безвъзмездна помощ, а 144 465 лв. са средства на
Община Казанлък.
 Проект ФВ-1.9 /дет. ясла №8/ също е в процес на изпълнение. По проект
"Красива

България"

-Мярка

инфраструктура" са вложени

М02

"Подобряване

на

социалната

179 792 лв. с ДДС, от които 50% е

съфинансирането от Община Казанлък.
 Проект ФВ-1.10 /ММ/ също

се изпълнява.

Проектът "Дъга на

толерантността- партньорство за ефективна интеграция" по ОП "Наука и
образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. осигурява 215 109 лева,
като

целта

е

подпомагане

на

учениците,

произхождащи

от

етнич.малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да
се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна
професионална, социална и творческа реализация.
 Проект ФВ-1.11 /ММ/ -изпълнява се. През 2016 г. ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“, с. Хаджидимитрово и ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък са
включени в пилотен проект на МОН, като неговата цел е въвеждането на
„Система за ранно предупреждение за риск от отпадане“, която е част от
Плана за 2016-2017 година за изпълнение на Стратегията за намаляване на
дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 –
2020). За осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация
в системата на предучилищното образование за най-бедните деца от
ромски произход от предучилищна възраст Община Казанлък за поредна
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година е включена в проект „Готови за училище“. В Проекта бяха
включени социално слаби семейства и техните деца от с. Ръжена.
Въпреки краткия срок /в рамките на МО/, четири от общо 11 проекта в тази група
са в процес на изпълнение; пет от проектите са включени в ИП с предстоящо сключване
на договор за финансиране, а още два други са определени като резервни.
За изпълнението на проектите в група „Функционални връзки” се констатира
значителен напредък, с много голяма вероятност за успешна реализация.

2. ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
МЕРКИТЕ
Тази оценка се базира на прегледа на напредъка по изпълнение на включените
проекти по приоритети/специфични цели и мерки в зоните за въздействие, както и извън
тях в т.н. “хоризонтални проекти” и “функционални връзки”. Оценката за постигане на
целите и мерките се изразява със степените висока, средна, ниска в зависимост от
предложените проекти, избраните от тях като приоритетни и включени в Програмата за
реализация на ИПГВР, и напредъка по тяхното изпълнение.
Избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи
и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на целите и мерките.
А.) Зона за въздействие с преобладаващ социален характер (ЗВ „А“)
(кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Зорница” и кв. „Павльов мост” и Ромския квартал).
A 1. Първи приоритет: Модернизиране и ревитализация на общественото
пространство.
Специфична цел A1.1: Доизграждане, модернизиране и поддържане на
инженерно-техническа инфраструктура, подобряване качеството на живот основано на
екологични стандарти, обновяване на градската зелена среда и подобряване на условията
за отдих на жителите в кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Зорница”, кв. „Павльов мост”
и Ромския квартал.
Мярка: A1.1.1. Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура,
подобряване на жизнената среда чрез:
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 Подновяване/поставяне на осветление и улично видеонаблюдение;
 Рехабилитация на уличната и тротоарната мрежа;
 Стимулиране развитието на т.нар. ”меки” видове транспорт (колоездене,
пешеходно придвижване);
 Създаване на зелени площи и места за обществен отдих;
 Повишаване качеството на живот чрез по-добро управление на околната среда;
 Възстановяване/създаване на спортни съоръжения и площадки, елементи на
градския дизайн.
Специфичната цел А1.1 към приоритет А1 се преследва с 9 проекта на ИПГВР,
от които 5 са приоритетни проекти - А1.1.1.1, А1.1.1.2, А1.1.1.3, А1.1.1.4 и А1.1.1.7 (Виж
Приложение 1) и 4 са други проекти - А1.1.1.5, А1.1.1.6, А1.1.1.8, А1.1.1.9.
Предвидените проекти подкрепят добре заложената специфична цел като обезпечават
обновяване на улици и тротоари, подземна инфраструктура, улично осветление;
благоустрояване на междублокови пространства; парково строителство, спортни и
детски площадки.
Отчетено изпълнение
В доклада за отчитане напредъка по изпълнение на ИПГВР за 2016 година е
отбелязано, че за проект “Обновяване на градската среда в град Казанлък” са осигурени
средства и е сключен договор за изпълнение. Този проект обобщава проектите А1.1.1.1 и
А1.1.1.4 за обновяване на улици и зелени площи в междублокови пространства. Очаква
се тези проекти да бъдат реализирани в срок до 2018 г. Към края на 2016 г. и през 2017 г.
е отчетено, че проектите са в процес на изпълнение и осигурените средства са усвоени.
Оценката за постигнатите резултати /вж т.1/ при изпълнението на приоритетните
проекти към Сп. цел А 1.1 е „забележим напредък, с висока вероятност за крайна
реализация”.
Като се имат предвид и другите четири проекта към тази специфична цел, някои
от които / А1.1.1.6/ допълват дейности по приоритетни проекти / А1.1.1.2 и А1.1.1.4/
или разширяват обхвата на предлаганата мярка, изпълнението на предвиденото за
приоритет А1 в зона А с преобладаващ социален характер може да се оцени като много
добро.
Степента на постигане на Специфичната цел А1.1 и мярката към нея може да
се оцени като висока.
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Реализацията на проектите по специфичната цел А.1.1.: „Доизграждане, модернизиране
и поддържане на инженерно-техническа инфраструктура, подобряване качеството на
живот, основано на екологични стандарти, обновяване на градската зелена среда и
подобряване на условията за отдих на жителите в кв. „Капитан Петко войвода”, кв.
„Зорница”, кв. „Павльов мост” и Ромския квартал” предполага нейното изпълнение, но
така също има отношение към изпълнението на специфична цел А.3.1 „Подобряване
достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест; подобряване
на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни
услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи”
и изпълнението на общата цел на интегрирания план за градско възстановяване и
развитие - осъществяването на визията за развитието на града: „Казанлък - град на
Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и добра среда
за живот и отдих“.

A 2. Втори приоритет: Увеличаване на енергийната ефективност на
сградния фонд.
Специфична цел А2.1: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния
фонд, намаляване на разхода на енергийни ресурси и въвеждане на модерни инсталации
за енергийна независимост на жилищните сгради (насърчаване на пасивното
строителство).
Мярка: А2.1.1. Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд,
включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
Специфичната цел А2.1 към приоритет А2 се преследва с 4 проекта на ИПГВР,
2 от които са приоритетни проекти – А2.1.1.1 и А2.1.1.2 (Виж Приложение 1) и 2 са
други проекти – А2.1.1.3 и А2.1.1.4. Проектите изчерпателно покриват приоритет А2 и
специфична цел А2.1 като предвиждат ремонт на детски градини, на дом за стари хора,
подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отчетено изпълнение:
В доклада за напредъка по изпълнение на ИПГВР за 2016 година е отбелязано, че
проект „Обновяване на образователна инфраструктура в община Казанлък“е включен в
подписаното Споразумение за реализация на Инвестиционната програма на Община
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Казанлък със срок за реализация до 31.12.2023 година. Тук е включен и проект А2.1.1.1
от Сп цел А 2.1 на ИПГВР, за обновяване на детски градини в зона А, за който предстои
сключване на договор за изпълнение.
По проект А2.1.1.3. „Подобряване енергийната ефективност на сградите, чрез
използване на ПЧП” е отчетено, че в изпълнение на Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, регистрираните сдружения по
програмата в община Казанлък са 53. С одобрен финансов ресурс са 29 от тези
сдружения, а с 19 са сключените договори с Банката за развитие и за всички тях са
обявени обществени процедури.
Оценката за постигнатите резултати /вж т.1/ при изпълнението на приоритетните
проекти към

Сп. цел А2.1 е „задоволителен напредък, с висока вероятност за

надвишаване на целевите стойности.
Като се има предвид включването на проект в Споразумението за реализация на
Инвестиционната програма, както и напредъка по националната програма за енергийна
ефективност, изпълнението на предвиденото за приоритет А2 в зона А с
преобладаващ социален характер може да се оцени като добро.
Степента на постигане на Специфичната цел А2.1 и мярката към нея може
да се оцени като средна.
Проектите А2.1.1.1 до А2.1.1.4 са предвидени, с оглед изпълнението на специфична цел
А.2.1, но активно подпомагат изпълнението и на специфична цел А.1.1. и на общата цел
- осъществяването на визията за развитието на града: „Казанлък - град на Тракийските
царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и
отдих“.
А 3. Трети приоритет: Подобряване на обществените услуги и социалната
интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение
Специфична цел А3.1: Подобряване достъпа до обществени услуги и
намаляване на административната тежест; подобряване на здравната и социална
инфраструктура за осигуряване на качествени и достъпни услуги; превенция на риска от
социално изключване и интеграция на маргинални групи.
Мярка: А3.1.1. Подобряване достъпа до обществени услуги и преодоляване на
социалното изключване чрез:
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 Благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър достъп до
основните услуги;
 Изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение;
 Достъпно здравеопазване и качествени здравни услуги;
 Осигуряване на добро качество на живот;
 Интеграция на лица и групи в неравностойно физическо, социално, икономическо
и етническо положение;
 Социална и професионална интеграция;
 Създаване на инфраструктура за съвременни културни прояви, подобрена
социална среда и жизнени стандарти.
Този приоритет А3 респ. специфична цел А3.1 е преследвана с общо 21 проекта
на ИПГВР, 6 от тях са приоритетни проекти – А3.1.1.1, А3.1.1.2, А3.1.1.3, А3.1.1.4,
А3.1.1.8, А3.1.1.19 (Виж Приложение 1), а останалите са други проекти, много от които
са идентифицирани като меки мерки (ММ). Проектите са насочени към изграждане на
социални жилища, център за временно настаняване, дневен център за възрастни хора,
здравен кабинет, създаване на социално предприятие, изграждане на жилища и улици в
ромския квартал.
Отчетено изпълнение:
Проект А3.1.1.1 за изграждане на социални жилища е включен в Споразумението
за реализация на Инвестиционната програма на Община Казанлък, но все още не е
стартирал. Проект А3.1.1.19 за изграждане на улици с техническа инфраструктура (и то
за две от улиците), е включен в проект “Обновяване на градската среда в град Казанлък”
с осигурени средства и сключен договор за изпълнение. Очаква се тези проекти да бъдат
реализирани в срок до 2018 г. По останалите приоритетни проекти няма напредък.
Оценката за постигнатите резултати /вж т.1/ при изпълнението на приоритетните
проекти към

Сп. цел А3.1 е ограничен напредък, с умерена вероятност за

реализация на приоритетните проекти, свързани с подобряване на обществените
услуги.
По другите 15 проекта към тази специфична цел е отчетена реализация предимно
на “меки мерки” - социална услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания,
социални услуги от резидентен тип: „Център за настаняване от семеен тип на
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деца/младежи с увреждания”, проект за групи ученици с малцинствен произход,
подпомагане работата на Медицинския център, намиращ се в ромската махала.
Като се вземе под внимание по-успешното изпълнение на „другите проекти”
/предимно тн „меки мерки”/, изпълнението на предвиденото за приоритет А3 в зона
А с преобладаващ социален характер може да се оцени като добро.
Степента на постигане на Специфична цел А3.1 и мярката към нея може да
се оцени като средна.
Всички проекти към специфична цел А.3.1 имат задачата за нейното изпълнение, но
наред с това предвидените в проектите дейности предполагат и активното участие на
тези проекти в крайната реализация и на специфична цел А.1.1. и на специфична цел
А.2.1., както и на общата цел за осигуряване на добра среда за живот и отдих.

А4. Четвърти приоритет: Ефективно управление и публичност на проектите
в Зона за въздействие (ЗВ) А.
Специфична цел А4.1: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ А
Мярка: А4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ А чрез екип за
управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в
ЗВ А.
Тази специфична цел А4.1 е преследвана с 6 проекта на ИПГВР, 3 приоритетни
проекти - А4.1.1.1, А4.1.1.2, А4.1.1.3 (Виж Приложение 1) и 3 други А4.1.1.4, А4.1.1.5,
А4.1.1.6, ориентирани към управлението и реализацията на плана чрез укрепване на
капацитета на екипа за управление, създаване на електронна система за мониторинг и
оценка, публичност и популяризиране на проектите.
Отчетено изпълнение:
Предвидените проекти по тази специфична цел се изпълняват, вкл. настоящата
Междинна оценка на ИПГВР.
Всеки проект от инвестиционната програма има екип за подготовка. За вече
сключения договор за има екип за управление, мерки за осъществяване на публичност и
оборудване на офис, в който се помещава отдел „Стратегическо планиране и проекти“ и
отделен офис на отдел „Инвестиционни проекти с външно финансиране“.
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Изпълнението на предвиденото за приоритет А4 в зона А с преобладаващ
социален характер може да се оцени като много добро.
Степента на постигане на Специфична цел А4.1 и мярката към нея може да се
оцени като висока.

Б.) Зона за публични функции с висока обществена значимост (ЗВ „Б“)
Б 1. Първи приоритет: Повишаване използваемостта и атрактивността на
обществените площи и обезпечаване на дългогодишното им използване.
Специфична цел Б 1.1: Подобряване на техническата инфраструктура,
рехабилитация на уличната настилка, благоустрояване на градската среда и
обществените пространства за създаване на удобна, достъпна и красива градска среда;
Мярка:
Б1.1.1 Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, на
жизнената среда и благоустрояване на обекти на общественото обслужване за по-добър
достъп до основните услуги чрез:
 Рехабилитация на улична и тротоарна мрежа, алеи;
 Подобряване на сградния фонд на туристическата, музейната и спортната
инфраструктура;
 Реконструкция и модернизация на обществени сгради;
 Подобряване на инфраструктурата на масовия обществен транспорт;
 Подобряване енергийната ефективност и уличното осветление;
 Изграждане на зелени площи, места за отдих и велоалеи;
 Изграждане на спортни съоръжения и спортни площадки;
 Създаване на равни възможности за социална интеграция чрез обучение
Специфична цел Б1.1 към приоритет Б1 е обезпечена с 14 проекта, 7 от които
приоритетни, включени в Програмата за реализация на ИПГВР – Б1.1.1, Б1.1.2, Б1.1.3,
Б1.1.4, Б1.1.5, Б1.1.6 и Б1.1.7 (Виж Приложение 1) в сферата на спортните дейности,
предвиждащи изграждане на многофункционална зала, обновяване на стадион
“Севтополис”, реновация на колодрума, рехабилитация на улици, възстановяване на
Северен парк.
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Отчетено изпълнение:
В Доклада за отчитане напредъка по изпълнение на ИПГВР за 2016 година е
отчетено изпълнение по два от 7-те приоритетни проекти и по три от „другите” проекти
/от Б1.1.8 до Б1.1.14 / от ИПГВР.
И двата приоритетни проекта са изпълнени частично, със средства от общинския
бюджет.
Оценката за постигнатите резултати /вж т.1/ при изпълнението на приоритетните
проекти към Сп. цел Б1.1 е ограничен напредък.
По другите три проекта -с външно финансиране са устроени футболно,
баскетболно и волейболно игрища; през 2014 г., по Проект „Красива България “ е
извършена пълна реконструкция на залите в Младежки дом, на покрива и фасадата,
обновено е околното пространство; развива се клубна дейност за младежите /ММ/.
Като се вземе под внимание отчетения напредък по посочените проекти,
изпълнението по тази специфична цел за зона Б – публични функции с висока
обществена значимост, може да се оцени като добро.
Степента на постигане на Специфична цел Б1.1 и мярката към нея може да се
оцени като средна.
Всички проекти от Б1.1.1 до Б1.1.14 са предвидени за изпълнение на специфична цел Б
1.1: „Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната
настилка, благоустрояване на градската среда и обществените пространства за създаване
на удобна, достъпна и красива градска среда”, но реализацията им ще допринесе в немалка степен и за изпълнението на специфична цел Б 1.2.: Развитие на интегриран
туристически продукт в Казанлък, основан на историческите, културните, етноложките,
природните и балнеоложките дадености. Изграждане на достъпна информационна и
интелигентна среда в зоната с висока обществена значимост” и на специфична цел Б 2.1
„Възстановяване, опазване и популяризиране на природното и културно-историческото
наследство. Представяне и утвърждаване на историята и културните традиции на
Долината на тракийските царе и Долината на розата. Развитие на туризма” и на общата
цел - осъществяването на визията за развитието на града: „Казанлък - град на
Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и добра среда
за живот и отдих“.
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Специфична цел Б1.2: Развитие на интегриран туристически продукт в
Казанлък, основан на историческите, културните, етноложките, природните и
балнеоложките дадености. Изграждане на достъпна информационна и интелигентна
среда в зоната с висока обществена значимост.
Мярка:
Б1.2.1 Изграждане на интегриран туристически продукт чрез:
 Изграждане на туристическа зона обединяваща разнообразни туристически
обекти;
 Изграждане на туристическа информационна система за интегрирано обслужване
на туристите и създаване на достъпна информационна среда.
Специфична цел Б1.2 към приоритет Б1 е обезпечена с един проект - Б1.2.1.1
Изграждане на туристическа информационна система, представяща информация за:
хотели, ресторанти, исторически и културни обекти, туроператори, която да се захранва
от нейните абонати и да включва резервациите и заявките. Проектът за създаване на
съвременна информационна система е предвиден като „мека мярка”.
Проектът не е определен като приоритетен и не е включен в Програмата за
реализация на ИПГВР. Липсва информация за неговото изпълнение.
Към този момент не е възможно да се отчете степен на постигане на
Специфична цел Б1.2 и мярката към нея.

Б2. Втори приоритет: Опазване и популяризиране на природното и
културно-историческото наследство.
Специфична цел Б2.1: Възстановяване, опазване и популяризиране на
природното и културно-историческото наследство. Представяне и утвърждаване на
историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и Долината на
розата. Развитие на туризма.
Мерки:
 Б2.1.1. Опазване и възстановяване на обекти от културно-историческото
наследство.
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 Б2.1.2. Подкрепа и стимулиране на бизнеса.
 Б2.1.3. Популяризиране развитието на туризма
Специфична цел Б2.1 към приоритет Б2 е обезпечена с 5 проекта за развитие на
туризма, включително развитие на човешките ресурси, обслужващи туризма, от които
само 1 е определен като приоритетен и включен в Програмата за реализация.
Отчетено изпълнение:
Единственият приоритетен проект Б2.1.2.1. –за оранжериен център, е предвиден с
начало през 2018 г.; към този момент не е стартирал и изпълнение не е възможно да се
отчете.
По изпълнението на проектите към тази специфична цел се отчита минимален
напредък, тъй като единственият приоритетен проект е предвиден за периода 20182020г, а проектът Б2.1.2.3. „Младежкият дом – дом на вашето хоби” се реализира като
„мека мярка”.
С оглед на посоченото, изпълнението по втори приоритет Б2 за зона Б –
публични функции с висока обществена значимост може да се оцени по-скоро като
слабо.
Степента на постигане на Специфична цел Б2.1 и мерките към нея може да се
оцени като ниска.
Проектите към специфична цел Б 2.1 са идентифицирани с цел нейното изпълнение, но
ще имат значителен принос и за изпълнение на специфична цел Б 1.1. и специфична цел
Б 1.2, а също така и на общата цел - осъществяването на визията за развитието на
града: „Казанлък - град на Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна
икономика и добра среда за живот и отдих“.

Б3. Трети приоритет: Подобряване качеството на средата, включително и на
околната среда.
Специфична цел Б3.1: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и
алтернативни източници на енергия на обществени сгради. Въвеждане на мерки за
разделно събиране на отпадъци, технологии за рециклиране и за превенция на
наводненията.
Мерки:
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 Б3.1.1. Подобряване на сградния фонд чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност.
 Б3.1.2. Опазване на околната среда чрез: превенция от наводнения, управление на
твърди отпадъци, въздух, води, почви и др.
Специфична цел Б3.1 по приоритет Б3 е подсигурена с 5 проекта в ИПГВР, от
които 2 приоритетни проекта за корекция на реката /Б3.1.2.1 и Б3.1.2.2/ и 3 други
проекти по ИПГВР, свързани с подобряване качеството на средата, включително и на
околната среда - подобряване на сградния фонд чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност;

превенция от наводнения – корекция на реката и подобряване на

системите за събиране на отпадъци.
Отчетено изпълнение:
Проект Б3.1.2.2. “Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул. ”Любомир
Кабакчиев” до Художествената гимназия” е реализиран частично, а другият проект за
корекция на реката /Б3.1.2.1/ е с начален срок 2017г и няма осигурен бюджет.
Резултатите от изпълнението на приоритетните проекти по тази специфична цел
се оценяват като недостатъчно задоволителни.
Проект Б3.1.1.1 /извън Програмата за реализация/ е изпълнен частично.
Като имаме предвид отчетеното по предвидените проекти, изпълнението по
трети приоритет Б3 за зона Б – публични функции с висока обществена значимост,
може да се оцени като относително добро.
Степента на постигане на Специфична цел Б3.1 и мерките към нея може да се
оцени като средна.
Проектите към специфична цел Б 3.1 имат за цел нейното изпълнение, но тяхното
значение не се изчерпва с това , защото те подпомагат и изпълнението на специфична
цел Б 1.1, специфична цел Б 1.2 и специфична цел Б 2.1. При всички случаи,
изпълнението на тези проекти ще допринесе и за изпълнението на общата цел осъществяването на визията за развитието на града: „Казанлък - град на Тракийските
царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и добра среда за живот и
отдих“.
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Б4. Четвърти приоритет: Ефективно управление и публичност на проектите
в Зона за въздействие Б.
Специфична цел Б4.1: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ Б.
Мярка: Б4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ Б чрез екип за
управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в
ЗВ Б.
Този приоритет Б4, респ. специфична цел Б4.1 са подсигурени с 5 проекта в
ИПГВР, от които 3 приоритетни проекта Б4.1.1, Б4.1.2, Б4.1.3 (Виж Приложение 1) и 2
други проекти - Б4.1.4 и Б4.1.5.
Отчетено изпълнение:
Предвидените проекти по тази специфична цел се изпълняват, вкл. настоящата
Междинна оценка на ИПГВР.
Аналогично с приоритет А4, изпълнението на предвиденото за приоритет Б4 в
зона Б за публични функции с висока обществена значимост може да се оцени като
много добро.
Степента на постигане на Специфична цел Б4.1 и мярката към нея може да се
оцени като много висока.

В.) Зона с потенциал за икономическо развитие (ЗВ „В“)
В1. Първи приоритет: Благоустрояване на техническата и инфраструктура в
зоната
Специфична

цел

В1.1:

Изграждане,

модернизиране

и

поддържане

на

транспортната и инженерно-техническата инфраструктури за достъпна среда и
облекчаване на бизнес инициативите и предприемачеството в зоната с потенциал за
икономическо развитие.
Специфична цел В1.2: Оптимизиране на общински терени, сгради и обществени
пространства за подобряване на тяхната използваемост и полезност и общо
модернизиране на индустриалната бизнес зона.
Мерки:
В1.1.1. Изграждане, модернизиране и поддържане на достъпна бизнес среда чрез:
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 Реконструкция и оползотворяване на съществуващи неизползвани и свободни
общински терени и площадки с цел привличане на инвеститори и стимулиране на
икономическата активност;
 Разширяване използваемостта и полезността на обществените пространства.
В1.1.2. Изграждане на комплексно устроена бизнес зона за развитие на
предприемачеството и стимулиране на инвестиционния интерес, чрез:
 Изграждане на високотехнологични паркове;
 Развитие на иновативни производства с висока добавена стойност;
 Стимулиране на екологично чисто производство и управление на околната среда.
Специфичните цели В1.1 и В1.2 към приоритет В1 са обезпечени с 10
приоритетни проекти – В1.1.1.1 до В1.1.1.9 и В1.1.1.11 (Виж Приложение 1) и 12 други
проекти на ИПГВР - В1.1.1.10 до В1.1.1.20, в т.ч. и частни инвестиции от бизнеса.
Проектите предвиждат рехабилитация на улици и техническа инфраструктура в зона В,
зелени площи, благоустрояване, спортни площадки, ремонти, саниране и доизграждане
на производствени сгради.
Отчетено изпълнение:
По един от приоритетните проекти В1.1.1.1 “Рехабилитация и реконструкция на
уличната и тротоарна мрежа, вкл. въвеждане на енергоспестяващо улично осветление” е
отчетено частично изпълнение, със средства на общинския бюджет. Обект В1.1.1.9 –
дом за стари хора с деменция -също е изпълнен частично.
Оценката за постигнатите резултати /вж т.1/ при изпълнението на приоритетните
проекти към Сп. цел В1.1 е ограничен напредък.
Като имаме предвид, че е отчетен напредък само по един от предвидените 10
приоритетни и 12 други проекти, изпълнението по приоритет В1 за зона В – с
потенциал за икономическо развитие, може да се оцени като средно.
Степента на постигане на Специфична цел В1.1 и Специфична цел В1.2 и
мерките към тях може да се оцени като ниска/не е започнало изпълнение.
Проектите, предвидени в ИПГВР основно за изпълнение на специфична цел В 1.1
”Изграждане, модернизиране и поддържане на транспортната и инженерно-техническата
инфраструктури за достъпна среда и облекчаване на бизнес инициативите и
предприемачеството в зоната с потенциал за икономическо развитие” и специфична цел
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В 1.2 ”Оптимизиране на общински терени, сгради и обществени пространства за
подобряване на тяхната използваемост и полезност и общо модернизиране на
индустриалната бизнес зона”. Реализацията на групата проекти ще подпомогне в голяма
степен изпълнението и на специфична цел В 2.1 и специфична цел В 3.1. Постигането на
основната цел на плана- осъществяването на визията за развитието на града:„Казанлък град на Тракийските царе и маслодайната роза, с конкурентоспособна икономика и
добра среда за живот и отдих“ би било немислимо без реализацията на тези проекти.

В2. Втори приоритет: Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на
предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публично-частни
партньорства
Специфична цел В2.1: Създаване на условия за икономически растеж и заетост
чрез подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публичночастни партньорства.
Мярка: В2.1.1. Подобряване на условията за икономически растеж чрез:
 Привличане на инвеститори и подкрепа за стартиране на нови съвместни
предприятия, ПЧП и др.
 Развитие на транснационални връзки.
Специфична цел В2.1 към приоритет В2 се подкрепя с 1 приоритетен проект В2.1.1.1 (Виж Приложение 1) и 2 други проекта на ИПГВР - В2.1.1.2 и В2.1.1.3, всички
от типа “меки мерки”.
Отчетено изпълнение:
По тези проекти е отчетено добро изпълнение – приета е наредба № 11 за
насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Казанлък. Няма обаче
информация за резултати от прилагането на наредбата. Развитието на транснационални
връзки е отчетено с предложения за побратимяване с 2 чужди градове.
Като се отчете изпълненото на проектите, изпълнението по приоритет В 2 за
зона В – с потенциал за икономическо развитие, може да се оцени като относително
добро.
Степента на постигане на Специфична цел В2.1 и мярката към нея може да се
оцени като ниска до средна.
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В 3. Трети приоритет: Подобряване на бизнес климата
Специфична цел В3.1: Подобряване на бизнес климата в община Казанлък.
Мярка: В3.1.1. Изграждане на информационно-комуникационна среда;
Специфична цел В3.1 по приоритет В3 се подкрепя с 3 проекта в ИПГВР В3.1.1.1, В3.1.1.2 и В3.1.1.3. за подобряване на бизнес услугите и бизнес средата и
възможности за изграждане на иновативни предприятия. Нито един от проектите не е
определен като приоритетен и не е включен в Програмата за реализаия на ИПГВР.
Отчетено изпълнение:
В доклада за напредъка за 2016 година е отчетено, че през новия програмен
период 2014-2020 по оперативни програми се финансират проекти за иновации в
предприятия и само за 2016 г. 9 фирми от община Казанлък са сключили договори по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Изпълнението по приоритет В3 за зона В – с потенциал за икономическо
развитие, може да се оцени като добро.
Степента на постигане на Специфична цел В3.1 и мярката към нея може да се
оцени като средна.

В4. Четвърти приоритет: Ефективно управление и публичност на проектите
в Зона за въздействие В.
Специфична цел В4.1: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ В.
Мярка: В4.1.1. Реализиране на проектите, включени в ЗВ В чрез екип за
управление, оборудване на офис и осигуряване на публичност на проектите, включени в
ЗВ В.
Този приоритет В4, респективно специфична цел В4.1 са подсигурени с 5 проекта
в ИПГВР, от които 3 приоритетни проекта – В4.1.1.1, В4.1.1.2 и В4.1.1.3 (Виж
Приложение 1) и 2 други проекти по ИПГВР - В4.1.1.4 и В4.1.1.5.
Отчетено изпълнение:
Предвидените проекти по тази специфична цел се изпълняват, вкл. настоящата
Междинна оценка на ИПГВР.
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Аналогично с приоритет А4 и Б4, изпълнението на предвиденото за приоритет
В4 в зона В - с потенциал за икономическо развитие, може да се оцени като много
добро.
Степента на постигане на заложената цел и мярката към нея може да се оцени
като висока.

Група „хоризонтални проекти“ (ХП)
ХП. Първи приоритет: Насърчаване на устойчива градска мобилност и
мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата
Специфична цел ХП1.1: Създаване на ефективен, бърз и екологичен градски
транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на
транспорт.
Мярка: ХП1.1.1.Подобряване на транспортната инфраструктура, достъпността
до обществен транспорт и качеството на живот, основано на екологични стандарти.
Този приоритет ХП1 и специфична цел ХП1.1 се обвързват с проект ХП1.1 за
интегриран градски транспорт с два етапа:
 ХП-1.1(1) Етап 1 Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък с начален срок
2017 г.
 ХП-1.1(2) Етап 2 Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък с начален срок
2019 г.

Отчетено изпълнение:
Проект ХП1.1.(1) Интегриран градски транспорт етап 1 е включен в
Споразумението за реализация на Инвестиционната програма на Община Казанлък.
Предвид включването на проект ХП1.1.(1) в Споразумението за реализация на
Инвестиционната програма, изпълнението по приоритет ХП 1 може да се оцени като
добро.
Степента на постигане на заложената цел и мярката към нея може да се оцени
като средна.
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ХП. Втори приоритет: Увеличаване на енергийната ефективност на
сградния фонд.
Специфична цел ХП2.1: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния
фонд, намаляване на разхода на енергийни ресурси и въвеждане на модерни инсталации
за енергийна независимост на жилищни и административни сгради и студентски
общежития.
Мярка: ХП2.1.1. Подобряване състоянието на сградния и жилищния фонд,
включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни и
административни сгради и студентски общежития.
Този приоритет ХП2, респ. специфична цел ХП2.1 са обезпечени с два проекта:
Проект ХП-2.1 Енергийна ефективност на административни и жилищни сгради; Проект
ХП-2.2 Енергийна ефективност на студентски общежития. с начален срок 2019 г.
Отчетено изпълнение:
Няма информация за изпълнение на предвидените проекти по този
приоритет, тъй като началният срок за тях е 2019 г.
Предвид началния срок за започване на проектите, към настоящия момент не
може да се отчете изпълнение и степен на постигане на целите и мерките.
Група проекти „Функционални връзки на града с неговата периферия“ (ФВ).
ФВ1. Първи приоритет: Модернизиране и ревитализация на общественото
пространство.
Специфична

цел

ФВ1.1.

Подобряване

на

условията

в

сферата

на

образователните и здравни услуги по населени места от община Казанлък.
Мярка: ФВ 1.1.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни
и здравни заведения, благоустрояване на прилежащия терен и подобряване достъпа на
лица и групи в неравностойно физическо, социално, икономическо и етническо
положение:
 Благоустрояване на обекти на образователната инфраструктура за по-добър
достъп до образование;
 Осигуряване на достъп за хора с увреждания;
 Осигуряване на добро качество на живот;
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 Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и подкрепа
на деца в неравностойно положение.
Специфична цел ФВ1.1 към приоритет ФВ1 е обезпечена с група от 11 проекти
- от ФВ 1.1.1 до ФВ 1.1.11 (Виж Приложение 1), които предвиждат въвеждане на мерки
за енергийна ефективност в образователни и здравни заведения, благоустрояване на
прилежащия терен и подобряване достъпа на лица и групи в неравностойно физическо,
социално, икономическо и етническо положение. От предвидените 11 проекти 7 са за
обновяване на училища и 2 за обновяване на детски заведения в населени места в
общината. Проектите са с начален срок 2016 г.
Отчетено изпълнение:
От приоритетните 11 проекта, 5 проекта за обновяване на училища и 3 проекта за
обновяване на детски заведения са включени като Проект „Обновяване на образователна
инфраструктура

в

община

Казанлък“

в

Споразумението

за

реализация

на

Инвестиционната програма на Община Казанлък.
Като се вземе под внимание, че 5 от проектите са включени в Споразумението за
реализация на Инвестиционната програма, изпълнението на приоритет ФВ1 може да се
оцени като много добро. Степента на постигане на заложената цел и мярката към нея
може да се оцени като висока.
В заключение:
Може да се обобщи, че като цяло е постигнато близко до средно ниво на
изпълнение на целите. То е по-високо по отношение на Обновяване на градската
среда, респ. Целите към приоритети А1 и ФВ1 “Модернизиране и ревитализация на
общественото пространство” и е по-ниско по отношение на зона за въздействие “В - с
потенциал

за

икономическо

развитие”,

респ.

на

целите

по

приоритет

В1

“Благоустрояване на техническата и инфраструктура в зоната...” и риоритет В2
“Икономически растеж и заетост ...”
Тази оценка показва, че в следващия период на изпълнение на ИПГВР следва
да се обърне по-сериозно внимание на зона „В - с потенциал за икономическо
развитие”, като се използват по-ефективно инструментите на публично-частното
партньорство.
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3. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ И
ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
Програмата за реализация на ИПГВР предвижда разпределението на финансовите
средства, необходими за реализация на заложените проекти в зоните за въздействие, по
съответните приоритети към зоните и според възможните източници за финансиране.
3.1. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ
3.1. 1. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ
ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПРИОРИТЕТИ (В ЛЕВА)

Зона на въздействие ЗВ А (социални функции)

Таблица 1. Проекти и заложени финансови средства (лева)
Приоритет 1
Приоритет 2
Общ
Общ
Проекти
Проекти
бюджет
бюджет
А 1.1.1.1
8 239 662 А 2.1.1.1
1 726 790
А 1.1.1.2
184 081 А 2.1.1.2
844 407
А 1.1.1.3
576 549
А.1.1.1.4
1 058 339
А 1.1.1.7
1 299 600
5 проекта
Отн. дял

11 358 231 2 проекта
48,02%

Приоритет 3
ЗВ “А”
Общ
Общ
Проекти
Проекти
бюджет
бюджет
А 3.1.1.1
1 637 196
А 3.1.1.2
4 265 427
А 3.1.1.3
73 900
А 3.1.1.4
444 461
А 3.1.1.8
206 900
А 3.1.1.19 3 096 260
2 571 197 6 проекта 9 724 144 13 проекта 23 653 572
10,87%
41,11%
100%

Почти половината от финансовите средства, определени за ЗВ “А”, са предвидени
за Първи приоритет – 48.02%, което е логично, предвид насочеността на проектите по
мярката за подобряване на техническата и транспортна инфраструктура и
подобряване на жизнената среда, по правило свързани с ангажиране на много
финансови средства. Към Приоритет 1 са включени 5 броя проекти с общ бюджет 11.358
млн. лева. Основният проект (А1.1.1.1-за уличната мрежа) разходва 8.24 млн. лв. или
72.5% от целия финансов обем на Приоритета и е с най-голям финансов дял изобщо за
зона “А”.
За Трети приоритет също е разпределен голям дял от финансовите ресурси за ЗВ
“А”- 41,1%, въпреки че на пръв поглед мярката за подобряване достъпа до обществени
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услуги и преодоляване на социалното изключване не предполага разпределение на много
финансови средства. Приоритет 3 обхваща 6 броя проекти с общ бюджет 9,7 млн. лева.
Включването и тук на проект за изграждане на улици с техническа инфраструктура
(А 3.1.1.19 - при изменението на ИПГВР), ангажира 30% от финансовите средства за
целия приоритет. Над 40% от общия финансов ресурс по Трети приоритет са
разпределени за изграждане на многофункционален комплекс за административни
услуги, култура и спорт (предвиден за реализация чрез ПЧП).
Най-малко финансови средства са разпределени за Втори приоритет -10,87% -тук
са включени само два проекта, свързани с въвеждане мерки за енергийна ефективност и
общият им бюджет е 2.57 млн. лева.
Общо необходимият финансов ресурс за реализация на 13 проекта,
предвидени за зона “А” е 23.65 млн. лева.
Осигурени финансови средства
Към момента на настоящата междинна оценка са осигурени средства за
финансиране на половината от проектите, заложени в зона А. Четири от проектите
(А1.1.1.1; А1.1.1.4; А2.1.1.1 и А3.1.1.19) са включени в Инвестиционната програма на
Община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, със 100% БФП. Още един от проектите (А3.1.1.1) е
включен в ИП с гарантирано финансиране, но предстои одобряването му, а друг е
включен като резервен (А1.1.1.3), при свободен финансов ресурс. Като резервни са
определени и последващи етапи от проектите А1.1.1.4 и А3.1.1.1. Стойностите на
осигурените средства за всеки от проектите в ЗВ А и ефикасността на вложените
финансови ресурси са посочени в следващата Таблица 2.
Таблица 2. Използване на финансовите средства (%)
Номер на
проекта

А1.1.1.1

А1.1.1.2.

А1.1.1.3

Наименование на проекта

Общ
бюджет
(лева)

Рехабилитация и реконструкция на
уличната и тротоарна мрежа, вкл.
въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление

8 239 662

Благоустрояване на междублоково
пространство в централната част на
Ромския квартал, в района около
магазина (задание за проект-ЗЗП)

184 081

Цялостно изграждане на Парк за

576 549

Осигурени
средства
(лева)

Резервни
средства
(лева)

2 356 817

%

28,6

915 164

158,7
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Номер на
проекта

Наименование на проекта

Общ
бюджет
(лева)

Осигурени
средства
(лева)

Резервни
средства
(лева)

%

отдих и развлечения в комплекс
ж.к. Изток, вкл. спортна площадка
и др. (ЗЗП)
А1.1.1.4.

Благоустрояване (БУ) на
междублокови пространства (ЗЗП)

1 058 339

2 524 179

А2.1.1.1.

Цялостен ремонт на дет. градини № 1, 11 и 22, в т. ч. подобряване на
енергийната ефективност (ЕЕ) и БУ
на прилежащия терен (ЗЗП)

1 726 790

5 580 726

323,2

А2.1.1.2.

Цялостен ремонт на Дом за стари
хора № 1, в това число подобряване
на ЕЕ и БУ на прилежащия терен
(ЗЗП)

844 407

39 840

4,7

А3.1.1.1.

Изграждане на социални жилища
за маргинализирани групи (ЗЗП)

1 637 196

1 150 000

А3.1.1.2

Изграждане на многофункционален
комплекс за административни
услуги, култура и спорт;
изграждане на видео наблюдение (в
центъра на ЖК ”Изток”) - (ЗЗП)

4 265 427

0

А3.1.1.3.

Създаване на Център за интеграция
и услуги

73 900

0

А3.1.1.4.

Изграждане на център за временно
настаняване

444 461

0

А3.1.1.8.

Устойчив център за временно
настаняване (ММ)

206 900

0

А 1.1.1.7

Цялостно изграждане на парк с
алеи, детски и спортни площадки,
градинско обзавеждане,
енергоспестяващо осветление,
поливна система, - ж.к. Изток,
между ул.Сент Ерблен, ул.Верия,
ул. Толиати и ул. Кремона

1 299 600

0

А 3.1.1.19

Изграждане на улици с техническа
инфраструктура (ул. „Толиати”, ул.
”Верия”, ул.”Сент Ерблен”,
ул.”Фукояма”)

3 096 260

774 059

Общо

13 броя приоритетни проекта в
ЗВ А

23 653 572

12 385 784

911 480

1 050 000

238,5
324,6

70,2
134,3

25,0

2 876 644

52,3
64,5

Най-много средства са осигурени за проекта А2.1.1.1 като част от комплексен
проект „Образователна инфраструктура в община Казанлък”, който ще финансира
обновяването на 3 детски градини и 5 училища в гр. Казанлък. Проектът е одобрен от
Междинно звено на ОПРР, предстои сключване на договор. Осигурените средства
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надхвърлят 3 пъти първоначално заложените стойности, тъй като тогава са предвиждани
най-належащите ремонтни дейности, а сега проектът включва комплексно всички
необходими дейности.
За проект А1.1.1.4 като част от комплексен проект “Обновяване на градската
среда в град Казанлък“, за благоустрояването на Зона1 и Зона2 също са осигурени над
2 пъти повече от първоначално заложените стойности, тъй като сега проектът включва
и изграждането на необходимата съпътстваща инфраструктура. Ако се осигурят и
заложените като резервни финансови средства за Зона5 и Зона3, и тук финансирането ще
надхвърли 300%.
За другите два проекта (А1.1.1.1 и А 3.1.1.19), свързани с уличната мрежа, като
части също от комплексния проект “Обновяване на градската среда е град Казанлък“ е
осигурено частично финансиране за около една четвърт от първоначално заложените
стойности за всеки от проектите.
Проект А3.1.1.1.( социални жилища за маргинализирани групи ) също е включен
в ИП като Етап 1 “Изграждане на социални жилища в град Казанлък“ с осигурени 1
150 000 лева (70% от първоначално заложените стойности), като предстои да бъде
представен пред УО на ОПРР за одобрение.
Общо от заложените първоначално 23,65 млн лева за проектите, включени в
ЗВ А, са осигурени 12,38 млн лева, което представлява 52,3%, а при възможност за
включване и на проектите, заложени като резервни, осигуреността ще достигне
64,5%. Въпреки че за някои от проектите все още предстоят процедури за одобряване
или подписване на договор, включването им в ИП на общината гарантира
финансирането им с подписаното Споразумение с УО на ОПРР за 100% БФП.
По трите изпълняващи се проекта в ЗВ А (А1.1.1.1, А1.1.1.4 и А 3.1.1.19) с
общо заложена първоначално стойност 12 394 261 лева, реално ще бъдат усвоени
5 655 055 лева или 45,6%.

Зона на въздействие ЗВ Б (обществени функции)
Таблица 3. Проекти и заложени финансови средства (лева)
Приоритет 1
Общ
Проекти
бюджет

Приоритет 2
Общ
Проекти
бюджет

Приоритет 3
Общ
Проекти
бюджет

ЗВ “Б”
Проекти

Общ
бюджет
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Б 1.1.1.1
Б 1.1.1.2
Б 1.1.1.3
Б 1.1.1.4
Б 1.1.1.5
Б 1.1.1.6
Б 1.1.1.7
7 проекти
Отн. дял

5 429 588 Б2.1.2.1
18 884 578
27 922 827
3 419 577
2 604 950
748 122
153 900
59 163 542 1 проект
95.06%

1 395 525 Б 3. 1.2 1
Б 3. 1.2 2

1 395 525 2 проекти
2.24%

1 273 504
405 150

1 678 654 10 проекта
2.70%

62 237 721
100%

За зоната с обществени функции, ЗВ “Б”, са предвидени 10 проекта с обща
стойност 63 479 346 лева, което е почти 3 пъти повече от средствата, предвидени за зона
“А”, при това 95% от общия ресурс е насочен към Приоритет първи, свързан с
повишаване използваемостта и атрактивността на обществените площи . И тук е
заложен проект за улична мрежа, надхвърлящ 3 млн лева, но основната част от
средствата (почти 90% от тези за Приоритет1) са предвидени за 4 спортни обекта. 40%
от финансовия ресурс по П1 е предвиден за проекта за колодрума, а за стадион
„Севтополис” са заложени 31% от ресурса за П1. И двата проекта са предвидени като
ПЧП. За изграждане на нова многофункционална зала под стадиона се предвиждат
почти 9% от общия ресурс по П1, със 100% частни инвестиции.
По Втория приоритет за опазване и популяризиране на природното и културноисторическото наследство е заложен само един проект на стойност 1,4 млн лева (също
с ПЧП), а по третия - подобряване качеството на средата, включително и на околната
среда – два проекта за корекция на реката. Общо трите проекта към Приоритет2 и
Приоритет 3 ангажират по-малко от 5% от финансовия ресурс за зона Б.
Осигурени финансови средства
Само за 3 от заложените 10 проекта в зона Б са осигурени финансови средства
преди всичко от Общината. Осигурените средства по проекти са посочени в следващата
Таблица 4.

Таблица 4. Използване на финансовите средства (%)
Номер на
проекта
Б1.1.1.1

Наименование на проекта
Изграждане на нова многофункцио
нална зала (под стадиона);
Изграждане на видеонаблюдение

Общ
бюджет
(лева)
5 429 588

Осигурени
средства
(лева)

Резервни
средства
(лева)

%

0
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Номер на
проекта

Б1.1.1.2.

Б1.1.1.3.

Б1.1.1.4.

Б1.1.1.5.

Б1.1.1.6.

Б1.1.1.7.
Б2.1.2.1.
Б3.1.2.1.

Б3.1.2.2.

Общо

Наименование на проекта
Реновация на стадион Севтополис, на
базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и
околните пространства; изграждане
на видеонаблюдение (ЗЗП).
Покриване, реновация и адаптация на
колодрума, за да се използва базата и
за други спортни дейности; изгражда
не на видеонаблюдение (ЗЗП)
Рехабилитация и реконструкция на
уличната и тротоарна мрежа на улица
„Орешака”, вкл. въвеждане на енерго
спестяващо ул. осветление; Ревизия и
ремонт на подземна инфраструктура;
Изграждане на видеонаблюдение на
възлови точки; (ЗЗП)
Цялостно възстановяване на Парк
“Северен“/Парк „Стадиона“/; Изграж
дане/рехабилитиране на подземната
техническа инфраструктура,
енергоспестяващо осветление и
видеонаблюдение; (ЗЗП)
Реконструкция на Филиала на библи
отеката; Създаване на център на
занаятите, Казанлъшки градини и
Улица на галериите; поставяне на
информ. табла на главните
кръстовища; БУ на пространството
пред Етнографски комплекс (ЗЗП)
Оборудване за клубни дейности в
спортните обекти и в Младежкия дом
Изграждане на оранжериен център
(ЗЗП)
Корекция на реката (живописна
част); изграждане на устои за бъдещ
мост (ЗЗП)
Корекция на реката – ремонт и рекон
струкция от ул. ”Любомир Кабак
чиев” до Художествената гимназия;
изграждане на пешеходен мост (ЗЗП)
10 броя приоритетни проекта в
ЗВ Б

Общ
бюджет
(лева)

Осигурени
средства
(лева)

Резервни
средства
(лева)

%

18 884 578

287 068

27 922 827

0

3 419 577

0

2 604 950

0

748 122

0

153 900

189 460

1 395 525

0

1 273 504

0

405 150

53 670

13,2

62 237 721

530 198

0,85

1,5

123,1

Най-много финансови средства (123%) са осигурени за проект Б1.1.1.7 (клубни
дейности в спортни обекти), реализиран по Проект „Красива България“, с 50%
съфинансиране от общината. За другите два проекта -Б1.1.1.2 (стадион Севтополис) и
Б3.1.2.2. (корекция на реката ), частично са осигурени средства от общинския бюджет,
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като са реализирани дейности в рамките на този бюджет -съответно 1,5% за проекта за
стадиона и 13,2% за този за реката.
От общо заложените първоначално 62 237 721 лева за 10 проекта в зона Б,
осигурените средства са едва 530 198 лева, което представлява 0,85%.
Поради характера на зона Б (с обществена значимост), включените в нея проекти
залагат преди всичко на ПЧП и частни инвестиции, които към този момент все още не са
ангажирани в изпълнението на ИПГВР.
По трите реализирани проекта в ЗВ Б (Б1.1.1.7, Б1.1.1.2 и Б3.1.2.2) с общо
заложена първоначално стойност 19 443 628 лева, реално са усвоени 530 198 лева
или 2,7%.

Зона на въздействие ЗВ В (икономически функции)
Таблица 5. Проекти и заложени финансови средства (лева).
Приоритет 1
Приоритет 2
Приоритет 3
Общ
Общ
Общ
Проекти
Проекти
Проекти
бюджет
бюджет
бюджет
В 1.1.1.1
11 297 198 В 2.1.1.1
126 000 В 3.......
В 1.1.1.2
1 854 405
В 1.1.1.3
154 786
В 1.1.1.4
176 865
В 1.1.1.5
649 050
В 1.1.1.6
177 220
В 1.1.1.7
991 636
В 1.1.1.8
220 700
В 1.1.1.9
981 200
В 1.1.1.11
1 228 080
10 проекта
Отн. дял

17 731 140 1 проект
99,3%

126 000 0 проекти
0,07%

0
0%

ЗВ “В”
Проекти

Общ
бюджет

11 проекта

17 857 140
100%

За зоната с икономически функции са определени 11 броя проекти на обща
стойност 17 857 140 лева. Въпреки, че и за тази зона са записани 3 приоритета, в
Програмата за реализация 10 проекта с 99% от финансовия ресурс са насочени за Първи
приоритет. Тъй като той е свързан с изграждане на транспортна и техническа
инфраструктура и оптимизиране на общински терени, 70% от финансовия ресурс за него
е определен за уличната мрежа, а заедно с транспортната връзка на зоната, средствата за
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транспортна инфраструктура надхвърлят 80%. Почти 1 млн. са разпределени за
общински бизнес център, предвиден чрез ПЧП. Другият, сравнително по-голям проект
към приоритет1 е Доизграждането на дом за стари хора и подобряване на достъпа, също
доближаващ 1 млн. лева.
Към Приоритет 2, насочен към привличане на инвестиции и Публично-частни
партньорства, е записан един проект, чийто финансов дял е по-малък от 1%. Към
Приоритет3 за подобряване на бизнес климата, в Програмата за реализация не е заложен
нито един проект.
Осигурени финансови средства
Само за 2 от заложените 11 проекта в зона В са осигурени финансови средства от
бюджета на Общината. Заложените и осигурени средства по проекти са посочени в
следващата Таблица 6.
Таблица 6. Използване на финансовите средства (%)
Номер на
проекта
В 1.1.1.1

В 1.1.1.2
В 1.1.1.3
В 1.1.1.4
В 1.1.1.5

В 1.1.1.6

В 1.1.1.7
В 1.1.1.8
В 1.1.1.9

Наименование на проекта
Рехабилитация и реконструкция на
уличната и тротоарна мрежа, вкл.
въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление; Ремонт....
Изграждане на транспортна връзка на
източната част на зоната с
околовръстния път София- Бургас
Изграждане на паркинг с
видеонаблюдение
Зелена площ в източната част на
зоната – БУ на междублоковото
пространство, в т.ч. поставяне на
детски и спортни съоръжения и др;
Изграждане на Социално
предприятие
Зона за спорт, отдих и развлечения в
западната част на зоната, в т.ч.
изграждане на спортна площадка;
изграждане на енергоспестяващо
осветление и видеонаблюдение (ЗЗП)
Изграждане на Общински бизнес
център и складова база
Реконструкция на спортна площадка
в източната част на зоната;
изграждане на видеонаблюдение
Доизграждане на Дом за стари хора с
деменция №2 и подобряване на
достъпа;

Общ
бюджет
(лева)

Осигурени
средства
(лева)

11 297 198

839 008

1 854 405

0

154 786

0

176 865

0

649 050

0

177 220

0

Резервни
средства
(лева)

%

7,4

991 636
220 700

981 200

80 000

8,2
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Номер на
проекта
В 1.1.1.11
В2.1.1.1
общо

Наименование на проекта
Изграждане на улици с техническа
инфраструктура, (Улица3 - южно от
хлебозавода; Улица 1 до „ЗИНО”АД)
Създаване на преференции за
инвеститорите (ММ);
11 броя приоритетни проекта в
ЗВ В

За двата проекта в зона В

Общ
бюджет
(лева)

Осигурени
средства
(лева)

Резервни
средства
(лева)

%

1 228 080
126 000
17 857 140

919 008

5,1

(В 1.1.1.1 и В 1.1.1.9) са осигурени средства от

бюджета на общината като частично финансиране, съответно 7,4% за улична мрежа и
8,2% за дома за стари хора.
От общо заложените първоначално 17 857 140 лева за 11 проекта са осигурени
едва 919 008 лева, което представлява 5,1%.
По двата частично изпълняващи се проекта в ЗВ В (В 1.1.1.1 и В 1.1.1.9) с
общо заложена първоначално стойност 12 278 398 лева, реално са усвоени 919 008
лева или 7,5%.

Група „Хоризонтални проекти“
Таблица 7. Проекти и заложени финансови средства (лева).
Група проекти „Хоризонтални проекти”
ХП-1.1(1) Етап 1 “Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък”
ХП-1.1(2) Етап 2 “Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък”
Общо „Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък”
ХП-2.1. “Енергийна ефективност на административни и жилищни сгради”
ХП-2.2 “Енергийна ефективност на студентски общежития”
Общо “Проекти за енергийна ефективност”
Общо група „Хоризонтални проекти”

Общ бюджет
2 400 000
4 026 500

6 426 500
5 271 030
3 250 000
8 521 030
14 947 530

В групата „Хоризонтални проекти” са включени два вида проекти - за интегриран
градски транспорт и за енергийна ефективност, всеки от тях с по два етапа за
реализация. Малко повече от половината (57%) от финансовите средства са предвидени
за проектите за енергийна ефективност на сгради, а 43% от средствата са разпределени
за двата етапа на проекта за интегриран градски транспорт.
Осигурени финансови средства
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Тази група проекти е включена допълнително при изменението на ИПГВР, като
за финансирането на проектите се залага основно на ОПРР.
Таблица 8. Използване на финансовите средства (%)
Номер на
проекта
ХП-1.1(1)
ХП-1.1(2)
ХП-2.1
ХП-2.2
общо

Наименование на проекта
Интегриран градски транспорт на гр.
Казанлък – етап 1
Интегриран градски транспорт на гр.
Казанлък – етап 2
Енергийна ефективност на
административни и жилищни сгради
Енергийна ефективност на
студентски общежития
4 броя приоритетни проекта в
група “ХП”

Общ
бюджет
(лева)

Осигурени
средства
(лева)

2 400 000

Резервни
средства
(лева)

3 340 642

4 026 500

%
139

5 467 164 136

5 271 030

0

3 250 000

0

14 947530

3 340 642

5 467 164

22,3
58,9

Проектът за Интегриран градски транспорт на гр. Казанлък е приоритетен, като
първият му етап /ХП-1.1(1)/ е включен в ИП на общината и предстои сключването на
договор с УО на ОПРР, а вторият етап / ХП-1.1(2)/ е предвиден като резервен при
свободен финансов ресурс.
Осигурените финансови средства за първия етап от Интегрирания градски
транспорт на гр Казанлък надхвърлят първоначално предвижданите стойности, така че с
изпълнението му ще бъдат усвоени 139% от финансовите средства. Ако се осигурят и
заложените като резервни финансови средства за втория етап, финансирането ще
надхвърли 136%.
От общо заложените първоначално 14 947530 лева за четирите проекта в групата
към момента са осигурени 3 340 642 лева, което представлява 22,3%, а при осигуряване
и на резервните 5 467 164 лева, реализацията ще достигне 59%.
За включения в ИП проект за Интегриран градски транспорт на гр.
Казанлък, реализацията (139%) надхвърля първоначално заложените стойности.

Група проекти „Функционални връзки“
Таблица 9. Проекти и заложени финансови средства (лева).
Група проекти „Функционални връзки”
7 броя за ОУ
2 броя за ДГ

Общ бюджет
7 004 790
1 456 800
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2 броя „меки мерки”
Общо 11 броя проекти „Функционални връзки”

875 000
9 336 590

В групата проекти „Функционални връзки” са включени основно проекти за
образователната инфраструктура -7 броя проекти за обновяване на ОУ, вкл. енергийна
ефективност, 2 броя проекти за обновяване на ОДЗ и детска ясла и 2 броя проекти – т.н.
”меки мерки” (предвидени за финансиране по ОПНОИР), свързани с образователна
интеграция и включващо обучение.
Най-голям дял в групата „Функционални връзки” заемат проектите, свързани с
обновяване на основните училища -75%, следвани 15,6% за

обектите от

предучилищното образование.
Осигурени финансови средства
Тази група проекти също е включена допълнително при изменението на ИПГВР,
като за финансирането на проектите се разчита основно на Пр. ос 1 на ОПРР.
Таблица 10. Използване на финансовите средства (%)
Номер на
Наименование на проекта
проекта
ФВ-1.1

ФВ-1.2

ФВ-1.3
ФВ-1.4
ФВ-1.5
ФВ-1.6
ФВ-1.7

ФВ-1.8

Обновяване на основно училище в с.
Ръжена, в т.ч. подобряване на енер
гийната ефективност (ЕЕ) и благоус
трояване (БУ) на прилежащия терен
Обновяване на основно училище в
град Крън, в т. ч. подобряване на ЕЕ
и БУ на прилежащия терен;
Обновяване на основно училище в
град Шипка, в т. ч. подобряване на
ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
Обновяване на основно училище в с.
Хаджидимитрово, в т. ч. подобряване
на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
Обновяване на основно училище в с.
Овощник, в т. ч. подобряване на ЕЕ и
БУ на прилежащия терен;
Обновяване на основно училище в с.
Горно Черковище, в т.ч. подобряване
на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
Обновяване на основно училище в с.
Шейново, в т.ч. подобряване на ЕЕ и
БУ на прилежащия терен;
Обновяване на Обединено детско
заведение № 17, гр.Казанлък, в т. ч.
подобряване на ЕЕ и БУ на
прилежащия терен;

Общ
бюджет
(лева)

Осигурени
средства
(лева)

Резервни
средства
(лева)

%

980 990

795 587

81,1

1 339 800

935 174

69,8

828 500

755 868

91,2

770 300

701 973

91,1

835 300

743 002

88,9

683 900

1 566 000

940 800

624 635

244 442

91,3

15,6

860 572

91,5
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Номер на
Наименование на проекта
проекта
ФВ-1.9

ФВ-1.10

ФВ-1.11

Обновяване на Дневна детска ясла №
8, гр. Казанлък, в т.ч. подобряване на
ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
Подкрепа за предучилищно възпита
ние и образователна интеграция на
деца и ученици от групи в
неравностойно положение (ММ)
Осигуряване на условия и ресурси за
изграждане и развитие на
подкрепяща среда в детските градини
и училищата за осъществяване на
включващо обучение (ММ)
11 броя приоритетни проекта в
група “ФВ”

Общ
бюджет
(лева)

Осигурени
средства
(лева)

Резервни
средства
(лева)

%

516 000

179 792

34,8

500 000

215 109

43,0

375 000

0

9 336 590

3 931 606

1 485 208

42,1
58,0

Тази група проекти са най-добре финансово осигурени, като за проектите,
включени като основни (ФВ-1.1; ФВ-1.2; ФВ-1.3; ФВ-1.4; и ФВ-1.5) в ИП на общината като
част от проект „Обновяване на образователна инфраструктура в община Казанлък“ по
Пр. ос 1 на ОПРР, финансирането достига 80-90%. И за проектите, включени като
резервни (ФВ-1.6 и ФВ-1.8), предвиденото финансиране от ОПРР също надхвърля 90%.
Проектът е одобрен от УО на ОПРР, предстои подписване на договор.
По-малък е делът на осигурените финансови средства за проектите, изпълняващи
се по други програми със съфинансиране от страна на Общината (съответно 15,6% за
ФВ-1.7 и 34,8% за ФВ-1.9), както и за проект ФВ-1.10, изпълняващ се по ОП "Наука и
образование за интелигентен растеж" със 43% финансиране.
Общо от заложените първоначално 9 336 590 лева за проектите в група
“Функционални връзки” са осигурени 3 931 606 лева, което представлява 42%, а при
привличане и на средствата за резервно включените в ИП проекти, финансирането ще
достигне 58%.
От трите изпълняващи се проекта (ФВ-1.7; ФВ-1.9 и ФВ-1.10) при
първоначално заложени 2 582 000 лева реално са усвоени 639 343 лева, което
представлява 24,8%.
По първите пет проекта (ФВ-1.1; ФВ-1.2; ФВ-1.3; ФВ-1.4; и ФВ-1.5),
включени като основни в ИП на Общината като част от проект „Обновяване на
образователната инфраструктура”, от заложените първоначално 4 754 890 лева в
ИП се осигуряват 3 931 606 лева, което означава че реално усвоените средства при
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реализирането на проектите след подписване на договора ще бъдат 82,7%. Ако се
включат и резервните проекти (ФВ-1.6 и ФВ-1.8), усвоените средства ще достигнат
85%.
3.1.2. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

Предвидените финансови средства в Програмата за реализация на ИПГВР в трите
зони за въздействие са 103 748 433 лева (с включени и новите 3 проекта с изменението
на ИПГВР от 2015 г.), а в допълнително включените групи проекти “Хоризонтални
проекти” и “Функционални връзки” предвидените финансови средства са

24 284 120

лева. Общата сума на предвидените финансови средства за реализация на проектите в
ИПГВР е 128 032 553 лева.
Таблица 11. Финансови средства за проектите в трите зони за въздействие
“А”, “Б”, “В”, в „Хоризонтални проекти” и във „Функционални връзки”
Проекти по ЗВ и групи
Зона А
Зона Б
Зона В
„Хоризонтални проекти”
„Функционални връзки”
общо ИПГВР

Общ бюджет (лева)
23 653 572
62 237 721
17 857 140
14 947 530

9 336 590
128 032 553

Отн. дял (%)
18,47
48,62
13,95
11,67
7,29
100,00

За проектите в зона “Б” са заделени почти половината от общите финансови
средства, необходими за изпълнението на приоритетните проекти, включени в
Програмата за реализация на ИПГВР. Почти толкова се разпределят относително
равномерно между зона “А”, зона “В” и „Хоризонталните проекти”, с известен превес за
зона “А”. Най-малък дял е заделен за проектите, създаващи функционални връзки, което
е обяснимо, предвид тяхната специфика.
Освен “чистата” сума за реализация на проектите от 128 032 553 лева, в ИПГВР
са заложени и средства за управление и комуникация ( 1 067 250 лева), при което
крайната сума за 49 проекта от Програмата за реализация на ИПГВР е 129 099 803 лева.
Основен източник на финансиране за проектите, заложени в ИПГВР на град
Казанлък е Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 – 2020. Освен по ОПРР,
проектите, заложени в ИПГВР се финансират от общинския бюджет и от други
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източници - Оперативна програма “Околна среда”; частни инвестиции; Национален
доверителен екофонд; Проект „Красива България“; Европейски социален фонд чрез
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по
Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“; Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; Фонд „Социална закрила“ към
Министерство на труда и социалната политика.
В следващата таблица 12 е посочено разпределението на финансовите ресурси по
източници на финансиране.
Таблица 12. Оценка на използването на финансовите ресурси по източници
на финансиране (%)
ЗВ, група
проекти

Общ
бюджет
/лева/

ОПРР 20142020

ОПОС
2014-2020

Общинс
ки
бюджет

Частни
инвест./
ПЧП

Финансов
инжене
ринг

Общо ЗВ “А”

24 177 322
100%

17 668 548
73,08%

638840
2,65%

963 807
3,99%

4 609 027
19,06%

90 200
0,37%

Общо ЗВ “Б”

62 454 246

6 880 973

1 850 854

131 664

52 837 880

752 875

100%
18 184 115
100%

11,02%
12 636 664
69,49%

2,96%
537 270
2,95%

0,21%
157 900
0,87%

84,61%
1 922 776
10,57%

1,20%

Общо ЗВ “В”
„Хоризонтал-ни
проекти”

14 947 530

14 947 530

100%

100%

9 336 590

8 461 590

„Функционални връзки”
общо ИПГВР

100%

90,63%

129 099 803

60 595 305

100%

46,93%

Други
206 900
0,85%

2 929 505
16,11%

875 000

3 026 964
2,34%

1 253 371
0,97%

59 369 683
46,01%

9,37%
4 011 405
3,1%

843 075
0,65%

Най-големият финансов ресурс се очаква от ОПРР - 47% от общия за ИПГВР.
Групата „Хоризонтални проекти” изцяло (100%) е насочена към ОПРР, а групата
”Функционални връзки” разчита на ОПРР за 90% финансиране на своите проекти.
Около три четвърти от проектите за зона “А” също са ориентирани към ОПРР, а
към частни инвестиции и ПЧП са насочени около една пета от общо необходимите за
зоната финансови средства.
Зона “В” също разчита в най-голяма степен на ОПРР (почти 70%), като тук
очакванията се допълват до 16% от други ОП и една десета от частни инвестиции.
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По-различно са насочени финансовите средства за зона “Б”, където над 80% се
разчита на частни инвестиции и ПЧП, а към ОПРР са ориентирани едва 12%.
Към финансиране от ОПОС са насочени около 2% от общите финансови ресурси,
а към други ОП - 3%.
От първоначално заложеното финансиране от ОПРР на стойност 60 595 305 лева
реално ще бъдат осигурени 32,4%, на база Споразумението за реализация на
Инвестиционната програма на община Казанлък с общ размер от 19 658 031,68 лева
(100% безвъзмездна финансова помощ). Тази сума представлява 20% от първоначално
заявения общ финансов ресурс за ИПГВР - 98 229 493 лева и 15% от окончателно
определения финансов ресурс - 129 099 803 лева.
В случай на свободен финансов ресурс, след реализация на основните проекти,
ако има възможност за включване и на проектите, определени като резервни (с 9 829 016
лева), финансирането от ОПРР може да достигне 48,7% от необходимите 60,6 млн лева.
3.2. ОЦЕНКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
Реализацията на ИПГВР се осъществява чрез изпълнението на комплекс от
проекти, които са елемент на одобрения ИПГВР, независимо дали се финансират със
средства на СФ, КФ или други източници.
Управлението на изпълнението и мониторинга върху изпълнението на ИПГВР се
осъществяват от:
 Екип за управление на ИПГВР;
 Работна комисия за изпълнение на ИПГВР (РКИ на ИПГВР);
 Кмет;
 Общински съвет.
Екипът за управление се състои от седем експерта, ангажирани с изпълнението
на проектите по зони, за които пряка отговорност носят тримата проектни експерти.
Екипът за изпълнение на ИПГВР се ръководи от Мениджър. Финансите се управляват от
Финансов мениджър, Експертът „Връзки с обществеността” се грижи за публичността,
прозрачността и партньорствата, а Експертът юрист осигурява правно-нормативното
обслужване на дейността и съответствието между нормативните изисквания, актовете на
Общинския съвет и кмета на общината, и изпълнението на ИПГВР.
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Членовете на екипа за изпълнение на ИПГВР са назначени със заповед на кмета
на общината и работят под неговото пряко ръководство, като се отчитат за своята работа
пред Работна комисия за изпълнение (РКИ) на ИПГВР и изпълняват взетите от нея
решения.
Работна комисия за изпълнение (РКИ) на ИПГВР е основното местно звено,
което подпомага изпълнението на ИПГВР и осъществява контролни функции върху
дейността на Екипа за управление. РКИ на ИПГВР играе ролята на публично звено за
управление, което включва представители на социално-икономическите партньори на
територията. РКИ има и контролни функции и е гарант за пряката комуникация с
гражданското общество, бизнес организациите и заинтересованите страни за постигане
на максимална ефективност на ИПГВР. Работната комисия е създадена със заповед на
кмета на общината, като в състава й са включени главният архитект и представителите
на всички дирекции и отдели, чиито функции са пряко свързани с целите и мерките в
ИПГВР. В РКИ се включват и основните представители на заинтересованите страни,
идентифицирани в плана.
Разширеният състав на РКИ на ИПГВР обезпечава добрата информираност на
заинтересованите страни, прекия контрол върху изпълнението на ИПГВР

и

възможностите за въздействие при констатирани слабости.
Честотата на заседанията, начина на уведомяване, представянето на работните и
отчетните материали, начина им на съгласуване, вземане на решения и докладването им
на Кмета и на Общинския съвет са регламентирани в Ръководство за работата на РКИ на
ИПГВР, която разработва и приема План за работата си за съответната година.
Кметът на общината:
 Контролира процеса на управление и реализация на ИПГВР, чрез текущо
наблюдение изпълнението на проектите, постъпилите сигнали, направените
одити, годишните отчети, междинната и последващата оценка на реализацията на
ИПГВР;
 Осъществява текущите промени в състава на екипа за изпълнение на ИПГВР и
РКИ на ИПГВР;
 Нарежда събирането на допълнителна информация за изпълнението на конкретен
проект или мярка и текущо изисква доклади за възникнали проблеми;
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 Получава регулярно приетите от РКИ на ИПГВР годишни отчети, които са
разработени на базата на самооценката от Мениджъра на екипа по изпълнение на
ИПГВР.
Кметът на общината осъществява цялостния контрол по изпълнението и отчита
напредъка пред Общинския съвет и обществеността.
Общинският съвет има следните контролни (мониторингови) функции:
 Запознава се с годишните доклади за изпълнение на ИПГВР, в началото на всяка
следваща година и ги приема;
 Запознава се с докладите от междинната и последващата оценка на ИПГВР и ги
приема;
 Одобрява или отхвърля взетите решения за корекция и/или преразпределение на
средствата в ИПГВР.
Всички доклади от Междинната и Последващата оценка се представят на сесия на
Общинския съвет, за да се запознаят общинските съветници с цялостния процес на
изпълнение на ИПГВР. При направени предложения за промяна в ИПГВР, същите се
внасят за гласуване от Общинския съвет.
С Решение № 777/30.10.2013 г., Общински съвет – Казанлък одобрява
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода
2014-2020г, одобрен и от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007-2013 с писмо изх. № 99-00-6-10496(2) от 29.11.2013 година.
С официално писмо до УО на ОПРР, Община Казанлък аргументира
идентифицирана необходимост от изменение на ИПГВР на гр. Казанлък и на основание
точка 4.7. от Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие. С писмо с вх.№155-37-3#1/05.10.2015 г. УО на
ОПРР дава съгласие за изменение на „Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на гр. Казанлък“ за периода 2014 – 2020.
През 2015 година е разработено изменение и допълнение в стратегическия
документ с включени нови проекти в рамките на зоните за въздействие и разработени
нови раздели към ИПГВР - „Хоризонтални проекти“ и „Функционални връзки“,
обхващащи територията на целия град Казанлък и населените места извън общинския
център.
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Изменението е прието от Общински съвет с Решение № 13/16.12.2015 г. и е
одобрено от УО на ОПРР с писмо, вх. № 155-37-6#3/15.02.2016 година.
В изпълнение на одобрения ИПГВР на гр. Казанлък, през 2015 година е
определен състав на Работна комисия за изпълнение на ИПГВР и Екип за
управление на ИПГВР. Екипът за управление се отчита пред Кмета на Община
Казанлък и пред Работната комисия за изпълнение на ИПГВР.
Във връзка с този си ангажимент, Екипът за управление е изготвил доклад, с
цел отчитане напредъка по изпълнение на „Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на град Казанлък“ към края на 2016 година.
Докладът е изготвен на база документи, регистрирани в Община Казанлък и
информация от електронната система ИСУН 2020. Докладът на Екипа за управление за
2016 година е разгледан и приет от Работна комисия за изпълнение на ИПГВР на
заседание, проведено на 28.02.2017 година.
През месец декември 2015 година е определен състав на Работна група за
подбор на приоритетни проектни обекти от ИПГВР на гр. Казанлък за включване в
Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В състава на работната група са включени
представители на идентифицирани заинтересовани страни: общинска администрация,
Общински съвет, бизнес, НПО в сектор екология, спорт, социални, интеграция на
маргинализирани общности и други.
Работната група е изготвила списък с основни приоритетни обекти от
ИПГВР на гр. Казанлък и списък с резервни обекти, които са предложени за включване
в Инвестиционна програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни
програми“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, с Бенефициент Община Казанлък.
Сключеният от община Казанлък през януари 2016 г. договор с номер от ИСУН
BG16RFOP001-8.001-0001-C04 за проект Техническа помощ за Община Казанлък,
предвижда актуализация на Системата за финансово управление и контрол (СФУК) на
Община Казанлък с цел разделение на функциите на Община Казанлък като местен
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орган, Междинно звено и конкретен бенефициент и отразяване на новоделегирани
функции на Междинно звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 по ОПРР 20142020. Чрез проекта се създават условия за организация и мониторинг по изпълнението на
Инвестиционната програма на Община Казанлък за интегрирано градско развитие.
Обезпечава се изпълнение на функциите по оценка на проектните предложения на
Община Казанлък, разработени и внесени по процедура по приоритетна ос 1 на ОПРР
2014-2020, вкл. чрез осигуряване на допълнителен (външен) експертен ресурс за оценка.
Създават се условия за обмен на опит и добри практики.
Дейностите по този проект допринасят за прецизиране на функциите и
процедурите за управление и наблюдение:
 Външен изпълнител е отразил в Системата за финансово управление и контрол на
Община Казанлък функциите на Междинното звено по оценка и избор на проекти
по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
делегирани със Споразумение № РД-02-37-2/22.06.2015г., подписано между
Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 и Кмета на Община Казанлък.
 За изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОПРР
Кметът на Община Казанлък със заповед е определен екип от 3 души ръководител, координатор и счетоводител. Членовете на екипа имат образование,
квалификация

и

опит,

необходим

и

достатъчен

за

изпълнение

на

Инвестиционната програма. Екипът за изпълнение на Инвестиционната програма
е ангажиран с изпълнението, актуализацията и мониторинга й, като има
задължение да организира и координира процесите по изпълнение на
инвестиционната програма и подготовка на искания за промяната й, при
идентифицирана необходимост от такава промяна. Екипът предлага мерки за
избягване на рискове от неизпълнение на етапната цел, общата цел, индикатор,
график, лимити по инвестиционни приоритети и други, регламентирани правила
и условия на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
 Междинното звено на Община Казанлък, одобрено от УО на ОПРР, изпълнява
утвърдени функции и задачи с Инструкция за определяне на структурата и
състава

на

междинните

звена

по

процедура

BG16RFOP001-1.001-039

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" по
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ОПРР 2014-2020 г. Междинното звено изпълнява функциите и задачите през
целия период на действие на ОПРР 2014-2020 - до 2023 г. Съгласно предложените
за одобрение структура и състав, МЗ на Община Казанлък се ръководи от
Ръководител на МЗ и има състав от 5 члена на МЗ, служители на общинска
администрация. За обезпечаване на необходимия брой и експертиза за оценка на
проектните предложения ще бъдат избрани до 17 външни оценители, с които ще
се сключи договор. Задълженията на членовете на МЗ са регламентирани с
допълнение към длъжностните им характеристики относно изпълнение на
функцията Експерт "Междинно звено". Междинното звено изпълнява функциите
и задачите, съгласно актуализираната Система за финансово управление и
контрол (СФУК) на Община Казанлък, гарантираща подходящо разделение на
функциите и отговорностите с цел предотвратяване на потенциален конфликт на
интереси при извършване на оценка и избор на проекти, по смисъла на
Споразумението за делегиране на функции по оценка и избор на проекти по ПО
1. Външните оценители изпълняват ангажиментите си в съответствие с
утвърдените Вътрешни детайлни правила за работа на оценителните комисии и
утвърдената СФУК на Община Казанлък.
 Служители на администрацията на Община Казанлък с оглед изпълнение на
функциите и задълженията в качеството на: местен орган, отговорен за
изпълнение на стратегии за устойчиво градско развитие; Междинно звено и
конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР участват в програми за
обмен на опит и добри практики (участие в обучения, семинари, работни групи и
др.) с цел повишаване капацитета им. Темите, предмет на обмяната са свързани с
изпълнението на дейности за устойчиво градско развитие и чл.7 от Регламент за
ЕФРР № 1301/2013, т.е. изпълнение на функциите на общината като
бенефициент, градска власт и междинно звено. Конкретните обмени се
реализират чрез осъществяване на директни контакти за организиране на обмен
и/или чрез включване в организирани от други структури мероприятия за обмен
на опит и добри практики. В рамките на дейността се изпълняват два обмена, от
които всеки за 4 души с продължителност от 4 дни.
 При

изпълнение

съответстващи

на

на

проекта

правилата

се
и

изпълняват
разпоредбите

дейности
на

по

Единен

публичност,
наръчник

на

бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г.
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4. ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР
Публично-частното партньорство (ПЧП) е начин за осъществяване на дейност в
обществен интерес с участието на частни субекти. Публично-частните партньорства са
договорености между лица от държавния/общинския и частния сектор за изграждане на
обществена инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях
услуги. Те могат да имат различно предназначение, но обикновено включват
финансиране,

проектиране,

строителство,

експлоатация

и

поддръжка

на

инфраструктурни обекти и услуги. Характерното за тези партньорства е, че участващите
в тях партньори споделят инвестициите, риска и отговорността и възнаграждението.
При някои проекти частният партньор може да има значително участие във
всички аспекти на предоставянето на дадените услуги, а в други проекти – да играе
незначителна роля.
В Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.
Казанлък е предвидено Междинната оценка за изпълнение на плана да включи и оценка
на реализираното публично частно партньорство (ПЧП).
За отчитане на предвидените и реализирани действия в тази насока са разгледани
конкретните проекти, за които е предвидено/реализирано ПЧП. Разгледани са и проекти,
в които има предвидени частни инвестиции, но без регламентирано ПЧП.
Тук следва да посочим, че в предвидените в ИПГВР индикатори за наблюдение и
отчитане на резултатите от изпълнението на плана липсват такива, които да отчетат
ПЧП. Само на едно място в ИПГВР в Таблица 3 “Обобщени групи индикатори,
представящи въздействието върху развитието на територията и полезността на
новоусвоените терени и тяхната зависимост с йерархията на целите и приоритетите
на ИПГВР” на стр. 118 в т. 4 “Осигуряване на информация и публичност” е записан
индикатор 4.7 “Изградени ПЧП” с базова стойност 0 и целева стойност 6. Приемаме, че
“Изградени ПЧП” вероятно означава предвидени и реализирани ПЧП.
За нашата оценка възприемаме да използваме следните индикатори:
 брой проекти с предвидено ПЧП,
 брой проекти с реализирано ПЧП,
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 относителен дял на частното финансиране спрямо общото в ПЧП.
Приемаме, че осъществяването на ПЧП може да бъде в три вида: “държавно –
частно” , “общинско – частно” и “държавно-общинско-частно”.
В ИПГВР е предвидено осъществяване на ПЧП в 6 проекта, както следва:
Таблица 13. Проекти, предвидени за реализация с ПЧП
Приоритет/ проект

Общ бюджет

А 3.1.1.2
Многофункционален комплекс за
админ.услуги -жк Изток
Б 1.1.1.2 реновация на стадион
Б 1.1.1.3 реновация на колодрум
Б2.1.2.1 оранжериен център
В 1.1.1.5
Социално предприятие
В 1.1.1.7
Общински бизнес център

Проект

А3.1.1.2.

ОПРР
20142020

4 265 427
18 884 578 318 119
27 922 827
1 395 525

Общински
бюджет

ПЧП

131 400
56 139
75 525

4 134 027
18 283 820
27 652 952
1 320 000

649 050

34 500

59 500

555 050

991 636

46 000

66 300

879 336

Изграждане

на

многофункционален

Финансов
инжене
ринг

226 500
269 875

комплекс

за

административни услуги, култура и спорт; изграждане на видеонаблюдение (в центъра
на ЖК”Изток”);

- общ бюджет

4 265 427, в т.ч. от общината 131 400 и частни

инвестиции 4 134 027. При този проект ПЧП е от вида “общинско-частно”.
Предвиденият дял на частните инвестиции е преобладаващ – 96,9 %. Проектът е
предвиден да стартира след 2018 г., затова не може да се коментира неговото
изпълнение.
Проект Б1.1.1.2. Реновация на стадион “Севтополис” и околните пространства;
изграждане на видеонаблюдение - общ бюджет 18 884 578, в т.ч. от ОПРР 318 119, от
общински бюджет 56 139, от финансов инженеринг 226 500 и частни инвестиции 18
283 820. При този проект ПЧП е от вида “държавно- общинско-частно”. Делът на
частните инвестиции е преобладаващ - 96,8 %.
Отчетено изпълнение: След избора на партньор за ПЧП през 2014 г., през 2015
г. е изпълнен Етап 1 - реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност,
осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и обновяване на
сградата на стадион „Севтополис“. През 2016 г. е изпълнен Етап 2“ - модернизация и
газификация - сградата вече е газифицирана, подменени са електрическата и ВиК
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инсталациите, санитарните помещения и др. Средствата за ремонта са осигурени от
Инвестиционната програма на община Казанлък за 2016 г. Независимо от усвоените
средства, осигурени от общината (40 000 за проектиране и 287 068,34 за ремонтни
дейности), участието на частния инвеститор не е реализирано. Оценката за
осъщественото ПЧП за този проект е незадоволителна.
Проект Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се
използва базата и за други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение - общ
бюджет 27 922 827, в т.ч. частни инвестиции 27 922 827. При този проект ПЧП е от вида
“общинско-частно”. Делът на частните инвестиции обхваща целия бюджет - 100 %.
Отчетено изпълнение: Срокът за изпълнение е предвиден от 2015 г. до 2018 г.
През 2015 г. е предвидено избор на частен партньор за ПЧП, през 2016 – 2018 г. –
реализиране на проекта. В доклада за отчитане на напредъка по ИПГВР няма
информация за напредък по този проект. Оценката за осъщественото ПЧП е
незадоволителна.
Проект Б2.1.2.1. Изграждане на оранжериен център (задание за проектиране)
общ бюджет 1 395 525, в т.ч. от общината 75 525 и частни инвестиции 1 320 000. При
този проект ПЧП е от вида “общинско-частно”. Делът на частните инвестиции е
преобладаващ 94,6 %.
Отчетено изпълнение: Проектът е предвиден да стартира след 2018 г., затова не
може да се коментира неговото изпълнение.
Проект В1.1.1.5. Изграждане на социално предприятие - общ бюджет 649 050,
в т.ч. от ОПРР 34 500, от общински бюджет 59 500 и частни инвестиции 555 050. При
този проект ПЧП е от вида “държавно- общинско-частно”. Делът на частните
инвестиции е преобладаващ – 85,5 %.
Изпълнение: Срокът за изпълнение е предвиден от 07. 2016 г. до 12. 2017 г. В
доклада за отчитане на напредъка по ИПГВР няма информация за напредък по този
проект. Оценката за осъщественото ПЧП е незадоволителна.
Проект В.1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база - общ
бюджет

991 636, в т.ч. от ОПРР 46 000, от общински бюджет

66 300 и частни

инвестиции 879 336. При този проект ПЧП е от вида “държавно- общинско-частно”.
Делът на частните инвестиции е преобладаващ – 88,6 %.
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Отчетено изпълнение: Проектът е предвиден да стартира след 2018 г., затова не
може да се коментира неговото изпълнение.
Въпреки че не са заложени в таблицата за приоритетни проекти, проектите
за енергийна ефективност на сградите също са обект на ПЧП.
Проект А2.1.1.3. Подобряване енергийната ефективност на сградите, чрез
използване на ПЧП. (Общината отстъпва право на надстрояване на сдружението на
етажната собственост или на друго лице. Заедно с надстрояването се извършва и общо
саниране на сградата);
Отчетено изпълнение: В доклада за отчитане на изпълнението на ИПГВР е
записано: “В изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на община Казанлък, към края на месец
декември 2016 година, са открити площадки за 12 жилищни сгради, 1 обект е въведен в
експлоатация. Регистрираните сдружения по програмата в община Казанлък са 53. С
одобрен финансов ресурс са 29 от тези сдружения, а с 19 са сключените договори с
Банката за развитие и за всички тях са обявени обществени процедури.” Оценката за
осъщественото ПЧП за този проект е много добра.
За сведение в още 5 проекта е предвидено частно инвестиране, без това да се
счита за ПЧП. Но то е показателно за степента на участие на частните инвеститори при
реализиране на целите и приоритетите на ИПГВР. Проектите с предвидено частно
инвестиране са следните:
Таблица14. Проекти, предвидени за реализация вкл. частни инвестиции
Приоритет/ проект
А 1.1.1.1 Рехабилитация на
уличната и тротоарна мрежа
Б 1.1.1.1 многофункционална зала
под стадиона
Б 1.1.1.4 Рехабилитация на улица
„Орешака”
Б 1.1.1.5 Цялостно възстановяване
на Парк “Северен“
В 1.1.1.1 Рехабилитация на
уличната и тротоарна мрежа

Общ
бюджет
8 239 662

ОПРР
2014-2020

ОПОС
Финансов
Частни
2014- инвестиции инжене
2020
ринг
7 342 382 422 280
475 00

5 429 588

5 429 588

3 419 577

3 134 977 151 400

2 604 950

2 471 850

11 297 198

133 220

20 800

18 300

10 271 538 537 270

488 390

94 000

А1.1.1.1 Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа,
включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление – общ бюджет

8
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239 662, в т.ч. от ОПРР 7 342 382, от ОПОС 422 280 и частни инвестиции 475 000. При
този проект ПЧП е от вида “държавно-частно”.Делът на частните инвестиции е само
8,2%.
Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона);
Изграждане на видеонаблюдение - общ бюджет 5 429 588, в т.ч. частни инвестиции 5
429 588. При този проект ПЧП е от вида “общинско-частно”. Делът на частните
инвестиции е преобладаващ - 100 %.
Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на
улица „Орешака” - общ бюджет 3 419 577, в т.ч. от ОПРР 3 134 977, от ОПОС 151 400 и
частни инвестиции 133 220. При този проект ПЧП е от вида “държавно-частно”. Делът
на частните инвестиции е само 3,8 %.
Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк “Северен“ (Парк „Стадиона“) - общ
бюджет 2 604 950, в т.ч. от ОПРР 2 471 850, от ОПОС 20 800 и частни инвестиции 18
300. При този проект ПЧП е от вида “държавно-частно”. Делът на частните инвестиции е
само 0,7 %.
В1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа - общ
бюджет 11 297 198, в т.ч. от ОПРР 10 271 538, от ОПОС 537 270 и частни инвестиции
488 390. При този проект ПЧП е от вида “държавно-частно”. Делът на частните
инвестиции е само 4,3 %.

Обобщено - оценката за реализираното ПЧП по проектите, заложени в ИПГВР е
следната:
По индикатора “брой проекти с предвидено ПЧП” може да се отчете
изпълнение 100%, защото са включени 6 проекта за ПЧП плюс проектът за енергийна
ефективност, а в ИПГВР при базова стойност 0 е предвидена целева стойност 6 проекта.
Оценката е много добра.
По индикатора “брой проекти с реализирано ПЧП” може да се отчете
частично изпълнение, защото от предвидените 6 проекта за ПЧП 3 проекта ще стартират
след 2018 г, а за останалите 3 проекта няма информация за реализирано ПЧП. Оценката
е незадоволителна.
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По индикатора “относителен дял на частното финансиране спрямо общото в
ПЧП” може да се отчете високо изпълнение, тъй като относителният дял на
предвиденото частно финансиране е много висок – над 95%. Оценката е много добра.

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР
ОТНОСНО ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ СПОРЕД ЗАЛОЖЕНИТЕ ИНДИКАТОРИ ЗА
ОЦЕНКА

Обобщената оценка за изпълнение на проектите в зона за въздействие “А - с
преобладаващ социален характер” е задоволителен напредък към този момент на
повечето от проектите, с голяма вероятност за крайна реализация, предвид
включването на по-важните от тях в осигурената с финансиране Инвестиционна
програма на общината.
По трите приоритета на зона “А” са заложени голям брой проекти. Предвидените
индикатори за оценка на изпълнението също са много на брой, като някои от тях нямат
отношение към заложените проекти.
Така например за Приоритет А1 от 14-те индикатора за оценка в Таблица1 на
ИПГВР, индикаторите 1.11, 1.12 и 1.14 нямат отношение към проектите от Програмата
за реализация, а за други от тях няма информация за настъпилите промени.
За проектите по приоритет А2 също са заложени индикатори, свързани с оценка
на проекти, каквито липсват в Програмата за реализация-индикатор 2.4, например.
За проектите по приоритет А3 всички предлагани в Таблица 1 на ИПГВР
индикатори са свързани с услугите, каквато е и насочеността на Приоритет3, но в
Програмата за реализация в тази група е включен проект А 3.1.1.19, който няма как да
бъде оценен с тези индикатори.
Необходима е редукция на големия брой индикатори, предлагани в Т1 на ИПГВР,
както и пренасочване на някои от тях към друг приоритет, така че да съответстват на
предлаганите проекти за оценяване по групи.
Обобщената оценка за изпълнение на проектите в зона за въздействие “Б –
публични функции с висока обществена значимост” е недостатъчно задоволителен
напредък, с не особено голяма вероятност за реализация, поради очаквани затруднения
във финансовото осигуряване на проектите, предвидени с ПЧП.
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По приоритетите на зона “Б” са включени голям брой проекти и индикатори за
оценка, която може да се изпълни и с редуциран брой индикатори.
За оценка на проектите по Първи приоритет Т1 на ИПГВР предлага 16
индикатора, като последните три нямат отношение към включените в Програмата
проекти.
Предлаганите 4 индикатора за оценка на проектите по Втори приоритет не могат
да послужат за оценка на изпълнението на единствения заложен проект в Програмата за
реализация на ИПГВР.
Индикаторът 3.1 от Т1 на ИПГВР също не е свързан с двата проекта за корекция
на реката, включени в Програмата.
Обобщената оценка за изпълнение на проектите в зона за въздействие В – с
потенциал за икономическо развитие” е, че то е до някъде задоволително, с вероятност
за изпълнение при по-голяма активност както от страна на общината, така и от страна на
бизнеса.
За Първи приоритет тук, Т1 на ИПГВР също предлага голям брой индикатори-18
броя, които в случая отговарят на същината на проектите, включени в Програмата, но не
за всички има информация.
За Втори приоритет Т1 на ИПГВР предлага 6 индикатора, като само индикатор
2.1 отговаря на проекта, включен в Програмата, а останалите са по-скоро за оценка на
проектите към Трети приоритет за ЗВ В, където не е включен нито един проект в
Програмата за реализация на ИПГВР.
За изпълнението на проектите в група „Функционални връзки” се констатира
значителен напредък, с много голяма вероятност за успешна реализация, докато всички
проекти от

група “Хоризонтални връзки”са с начален срок след този, предмет на

настоящата междинна оценка, така че не могат да бъдат оценявани от гледна точка на
изпълнение.
Препоръката е да бъдат редуцирани по брой предложените индикатори за
оценка на изпълнението, така че да отговарят на проектите, включени в
Програмата за реализация на ИПГВР и най-вече-да могат да бъдат наблюдавани и
отчитани.
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ОТНОСНО ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ И ПОСТИГНАТОТО НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Заложените цели, приоритети и специфични цели и мерки в ИПГВР Казанлък
покриват в пространствен и в съдържателен обхват определените зони за въздействие в
града и търсеното качество на средата в тях, което може да се изрази със следните
избрани ключови думи от приоритетите: обществено пространство, сгради, енергийна
ефективност, обществени услуги, природно и културно наследство, качество на околната
среда, икономически растеж, заетост, подобрен бизнес климат, публичност.
Разширеният пространствен и съдържателен обхват на ИПГВР с изменението
през 2015 г. се вписва в избраните цели и приоритети, като ги допълва само с един
удачно определен приоритет “Насърчаване на устойчива градска мобилност и мерки за
приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата”. Системата от цели и
приоритети е пълна, обхватна и адекватна на потребностите на градската среда, към
която са адресирани. В този смисъл не могат да се направят препоръки за промени или
актуализиране на заложените в плана цели, приоритети и специфични цели и мерки.
В досегашната дейност по изпълнение на ИПГВР като цяло е постигнато близко
до средно ниво на изпълнение на приоритетите и целите. Изпълнението е по-високо по
отношение на Обновяване на градската среда, респ. приоритети А1 и ФВ1
“Модернизиране и ревитализация на общественото пространство” и е по-ниско по
отношение на зона за въздействие “В - с потенциал за икономическо развитие”, респ. на
приоритет В1 “Благоустрояване на техническата инфраструктура в зоната...” и
приоритет В2 “Икономически растеж и заетост ...” Тази оценка показва, че в
следващия период на действие и изпълнение на плана следва да се обърне посериозно внимание на зона В, като се използват по-ефективно инструментите на
публично-частното партньорство.

ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ
РЕСУРСИ

ИПГВР на гр. Казанлък в 2013 г., както всички останали интегрирани планове,
изготвени по ОП „Регионално развитие“ (2007 – 2013), залага значително голям набор от
проекти в определените зони за въздействие в града и голям финансов ресурс за тяхното
изпълнение 98,3 млн.лв. Това отразява стремежа на всички общински ръководства да
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подсигурят изпълнението на ИПГВР с допълнителни проекти, за да се гарантира
усвояването на предвидения финансов ресурс, в случай на възникване на пречки по
реализацията на даден проект.
С изменението на ИПГВР през 2015 г., в отговор на изменените Методически
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове, са включени нови проекти
в зоните за въздействие и са разработени нови раздели на плана – т.н. „Хоризонтални
проекти“ и „Функционални връзки“, които обхващат и населени места извън общинския
център. По този начин се разширяват и териториалният обхват, и съдържателният обхват
на ИПГВР. С тях необходимият финансов ресурс нараства на 132,6 млн.лв. Това е
логично до голяма степен, ако не се държи сметка за ограничените финансови ресурси за
реализация на плана. По всичко изглежда, че заложените в програмата за реализация
необходими финансови ресурси трудно могат да бъдат осигурени в периода на действие
на плана до 2020 г. или след него до 2023 г.
Като се имат предвид ресурсните ограничения, е препоръчително да бъдат
приоритизирани заложените проекти в инвестиционната програма и да се търсят
подходящи финансови инструменти за тяхното реализиране.
Основният източник на финансиране, от който се очаква да осигури 64 232 929 лв
или 48,42% от общия необходим ресурс за изпълнение на ИПГВР, е ОПРР. С откритата
процедура през 2015 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по ОПРР за
Община Казанлък е определен. финансов ресурс в размер на 19 658 031,68 лв. със срок
за реализация до края на 2023 г. Реално сключен договор има за 5 655 048,59 лв. Това
показва, че основният източник, на който се разчита за изпълнение на ИПГВР, не е в
състояние да осигури заплануваните финансови ресурси. (ОПРР осигурява 19 658 031
лв. от запланувани за нея 64 232 929 лв.).
При това положение изпълнението на целите в обозримия период е
застрашено. Още по-застрашен е търсеният синергичен ефект от интегрирани
намеси в целевите зони на градската среда, защото този ефект ще бъде силно
редуциран поради ресурсния дефицит. Положителен ефект се очаква от
реализацията на включените с изменението на ИПГВР през 2015 г. проекти за
образователната инфраструктура, като част от Инвестиционната програма на
Общината по Приоритетна ос 1 на ОПРР, което ще допринесе за обновяване на
образователната инфраструктура на територията на цялата община.
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Във връзка с финансовото осигуряване на проектите, като заключение към
община Казанлък може да се отправи препоръката - да се потърсят и други източници
на финансиране чрез финансов инженеринг и нисколихвени заеми. Една такава
възможност дава новият финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран
по линия на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Управляващият орган
на оперативната програма е дал мандат на “Фонд мениджър на финансови инструменти
в България“ ЕАД да прилага този финансов инструмент чрез финансов посредник.
Фондът се фокусира върху градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и
културно наследство, изграждане и подобряване на техническа, спортна и културна
инфраструктура и покрива изцяло полето на действие на ИПГВР. Чрез разнообразяване
на източниците на финансиране на проектите и интегрирането на финансовите ресурси
може да се постигне значително по-добър резултат в реализирането на целите на ИПГВР
на гр.Казанлък до края на програмния период.
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Приложение1
Приоритетни проекти, включени в Програмата за реализация на ИПГВР
Зона за въздействие А
№ по
ред

Номер на
проекта

1

А1.1.1.1

2

А1.1.1.2.

3

А1.1.1.3

4

А1.1.1.4.

5

А2.1.1.1.

6

А2.1.1.2.

7

А3.1.1.1.

8

А3.1.1.2

9
10
11

А3.1.1.3.
А3.1.1.4.
А3.1.1.8.

12
.
13

Наименование на проекта
Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна
мрежа, вкл. въвеждане на енергоспестяващо улично
осветление
Благоустрояване на междублоково пространство в
централната част на Ромския квартал, в района около
магазина (задание за проектиране-ЗЗП)
Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в
ком плекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и
др. (ЗЗП)
Благоустрояване на междублокови пространства (ЗЗП)
Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това
число подобряване на енергийната ефективност (ЕЕ) и
благоустрояване на прилежащия терен (ЗЗП)
Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число
подобряване на ЕЕ и благоустрояване на прилежащия
терен (ЗЗП)
Изграждане на социални жилища за маргинализирани
групи (ЗЗП)
Изграждане на многофункционален комплекс за
администра тивни услуги, култура и спорт; изграждане на
видео наблюдение (в центъра на ЖК”Изток”) - (ЗЗП)
Създаване на Център за интеграция и услуги
Изграждане на център за временно настаняване
Устойчив център за временно настаняване (ММ)

Цялостно изграждане на парк с алеи, детски и спортни
А 1.1.1.7 площадки, градинско обзавеждане, енергоспестяващо
доп. вкл. осветление, поливна система, - ж.к. Изток, между ул.Сент
Ерблен, ул.Верия, ул. Толиати и ул. Кремона
А 3.1.1.19 Изграждане на улици с техническа инфраструктура (ул.
доп. вкл. „Толиати”, ул.”Верия”,ул.”Сент Ерблен”, ул.”Фукояма”)
Общо
13 броя приоритетни проекта в ЗВ А

А4.1.1.1.
А4.1.1.2.
А.4.1.1.3.

Управление на проектите в ЗВ А;
Провеждане на мерки за публичност за проектите в ЗВ А
Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и
последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ А
Общо за ефективно управление и публичност на
проектите

Общо бюджет на ИПГВР за проектите в ЗВ А

Общ
бюджет
(лева)
8 239 662

184 081

576 549
1 058 339
1 726 790
844 407

1 637 196
4 265 427

73 900
444 461
206 900
19 257 712
1 299 600

3 096 260
23 653 572

428 400
60 350
35 000
523750
24 177 322
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Зона за въздействие Б
№ по
ред
1
2

3

4
5

6

7
8
9
10

Номер на
проекта

Наименование на проекта

Б1.1.1.1 Изграждане на нова многофункционална зала (под
тадиона); Изграждане на видеонаблюдение
Реновация на стадион Севтополис, на базата за хвърляния
Б1.1.1.2. и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните
пространства; изграждане на видеонаблюдение (ЗЗП)
Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се
Б1.1.1.3. използва базата и за други спортни дейности; изграждане
на видеонаблюдение (ЗЗП)
Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна
мрежа на улица „Орешака”, вкл. въвеждане на енерго
Б1.1.1.4. спестяващо ул. осветление; Ревизия и ремонт на подземна
инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на
възлови точки; (ЗЗП)
Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк “Северен“ /Парк
„Стадиона“/; Изграждане/рехабилитиране на подземната
техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветле
ние и видеонаблюдение; (ЗЗП)
Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване
на център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на
Б1.1.1.6. галериите; поставяне на информационни табла и
указателни табели на главните кръстовища, указващи
основните туристически обекти; благоустрояване на
пространството пред Етнографски комплекс (ЗЗП)
Б1.1.1.7. Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в
Младежкия дом
Б2.1.2.1. Изграждане на оранжериен център (ЗЗП)
Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописна част); изграждане на
устои за бъдещ мост (ЗЗП)
Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.
”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената
гимназия; изграждане на пешеходен мост (ЗЗП)
Общо
10 броя приоритетни проекта в ЗВ Б

Б4.1.1.1. Управление на проектите в ЗВ Б
Б4.1.1.2. Провеждане на мерки за публичност за проектите в ЗВ Б
Б4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и
последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ Б
Общо за ефективно управление и публичност на
проектите

Общо бюджет на ИПГВР за проектите в ЗВ Б

Общ
бюджет
(лева)
5 429 588

18 884 578

27 922 827

3 419 577

2 604 950

748 122

153 900
1 395 525
1 273 504
405 150

62 237 721

160 525
21 000
35 000
216 525
62 454 246

Зона за въздействие В
№ по
ред

Номер на
проекта

Наименование на проекта

Общ
бюджет
(лева)

Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна
мрежа, вкл. въвеждане на енергоспестяващо улично
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1 В1.1.1.1.

осветление; Ремонт и изграждане на подземна инфра
структура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи
инвеститори; Проектиране на нови улици; Изграждане на
видеонаблюдение на възлови точки; (ЗЗП)
Изграждане на транспортна връзка на източната част
на зоната с околовръстния път София- Бургас
Изграждане на паркинг с видеонаблюдение

11 297 198

В1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване
На междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на
детски и спортни съоръжения и др; изграждане на енерго
спестяващо осветление и видеонаблюдение
В1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие
Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част
В1.1.1.6. на зоната, в т.ч. изграждане на спортна площадка;
изграждане на енергоспестяващо осветление и
видеонаблюдение (ЗЗП)
В.1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и складова база
В1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част
на зоната; изграждане на видеонаблюдение
В1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и
подобряване на достъпа;
В2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ);

176 865

2 В1.1.1.2.
3 В1.1.1.3.
4

5
6
7
8
9
10

1 854 405
154 786

649 050
177 220

991 636
220 700
981 200
126 000
16 629 060

11

В 1.1.1.11 Изграждане на улици с техническа инфраструктура,
доп. вкл (Улица3 - южно от хлебозавода; Улица 1 до „ЗИНО”АД)
общо 11 броя приоритетни проекта в ЗВ В
В4.1.1.1. Управление на проектите в ЗВ В
В4.1.1.2. Провеждане на мерки за публичност за проектите в ЗВ В
В4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и
последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ В
Общо за ефективно управление и публичност на
проектите

Общо бюджет на ИПГВР за проектите в ЗВ В

1 228 080
17 857 140
264 975
27 000
35 000
326 975
18 184 115

ГРУПА „ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОЕКТИ“
№ по
ред
1
2
3
4

Номер на
проекта

Наименование на проекта

ХП-1.1(1) Интегриран градски транспорт на гр.Казанлък -Етап 1
ХП-1.1(2) Интегриран градски транспорт на гр.Казанлък -Етап 2
Енергийна ефективност на административни и жилищни
ХП-2.1 сгради
ХП-2.2 Енергийна ефективност на студентски общежития
4 броя приоритетни проекта в група “ХП”

Общ
бюджет
(лева)
2 400 000
4 026 500
5 271 030
3 250 000
14 947 530

ГРУПА „ ФУНКЦИОНАЛНИВРЪЗКИ “
№ по
ред

Номер на
проекта

Наименование на проекта

Общ
бюджет
(лева)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ФВ-1.1 Обновяване на основно училище в с. Ръжена, в т. ч.
подобряване на енергийната ефективност (ЕЕ) и
благоустрояване (БУ) на прилежащия терен;
ФВ-1.2 Обновяване на основно училище в град Крън, в т. ч.
подобряване на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
ФВ-1.3 Обновяване на основно училище в град Шипка, в т. ч.
подобряване на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
ФВ-1.4 Обновяване на основно училище в с. Хаджидимитрово, в
т. ч. подобряване на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
ФВ-1.5 Обновяване на основно училище в с. Овощник, в т. ч.
подобряване на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
ФВ-1.6 Обновяване на основно училище в с. Горно Черковище, в
т. ч. подобряване на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
ФВ-1.7 Обновяване на основно училище в с. Шейново, в т. ч.
подобряване на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
Обновяване на Обединено детско заведение № 17,
ФВ-1.8 гр.Казанлък,, в т. ч. подобряване на ЕЕ и БУ на
прилежащия терен;
ФВ-1.9 Обновяване на Дневна детска ясла № 8, гр.Казанлък, в т.
ч. подобряване на ЕЕ и БУ на прилежащия терен;
Подкрепа за предучилищно възпитание и образователна
ФВ-1.10 интеграция на деца и ученици от групи в неравностойно
положение (ММ)
Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и
ФВ-1.11 развитие на подкрепяща среда в детските градини и
училищата за осъществяване на включващо
обучение (ММ)
11 броя приоритетни проекта в група “ФВ”
ОБЩО 49 проекта /само за проектите, без “управлението”/

980 990

1 339 800
828 500
770 300
835 300
683 900
1 566 000
940 800

516 000
500 000

375 000

9 336 590
128 032 553
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